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Dabar Jie Išgalvos 
a Komedija.
Draugai, Manote?!

i Buck Laisvas!
Rašo R. M.

YŽIUS
prekybos sutartis 

rancijos ir Sovietų 
os. Prancūzai duo
bėtam paskolų, už ku- 
ičiaus, Sovietai pirk- 
fačios Franci j os tūlus 
t gus savo pramonei

Metai XXIV, Dienraščio XVI

AMERIKOS KARUI APDIRBMJAMA PLANAS 
GREIT SUMOBIUZUOT 2,000,000 VYRŲ

reikalus.
Jau išrinkta delegatai į 

darbininkų kongresą 27-se 
valstijose nuo įvairiausių 
darbininkiškų ir profesiona
liškų organizacijų.

Ožiai sumalami irį aplipu-ikipio* Nors valdžia 2 
siais bėgiais traukinys vos Į apriboti kainas, bet tas 
begali judėti

Rooseveltas sumanė nus
tatyti ir darbininkams al
gas karo metu, idant jie ne
gautų daugiau, kaip karei
viai.

Pirmas Lietuvių
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
Workers* Daily)

Išeina Kasdien, Apart 
Sekmadienių

Kanados valdžia ištrėmė iš To
ronto į Lietuvą d. A. Vaškelį. 
Sis reakcininkų žygis tepaaks- 
tina kiekvieną torontietį darbi
ninką prie didesnės veiklos, 
prie griežtesnės kovos su išnau
dotojais. Vaškelio vietoj turi 
atsistoti dešimtys-šimtai naujų 
darbininkų 1

Lietuvoj žietnavoja špokai
Kaunas—, šiemet nepapras

tai ilgai nusitęsęs ruduo stebi
na žmones įvairiais gamtos.ne
tikėtumais. Be to, kad antru- 
syk kai kur nunoko vaisiai, už
augo javai ir bulvės, štai šio
mis dienomis Kauno apylin
kėj pastebėti lakstą varnėnai 
(špokai), kurie, paprastai, ga
na 
šiltesnius kraštus

• Norį pamatyti* gražią Sovietų 
komediją judamuose paveiksluo
se, nueikit pasižiūrėti “Czar 
Wants to Sleep” (Caras nori 
miego). Tai nepaprastai gra- 
žiai ir gabiai pašiepiama caris- 
tinis rėžimas. Geri iš bolševi
kiškų vaidylų komedijantai I

< Paskirta ir pramonininkų 
komitetas,? su kuriuo val
džia tarsis apie parūpinimą 

i. Tarp 
komiteto narių yra< Owen 
D. Young, Generalės Elek- 

direkto- 
vienas

SHELBYVILLE, Tenh.— 
Keli šimtai baltųjų nenaudė
lių trečiadienio vakare už
puolė apskrities teismo rū
mą, idant iš ten išplėšt ir 
nulynčiuot negrą E. K. Har- 
rjssą, 22 metų amžiaus. 
Negras buvo iki teismo įka
lintas neva todėl, kad jis 
bandęs išžaginti vieną 14 
metų baltą mergaitę. Bet 
prieš jį nėra jokio tikro įro
dymo. Tačiaus fašistinė go- 
vėda norėjo išlaužti grotas, 
išsitempti negrą ir be teis
mo jį nužudyti.

Vaizdas iš Japonijos teismo, kuris skyrė po 3 metus iki gyvos galvos kalėti keturiolikai fašis
tų “kraujo brolių.” Jie nužudė buvusį finansų ministerį Inouye ir baroną Takumą. Tai pa
lyginti maža bausmė fašistam. Darbininkus gi baudžia po tiek net už komunistinių lapelių 

skleidimą.

-Greiti Sovietų Šalies 
Pojūriniai Laivai

BERLYNAS. — Kariniai 
Vokietijos žinovai sako, kad 
Sovietų submarinai (pojūri- 
nės valtys) Vladivostoke 
yra dideli, greiti, gerai gink
luoti, galį vienu pradėjimu 
toli nuplaukti ir taip gerai 
įrengti, kaip naujausi Japo
nijos submarinai, o gal dar 
geriau.

Japonai buvo paskelbę, 
kad Sovietai traukiniais su
vežė

;, negras kalinys 
buvo perrengtas į milicinin
ko drabužius; uždėta jam 
maska neva apsisaugojimai 
nuo milicijos sprogdinamų 
nuodingų dujų bombų; .ir 
taip jis tapo išgelbėtas nuo 
galvažudžių ir išvežtas į 
Nashville.

Govėda padarė tris įnir-

Mes labai norėtum iš mūsų 
skaitytojų žinių, ką jie mano 
apie mūsų dienraščiuose ir 
“Tiesoj” telpančius 
jaunimo skyrius 
skaitote? Jei ne- 
reikškite savo nuomonę, draugai 
ir draugės!

štampavo Padirbtu štampu 
Mėsą

Policija nustatė, kad mėsi
ninkas Urbonavičius ištisus 4 
metus štampavo mėsą paties 
padirbtu štampu. Mėsininkas 
traukiamas ;
džia pasilaiko sau teisę štam
puoti mėsą, kaipo tikrinimą 
jos gerumo.

. Didžiausiu Am. komunistų 
prasižengimu yra tas faktas, 
tvirtina Jungt. Valstijų laivyno 
viršininkai senato tyrinėjimo 
komisijai, kad jie išrenka dai
liausias savo merginas ir siun
čia jas pas jūreivius atversti 
pastaruosius į bolševizmą! Pa-

komunistai pasiūlė Socialis
tų Partijos kuopai išvien, 
'kdvoti už bedarbių apdrau- į H jo j per pasl 
dos įstatymą ir siųsti dele-’tus. JbšH^r 
gatus į < 
są Washingtone, 
tų kuopa su tuom

deda pastangų, kad kapita
listiniai laikraščiai nieko ne
rašytų apie tą kongresą. 
Vietoj’ tikros bedarbių ap- 
draudos, Greenai ir Morriso- 
riai, kaip žinoma, bruka sa
vo. skebiškus, nuo kompani
jų priklausančius apdraudos 
sumanymus. Bet pagal tuos 
jų sumanymus, niekas iš 
16 milionų dabartinių bedar
bių negalėtų gaut apdraudos 
pensijų. Federacijos vadai 
neva “rūpinasi” tik naujais, 
būsimais bedarbiais.

NUTEISĖ MUREIKIUTĘ
BRIDGEPORT, Conn. - 

Už demonstraciją prieš hit
lerinius fašistus Jennie Mū- 
reikiūtė, Jaunųjų Komunis- valandas r pasivėlavę 
tų Lygos narė, nuteista už- riai . didžiuliais

D. Federacijos Vadai 
Atakuoja Bedarbių 

Apdraudos Eilių
WASHINGTON. — Ame

rikos Darbo Federacijos 
prezidentas Wm. Green ir 
sekretorius Frank Morris
on išsiuntinėjo laiškus uni
jų viršininkams, ragindami 
priešintis visuotinam Ame
rikos darbininkų kongresui. 
Tas kongresas įvyks Wash
ingtone 1935 m. sausio 5-7 
d. Jis šaukiamas kovai už 
bedarbių ir socialės apdrau
dos įstatymą.

Savo laiške Green ir Mor
rison prakeikia darbininkų 
kongresą ir bedarbių ap-

5,000 Daktarų Įstoja 
į Darbo Unijas

LONDON. — Susiorgani 
zavo 5,000 gydytojų į uniji 
ir prisidėjo prie Anglija* 
Darbo Unijų Kongreso 
Daugelis jų yra samdom 
daktarai miestinėse ligoni; 
nėse ir įvairiose valdiškose 
tarnybose. Gydytojai! tikisi 
kad susiorganizavę galės ge
riau išreikalauti sąlygų 
gerinimo. ’"O

Ūkių Išpardavimai 
Už Skolas

Raseiniai. — šiuo metu 
nesumokėtus žemės mokesčius 
paskelbta apie 70 varžytinių. 
Prie išieškomų sumų jau pri
kergiama ir 1934 m. pirmo 
pusmečio nesumokėti žemės 
mokesčiai.

jų kuopa taipgi užgyre vi 
suotiną suvažiavimą ir Įj 
rinko Antaną Užupį į šai 
kimo komitetą. Tai dar vii 
na prisideda priė lis to!

SLA nariai, visi lankyk 
tės į savo kuopų susirinki 
mus, kad galėtumėte svari 
tyti ir balsuoti Visuotin 
Amerikos Lietuvių Suvi 
žiavimo reikalą.

tusius užpuolimus, bet .vis 
ją atmušė milicininkai kul- 
kasvaidžiais, -šautuvais, dur
tuvais ir nuodingomis bom* 
bomis. Tuose susirėmimupr 
se du asmenys liko nušau
ti ir septyni sužeisti. Du ’iš 
sužeistųjų taipgi mirsią.,^;

Nepavykus užpuolimams; 
govėda iš keršto sudegino 
dar keturis milicijos trokus 
ir pasiuto visur negrus 
daužyti, žaloti ne tik gatvė
se, bet įsiveržiant ir į jų

! namus. H
» Tai buvo vienas iš labai 
retų atsitikimų, kad vynąų: 
syb$ stengėsi apsaugot neg- 

I ra kūlinį nuo šėlstančios go-
I vedos. Kodėl? Todėl, kad 
lynčiavimai vis labiau kurs-
II o negrų darbininkų ir

Kanados Kompartijos vadas, 
d. Tim Buck, jau išleistas iš 
kalėjimo, dėka darbininkų ma
siniam reikalavimui. Jis pa
reiškė, kad Kanados reakcinin
kai nepajėgs palaikyti Kompar-| 
tiją palėpyje, nepaisant “nepa
prastų” savo įstatymų.

Laike pastarųjų kelerių metų 
Benneto valdžia bandė sunaikin
ti Kompartiją, bet jai tas, žino
ma, nepavyko. Palėpyj būda
ma, Partija vedė, savo darbą 
ryškiai ir plačiai, organizuoda
ma darbininkų mases prieš ka
pitalizmą. šiuo tarpu ši Partiją 
kur kas stipresnė, negu ji kada

tis išvien su baltaisiais dar
bo žmonėmis ir juo energin
giau kovoti prieš žmogžu
dišką baltųjų išnaudotojų 
1 “tvarką,” ypač pietinėse 
Valstijose. Tačiaus Tennes
see valstijos vyriausybė pa
ti rengiasi tą negrą teišmo
kai nužudyti be jo kaičios 

I įrodymo.
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WASHINGTON. — Jung
tinių Valstijų vyriausybė 
j jau turi nusibraižius planą, 
ikad vos tik karą paskelbus, 
tuoj galėtų sumobilizuot į 
armiją du milionu vyrų, 
kaip gruodžio 19 d. pranešė 
pulkininkas T. C. Harris, 
liudydamas senatinei ginklų 
ir amunicijos komisijai. Jis 
yra karo ministerijos pas
kirtas direktorius išdirbiu 
mui mobilizacijos planų. 
Tuo tikslu šalis jau paskirs
tyta į 14 sričių, t Sužymėta, 

į kokie fabrikai ir kokius ka
ro reikmenis turės gaminti; 
taip pat nustatyta, iš kur ir 
kiek vyrų bus paimta armi-

I Andai Tysliava turavojo, kad 
Sovietų Sąjungoj žmonės pjau
nu vįlkus ir valgą, kadangi gy- 
vujiuisi pjauti Sovietų valdžia 
draudžianti!
. j Jsaac Don Levine nelabai se
nki .raįŠėR būk Sovietų Sąjungos 
jvklstiečjai sukrauna laužus, už- 

patys puola į liepsnas 
(r tėn ‘supliaška.
’ ‘Menševikas Khinoy “Naujie- 
koąe” rašė, kad Maskvoj jis nie
kur nematęs žmonių,' stovinčių 
eilėse prie krautuvių, nes 
Ševikai tas eiles paslepią 
muėse.

Bostono “Darbininkas” 
ra savaičių atgal rašė, būk 
met Sovietų Sąjungoj keliolika 
milionų žmonių badu išmirę.

Kuomet šitos bjaurios zaunos 
nuolat kartojamos, tai Sovietų 
valdžia išleido dekretą, kuriuo- 
mi panaikinama visokios duo
nos ir kitų įvairių valgomųjų 
daiktų kortelės! Dabar tiem 
melagiam prisieis j ieškoti nau
jų išmislų, kad šmeižti Sovietų 
Sąjungą.

Košernos Mėsos Pardavėjų 
Streikas^ v-

Marijampolė.—Neseniai ko
šernos mėsos parduotuvių savi
ninkai sustreikavo ir neparda
vinėjo košernos mėsos del to, 
kad žydų dvasinė taryba im
davo 15 lt. nuo raguočio koše- 
rio reikalams. Dabar dv. žydų 
tarybai košerio reikalams kai- 

anksti rudenį išskrenda į (ną sumažinus, košerna mėsa 
vėl pardavinėjama.

LONDON. — Už savo vy 
ro nunuodijima liko pakar- .'vežė poji/rinių valčių dalis 
ta Ethele L. Major’ienė, 42 ir jas sudedami pabudavojo 
metų amžiaus. Tai išviso iki 40 submarinų

I antra moteris pakarta Ang- vandenin nuleido Vladivos-1 
' į^utiPjius 8 me-j toko prieplaukoj.' Bet pas-

ipt^ęlžių butiniai pranešimai sako, 
darbininkų^ kongre* buvo pripažintas kaip savo kad Sovietai turi ten tik 12 

Socialis- mirčia ’ miręs. Bet paskui ’ submarinų; bet ir tie įvaro 
sutiko, įkąs tai parašė policijai laiš-( baimę Japonijos imperialism ( 

bet atsiminė, jog Socialistų ką, kad Majorienė savo vy- tams,^besirengiantiems • už- 
Partijos Pildantysis Komi- y r. 1 y . r._ —-
tetas uždraudė be jo leidi
mo dėtis į vieną frontą su 
komunistais; todėl kuopa 
kreipiasi į augštuosius savo 
vadus, reikalaudama leidi
mo. Bet keliose valstijose 
socialistai be jokių leidimų 
sudarė bendrą frontą su ko-

Būdami valdžios patarė- 
ėgius iki į jais, šie ir kiti kapitalistai 
luogsniu. j juo geriau galės grobti sau

rą nužudė. Nors laiškas bu- pult Sovietus 
vo be-parašo, tačįaus ištirta 
ir surasta, kad žmogus nu
nuodytas. , - Į . • ,

Naujas Japonų Gelžkelis 
prieš Sovietus

Japoniia t už-

Lynčiuotojų Govėda ’
Sudegino Teismą būtį

Ir Milicijos Trokus
Susikirtime su Milicija Shelbyville, Tenn., Du Asmenys Nu* 

šauti ir 7 Sužeisti; Lynčiuotojai Žalojo Negrus , H |!

..............................................

barančių Užplūdimas
LONDON 

pranešama, kad. šiais metais ginklų ir amunicijos 
Pietų Afrikoje priviso 
paprastai daug skėrių (ša- tros Kompanijos 
rančių). Del jų smarkiai rius; Eugene Grace, 
kenčia Pietų Afrikos viduri-1 iš Bethlehem Plieno Kom- 
nės sritys. Del skėrių trau- panijos viršininkų, genero- 
kini&i, kurie einaųš Šiaurės jas C. G. Dawes, Irene du 
į Cape Towną, atvyksta 2 j Pont, didysis amunicijos fa- 

j. Skė- brikantas ir eilė kitų pramo- 
debesimis nininkų.

munistais kovai už bedarbių baitrė naują 150 mylių ilgio • simokėt $15 pabaudos; tiek spiečiasi ant geležinkelių Ii 
ffelžkelį, kuris 
Tsitsiharo f 
Sovietų pasienį 
pravestas vien

šaukta milicija išblaškyt go- 
vėdą. Matydami, kad nega- 

Tarp Italų savo ^^slo pasiekt, todėl, 
padaužos pripylė benzino ir 
uždegė teismo rūmą, $150,- 

Ualual i vertės namą, kuris ir su
plotas. Nors jis daugiausia 'degintas. Bet pirm gaisrui 
abyssiniečių apgyventas, bet įsigalint 
Italija norėjo prijungt tą 
plotą prie savo Somalilando.

i Buvo paskirta . tarptautinė 
! komisija spręsti; kam Ualu- 
al turi priklausyt. Bet ka
da Anglijos ir Abyssinijos 

i komisionieriai rengėsi jį ap
žiūrėt, Italijos karo lėktu- 

I vai padarė demonstraciją ir 
apžvelgė abyssiniečių karei- 

1 vių stovyklą.
i
i Pagal Italų oficierių duo
bus ženklus, trys lėktuvai 
pradėjo mėtyti i bombas ir 
buvo atidaryta kariško tan
ko kulkasvaidžių ugnis i 
abyssiniečius. Abyssiniečiai 
buvo staiga užpulti ir nepri
sirengę. Nužudyta virš 100 
abyssiniečių. Po trijų die
nų italai padarė užpuolimą 
Ogadene pačioj Abyssinijoj. 
Italų kariuomenė užėmė 
Ualualą.

I Susikirtimo klausimas da
bar atsidūrė Tautų Lygoje. 
Bet Italijos valdžia, pada
rius grobikišką žygį, reika- 
kalauja, kad Ąbyssinija dar 
atsiprašytų ir atmeta net 
Tautij Lygos tarpininkavi-

savo suvažiavimą sekantį šešta
dienį ir sekmadienį.' die- 
notvarkyj visa eilė labai svar
bių reikalų.

Sov. Sąjungos Prekybos 
Sutartis su l’rancija

Padaryta

■.........

Abyssinijos Sklypą, 
Atsisako Derėtis

į GENEVA
I valdomos Somaliland kolo 
nijos ir Abyssinijos, Afri 

atsakomybėn. Val- koj, buvo ginčijamas

kuris eina ; nuo,pat ir A. Cohen. Drg. Sam nijų dr apdengia
j Mandžurijos-1 Krieger nuteistas 30 dienų 7; colių, storu

Gelžkelis. kalėjiman ir užsimokėt $32i 'Traukiniui einant, tie vabz-,pelnus iš karo reikmenų tie
iriškiems Teisme prieš juos liudijo ’ ------XT-— • 1 ,v' v 1

tikslams prieš Sovietų Są- pats “socialistas” miesto 
jungą. i majoras Jasper McLevy.

Komunistai Arizonoje
Gavo 12,321 Balsą

PHOENIX, Ariz. — Pa- 
gal galutinas skaitlines, per- 

i eituose rinkimuose už Ko
munistų Partijos kandida- 
Itus Arizonos valstijoj bal
davo net 12.321 pilietis. Ne
paprastai didelis komunistų 
balsų pakilimas, lyginant su 
įpirmesniais rinkimais.

Vis Daugiau Socialistų Anglijoj Pakarta Žmogžudė 
Remia Darb. Kongresą

Kita SLAXuopa Užgyre
Visuotiną Seimą -

Visuotino Lietuvių Suva
žiavimo laikinam komitetui
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j ges jfriešų liogeryje. Tokia klasių kovos 
logika, fr tie šūviai, kufie nudėjd drau
gą Kirovą, dar kartą ją patvirtina—balt- 
gvardiečiai teforistai it “opozicionieriai” 
pasidarė* vienas ir tas pats! Aiškus da
lykas; kad to nederėjo, apie' tai negalvo
jo tie partijos nariai, kurie buvo įtraukti 
į “opoziciją”. Bet jie virto' auka balt- 
gVardiecių, kurie veikia organizuotai ir 
kurie gauna paramą nuo užsienio inlpe- 
rialistų.

Šitas įvykis turėtų supurtyti kiekvie
ną mūsų lietuviškos “Opozicijos” (Sklo- 
kos) narį. “Opozicija” yra opozicija. 
“Opozicija” sutverta ne katn kitam, kaip’ 
vedimui kovos prieš Amerikos Komunis
tų Partiją. Neišvengiamai, nenorint są
žiniškiems darbininkams, kurie tapo 
įtraukti į “Opoziciją,” darbininkų priešai 
remia “Opozicijos” darbus. Pasižiūrėki
te, draugai, kaip fašistai ir menševikąi 
rankomis ploja “Opozicijos” kovai prieš 
'Komunistų Partijos Lietuvių Frakciją. 
Žiūrėkite, kaip Chicagos “Naujienos” gi
ria Butkų, kuomet jis provokatoriškai 
užmeta mums, kad mes veikiame pagal 
“ukazus iš Maskvos”. Ir, pamatysite, 
juo toliau, tuo giliau “Opoziciją” Prūsei- 
ka ir Butkus temps į kontr-revoliucinę 
klampynę. Jų sulaikyti negalėsite taip il
gai, kaip remsite “Opoziciją”. Zinovjevo 
ir Trockio “opozicijų” nariai, kuriuos tie 
vadai apgavo ir išviliojo iš partijos, iš 
viso revoliucinio judėjimo ir pastatė 
prieš Sovietų Sąjungos Komunistų Par
tijos vadovybę, irgi nesulaikė tų “opozi
cijų” nuo išsigimimo į fašistinių teroris
tų gaujas.

Apie tai pagalvokite labai rimtai. Pa
sižiūrėkite, kokių elemehtų jau atsirado 
jūsų -eilėse. Į Centro Biuro atsišaukimą, 
kviečiantį “Opozicijos” darbininkus at
gal į revoliucinį judėjimą, vienas žmogus 
(tūlas J. J. Pranskas) duoda sekamą at
sakymą:

šalin su savo dviveidę politika, nekaišio
kite savo piepalingų rašto. Kiek senai bu
vome visi prakeikti ant amžių. O da
bar tiek paliko geri, tik ateik ir šokinėk per 
jų virvelę, bus viskas gerai.

žvėriškiausių žmonių, kaip Centro Biu
ras, nereikia. Tik duokite kirvį, visus savo .z 
priešus iškapos, nes taip jie remia žudynes 
Rusijoje. Nėra žiūrėti, kokia valdžia žudo 
žmones ir jeigu atsiranda, kas remia žudy
nes, tai toki yra patys sužvėrėję.

Matote, koki elementai randa pastogę 
“Opozicijoje.” Tie draugai, kuriems rū
pi darbininkų judėjimas, kuriems rūpi 
kova prieš darbininkų priešus, kurie su
tinkate su Komunistą Partijos vedamo
mis kovomis, likviduokite “Opoziciją” ir 
grįžkite atgal į mūsų revoliucinio judėji
mo eiles.

Kalėjime 1931 Metų 
Pradžioje

pa'turi turėti literatūros agen
tą ir kad literatūra būtų pla
tinama, ypatingai naujai iš
leistos knygos, brošiūros, žur
nalas .ir laikraščiai. Literatū
ros agentas išduoda raportą 
kiekvienam susirinkime', kiek 
išparduoda literatūros. Prie 
platinimo turi kuodaugiausia 
draugų įtraukti. '

Nutarta išleisti lapelį Leniųo 
mirties paminėjimui. Lapelį 
turės pagaminti vaidykla.

Išrinkta valdyba sekantiems 
metams: organizatorė F. Ged- 
viliutė, užrašų sekp. M. ,įald, 
finansųf sekr. A. Utla'kiūiė, iž
dininkas, d* Lipčius.. , '

Nutarta siųsti delegatfą į 
Sočiąlės Apdraudbš: Kohgrešą. 
Delegatu išrinktas Į ' H; kžald. 
Taipgi raginamos visos ktippbs; 
kad »išrinktų delegatus- į bū
siantį kongresą, WU$hihįgton,
D. C. Ypatingai i .SaUimorės 
draugai turėtų pasirūpiiitiį Rad 
kuo daugiausia išrinktą .dele
gatų lietuvių orgąnizavįjos, 
nes lietuvių delegacija ėis' pate' 
Lietuvos konsulą ir reikalaus 
paliuosavimo Lietuvos politinių 
kalinių. Phila. jau turime iš
rinkę 6 lietuvius delegatus į 
Washington ir dar bus išrink*- 
ta apie 10 delegatų. Baltimo
re lietuviai gali nusiųsti apie 
10 delegatų nuo įvairių brga*- 
nizAcijų bei draugijų. Pada
rykime skaitlingą ' delegaciją 
Washingtone, D. C. Visos or
ganizacijos ir draugijos rinkite 
savo atstovus už pravėdimą 
sdcialės bedarbių apdraudos.

; ALDLD 6-to Apskr. Sekr.,'
M. Zal<T.

ALDLD 6-to Apskričio 
Reikalai

ALDLD č-to Apsk. komite
tas laikė savo posėdį gruodžio 
16 d., 10 vai. ryto. Į pbsėdį 
buvo kviesta seni ir nauji ko
miteto nariai. Dalyvavo šie 
draugai: Senkevičius, Senkevi- 
čienė, Bakanauskas, Lipčius, 
Ramanauskas, Baranauskas, 
Gedviliut’ė, ir M. žald. Neda
lyvavo: Urlakiutė, Pranaitis 
ir Smitas.

šiame posėdyj padaryta keli 
svarbūs tarimai: Laike orga
nizacijos vajaus turėti vieną 
raudoną nedėldienį. Prie to 
nedėldienio turi prisitėngti ge
rai visos kuopos, sumobilizuo
jant kuo daugiausia narių, kad: 
eitų pas lietuvius darbininkus 
ir kalbintų juos stoti* į organi
zaciją. Kuopos turi pasirū
pinti, kad kiekvienas turi įy- 
rėti literatūros. Kįękvienam 
įstojant į ALDLD k p, turi būti

«Taipgi , surengti

Tarp visų Lietuvos fašis- listus provokatorius, kad 
tinių kalėjimų ypatingai po
litinių kalinių terorizavimu 
pasižymėjo Ukmergės kalė
jimas. Jame mes, politinės 
kalinės moterys, ne tik tu
pėjome pernešti bjauriau
sias sąlygas, kaip ir visuose 
kituose kalėjimuose: gyven
ti' perpildytose, tvankiose 
kamerose, maitintis kasdien 
suplėkusiomis kruopomis, 
kentėt del stokos medicinos 
pągelbos ir tt.—mus dar 
dažnai mušdavo ir bausda
vo , įvairiomis bausmėmis. 
Ypač bausdavo už šventimą 
įvairių revoliucinių švenčių 
(1 gegužės, 1 rugpjūčio, 27 
gruodžio ir .kitos). Už šven
timą bausdavo 6 mėnesiais. 
Šešiems mėnesiams uždrau- 
sdavo susirašinėti ir turėti 
pasinl’atymus su giminėmis

, tie savo valgymu provokuo
tų badaujančius politinius 
kalinius, kankintų juos. Be 
to, kasdien po pehkis kartūs 
atnešdavo į kameras maisto 
ir siūlindavo valgyti. Ta- 
čiaus į politinius kalinius 
tos provokacinės adminis
tracijos priemonės nepavei
kė. Mes vieningai laikė
mės.

Trečioj badavimo . dienoj 
į kamerą atėjo valstybės gy
nėjas (prokuroras). Jis, 
kaip ir pridera fašistų vals
tybės gynėjui, tik pasityčio-

t

a*

Badavimas mažai ir tik

s.

m.
c.

j.

ttokytė, Brooklyn, N. Y. 95 J _ . » j
D 149 kp„ Philadelphia, Pa. 90 kad neišmetinetų sąžine, kad

vyrtt kamerą įkėlė trimina- ttlfergeh kalejiihė. >
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DR. J. J. KAšKlAUčIUS
371 Lake St„ Newartc, N* h

Telephone: Humboldt 2-7964

neatlikom Savo uždtįolį, turini 
paSibriežti gauti pb vieną “L” 

6d skaitytoją, o jei ne, tai užrašy-

A. Barčius, So. Boston, Mąss. 
ALDLD 39 kp., Scranton, Pa. 
P. J. Martin, Bellevua, Pa.
B. Plungis, Cleveland,-. Ohio 
P. žemaitis,- Detroit, Mich. 
M. Šleiva, Gardner, Mąss. 
“T. Brazai, Hartford, Conri.

“LAISVES” VAJUS GAVIMUI NAUJŲ SKAITYTOJŲ BAIGIASI

1621 P. Janiunienė, Bayonne, N. J.
1437 A. Bimba, Brooklyn, N. Y.

g<)4 ’ Dr. J. J. Kaškiaučius, Newark

• 264 Geo. Brązinskas, Athol, Mass.
242 S. Valinchus, Pittsburgh, Pa.

' 234 !'
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Štai Ką Pagimdo Tos ‘Opozicijos’
Sovietų Sąjungos Komunistų- Partija 

atidengė faktus apie Nikolajevą, nužu- 
dytoją draugo Kirovo. Paaiški, kad ta
sai žmogžudys priklausė prie priešpąrti- 
jinės kadaise Zinovjevo vadovaujamos 
“opozicijos”. Jisai buvo agentas balt- 
gvardiečių kontr-revoliucines teroristų 
šaikos. Paaįški toliau, kad baltgvardie- 
čiai teroristai panaudojo “opozicines” 
grupes varymui savo kontr-revoliucinio 
darbo. Tos teroristų šaikos turėjo ry
šius su užsieniu. Dauguma jų buvo at
siųsti iš užsienio per Lenkiją, Estoniją, 
Finlandiją, Rumuniją ir kitas šalis. Jie 
buvo atsiųsti į Sovietų Sąjungą gerai 
ginkluoti vedimui teroro.

Kiekviena organizuota Komunistų 
Partijai “opozicija” objektyviai yra 
priešdarbininkiška. Jinai turi išsigimti. 
Jon turi suplaukti blogi elementai. O 
dabar, kaip matome, buvusios Zinovje
vo ir Trockio “opozicijos” pagimdė tero
ristus, žmogžudžius.

Šitą objektyvę padėtį puikiai supran
ta rusai baltgvardiečiai. Pasirodo, kad 
jie visais būdais rėmė tas Zinovjevo ir 
Trockio “opozicijas” ir, kaip dabar pa
aiški, vyriausiai per jas veikė. Tą pui
kiai dabar mato pats Zinovjevas, kuris 
pamatė savo klaidas, pataisė jas, atme
tė savo darbus ir sugrįžo atgal į Komu
nistų Partiją. Bet tuo laiku jis neper- 
matė, prie ko veda jo opoziciniai darbai. 
Traukė jis savo grupėn ir aplinkui save 
visus elementus, kurie tik padėjo jam ko
voti prieš Komunistų Partijos vadovybę 
ir liniją.

Gali būti ir yra tik viena revoliucinė 
partija — Komunistų Partija. Ji pri
rengė darbininkų klasę revoliucijai, išve
dė į proletarinę revoliuciją ir stovi jos 
pirmosiose eilėse budavojime socializmo. 
Kas organizuoja grupę prieš tą partiją, 
kas pradeda griauti tą partiją, kas 
bando pakišti jai koją, objektyviai 
atsiduria revoliucijos ir darbininkų kla

M. Dobinis, Newmark, N. J.
A. J. Smith, Philadelphia, Pa.
S. Reikauskas, Shenandoah, Pa.
Geo. Shimaitis, Montello, Mass.
P. Bokas, Waterbury, Conn.
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ALDLD 4 Aps., Pittsburgh, Pa.
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Weiss, Brooklyn, N. Y.
GaleckAs, Philadelphia, Pa.
Gimienė, Binghamton, N. Y.
Puidokas, Rumford, Me.
Daukant, Toronto,, Chnada 
žirgulis, Rochester, N. Y. 
K. Urban, Hudson, Mass.
Klimas, Hartford, Conn. • __
Lideikienė, Great Neck, h{. Y. 277 . H. Tamošauskienėj W.^ Roxbury
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Lipčius^, Chester, Pa.
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. 327 Chas. Dumčius, McAdoo, Pa.

Baltimore, Md.
Geriau vėlinu, negu niekad 

atsišaukiu į visus tinginius ir 
visus kituš apsileidėlius, kurie 
nedalyvavom “Laisvės” vaju
je, o tik skaitėm ir stebėjomės, 
kaip vajininkai sušilę dirba ir

201
191
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172
158 
158 
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150
147 i * - •
128 lenktyniuojasi su viens kitu.

Gerbiamos ir gerbiami tingi
niai! Jeigu norim, kad nebū
tum išskirti iš darbininkų tar
po, kurie dirba darbininkiškoj 
dirvoj del visuomenės labo, ir

Adams, Grand Rapids, Mich.
IMkall, Brooklyn, N. Y.

Baltimore, Md.
Č jjfikkmė, Hartford, Conn.
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ti kitam, kaipo švenčių dova
ną. '

Darbas nešunkuš, galima 
tinginio krėsle sėdėti, tik rei
kia gero draugo ar mylimo gi
minaičio antrašų parašyti, už 
$5 čekį į laišką įdėti ir pasiųs
ti “L” adiniiiist., kad siuntinėtų 
“Laisvę,” kaipo švenčių “prėr 
žentą.” Gal nekuris sakysim: 
“Parašyti galima, bet kur pi
nigai?” Aš sutaupiau taip: 
išvengiau kelių privatiškų pa
rengimų ir, sutaupęs, sunaudo
jau šiam tikslui. Taip ir' visi 
gerbiami tinginiai sbkit mano 
pkvyzdj, gal laimėsim įirmą 
dovanų!

K. Mikolaitis.

jo iš badaujančių polit. kali- duodama veltui ALt)LD‘ išleis- 
nių ir išėjo. Mes badavome ta knyga.
8 dienas, šeštoj badavimo maršrutą draugui Dl M 
dienoj mes jau tiek nusilpo- lomskui pabaigoj sausio, 
me, kad mažai bekėlėmės 
nuo narų. Kameros dvokė 
lavonais. Kai* kurios drau- 

ir pažįstamais, gaut iš lais- ges vėmė. Mes turėjome 
vės maisto, knygų, laikraš-. daug karščio, džiūvo burna, 
čių ir kit. Kad bausmę pa-! degino vidurius, o iš burnos 
sunkinti, dar uždrausdavo | ėjo neskanus kvapas, kanki- 
kelioms savaitėms pasivaik
ščiojimą ir užkaldavo kame
rų langus, kad neįeitų nei 
šviesa, nei oras. Vienai bau
smei nepasibaigus, mes jau 
gaudavome kitą, taip, kad 
bausmės laikas vis didėjo ir 
1930 metais buvo pasiekęs 
11 mėnesių. Tokiu būdu, 
mes nuolatos buvome izo
liuotos nuo giminių ir pa
žįstamų,; buvom atskirtos 
nuo viso išorinio pasaulio. 
Mus kankino fiziniai ir mo
raliai.

Nepakęsdamos tokios pa
dėties, 1931 metų pradžioje 
mes griebėmės vieno iš 
griežčiausių kalėjimo sąly
gose kovos būdų—badavi
mo. Badavimą pradėjome 
sausio 15 d., kartu su kitų 
Lietuvos kalėjimų revoliuci
niais kaliniais. Prieš bada-

no troškulys, norėjosi gerti. 
Bet vandens į kamerą ne- 
įleidome. Ore buvo didelis 
šaltis, bet mes jo nejautė
me, nors laikėme fortką at
virą. Šalčiu mes pasinaudo
jome, kad gesinti karštį ir 
troškulį. Mes iškišdavome 
pro fortką blėkinius bakų 
(indas vandeniui nešti) vir
šūs, sušaldydavom juos ir

i. Nu
tarta raginti visas kuopas, kad 
išrinktų speciali komitetą vei
kimui tarpe ■ moterų. ■ Taipgi 
raginti kuopas, kad laikytų du 
kartu į menesį susirinkimą: 
vieną biznišką susirinkimą; ki
tą apšvietos. ApšvietoS susi
rinkimuose turėti diskusijas 
dienos klausimais. Apšvietos 
susirinkimus turi pradėti kiek
viena kuopa sausio mėnesį, 
1935 m. Svarbiausia, turėtų 
būti diskusuojama Lenino 
mokslas.’ 1 '

Nutarta, kad kiekviena kua-

deda^ome prie galvų ir krū
tinių.

Kada baigėme badauti 
(sausio 23 d., 1931), draugė 

|L. Činesaitė buvo visai be 
sąmonės (Jai paskutinėmis 
badavimo dienomis bėgo iš 
burnos labai daug kraujo). 
Mes manėme, kad ji jau mi
rė. Atėjęs felčeris pasakė, 
kad mes ją sušaldėme. Tie
sa, draugė Činesaitė tuomet 
nenumirė, atsigaivino, bet 

vimo paskelbimą, mes su-i tapo nebepagydoma ligonė 
statėme savo reikalavimus,' ir 1933 metais, lapkričio 14 
tarpe kurių svarbiausiais^., mirė. Taipogi labai nu
buvo — panaikinti muši-, silpusios nuo badavimo bu
mus ir nuimt bausmes, ir,vo draugės Rožentąlytė, 
įteikėme kalėjimo viršinin-1 Šapiraitė, Juchnikovaitė ir 
kui Kaž. Raupiui. Į mūsų G i n s b u rgaitė. Pastaroji 
reikalavimus kalėjimo virši- draugė dvi savaites nesikė-i 
ninkas atsakė, kad jis ir to- lė nuo narų po badavimo* 
liau mus muš ir kankins Badavimas apardė ir kitų 
bausmėmis, jeigu mes neat-' draugių sveikatą, 
sisakysime nuo bolševizmo. | Badavimas mažai ir tik 
“Man užteks kantrybės, kad trun’ipam laikui tepagerino 
jus suvaldyt”—sakė virši- mūsų padėtį. Vienok jis ne-: 
ninkas. Taip pradėjome ba-įnugj0 veitui. Jis parodė, 
davimą. koks žiaurus ir niekšingasdavimą.

Tuo metu Ukmergės kalė- mūsų klasinis priešas ir tuo- 
jime buvo 25 moterys ir 4 mi padidino mūsų neapy- 
vyrai revoliuciniai politiniai ” 
kaliniai. Nežiūrint to, kad 
mes buvome labai nusilpę nuo 
žiauraus kalėjimo režimo ir 
bausmių, o kai kurie net tie
siog buvo ligonys (Liuba 
Činesaitė, Kazys Stimburys, 
Chaja Rožentalytė, Juchni
kovaitė)—mes visi be svy
ravimų drąsiai, pradėjome 
taip sunkią kovą—badavi
mą. Kad mūšų kova grei
čiau duotų rezultatus, kad 
jinai iššauktų darbo masėse 
laisvėje didesnį pasipiktini
mą fašistų terorū kalėji
muose—mes nutarėme ba-

kantą prieš jį; jis parodė, 
koki drąsūs ir ištvermingi 
yra revoliuciniai darbininkų 
klasės kovotojai (šiūo atve
ju moterys) ir tuomi padi
dino masių simpatijas 
mums. Be to,- badavimas 
dvigubai užgrūdino mus pa
čias, palikdamas mumyse 
neišdildomą bado karičių at
mintį. 5 ’

Ch* Kaganaite.
• I . ' / * v .

Nuo Redakcijos: Draugė 
Chaja Kaganaite yra siuvė
ja, kilūs nuo Ukmergės 
(Gelvonių miestelio), ares-

j. x u j ■ - • i tuotsl' būvb 1929 matais lap- daut?\.yandenf’-tal yi:a’ kričio pradžioje. Sltino ko- 
mes rie tik nevalgėme mais-1. • A. . •?.- - - -
to, bet ir negėrėm vandens/ .

J

Kad apsunkinti mūsų kb- hės tėismas nuteisė ją 12 
vą, kalėjimo administracija nietlį Šuhkiiįjų dalbų kalėji- 
ėihėsi įvairių priemonių. Iš 
moterų kamerų iškėlė į at- bausftiė buvb šumMžirita iki 
pkirą kamerą tdš drauges, 8 nfeių. Iki sukėįtihib kžlL 
kurias ji skaitė vadais, o į niaiš atšėdėjd 4 metus Uk-

DARBININKU 
SVEIKATA

Apsilpęs‘, Sumėlikėjęs.

Aš taip gi prašau duoti ir 
man kokį patarimą per “Lais
vę.” Aš esu vyras, nevedęs, 39 
metų, 5 pėdų ir 6 colių ūgio, 
sveriu 180 svarų.

Aš perdaug esu nervuotas, 
greitai supykstu, bet greitai ii 
vėl graudinubs, ir labai bai
lus. Jeigu kas m’an pasakys: 
“Eik ir pasirašyk vardą,” prie 
žmonių, tai mano širdis tuoj ir 
pradeda taip smarkiai plakti, 
rankos šokinėti, kratytis, kaip 
elektrikos. Arba kaip kas su
skambina į duris, tai ir gi šir
dis nusigąsta ir smarkiai taksi’ 
kokią 15-20 minučių. Ausyse 
taip gi turiu spiegimą, kad net 
girdėjimą gadina. Ausų dū- 
dukės yra čystos, b*t išvidaus 
romeių atsiranda bsltų pleis
kanų. Ausys pasidarė plonos, 
o ausų papilviukai taip susi
traukė, kad net sarmata.

Kada aš einu, rankas nulei
dęs, tai man rankos nykštį su
ka į vidų žemyn.; skaudei nes
kauda, ir prieš akis skraido 

■juodi brukšndliai, o ant balti
nio, kur buvo raudoni' ruožiu- 
kai, tai dabar paliko geltoni. 
Lytiški otgariai taip ■ gi nusil
pę, gležni. Atmintis phsida- 
re trūtnpa, ir galva Visada ap
kvaišusi, gal nuo influenzos, 
ba suhkiai sirgau. Ir plau
kai kaip sugedo nuo ligos, taip 
ir neatsitaiso. Daktarai sako: 
“tu turi nervus,” bet jų gyduo
lės nieko negelbėjo. Aš riešii 
didelis girtuoklis ir nedidelis 
pypkius.

Atsakymas.

Tai Jums, Draugė, veikiau
sia tos nelabosios influences 
bakteriniai nuodai daug viso- 
Itiariopos žalos pridarė po vi
są organizmą. Organus, liatt- 
kas išsunkė, riudėvėjb; gal 
net pačius nerius vietomis ap
gadino.

Kad Junta kiek rizikavus;

gyduolės pat savaime nedaug 
ką tegalėtų padaryti. Jums 
reikia bendros higijenos, ben
dro sveikatingumo visame ka
me. Gero oro, saulės, pasi
vaikščiojimų, gimnastikos; pri
tinkamo darbo, jaukių apysto- 
vų, malonių draugių ir drau
gų, gero poilsio, gero maisto ir

Jūs truputį persunkus, del 
savo ūgio. Mažiau vartokite 
tešlos, krakmolų, miltinių, javi
nių valgių ir bulbienės tyrės, 
taip gi sunkiųjų riebalų ir sal
dinių. Vartokite visokių dat * 
žovių, pieniškų, bent po kelis 
trynius kas diena/ žuvų, švie
žios mėsos, riešutų, po truputį 
rupesnės duonos.

Priėš kiekvieną valgį imkite 
skydinės liaukos, 
tablets, gr. No. 100; 
vieną tabletėlę, /nenešiu mene* 
siais.

Po kiekvieno valgio po 
šaukštą žuvų aliejaus; “Cod Ii*- 
ver oil,” iki pat saulėtai vasa
rai. O tada kepinkitės ant 
saulės, kaip iridijonas, visas 
net juodai nupleškėkite. Gau
kite ir geležies: “Iron Artirhb- 
nium citrate 1b.” ir “Copper 
sulphate 1 gr.” Išta^pinkitėi 
puskvortėj virinto vandens ir 
imkite po šaukštelį ptf valgio, 
šu pienu, per ištisus mėnesius.

Imkite iodo tinktūros, po la
šą kas diena, į stiklą vandens, 
per porą mėnesių. Paskiau 
po lašą kas dvi, kas tryš die
nos, visą savo gyvenimų. Mie
lių po plytelę kasdiena..

Būkite kūO dažiiiAUsiai ii' 
kuo ilgiausiai ant Oro, lauke. 
pakvėpuOkltė giliai pllvii, ka
da tik užeina ant minčių.

Nebūkite, hekiurksokite kur 
vienas, neniiobbdŽiaukitfe. Ge
riau būkite draugijoje,- tdrp 
patinkamų draiigiiį ir drau
gų. Ir dirbinėkite ką pO trit- 
pūtį Organlžacijosė bei draugi
jų; kubpbse:' tatai i£ gi eina 
sVeikaton.




