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Įvairiuose miestuose ren
giama’masiniai susirinkimai 
išlydėti delegatus į visuoti
na darbininkų kongresą, ku
ris ivyks Washino'tone sau
sio 5-7 d. Darbininkai pri
valo skaitlingai sueiti i tuos 
susirinkimus. Juose plačiau 
susipažins su reikalu ir pla
nais kovai už bedarbių ap-

Bet kuomet valdžia suži 
nojo. kad streikieriai dirb

Hitleris Surengsiąs 
Pirtį Kaizerininkam

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų

(First Lithuanian
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių

BERT YN. — Plačiai kal
bama. kad Hitleris ruošiasi

Drg. S. Kjitipvo Žmogžudis Ėmė Pinigus nuo 
Svetimos Šalies Konsulo; Buvo Šaukiamą 
Imperialistai Karan, prieš Sov. Sąjungą

PRANEŠIMAS DRAUGAMS VISUOTINO 
LIETUVIŲ SUVAŽIAVIMO REIKALU

as, žinoma, negali ku- 
uždraust laukti ste- 

Bet tuo tarpu jie prieš

jis atsiguls J
, 0‘ sūnus eis pas kai- ųarįu yra suimta keturioli

ka ir laukia teismo.
Valstybės advokatais-nm- 

kurnrais prieš juos paskirti 
L Akulovas ir Andrius Vi
šinskis, kuris nasižvmėio

SALONIKI. — Per dvi 
savaites buvo dirbtuvėje už
sibarikadavę 370 streikuo
jančiu tabako darbininku. 

___ ___ _____ ___ Valdžia iš pradžios bandė 
bažnytininkus kovon prieš la- j juos badu ir troškuliu pri- 
bai gyvą, pirmyn žygiuojantį verst pasiduot; apstatė 
komunizmą. Bet “The Clergy (dirbtuvę policija, kad niekas 
Review" 
žurnalą

ienas “Naujosios C 
į Salininkas Brooklyne už 
ioIč Komunistų Partijos rė 
ą; pakišo jam “Laisvę” ii 
>: štai patalpintos pasiko 
mo eilės; 'ir “Laisvės” re 
cija tvirtina, kad jos paim 
iš “Naujosios Gadynės

Rumiancevas ir Kotolino- 
Vaš, kurių vadovybėje*veikė J \ T 1 • TF’i • i

Hitlerininkų vadams pa 
tiems, suprantama, jokių die 
vų nereikia. Bet visai be dievi 
sunkiau būtų valdyt darbo rpi 
niaa. Atmesdami žydiškai 
krikščionišką dievą, todėl, jie 
perta žmonėms “saviškius,’ 
gyynai vokiškus dievukus.

ĮVien Sov. Sąjungoje moks 
las, visuomeninis ir gamtinis 
neduoda dievams vietos.

ad.” numerius ir tokiu 
n neradau. Tai. esą. 
vėl šmeižia sklokininkų

lūs inžinierius.
Iš Nikola ievo išnažinties 

matosi, kad minimi nenau
dėliai rengėsi pirmiausia 
rucalabint dro\ J. Stalina, 
Sovietu komisarų tarybos

imperialistų įsiveržimo j So
vietu Sąjungą. Savo broliui 
Nikolajevas , tvirtino, jog 
Sovietus nuversti tegalima 
tik su kapitalistiniu šalių 
nnp'elba. ir natą rengėsi va
žiuot j užsieni reikalaut, 
kad imperialistai greičiau 
padarvtu ta žygį.

Teismiškame kaltinime 
prieš Nikolajevą ir i o sėb
rus teroristus Sovietų vy
riausybė nurodo i iu arti
mumą su caristu baltagvar
diečiu organizacijomis ko i p 
kad: Rusu Tiesos Brolija ir 
Karine Rusu Sąjungą. ku
rių lizdai randasi užsienyje.

litaniją 
nasiko- išžudyti žvmesnius monar- 

nrieš lietuvius Komuni- chistus. reikalaujančiu^ su
gražinti kaizeriu valdžia.

Namuose nas viena aimšta 
ponia suimta 23 susirinkę 
kaizerininkai.

Uždarai Saaro Sienas iki, 
PraeisBalsavimai i

Tautų x Lygos ?. Komisija 
štato -5 pastiprintą sargybą

Amerikbhų katalikų žurna 
las “The Commonweal” gž 
na atvirai rašo:

“Norint kad greitai bręs 
tančioj ateityje civilizacija lik 
tusi krikščioniška,, o ne virfett

BRUSSEL. — čia suva
žiuos delegatai nuo studen
tų iš Eranciios, Sovietų Są
jungos, Anglijos, Amerikos 
ir daugelio kitu šalių gruor 
džio 29 d. Šis pasaulinis 
studentų > kongresas • buvo 
norėta laikyti Genevoie; 
Šveicarijoj, bet tos šalies 
valdžia neleido. Studentų 
kongreso programoj yra to
kie punktai, kaip kova nrieš 
kariška studentam mokyba. 
už bedarbiu apdrauda. už 
kultūros 'išlaikymą krizio 
metu ir kt.

ir narius, 
t savo numervie. 

lad.” tiek nrinlūdo. kad 
m sklokininkui atrodė 
>iktažodžių poema (rilg- 

kuomet tie jos “bh’z- 
i” buvo krūvon surinkti 
pavadinti.
otikis juokingas, bet jis 
a, kaip tūli sklokininkai 
vę” skaito, kaip ją su
la ir kaip prieš ją sudaro

Bft pažiūrėkime, kain sklo 
Mini n k as subndavoio tnki ar 
gum°nta nrieš laisviečius:

“Laisvė” buvo surinkus ii 
feHnMni išspausdinus 
•♦Naujosios Gadvnės 
Hoiimu 
stn (Partijos veikėius 
Vieųame tik -X* S A

rašytojas išsitarė, jog 
tinės “Dirvos” redak- 
irpavičius rašo, tai 
mčiu švinu drabsto. , 
i. taip, švinas yra per 
etąląs lyginti su to fa- 
ašymais.

Iš Šiaulėnų Klebono Pavogė 
60,000 Auksiniu Rublių
Šiaulėnai.—Pereitą mėnesį Čia 

įvyko stambi, vagystė. ! Buvęs 
klebonoi tarnas, Rimkus pavogė 
paslėptus bažnyčioje klebono 
60,000 auksinių rublių. Šiomis 
dienomis Jkrimipaline tpol. išąijs- 
kino vagystę, ir.-ąreštąvoį aukso 
vagis: .Rimkų A.; ir Mąęijąųską 
Rr Abu. suimtieji .pasipažino, vo- 
,gęr ir pąvogįą^ - fįuksą ijųraįo 
miesto daržuose . paslėptą.Wa- 
gyę padėti k^lejirpan, b. klebo
nas < nūsimitfęs,' 'fold 4isbbbi<enė' 
sužinojo, apie tokią stamfbią ’ 
nigų sumą.”1 J

beri Beniamin. ' ’, ' j
-Paskutinėmis žiniomis. (

ęĮarbininkų kongresąJšrink
ta ir trys vice-pręzidentąi
miesto uhijū
tas nuo s|pt^qiųr^i]^)iųįnję}^
unijos ir du delegatai nuo
Vilpu Dažytoju ir Baldų

<
Mante 'ant~Sam> sienų,ypa^aJį110' telefon° s^iekimu? su 

(Rumunija, įairie .buvo nų- 
keturi pikiuotų hitlerininkų iš Vo- traukti nuo 1918 metų iki

Ties Dundas, Ontario, Ka
nadoj, ekspresinis Detroit- 
Traukinys gruodžio 26 d. 
įsibėgęs dūrė į kitą stovin
tį traukinį. 17 važiuotojų 
užmušta, 31 sužeista. In
spektoriai neprižiūrėjo su
jungiančių relių, kurios bu
vo nukreiptos kaip tik į tuos 
bėgius, ant kurių stovėjo 
antrasis traukinys.
Harvey, Ill.—Grand Trunk 

gelžkelio traukinys užbėgo 
ant skersai relių važiavusio 
automobilio ir užmušė visus 
jame buvusius septynis 
žmones.

Darbininkas” jau 
kad komuniz- 

miręs,”' kad iš jo telikę 
lavonas.” Bet kodėl “Dar

bininkas” prieš tą “numirėlį” 
vis aršiau skandalijasi ? Kas gi 
čia būtų—-ar pats klerikalų 
laikraštis kvailas ar tik savo 
parapijonus ’ kvailiną ?

laikais tekdavo miestų
ii 'ĮMmBf 'girdėti smulkius ver- 
|Į||j|^ (pedliorius) šaukiant 

p a v., šitaip:
I “l/iienfnis tavoras. Peter- 
urgg* gamintas, Maskvoj pa- 

btMd Nei linksta nei lūžta, 
ttthtttai, poneli, nusileisime:

pagoniškai. r 'komunistine, tai 
Katalikų Veikimo vadai, gal- 
yotojai ir veikėjai turi, nieko > 
nelaukdami, įtempti visą savoj 
energiją darban.”

vietoj penkių kapeikų—tiktai 
penktukas!”

Tai buvo gatvinis 
riksmas. Bet Amerikoj tvli ir 
stambūs prekėjai panašiai re
klamuoja savo ta vorus.' Tain 
antai, stambiausiomis raidė
mis ant dėžutės išsnausdinta: 
“Arabijos ’figos.” žemiau, ke
lis kartus smulkesnėmis raidė
mis skaitai, kad tos fi^os ne 
Arabijoj, bet Californijoj au-1 drauda 
gintos ir apdirbtos.,

Norėdama pabrėžt savo 
produkto sveikumą, kompani
ja dar stambiai surinka, kad 
tai “ant saulės džiovintos” fi- 
*6s. Apačioj, pačiame 'kam'ph- 
•yje, mažytėmis, “blusibiėniis” 
*aidžiukėmis dar kas tai aiški
nama; bet be padidinančiojo 
•tiklo beveik negalima įskaity- 

ži. Įtempęs t akis,. pagaliaus, 
įkaitai, kad tos figos) “paga- 
nintos su sieros deguoniu.”

Siera yrą nuodai, ir nei vie
nas išmintingas žmogus suži- 
niai nepirks tokių produktų, 
kur kompanijos įmaišo nuodų, ADmuŠinėtoiu Unijų 
;dant iip gražiau atrodytų ir 
nesukirmytu.

Kpdantn i^n+vmai rmkalan- 
’R pažvmgt žalingus chemiką, 
ins. nę ka darvs kAm^aniin«« • 
(•odei ips neva prisitaiko rMe 
istatvmu. bet rmndin<raR me
džiagas tain “dpb’katnai” iri- 
‘rašo, jog’ ;'dano-eljvi nirkikn 
net galvon nedirixridi. kad Jie 
mnigus moka už, žalingai “su* 
taisytą” maistą. , . . > izi .

katalikų, dvasiškių negalėtų jiems atnešti nei 
ypač mato, jog pa-1duonos su vandeniu. Bet ka

da kiti darbininkai Caval- 
loi, Xanti, Dramoj ir Salo- 
nike išėjo į streikus, užtar
dami apgultus savo drau
gus, vyriausybė buvo pri
versta leist giminėms, atnešt 
po truputį duonos ir van
dens apsuptiems streikie- 

nieką taip nedreba, kaip priešiniams .

Irai gyveno; turėjo trijų 
kambariu apartmentą, o yą- 
sarą pasisamdė ir vasarna
mį. Jis, matyt, įvalias gau
davo pinigu iš svetimų ša- 

pių kapitalistų, kaipo Jų 
’įrankis nrieš Sovietus. .

’ R. M. Kulišer, ki&»s Niko- 
\ liūdi jo, iog

nyčiai nekaip klojasi, 
dar nepameta vilties

Gaminasi:
žinome, jog bažnyčiai 
is ir dabartinį susmu-|

šiurpi žmogžudyste Šakių 
Apskrityje

i j. >') t
Tėvas su Sūnum Papjovė Savo 

Kaimyną.
Gruodžio 4 d. Prūselių kaime, 

šakių valsčiuje ir apskrityj bu
vo žiauriai nužudytas to pat 
kainio gyventojas Domeika, 
žmogžudystes aplinkybės tokios.

Gruodžio 4 d. iš ■ turgaus ša
kiuose, jau sutemus išvažiavo 
namo Domeika, Sideravičius ir 
Astrauskas. Važiuodami jie įsi
kalbėjo ir Domeika pradėjo gin
čytis su Astrausku. Tada As
trauskas išlipo iš vežimo, ir kai 
kurį laiką ėjo pėsčias paskui, o 
paskui laukais tekinas parbėgo 
namo, prisikėlė iš miego sūnų ir 
pasiėmęs savo “įrankius”, išėjo. 
Kadangi kelias labai vingiuo
tas, tai žmogžudžiai, suskubo 
atvykti prie kelio, pasislėpė 
griovyje prie krūmokšlių ir lau
kė atvažiuojant minėtų žmonių.

Bevažiuojant jiems, Domeikos 
arkliai staiga sustojo. Jis pada
vė vadžias palaikyti kitiems, o 
pats išlipo pasižiūrėti. Kadangi 
buvo labai tamsu, tai Domeika 

Philadelphia,' Pa.-^-Masi-1 priėjo arčiau krūmelių. Tada iš- 
niš/susirinki "m dn.vbi.ninkh šokP tėvas su sūnum ir užsimo- 
•delegatairi išlydėti į Wash- jo- '; Domeika nieko, blogo nema- 
ingtona yra Šaukiamas šian- 'gydamas prašneko:-,“Arėtai jaw 
diet) vakare Broadway Ąt- ‘šitaip/j> yyraM’T žmogžudžiai 
enoje. Be kitu.! saky£' brą-' ,^r ^petpjoyė gerk.ię<)
kalbai Močiutė Rlobr ir HA-ltaip{ kad DoTnelka > i nesuskubo:

. 5.! •»> > . ^00 J 1 riktelėtu f Atlikę i žiaufų. “daiH
1) bą”,' skubinosi imešdintis.>. ‘‘Eiva, 
<1 jau K’—tarė Astrauskas.. . , t

linės pagęlbdš reikia kovai 
prieš Sovietų vadovybe, ir 
Hhndayo konsului, įvąįriąs 
žinias, anie v Sovietus, kurio
mis galėtu nasinaudoti už
sienio kapitalistai. Iš to kon
sule Nikolajevas gavo 5,000 
rubliu. Viena kartą konfeu- 
Jns- pasiūlė, kad Nikolajevo 
j teroristų grunė gali parašv- 

Sovietų ‘Sąjūngą atnauji-Trockini (kuris 
•> ■"• •« mridasi Francijoi), o, kon

sulas naši rūpins, kad laiškas 
|būtų įteiktas Trockini. ‘ 

Kirovo Nušovimas-Signalas

Nikolaiėv sako, k’nd buvę 
Zinnvievo ir Trockio šali
ninkai jau dveji metai 
smarkiai slapta orerapizavos

Kom. Partiją nepavyks pra
šalinti dabartinius vadūfe, 
tar jie nusprendė tuos vadtfe 
išžudyti. “Kuomet aš šoviau 
Kirovą,” sako Nikolajevas, 
“tas šūvis turėjo tarnaut 
kaipo ženklas, šaukiantis 
pradėti veiksmus prieš Ko
munistų Partiją ir Sovietu 
valdžią.

“Nesitikėdama, kad to
kiais veiksmais pasieks tiK- 
slą, mūsų grupė, todėl pasi
tikėjo užsieniais, laukdarųa 
ginkluoto įsikišimų (inter
vencijos) ir talkos iš kelių 
užsieninių valstybių”, sako 
Nikolajevas. i 1

Nuodugniai Rengėsi Prie 
Sovietų Vadų žudymo

> ' liti '. w ffiaifcl 
Besirengdamas nužudyti 

Kirovą, Nikolajevas savo 
dienyne darė tokius užra
šus, kad atrodytų, būk.’čia 
tik asmeniškas kerštas Ki- 

rughiose žinierius Šatski. Tu gruniu ;rovui, o ne politinis sumoks* 
las. Taip jis specialiai ren- 
igėsi nuo rugpjūčio iki lap
kričio galo, nuolat lavinda- 
masis šaudvti. Kaip dabar 
jis prisipažįsta, Nikolajey 
melagingai savo užrašuose 
žymėjo, būk Sovietų vyriau
sybė blogai su juom apsiei
na ir jam labai sunku gy
venti.

Nikolajevo, motina ir žmo
na liudija, kad Nikolajevu! 
buvo siūloma įvairūs darbai, 

nirminįnka Molotovą. L. M. Ps JU neėmė, tačiaus ye- 
Kan’anoviČių ir S. Kirova, 
kurią. taČiaus buvo pirmas 
nužudytas.

Trockis Kaipo Imperialistų 
Įrankis

• < Nikolajevas prisipažino, 
kad jis Leningrade lanky
davos pas vienos kapitališki- lajevo giminė 
T»ėš šalies konsulą. Konsului Nikolajevas i

Jau laikas uoliai pradėti prisirengimo darbą del 
Visuotino Lietuvių Suvažiavimo. Ręikalinga dau
giausiai kooperacijos nuo draugų visose kolonijose. 
Laikinasis komitetas rengimui šio suvažiavimo atsi
šaukia į visus draugus, kad lankytų savo organizaci
jų susirinkimus ir pagelbėtų gauti užgyrimus suva
žiavimui. į

Taipgi prašoma, kurios organizacijos jau esate už- 
gyrę suvažiavimą ir išrinkę atstovus į šaukimo ko
mitetą, tuojaus praneškite, kad užgyrėt ir jei išrin
kot savo atstpvą į komitetą. Jo vardą ir antrašą 
taipgi prisiusite.

Kurie draugai prigulite prie įvairių organizacijų, 
SLA kuopų, SLRKA ar kitokių lokalinių organizaci
jų, esate prašomi prisiųsti savo organizacijos sekre
toriaus antras
kia atlikti tuojaus, kad suspėjus į sausio mėnesio 
susirinkimus.

Rašykite laiškus augščiau minėtais reikalais seka
mu antrašu:

Lietuviu Visuotinas Suvažiavimas,

Shenandoah. kPa.—..........
Hill angliakasiu lokalas mi- th kraštą neprinlauktu gin-
maris 807 išrinko
delegatus i Washington i škj kiefįjos. Uždaroma sienos 
darbininku kongresą kovai iki balsavimų, . kurie bus 
už hedąr.biu andraųdą pagal (sausio ;13 .d^ Gyvęntojai tą
H. R. 759R biliu. “ ‘ pienai balsuos, ar Jiė ^nori ;r

Anie delegatu siuntimus i£i>ąšiljkti Tautų Lvgohi l ĮLaoą,,ĄijgĮijpSsbo _____
Washington^ gauta žinios! dyboje, ar dėtis prie i Francį sąujamą valstybę, labai tus- sunaikint bei pakeist dabar- 
dar iš desėtkų n miestų ir jus, ar grįžti prie Vokieti-(tinga žibalo šaltiniais. Iraq tinius Sovietų, vadus,) nepai 
miestelių; i ; i. ’ > hjos.i duobia skundą Tautų Lygab sant kokias priemones re!

MASKVA. — Leonidas ketų tam panaudoti. Kada 
Nikolajevas, kuris gruodžio jie įsitikino, jog veikiant pef 
1 d. Leningrade nušovė drg. 
S. Kirovą, Sovietų Komunis
tų Partijos Politinio Biuro 
narį, dabar, gruodžio 26 d. 
pripažino, jog trockistai ir 
buvę Zinovjevo šalininkai 
rengėsi n^ tik Sovietų va
dus išžudyti, bet ir užtraukt 
užsienio imperialistų karą 
prieš Sovietų Sąjungą.

žmogžudis Nikolajevas 
nlačiame prisipažinime sa
ko. kad tie žygiai buvo su
galvoti sujig Trockio-Zinov- 
jevo grupės programos. Pa
sirodo, kad teroristai turė- 

' jo dvi ski 
i jas veiksmams prieš Sovietų 
.vyriausybe ir prieš Komu- 

Iššokę iš vežimo vyrai rado ,nistų Partijos vadus. Vienos 
Domeiką dar gyyą, 'bet po 5 žudęikų organizacijos pra- 
minučių. mirėr^Rytą, nusikalti-įvadyriai buvo Vladimiras 
mo vietoje rado sūnaus Astrau 
sko kepurę. : < , ?

Padaręs nusikalstamą darbą, įr L. Nikolajevas. Kitai te 
senis Astrauskas! susitarė su ristų .šilkai vadovavo in 

1 sūnumi:
(dirvoje) 
myną ir prašys, kad šis padė
tų jį sūrasti. Tas taip padarė. | 
Bet rytojaus dieną, 5 gruodžio 
policija suėmė. Be jų suėmė ir 
antrą sūnų. y, , . ,

s , sinskis, kuris
Domeika paliko 8 metų sūnų bvloje urieš padintojus ang

; našlaitį. Jo žmona mirė 1933
■ met. Tai jau antra žiauri žrriog-1 
Ižudystė šakių apskrityje šį ru
denį. Nužudė del keršto. Tar
domas gruodžio 5 d. neprisipa
žino.

Gady- tuvėje susiorganizavo i So
vietą, tuoi atsiuntė kariš
kius suardvt sienas ir iš
mušt visus laukan. Taip pa
darius, 10 streiko komiteto 
nariu tapo suimta ir laiko
ma ištrėmimui i koncentra
cijos stovyklą vienoj saloj.



Antras Puslapis

Atlikite savo bolševikiški pareigą, Kurie

YPSENOS

Kas

Žiaurus kankinimo būdas

Nauja Lietuvos Fašistų Teroro Forma Re- 
voEuc. Politiniams Kaliniams Kalėjimuose

Bedarbio Rakandai-Malkos.
Pašalpinių darbų davimą

Drama ir Saloniki mies
tuose, Graikijoj, vyriausybe 
užtiko komunistų kuopeles 
armijoje, į į d

Tad dar kartą tenka 
delegatai,

Skirtumas tik tame, kad vienas mato 
vieną dalyką, o kitas kitą. Mes pataria
me jiems laikas nuo laiko susieiti į daik-

katastrofiškas pranašystes darbininkų 
tėvynw *Grigaitis džiaugiasi, kad d. Kirovą nu
dėjo niekšas Nikolajevas, Komunistų 
Partijos paryš ir kad tiesioginiai ar ne
tiesioginiai įvelti ZinovjeVas, Kamenevas 
ir dar keli buvę “opozicionieriai”. Girdi, 
bolševikai nebegalės sakyti, kad nužudy
me kalti baltagvardiečiai. Bet kodėl Gri
gaičiui taip rūpi apginti ir nuplauti nuo 
atsakomybės baltagvardiečius? Jis 
mums teiksis paaiškinti.

Negirdėtu įtūžimu Grigaitis šaukia: 
“Svarbu tai, kad bolševikų diktatūra jau 
nebegali be smurto priemonių suvaldyti 
tuos elementus, kurie ją sutvėrė. Dik
tatūra ryja savo gimdytojus! Todėl, ži-

Tai baisus tų darbininkų išnaudojimas. 
Beveik uždyką jie turi ištisus metus pra
kaituoti turtingesniems valstiečiams bei 
buožėms. Štai kodėl Lietuvos bernai ir 
mergos vis labiau linksta prie komuniz
mo. Joks Smetonos valdžios teroras ne
pajėgia juos sulaikyti.

kalėjimą visai uždraustą); 
maisto gavimas apribotas 
5-kiais kilog. per savaitę: 
atimti visi nuosavi daiktai.

Bet kas svarbiausia Pro
gresyvinė j sistemoj, tai ta, 
kad demoralizuoti ir suskal- 

. politkalinių eiles, 
i^edė grupes ir privilegijas. 
Vienus laiko 1-moj, kitus 
II-roj ir trečius baudžiamoj 
grupėj. Vieni gauna vienas, 

kitas privilegijas ir
SKAITYK LAISVE 

IR KITIEMS UŽRAŠYK

mus 
Įneš 

žbaigtas

Bado Algos Lietuvos Žemes Ūkio 
Darbininkams

Kauno spauda paduoda sekamų davi
nių apie Lietuvos žemės ūkio samdomų 
darbininkų metines algas:

Šimutis ir Grigaitis
Chicagoje gyvena du dideli vyrai. Vie

nas redaguoja katalikų “Draugą”, o ki
tas menševikų “Naujienas”. Vienas va
dinasi Šimučiu, o kitas—Grigaičiu. Abu
du jie yra nepermaldaujami komunistų 
ir Sovietų Sąjungos priešai. Abudu 
džiaugiasi, kad teroristas Nikolajevas 
nužudė draugą Kirovą. Abudu lygiai 
skelbia pradžią pabaigos Sovietų Sąjun-

Mąžesnis, bet ne Geresnis
Petra$: ^Vincąt 
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darbį, norintį gaut pašalpi- 
nio darbo. Privarginęs be
darbį įvairiausiais panieki
nančiais klausimais, ekza- 
minuotojas galų gale jam 
užmetė:

“Juk pereitą savaitę tu 
dirbai.”

“Visai ne, tamsta!” įtiki
nančiai atsakė bedarbis.

“Betgi tave matė stu* 
miant keliu rankinį vežimą, 

■pilną malkų,” atšovė ekza- 
minuotojas. " ,

1 .____

' “Tai buvo ne malkos, bęt 
mūsų rakandai, tuomet meš 
kraustėmės į naująją roose- 
veltvillę”, paaiškino bedar-*

ALDLD Reikalai
Kiek laiko atgal buvo “Lai

svėj” rašyta, kad ALDLD 12 
Apskričio komitetas šaukia 
konferenciją 27 d. sausio, 
1935.

Todėl dabar atsikreipiame į 
visas ALDLD 12-to Apskričio 
kuopas, kad išrinktute dele
gatus į konferenciją, kuri bus 
nedėlioj, 27 d. sausio, 10 va
landą ryto, 325 E. Market St., 
Wilkes Barre, Pa.

Taipgi kuopos pagaminkite 
raportus iš jūsų kuopos dar
buotės laike šešių mėnesių. 
Raportus siųskite apskričio se
kretoriui prieš konferenciją.

Ruoškitės prie jūsų organi
zacijos vajaus, kuris prasidės 
su pradžia sekančių metų. 
Kaip buvo pirmiau rašyta, kad 
12-tas Apskritys nutarė apdo
vanoti Raudona Vėliava kuo
pą, kuri .daugiausia gaus nau- 
jų narių laike vajaus. Tad 
darbuokitės už tą garbingą do
vana, v

šiais laikais, kaip matyti, 
nariai nesunku būtų gauti į 
mūsų organizaciją, nes visur 
matosi pas darbininkus didelė 
permaina, Kurie pirmiau ša
lindavosi arba neapkęsdavo 
progresuojančių darbi ninku, 
tai dabar jie patys ateina į

Lietuvoje vidutiniškai bernui algos moka
ma 335-175 lit., pusberniui 225-115, mergi
nai 270-120, pusmergei 180-80, piemeniui 
125-65. Ateinančias metais atlyginimas 
samdiniams, numatoma, dar sumažės. Klai
pėdos • kr. samdiniams algos mokamos 50- 
100 proc. didesnės, bet ten iš samdinių rei
kalaujama didesnių kvalifikacijų.

SUBSCRIPTION RATES
United States, per year-----------
Brooklyn, N. Y., per year_____
Foreign countries, per year____
Canada and Brazil, per year__
United States, six months____
Brooklyn, N. Y., six months__
Foreign countries, six months__
Canada and Brazil, six months -

ryti iš politkalinių fizinius 
| ir moralinius invalidus, kad 
jie daugiau negalėtų daly
vauti rev. judėjime. Visuo
se kalėjimuose buvo įvestas 
žiauriausias teroras ir kan
kinimai 
rev.

Vincas: “Jau ilgas laikas, 
kai aš jį mačiau. O kas jam 
atsitiko?”

Petras: “O, jis dabar jau 
ne tokis didelis durnius, ko
kiu seniau buvo.”

Vincas; “Ar tąi ir j ip pa- 
protėjo?” ..... ;

Petras: “Ne, nepaprotėjo 
—bet jis labai suliesėjo/* ;

Surinko Juodvarnį

Ine.
except Sunday

BROOKLYN, NEW YORK

Remia Bedarbių Ap- 
draudos Billių
buvo minėta spaudoje, 

daugelis Philadelphijos 
organizacijų už- 

gyrė Bedarbių Apdraudos Bi- 
lių H. R.-7598 ir išrinko dele
gatus į kongresą, Washington, 
D. C. Praeitą savaitę dar 
phila. š.D;L.R.S. išrinko dele
gatą j kongresą ir į konferen- 
ęiją? A. L. Piliečių Pašalpos 
Kliubas ir gi išrinko delegatą. 
Gędemino . Pašalpų/ Kliubas 
taipgi, išrinko delegatus' į lie
tuvių j'būsiančią , konferencija 
gruodžio 3’0 d., Lietuvių svetai
nėj, 928 E. Moyąmensing Avė., 
kaip 2 vai. po pietų. Prie to,: 
daugelis ir kitų organizacijų 
ir draugijų išrinko delegatus, 
kaip į Washngton,. taip į kon
ferenciją.; žodžiu sakant, ši 
konferencija bus visų lietuvių 
organizacijų ir draugijų kon
ferencija visos Philą. ir apie- 
liųkių 
priminti, kad visi 
kurie esate išrinkti, būtinai da
lyvaukite šioj konferencijoj r 
Jaįkū. Taipgi kurie ir nesate 
delegatai, o ž i n g e i d aujate 
jaugiau susipažinti sų socialėa 
bedarbių apdraudos biliųm, 
igąįįt .dalyvauti konferehęijpj. 
:: . ?•' • i Kpmitetas.

nomą, galas viskam, taip mano Grigaitis. 
Jis atvirai sako: “Į šitą kefilųmą veikiau
sia suduš Stalino diktatūros laivas. Ji
sai jau yra pavojuje!” Ir taip visus aš- 
tuoniolifįą metų Grigaitis putojo apie 
“pavojų”. Bet niekas iš to neišėjo.

Komunistai niekados nesakė, kad prie 
jų neprisiplaka svetimos klasės elemen
tų. Jie niekados nesakė, kad tūli elemen
tai, būdami partijoje, nepagenda. Prie
šingai, kaip tik tam juk kas kelinti me
tai Sovietų Sąjungos Komunistų Partijoj 
pravedamas valymas ir tūkstančiais tie 
elementai išrenkami ir išmetami laukan. 
Jų likimą visuomet apverkia tokie Gri
gaičiai.

Buvusi “Zinovjevo Opozicija” išsigimė 
į teroristų grupę, kuri virto baltagvar
diečių įrankiu kovoje prieš Sovietų val
džią. Ar tai stebuklai? Ne, ne stebuk
lai. Mes tą nurodėme iš pat pradžios. 
Mes nurodėme, kur veda “opozicijos”, 
kur jau nuvažiavo -mūsiškiai. Prūseikos 
ir Butkai. Meš1 matome, kaip gražiai 
šiandien už baltagvardiečius ir teroristus 
guldo galvą toksai Grigaitis, kuris 18 me
tų tam atgal juk kalbėjo apie socializmą 
ir už socializmą. Matote, kaip dalykai 
stovi.

Bet ar tas reiškia, kad komunistinis ju
dėjimas sugriuvo, kad socializmas mirė 
ir išnyko? Nieko panašaus. Prisiplakę 
gaivalai nuėjo velniop, išsigimė, virto te
roristais pardavikais bei renegatais bal
tagvardiečių ir abelnai buržuazijos įran
kiais, bet socializmas-komunizmas mar- 
šuoja pirmyn. Zinovjeviečių-baltagvar- 
diečių nužudymas draugo Kirovo parodė 
Sovietų valdžiai, parodė Komunistų par
tijoms, kaip reikia budėti, kaip reikia bū
ti sargyboje prieš priešus,-kaip ilgai dar 
reikės kietos, geležinės proletarinės dik
tatūros Sovietų Sąjungoje, kaip nepatei
sinamos yra visokios “komunistinės opo
zicijos”, kaip begailestinga turi būti mū
sų kova prieš visokius renegatus. Štai 
ko mus pamokino netekimas, draugo Ki
rovo. ' - J ' i \

Šimutis gi, “Draugo” redaktorius, nu
žudyme d. Kirovo mato visai ką kitą. 
Jis nemato, kaip Grigaitis kad mato, kad 
seni bolševikai kiti kitus “rytų”. Ka
dangi žmogžudys Nikolajevas yra 30 me
tų ir kadangi baltagvardiečių agentas ir 
Hearsto prostitutiškos fašistinės spau
dos įrankis don Levine taip sako, tai 
Šimutis mato, kad Sovietų jaunimas suki
lęs prieš “Stalino diktatūrą”. Sovietų 
valdžia nebeturi jėgų “sutriuškinti šį są
jūdį.” Todėl Stalinas “netolimoje ateity
je turės kapituliuoti, ir tada bus galas 
bolševizmui”, šaukia kunigėlių sukama 
šein-katarinka, ponas Šimutis. J

Todėl, sakome, stebuklų netrūksta; 
Grigaitis ir Šimutis jau palaidojo prole
tarinę diktatūrą, Sovietų valdžią, bolše
vizmą, Staliną ir visus kitus galus. Jiems 
taip atrodo. Jų nelaimingos galvos taip 
diktuoja, o jų purvinos širdys to baisiai 
trokšta. Tai ne jų kaltė, kad proletarinė 
diktatūra ir bolševizmas atsisako gulti į 
grabą. Atsisako gulti per visus aštuo- 
nioliką metų. Tas išvedė Grigaitį ir ši
mutį iš kantrybės.

$7.50
$7.50
$5.50 \ 
$3.00 
$4.00 •
$4.00
$3.00

Entered as second class matter March 11, 1924, at 
the Post Office at Brooklyn, N. Y., under the Act 
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Lietuvoj darbininkai ir 
darbo Įmones vis daugiau 
įsitikina, kad išeitis iš da
bartinio ekonominio krizio, 
iŠ ^nepakenčiamos padėties 
yra tik. proletarinėj revoliu
cijoj. Auga jų revoliucinė} 
kova, jų jėgos ko toliau stip
rėja, o buržuazijos jėgos- sil
pnėja. Kad išsigelbėti nuo 
proletarinės revoliucijos pa
vojaus, ir kad netrukdomai 
ruoštis karan prieš SSRS, 
kame buržuazija matė vie-) 
nintėlį išeitį iš krizio, ji 
stengiasi visomis priemonė
mis sutriuškinti LKP—re
voliucinio judėjimo ąvan-| 
gardą ir vadą, kuris stovi 
tos kovos priešakyj.

Revoliuciniai politkaliniai 
kalėjimuose sudaro dalį to 
avangardo ir todėl fašistai I 
pačiomis žiauriausiomis

Scranton, Pa. 
Cleveland, Ohio. 

Žemaitis, Detroit, Mich. 
Šleiva, Gardner, Mass.

W. Brazai, Hartford, Conn. 
F. Gervich,* Athol, Mass. 
J. Julius, Moline, Ill.
J. Baltušis, Chicago, Ill.
P. Baranauskas, Brooklyn, N. Y 
Chas. Dursčius, McAdoo, Pa., 

242 H. Tamošauskienė, W. Roxbury
J. Grybas, J. Trečiokas, Norwood 216 Geo. Bražinskas, Athol, Mass. 

P. Ramons, Scotia, N. Y. 
D. Slavinskienė, Rockford, Ill. 
J. Bastis, Grand Rapids, Mich. 
J. Burba, Boston, Mass. 
W. Mickalites, Benld, Ill.
J. A. Jerome, S, Barre, Mass.
S. Sasna, Brooklyn, N. Y. 
Baltrušaitienė, Brooklyn, N. Y. 
Wm. Trainis, Royalton, Ill. 
A. Povilionis, Sutton, Mass. 
Chas. Kwarren, Brooklyn, N. Y. 
Kom. Liet. Frak., Waterbury 
P. Taras, Brooklyn, N. Y.
J. May, Hoboken, N. J.
P. Kuosevičius, Collinsville, Ill. 
Z. Koval, Woodhaven, N. Y. 

Mikolaitis, Baltimore, Md.

d. partijos adv. Stankevi
čius. Taigi ir socialfašis- 
tams rūpi išrasti geresnius 
būdus rev. politkalinių tero
rizavimui*

Kame pasireiškia ta nau
ja progresyvinė sistema? 
Tuoj buvo atimta knygos; 
suregistruota ir apribota 
rašomoji, medžiaga; uždrau
sta; gauti iš užsienio bent 

Dėka darbininkų ‘kokių laikraščių, knyąų, 
ko vos/fašistai priversti i žurnalų; pasimatymų, teiš

buvo atsisakyti nuo tų at- kų gauti ir rašyti tik per 
virų teroro metodų. Bet dvi savaites (iš kalėjimo į 

į tas nereiškia, kad jie davė 
geresnes. sąlygas politkali
niams, kad-nustojo terori
zuoti ir kankinti; jie. tiktai 
surado kitų būdų. Ir taip 
1932 m. visuose kalėjimuo
se buvo įvestos naujos re
formos, taip vadinamoji |dyti rev 
“Progresyvinė sistema.” 
Pats pavadinimas gana 
skambus ir tai paėmė deltoj 
kad paslėpti, tikrąjį rev. po
litkalinių padėtį riuo plačių- kiti 
jų darbo masių. Dar įdomu treti’ jų visai negauna 

priemonėmis stengiasi pada- yra tas, kad tą sistemą ap

susirinkimus ir kalbfiid jwrjais. 
Tas parodo, kad juo#i ’ j^įįyąi 
galėtume įtraukti į A&I&T), 
jei tik mes tinkamai paąidfcr- 

(buotume, ir jei turėtumę tin
kamai sutvarkytą mūsų org. 
duoklių mokėjimą. ’

Man rodosi, pas mus nėra 
gerai pagal šiuos laikus tas 
metinis duoklių mokėjimas. 
Kadangi šiais ląikais mažai 
kur galima pas darbininką už
tikti dolerį, tai kada jam pa
sakysi, kad reikią užsimokėti 
doleris puse ar doleris, tąi tik 
del. tos priežasties daugumoj 
atsisakys stoti į organizaciją. 
Na, o ką jau kalbėti-apiė 'be
darbius. K 
ri 10 ceAtų 
užsimokėti kas mėnesis po 10 
centų be didelio Vargo. * Veik 
tas pats ir su mUžp dirbau- 

j či?is-
I Todėl, aš duodu tokį suma
nymą, kad i mokyto t tprėtų 
būti pagal šitą ekonbh)įn| kri- 

, zį-i-menesinės
WorceSteris pradeda pail- mes geriau galėsime palaikyti 

senus narius ir gauti naųj, 
tas dalykas, tai daugių^ 
narių, kaip užsinioka m’ 
duokles, tai jau ir 
kriukis: “spakainąs-* 
metų. Tad mokant 
nesis, manau, kad, taip nebūty 
ir kuopos pasidarytų aktyves
nės.

Man rodos, kad dirbantieji 
nariai galėtų mokėti į mėnesį 
po 15 centų, o bedarbiai po 10 
centų. Ir visi būt pilnais na
riais ir gauti lygiai literatūrą, 

Paimkime dabar, kaip yra 
mainų apielinkėse. Kiekvie
nam miestelyj randasi Lietu
vių Piliečių Kliubai, ir tų klių- 
bų nariai moka po 10 iki 25 
centų į mėnesį ir nieko iš, ten 
negauna. Nariai tik todėl ten 
pasilaiko, kad jie galį tokias 
mokestis užsimokėti. O jei 
reikėtų mokėti dolerį ar du, 
tai šiais laikais tokių kliubų 

44 neliktų.
4* I 12-to Aps. Sekretorius.

.........   ■■■L r....n,, ■■■■jį, Į,..     

yra laikymas baudžiamoj 
' grupėj. Ten pakliūti reiš

kia: būti vienam izoliuotu, 
atimamas ligi smulkmenų iš 
nuosavų daiktų ir išduoda 
valdiškus pačius blogiau
sius, suplyšusius, baisiai ne
švarius ir tt.; uždrausta rū
kyti; negalima gauti nei lai
kraščių (net ir lietuviškų), 
nei laiškų, pasimatymų; gy
venti vien valdišku maistu 
net jei ir eini prie darbo. 
Tokiam padėjime mūsų drg. 
Joneikis išbuvo Šiaulių ka
lėjime 8 mėn., d.. Glotas Ų.—

: 6 men. Kauno kai.
Ir kas dar ypatingai sun

ku buvo rev. politkaliniams; 
tai kada pradėjo įvesti ;’sis- 
temo£; “smulkmenas”: ate-r 
jus' vyresnybei, pradedant 
nuo vyresniojo sargo ir bai
giant kalėjimų inspektorium 
reikia sveikintis: “sveiki vy
rai,—sveiks tamsta”; išei
nant pasivaikščioti eiti po 
vienas eilėj, tarp ’savęs ne-; 
kalbėti, rankas kišenėj ne
laikyti, nerūkyti, mundieras 
turi būti užsegtas ant visų 
guzikų ir tt. Koridoriuj: 
nekalbėti, nerūkyti, rūbai 
tvarkoj. Kameroj: atidarius 
duris atsistoti, nustoti kal- 

^bėti, nuolat būti be kepurės, 
nors ir prie didžiausių šal
čių, ir tt. Sąryšy j su tų 
“smulkmenų” įvedimu pra
sidėjo bausmių banga. Bau
dė iki 7 parų karceriu, iki 
2 savaičių be pasivaikščioji
mo ir kitomis bausmėmis 
už: pas vieną guzikas neuž
segtas, kitas netaip greit at
sistojo kaip ponas įėjo į 
kamerą,, i trečias uiesusnėjo 
taip greit kepurės nusiimti 
ir pan. ; b .

Buvo pas mus tokie, ku
rie manė, kad ta sistema 
rev. politkaliniams netaip ; L. Žemaitiene, Waterbury, Conn 
jau bloga. Bet tikrenybėj 
ir kaip gyvenimas parodė, 
ta sistema nukreipta specia
liai prieš rev. politkalinius, 
tikslu pabloginti jų mate
rialinę padėtį ir, kas svar
biausia, kad demoralizuoti 
ir suskaidyti jų eiles, kad 
padaryti iš jų fizinius ir 
dvasinius invalidus. Bet ne
pasisekė fašistams atvirais 
teroro metodais sudemorali- J. J. Mockaitis, Bridgeport, Cann. 117 
zuoti ir suskaldyti rev. pol. KaXu;k“tTMtin“rT'M(1. }o! 
kalimų kolektyvą, nepasi
seks jiems (jau galima sa
kyt, kad nepasisekė) ir pa
gelta “Progresyvines Siste
mos”. Priešingai, rev. polit. 
kaliniai dar daugiau suglau
dė savo eiles, dar didesniu 
pasiryžimu jie tęsia savo 
didvyrišką kovą su fašistų 
teroru kalėjimuose.

Kalėjimai nesulaikė ir ne
sulaikys darbininkų nuo kad 
rev. kovos. Fašistai gali draugijų 
sau dar išgalvoti įvairiau
sias sistemas, bet tai nenu
gąsdins darbininkus. Rev., 
polit. kaliniai drąsiai tęs sa
vo kovą ir lai jų kovos pasi-: 
rįžimas būna , pavyzdžiu 
mums visiems. - ,

S. Raganas.
, Drg. Simonas Kagąnas, 

buvo areštuotas 1929 m;?Ka/ 
riuomenės teismas, nuteisė jį 
mirties bausme už komunis
tinį veikimą.Atsisakjųs d. 
KagaUui S. prašyt pasigai
lėjimo iš fašistų, preziden
tas pats' . pakeitė mirties 
bausmę kalėjimu iki gyvos 
galvos. Drg. Kaganas pra
sėdėjo iki >pakeitimo Šiaulių 
kai. 4 su puse metų.

Draugai 
iki šiol negavote savo dienraščiui nei vieno naujo skaity
toj aus, dabar pasistengkite gauti. Lai būna tos penkios 
dienos nuoširdaus pasirįžimo platinti dienraštį “Laisvę;”

Drg. A. J. Smitas vėl atsiuntė žiupsniuką prenumera
tų. Jis daugiausia šiame vajuje gavo naujų skaitytojų. 
Praneša, kad sveikata taisosi ir kietai pasirįžęs dirbti iki 
pabaigai vajaus.

Trečiadienio rytą drg. M. Dobinis atėjo į “Laisvės” 
raštinę su glėbiu prenumeratų. Patvirtino savo anksty
vesnį pareiškimą: “Sakiau, kad gausiu 2,000 punktų, tai 
savo pažadą stengiuosi išpildyti su kaupu.” *

Smarkiai apsirikome drg. Šimaičio laišku. Trečiadie
nio ryte gavome nuo jo storoką laišką. Na tai bus pre
numeratų,—manėme. Atidarę, radome koresponden-
ciK . H ? . ’ ; ' i y ■ • '

Nenorime būt pranašais, bet atrodo, kad d.1 Šimaitis 
vargiai bepavys net ir drg. S. Ręikaušką.? Nebūtų nuo
stabu,, kad jį pralenktų jo geras kaimynas drg. S. Pen- 
kauskas. ‘ . •' ' : '

Gražiai žengia pirmyn Pittsburghąs. Drg. P. Bokaš 
vejasi; žiūrėsime ar pralenks, 
sti, jų laiškai suplonėjo, tačiaus dar yra 5 dienos vajaus. 
Paskutiniai rezultatai pasakys, ką mano draugai worces- 
teriečiai.

VAJUS TIKRAI BAIGSIS SU 1 D. SAUSIO, 1935
Nelaukite, draugai, prailginimo vajaus, nenusivilkite. 

Dirbkite iš paskutinės, kad gavus “Laisvei” kuo daugiau
sia* skaitytojų ir kad gautumėte sau kuo augščiausią do
vana. o ' ; •

Šiandien raudonoji lentelė stovi šiaip:
M. Dobinis, Newark, N. J-------- 1943 j - ;
A. J. Smith, Philadelphia, Pa---- 1517
S. Reikauskas, Shenandoah, Pa._1441 
Geo. Shimaitis, Montello, Mass__894
A.L.D.L.D. 4 Apsk. Pittsburgh,—819 
P. Bokas, Waterbury, Conn------- 785
A.L.D.L.D. 11-155 kp. Worcester_745 
S. Renkauskas, Lawrence, Mass—727 
Krance, Katilis, Bridgewater,----- 722
D. Galeckas, Philadelphia, Pa._ 
J. Weiss, Brooklyn, N. Y.____.
O. Girniene, Binghamton N. Y 
S. Puidokas, Rumford, Me._—_ 
A. Daukant, Toronto Canada—
P. Žirgulis, Rochester, N. Y.__
A. Klimas, Hartford, Conn____
C. ; K. Urban, Hudson, Mass._ _
A. Lideikienč, Great Neck, N. Y. 327 
J. Vasiliauskas, Detroit, Mich'__ 295

i_ 276
A.L.D.L.D. 84 kp. Paterson, N. J.-256 
A. Valinchus, Pittston, Pa_____ 244
A. Lipčius, Chester, Pa

Geo. Stasiukaitis, Cliffside, N. J. 206 
ALDLD Pirm. Raj. Kom. Montreal, 

Canada _______________201
V. Globich, Wilkes Barre, Pa____182
A.L.D.L.D. 13 kp. Easton Pa___ 172
E. Skleris, Cleveland, Ohio,-------- 158
J. Barkus, Brooklyn, N. Y______158
R. Mizara, Brooklyn, N. Y._.____ 150
A. Žemaitis, Shenandoah, Pa._ .—147
A. Jesmantas, Harrison, N. J___ 140
D. Krūtis, Elizabeth, N. J. 128
J. Žilinskas, Lewiston, Me. 126

J. Valatka, Haverhill, Mass
A. Kučiauskaitė, Baltimore,
J. Navalinskįene, Forest City, (Pa. 96 Z.
A. Kazokytė, Brooklyn, N. Y. 95 i K
ALDLD 149 kp., Philadelphia, Pa. 90 | A. Balčiūnas, Brooklyn, N. Y
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