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.anašavo, jog kapitalizmas 

s žūti, “jeigu nepasitaisys.’’ 
ko, kad komunistai būsią be- 
pirmieji duobkasiai dabarti- 
1 surėdymui Amerikoj, ži-

Telephone STagg 2-3878 , Brooklyn, N. Y.,, T

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

..ur kapitalizmas nepasi- 
ūsė ir negali pasitaisyti. Jis 
aliks “geras” tik tada, kai “že
lėms jam akis užkas.”

Fabrikantai Gavo 70 NEGĄLįBOT JOMO MMlinMO 476 Milionai Dol. už 
Nuoš. Daugiau Pelnų

Washington. — Jungtinių Valstijų fabrikantų pelnai 
per pirmuosius devynis 1934 metų mėnesius buvo 70 nuo- . 
šimčių didesni, negu per tuos pačius mėnesius 1933 me- j vj§ję0 bioko

KONTR REVOLIUCIONIERIAM SSRS
H Derliaus Naikinimą

,. masKva.
pasigailėjimo

—- Negali būt | dyti Kirov'ą įtf kitui Partijos 
teroristams iš Vadus. ; ; ,

per pirmuosius devynis 1934 metų menesius puvo 7U nuo- ibuvusio trotįtiškai-zinovje- “Darydami sekantį natų-(melais siąiirinti auginimą kiaulių bovelnosr kviečiu laba-' 
šiincių. didėsm, negu per tuos pačius menesius 1933 me- b]oko urie išvien su ralų sau žingsnį, jie susiriši- ............   " — i-ir—.«»

.. _ , , , . = baltagvardiečais, caristais šo su konsulu vienos sveti-
ralio Rezervo valdiška ko-1 vr Vovitn I itfnc N V (darė sumoksi® prieš Sovie- Kr- ; -
misija. ( Daugiausia^ pasi- ■ 11UV VeZlO UgŲb H. I. 'tų tvarką ir. :užudė draugą nigus ir davinėjo jam šni-

ya|s|jjoj jyjjrg 17 00Q 'Sergiejų Kiroją, vieną iš pa 
atbamv M • čių geriausi• kovotojų —ALBANY, N. Y. — Perei- uaį ka(j ra§c upravda”, So 

Qia YYinraicj Naur V n v 1 . . . ••

Drg. K a p s uko-Mickevičiaus 
Pirmpji. Lietuvos Revoliucija” 
rugeliui darbininkų praplatins 

.upratimą apie revoliuciją ap- tais, kaip raportuoja Fede- 
kritai ir. ypač apie jos vykdy- 1 ’

tokiose atsilikusiose šalyse, ’misija 
p Lietuva. ‘T ' ’ 
o draugai, kurie ją skaitė 
».nygos kalba lengva, kiek tai 
ima. Jos stilius natūralūs, 5 

kinantis, be “mandravojimų.” 
j išleido Amerikos Lietuvių 
arbininkų Literatūros Draugi

WASH1NGTON. — Roosevelto valdžia rengiasi ir 1935

urie išvien su

.B™11?* [pelnė kapitalistai statybos ' 
T™’; įmonėse, chemikalų gamini

me, valgio daiktų apdirbi- 
,me, vaistų gamyboje, nege- tais metais New Yorko vai-1 vietų^Komu 
ležinių metalų pramonėje, į stijoj nuo vėžio ligos mirė ore;anas 
žibalo gamyboje ir kasyklo-[17,000 žmonių. Apskritai | g 

vėžys numarino daugiau i 
moterų negu vyrų. New' 
Yorko mieste iš kiekvienų i 
10,000 mirimų buvo 1,2191 
mirimų nuo vėžio. Kitose ' sovietinių 
valstijos dalyse atsiėjo po,^au^y^ į.^r 
1,319 mirimų nuo vėžio ligos yra buožių 
iš kiekvienų 10,000 mirčių samdyti žmo£ 
apskritai. Vėžys daugiau- atvirai siūlos 
šia pakirto žmonių tarp 25 [saulinei kontr-revoliucijai ir 
ir 34 metų amžiaus. !___ _

Klerikalai ir tautininkai dar 
po šiai dienai tebeteršia bū
ną Sovietų valdžią Lietuvoj, 
rai perskaičius drg. Kapsu- 
Mickevičiaus knygą, draugai, 
ėsite gana jiem atsakymų.

Viduti- 
po $10

siunti

Mew Yorko mieste 200,000 
nenų užsisakė vietas viešbu- 
ose ir madingose užeigose pa- 
ikti naujus metus, 
u už pokilį sumokėjo 
ekvienas.
Vėl pradeda pinigai
'žujų kišeniuose. Ne vehtui 
rikantų in verslininkų gryni 
lai 19^4 metais pabalo 70 
•inačią augščiau. Uiems Roo- 
Itas išbudavojc.) gerovės lai- 

net didėjanč|ios bedarbės

1934 metais bedarbių skai- 
is paaugo dar puse miliono.

kur tad beveik antra tiek 
kilo kapitalistų pelnai?—Iš 
iidinto darbininkų išnaudoji-

se.
Minimi valdininkai sako, 

būk šiek tiek pakilę ir dar- 
bininka-.m išmokamų algų su
ma. Bet, pagal jų pačių 
skaitlines, maistas tuo tar
pu pabrango 27 nuošim
čiais, lyginant su 1933 m. ba
landžio mėnesio kainomis.

A?part apdribančiųjų pra
manių, pakilo pelnai ir di- 
dzesniųjų krautuvių.

Federalio rezervo rapor
tas, tačiaus, meluoja, būk 
1934 m. rudenį darbų pa
daugėję. Nes, kaip paduo
da Amerikos Darbo Federa
cijos valdyba, vien unijistu ' 
bedarbių skaičius lapkrityj i 
pakilo 1 nuošimčių, o gruo-1 
džio mėnesį net 3 nuoš. O 
pagal apskaitliavimą Donal
do Richbergo, prezidento 
Roosevelto vyriausio advo
kato, to NRA “botago,” per 
metus bedarbių armija pa
didėjo dar 500,000.

ŽINIOS IS LIETUVOS

ralų sau žingsnį^ jie suširįši- 

mbs valstybės, ėmė iš jo pi-

ko ir įvairių kitų lauko ūkio produktų. Už paliekamus - i 
. - ■ ■ ———- r----- e u ž s e t us, neužsodintus

i įlotus, už sumažintą trvvu- 
liu auginimą bei produktu 
naikinimu N RA vyriausvbė 
ketina šiais metais išmokėt 
$476.000.000. Jos tikslas tas 
pat kairi ir pernai—bran
gini reikmenų kainas. Iš to 
gi pasinaudoja tik dvarinin
kai. stamliesni fanneriai ir

Austrijos Hitleriniai 
Išdaužė Bažnyčią

__  _ Zęll miestelyj/ Austrijoj 
įstų Partijos nius planus paremdami ant hitlerininkai, įsilaužę i Ge- 

!pagelbos iš tarptautinės bur- orgo bažnyčią, sunaikino
• , |žuazijos ir susirišdami su baldus, įšpažinčių klausyk-
nedorybės or- užsienio konsulu, bandė tuo- las, paveikslus, išlaužė, iš- t , — —rmirr

jaus per jį susižinoti su se- mėtė kryžius, o jų vieton kapitalistai spekuliantai, bet 
nuoju kontr-revoliucionie- iškabino plakatus bei vėlia- nukenčia vargingieji ukinin- 
rium Trockiu. Visos tos jė- vukes su kreivais nazių kry- 
gos, priešingos darbo mi- žiais.

Ipiškas žinias (prieš Sovie
tus)... Buvusieji zinovjevie- 

“Pravda”, So- čiai, visus savo prieš-sovieti-

Kas yra tos 
ganizatoriai ?

“Jie yra sUveldros prieš- 
—ietinių būrelių, dabar su-1 

įpiniukus; jie
pastumdėliai, i ir .Sovietų šaliai, vy-

žudžiai, kurie Lnlekslsk^

į Teroristy prieš SSRS j
Skai- kuriems apmoka tos kontr-; kas, bendrai su imperialistų c 1 1

tarnauti pa- purviną kamuolį.
u.

Sušaudyta 14 Niekšų

MASKVAčius jo aukų pernai buvo di- revoliucijos atstovas” (vie-'šaika, veikia tais pačiais, • W
w nnc: knnitalistinns šalipR knn^ šnininpii mo budais, lakinis L* P. SUSauaytl LjeoniaaS VĮole

kai. miestu darbininkai ir 
I smulkieji biznieriai.

Valdžios raportas skelbia, 
ikad pernai, nežiūrint saus
ros, už parduodamus lauko 

(ūkio produktus gauta 
i$l,00Q.000,000 daugiau ne- 

Gruodžio 29 /kaip 1933 m. 'kas bilionas 
__ erių išluptas iš varguo
menės pagal Roosevelto pro
gramą.

uos kapitalistinės šalies kon- šnipinėjimo būdais, tokiais> • ' “Tie gaivalai nu- pat teroristinės kovos žv. ( Nikolajevas ir 13 jo sėbrų j 
Teroristų, buvusių trockie- 

kurios įkvepia reakcingiausiči’}-zinovleviečil’- 
sius baltagvardiečius caris-1 
tus. pabėgusius Užsienin...” ITZ. - . .v v . - .

“Revoliuciniai įstatymai, T’™7’ Tz'eną ist. .zymiT’U 
griežtai ir bešališkai apgin- •c’ovlctll Kompartijos vadų, 
darni i goyįetų. tvarką, ir zdir-' 
bąnčiijjų: ) masių nuveiktus išpažintis/ jie rengėsi išžu- 
darbųs, yrą begaileątingai dyt ir kitus Sovietų vadus, 
žmogžudžiams ir šnipams!”

SOVIETŲ GAMYBA STAMBIAI PAKILO

dėsnis, negu bet kada per j 
paskutinius penkis metus, sulas). _

 [puolė iki lygjmens užsienin giais, už tas pačias ’idėjas 
pabėgusių cąristiniu šiūkš- 
lių. Kai kurie iš jų įsiskver- 

TTV r A be į (Komunistų) Partiją.Užmušta b Asmenys Neva išsižadėdami pirmes-
MEXICO. — Coyoacan s.av? klaidll £kaiP° troc" 

priemiestyje 45 jaunuoliai iš kistai-zinovj.eviečiai),.. tuo 
žemdirbystės ministerio j T. Pačiu laiku jie išvien!su tę-> 
G. Ganabal’o smoginirlkų; roristinėmis grupėmis ap^- 
būrio • įsibriovė į 'katalikų-įdirbinėjo planus,! kaip nuziv 
bažnyčią laike mišių. Per!5 
susirėmimą su parapijonais,j 
smogininkai nušovė penkis1 
maldininkus. O parapiionai ? 
užmušė vieną smogininką.'
Sakoma, kad pirm įeinant v«efu pramonė sėkmingai iš- tapo panaikintos. Be to, pa- rpvnlllip.nifll<5 
v,dun jie apšaudė bažnyčią. ildg savo bog kvota keliama .darbininkąni alga

| Tai buvo hitlenskas pasi- H Antrosios Penkinetės keliolika nuošimčių. baV0SI> ldant u?tiaukt
elgimas. Kazin kodėl minis- (antrų metų plano. sunkioji 
tens Canabal savo smogi- - — -
ninkus rengia

Bažnytinėje Kovoje S Hitlerininku Poęronias

v KT.. , . i Blieskastelvi. Ruhr kraš-
i K? Nlk?laievo .te. gruodžio 30 d., penki.de-
4rm7.1nf.1s up rpno-psi įsvn-I H ~

mių Valstijų darbinin- 
iduria šiemet su ypač 
s kovos uždaviniais, 
nkai ir fabrikantai yra 
iooseveltui reikalavimus 
anaikint Komunistų Par- 
t faktinai sukriušint ir 
ikų unijas. Vienu kir- 
žia pasimojo atimti lig- ma 500 litų nuskirton ------
pašalpą iš 4,000,000 be-1 padėti, nes kitaip išžudys visą nustatyt tikinčiuosius prieš

Darbininkų pasiprieši- jo šeimą, ypač dukterį, lankan- komunistus. 
i malšinti imama armi- čią Antalieptės vidurinę mo- 

,r 50,000 kareivių. kyklą (2 kilom, kelio),
•bininkai, tačiaus, masiniai, 
imi, gali atmušti tuos prie- 
simojimus. Pirmas gi tam 
izacijos ir a t s i s p y rimo

Amerikoniškai
ŽVILBUČIAI, Daugailių vai. 

—Šio dvaro savininkas Pruns- 
kis Juozas gavo per Antalieptės 
paštą laišką, kuriuo reikalauja- 

vieton

Nušautas Pro Langą
ŽAGARE, Juškaičių kaimas. 

—Gruodžio 3 dieną savo ūkyje

Be kitko, Nikolajevas pn- Drie§ . Padaui6g 
sipazmo, kad tam darbui -
gavo pinigų iš vienos kani-1 
talistinės šalies konsulo Le- 

MASKVA.-Sunkioji Sou taip kad ir duonos kortelės jj^^kon^-

revoliuciniais sėbrais dar- 
; užsie

nio imperialistų karą ant 
N. Y. “Times” korespon- Sovietų Sąjungos ir sunai-

norėjo pasigrobti kataliku 
ivada Hoffmanną ir KrikŠĄ 
čionių Mainieriu Unijos at- ' 
stovą Kuhlena: jie pavojin
gai primušė H. Jmbruscha, 
^buvusį vadą Krikščioniškų 
Darbo Unijų, ir sužeidė ke
lis kitus.

x Hoffmanno automobilio 
šoferis, laike hitlerininkų 
padarvtu riaušių svetainėje, 
paleido du šūviu iš revolve
rio. nors nieko nenašovė. 
Hitlerininkams nalanki poli
cija areštavo Hoffmann, bet 
nekliudė nei vieno iš įsiver
žusių svetainėn mušeikų.

Susirinkimas buvo su
šauktas agituot žmones, kad 
per visuotinus balsavimur 
gausio 13 d. jie nebalsuotu 
už Ruhr krašto sugrąžinimu

Šimtas LaikraščiųX7TT.XTA tv oaa i • ' knušmą ery yen to lūs n e tu .... — „ -----------VIENA. - ■ Is 1,300 lai-!uv p0Rį|’niį■p^iūrtj Mąrtr
t^igi pernai jė,unų prasiženk AaJ, bet persekioja jūoš i

• „ m . s v. , . už religinius bėi tautiniuBet, pagal Associated dinjię. .. T.ąigi tas sunta^ lai- lskįrtumuSt
; prapešinj^, išgvęri- kraščįų u?dąpn|ą... Fąšįstąi L . ______________

fa^ytihiųV5.1’aVinūoliiį^I>4ken4i^ tik.tokjugjspauęįos Ci •

raudonais P—beveik 27 nuošim- [dentas rašo, kad žmonių gy- kint darbininkų valdžia, 
marškinfais; gal nori apjrau-'^^XeWgKojdMlvenim^ Per m6tUS Žymiai 
4-: melais, lengvosios ;DagerejO.

pramonės gamyba pakilo 6 x  
nuošimčiais. Žymiai pa- n* ir r. • i • 
daugėjo kiekis daiktų, rei- DldeiIS IstVirklfflaS

ti darbininkus arba griežtai

rei- i Didelis Ištvirkimas
| Bet turėtų būt visiem ži- kalingų kasdieniniame gy- 
noma, jog komunistai neda- [venime; apsčiai pagaminta 
ro tokių pogromų. Sovietų i ir prabangos daiktų, kaip 
Sąjungoj laisvi darbininkai kad pianu, elektriniu a.rba- 
.panašiai nesielgia. Sovie- tos virdulių ir kt. 1932 m.

. , nušautas nm lanA 'nežinomo tuose Prieš viršgamtinę ti- buvo pagaminta 12,000 foto-
žmogžudžio to kaimo gyvento- ^4 Yra kovojama apšvie- grafinių kamerų, o 1934 
jas P. Pauga, apie 50 metų am- tos, propagandos įrankiais; metais ..iau 85.000 kamerų.

Spėjamą, kad tai pada- tik žinoma,- Sovietai negali1 Kai del sunkiosios pramo7 
ryta iš keršto. Vedama kvota, pakęsti, kuomet dvasiškiai, nes, tai spyžo gamyba jau

turis įvyksta Washingtone 
o 5-7 d. žiaus.

igo Sūnus “Pasiskolino” 
.’olicisto Automobilį 
TW ROCHELLE, N. Y 

testonų kunigo sūnus, 
.įer Wilson “pasiskoli- 
pojįęmano J. C. . Fehn 
aobilį trumpam laikui 
ą gatvėje. Per naktį 
uom automobiliu su 

savo sėbrais ir pas
iliko jį nuošaliai ant 
/ Išdykėlis buvo arės-, 
is, bet kaipo dvasiškio 
s tuojaus paleistas.

prisidengdami religija, kur- p r a le n k ė; v i sas kitas ša
Klaipėdos Valdyba Nieko 'sto žmones prieš, darbininkų Įist Augštos ? rūšies- ■ >plieno

* Nereiškia. . . ’ • T
KAUNAS. — Dar susidarant I 

naujai Bruvelaičio direktorijai 
(valdybai) Klaipėdoje, Hitlerio 
Valdžia per radio agitavo klai
pėdiečius neimti jokių direktori
joj pareigų. Sako, kad Smeto-

tvarką., < į pagaminta 3,690-000 tonų, 
t^igii 35 nuošimčiais <dau- 

n • ir: i i - - d daugiau!negu 1933.np :Iš to 
dKIZIoJOJC V ykdoma skąičiausi 1.285,000^ tonų yrai

Sovietų organas “Izviesti- 
ja” rašo, kad reikės dar iš- 
rankiot iš įvairių urvų ki
tus, besislapstančius Sovie
tų neprietelius.

Pagal pranešimą iš Var- 
šavos, G. Zinovjev ir L. Ka
menev esą iau ištremti į So- 
lovecko salas.

Tarp Nazių Jaunuolių
BERLYN. — Tik vienuo

likoje 'Vokietijos miestų
1934 metais buvo areštuota 
2,000 jaunuolių nuo 14 iki 18 

i metų amžiaus už vagystes, 
plėšimus ir užpuolimus, kaip 
praneša valdiškos skaitlinės. 
Už tokius nusikaltimus 1933 
m. buvo jų areštuota 3;270; .

gėlių skaičius buvęs mažęs- .valdžia jieduo;dąi šimtui Jei-i 
niš.
fcpaudos prąųešinią, išgvęri-
mas falMniųV.iaMnūŽliip ... ....... ,..... _
tikrumoj dar; padidėjo, nors organus, <kurie visame kamej

Austrijoje Uždaroma

už reli orinius bėi tautiniu

- wj v. specialios plieno,, maišyto! su tikrumo j dar padidėjo, nors organus, < kurie visan
F 3S1SIU18 IJlKlHllira sidabru,, chromu', i tungstenu ■ įėrnM" i? 'mažiau jų* '-Žiėsta- pūčiai į jų t dūdą.

- ..... i RIO DE JANEIRO. — ir kt. i brangesniais metalais. ;Vo. Ypač daug automobilių ! ■ ♦----
na vis vien pats tiesiegimai vai- §treihuoja pašto ir telegra-; * 1930 m. buvo> pagaminta' jie pavogė, 
cto iv. Ir i pccios kraštai tRi Uirek- 
tori j a nieko nereiškia.

Smetonos valdžia del to pa- i
siuntė Hitleriui protestą.

-Julius Streicher, leidėjas n Laivas Nelaimėjedo Klaipėdos kraštą, tai direk- fų tarnautojai, ir darbinin- dąr tik 8,500 automobilių, i o , ...
j kai. Per kelias- paskutines 1934 m. jau 72,000 automo-, hitleriško laikraščio . “Stur-

Mūšy Skaitytojam
Gavome iŠ Kauno naują e 

sišaukimą Lietuvos vevoliucin; 
politiniu kalinių. Jis užvarei 
tas: “LAIŠKAS DRAUGAM? 
Atsišaukimas iliustruotas p 
šiniais, kurie parodo kabį 
sąlygas Kauno sunkią »u dai 
kalėjime. Už dienos kitos 
istorinis dokumentas t:lns di 
raštyje “Laisvėje.” Ra o i 
me visus skaitytojus ne tik f 
skaityti ši Lietuvos draupn 
sišaukimą, bet ištiesti ii 

[savo draugišką ranką. D» 
,, i • . Priešfašistims Susivienii
kas is bėgių traukimui, sn- iVeda vaju už parėmim, i. 
žeista 20 znionių. Nors trys vos revoliucinių politinių 
vagonai nusirito 15 pėdų že- nių. Prisidėkite prie to : 
myn nuo pylimo, bet nei vie- bėus darbo. Visais be 
nas važiuotbjas neužmuštas, remkite

♦ DELAWARE CAPES. —
i dienas niekas negauna laiš- bilių ir 90,000 traktoriųgi mer”, kalbėjo baigiančioms Už 500 mylių nuo Amerikos'
kų per paštą. Diktatorius 1930 metais buvo pastatyta mokslą mergaitėms • vieno j 
prezidentas Getulio Vargas 
skiria 300 kareivių pašto

^ .siuntiniams išvežioti. Jis su-
dentų. Bent\elioiikaJljų išėję kūr® Augštesnę Krašto šimčių lauko žemių jau sū- liktų nevedusios.
trijų mėnesių hitlerišką “moks- Apsaugos Tarybą. Tai yrą sijungę į 240,000; kolektyvi-1 .Daugelis mergaičių iš ver-
lą” Prūsuose. Lietuva buvo fašistinė mašinerija kovai zuotų ūkių. ,Jię;i.turi 3,500 stinųjų darbų stovyklų čsu'*-

sukilimo vadų, T. Me- tarp jų paskirstyta į sritis, kur .prieš komunistus ir kitus rer mašinu-traktbrių stočių-—iš- grįžta su kūdikiais. “StUr-’
nepakenčiamai kan- jr kOkie “veikėjai” turi skleist voliucinius darbininkus. Pa- viso 281,000 traktorių ir 33 mer,”p begėdiškiausias žydų

Z .. į propagandą už Hitlerį įr: už vo- reiškiama, kad su , streikie-. kombainų,
lenjos 100. pėdų ze-'|kišką dvasią. “Liet, žinios” ra- riais valdžia nedarys jokių ros, kolektyviai .ūkiai taip lytiškų^ nešvarumų;. ir>ljis 

ir .pavojingai, gal mir- šo, kad slaptoji Kauno policija,derybų, kol jie sugrįš dar-, padidino produktų gamybą, plačiausiai pasklidę^' tarp 
pnsimuše. '.daro jiems “stropią kvotą. ; 'ban. |jog pagidarg įyalias mUi8t0, mokinių ir studentų.

Nazių Propagandistai
FollUCionioriuS Kankinys KAUNAS.— Kvočiama eilė Lie

tuvos vokiečių mokytojų ir stu-' 
dentų ” " ’ J - ‘y’<-Pavojingai Prisimušė 

IADRID.
o revoliucinio darbi-

tik 12,000 traktorių. .kolegijoj, kad svarbu gim- 
Sekmingai pravesta far- į dyti kuo daugiau . kūdikių, 

mų kolektyvizacija. 90 nuo- vis tiek ar jos apsivestų ar

Vienas iš
lą Prūsuose. Lietuva buvo fašistinė mašinerija kovai zuotų ūkių., Jie' turi 3,500 stinųjų darbų stovyklų su-

Nežiūrint saus- šmeižikas, sykiu yra pilnas

llįįįįi uft jjjj

pakraščio bangos ir vėjai 
mėto bęspėkį Graikijos tą- 
vorinį laivą “geroji”. Vai
ras Jo nulūžęs ir laivas pra
kiuręs; (šaukiąsi greitos pa
galbos.^ •' ;i , ' •. I .... .-........ .

Monticello, Miss. — Iššo- Į

vagonai nusirito 15 pėdų že-
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Labai Svarbas Komunistų Partijos 
Atsakymas “Komunistinei 

Opozicijai”
šioje vietoje nesenai rašėme, kad Lo- 

vestono vadovaujama “Komunistine Opo1- 
zicija” kreipėsi į Komunistų Partijos 
Centralinį Komitetą su tam tikrais pa-, 
siūlymais. Apart, kitų dalykų, tapie ’ 
“Opozicijos” laiške jos Nacidnalis Ko
mitetas siūlė atidaryti plačias diskusijas 
del išsiaiškinimo “nesusipratimų taktikos 
ir veiklos metodų klausimais”, 1 antra,!1 
kad Komunistų Partija išrinktų komisi
ją, kuri tartųsi su panašia “Opožicijosn 
komisija bendros veiklos ir vienybės rei
kalais. Dabar Komunistų Partijos Cen
tralis Komitetas duoda “Opozicijai” at
sakymą. šis svarbus dokumentas ištisai 
tilps “Laisvėje”. Raginame visus- mūsų 
draugus, o ypatingai lietuviškosOpo
zicijos” narius atydžiausiai perskaityti 
ir stengsis veikti to dokumento dvasioje.

Komunistų Partija nurodo, kaip Loye; 
stono “Opozicijos” nariai, kurie ištikrųjų 
nori vienybės, gali sugrįžti po Komunistų 
Internacionalo vėliava. . . , ». .

Komunistų Partija nėatslsiko ’tartis • 
su “Opozicijos” Nacionalio Kįomiteto iš
rinkta komisija, bet pįrmiųų ątąi kų turi 
padaryti “Opozicija, 1 kad įrodžius, 'jog 
ai ištikrųjų rūpi1 revoliucinis veikirtias ir • 
jugrįžimas į Komunistų Partijų:

“h Tuojaus sustabdyti visokias ata
kas prieš Komunistų Part!jų 11* Kolriunis- 
ų Internacionalų.

“2. Pilnai ir aktyviai remti Partijos po- 
tikąf ir jos veikimų visose dirvose, ypa-. c 
ngai darbo unijose.”
Jeigu šitaip pasielgs “Opozicija”, tai 
omunistų Partijos Centralinis Komite- 
š paskirs komisijų tartis su “Opozici- 
•s” komisija išdiskusuoti praktiškus žy- 
us apvienijimui veikimo ir sugrųžini- 
^Hos' 
irtijų
Toliau partija sako: “Kiekvienas gru- 
į (Opozicijos) pasekėjas gali grei- 

įrodyti savo nusistatymų' savo ša- 
je, darbo unijose ir tt., remdamas Par- 
?s veiklų. Partija praneš savo na- 
mš tose Organizacijose, kad jie išties- 
draugiškų ranką visiems tokiems drau- 
ns, kurie nori sugrįžti atgal į Komu
nų Internacionalą.”

“Opozicijos”, narių į Komunistų

Nupirko Socialistų Vadą
ew Yorko miesto majoras LaGuar- 
I paskyrė teisėju smarkų Socialistų 
tijos vadų ponų Jacob Rankeną. Į 
us Pankenas gaus $12,000 algos į <Vie- 
žtikrinta dešimčiai metų!;
d jau antrų socialistų šulų, nusipirko , 
uardia. Metai atgal sava valdžioje 
v jis davė tūlam Blanshardui; i Tas 
gauna apie dešimt tūkstančių dolerių1 
tus.
o laiku Blanshard rezignaVo iš So- ’ 
tų Raitijos ir pasakė, kad jis atvi-^1 
irbs kapitalistinei valdžiai. Panke-1 
žada nesitraukti iš partijos. Kaip 
į pirmiau, taip jis pasiliksiųs ateity- 
cialistų Partijos vadu ii’ laikysiąs 
ardijos duotų jam džiabų. Jis ne-

Delegatą Į Darbi. 
'Congreeą; Kalbia Prof. 
>J*otIiy Douglaa
ro fronto konferencija 
binihktt Kongreso ren- 
arbts ir HR 1598 Bi- 
auaimu prakalbas sau- 
rt.) S, vakare, Y M C A

; maw jokio prieStai^Vitno. ijgišuprati- 
- inUr gera# Socialistas ^ąli‘paailikti'žočia- 

Ifetw ir ištikimai už gerus pinigus tarnau
ti kapitalistinei valdžiai!

Kg darvs Socialistu Rartija? Well, 
partiįcfc organas “New Leader” jau pa- 
sVeiftino Pankeną del jo paskyrimo 
smaūgti vargdienius buržuazinio teismo 
pagelba.1 Atrhinkime, kad'jo nerinko pi- 
liečiai-darbininkai Jį ton vieton pasky
rė ištikimas Wall Stryto ‘ agentas La
Guardia, kuris net atsisako1 matyti New 
Yorko ištourų streikuojančių darbininkų 
komisijų, kurio policija terorizuoja strei- 
kierius ir apie pusantro šimto jau tūri, 
suareštavus! Pats Norman /thomąs ąi- 
viraį (džiaugiąs^ kad i Pankenas; gųyp tą 
“prakilnų” darbų.; i : H : ;;

Bet kaip į itai žiūri,eiliniai socialistai? > 
> Čia jau visai kitokia igiesmė.. > Socialistų; 
Partijos kuopa, kurioje p. Pankenas pri-. 
klauso,- - nutarė ■ pastatyti: jam ; griežtą 
klausimų: Jeigu priimsi LaGuardijoš’ 
darbų, tai važiuok laukan iš Socialistų 
Partijos'! .......................  ’

Puikus eilinių socialistų pasielgimas.

Užgirio ii TeiisinaKnmmalištus

Chicagos “Naujienos” atvirai teisina 
kriminalįstusu kurie naikina Sovietų Sų-j 
jungos turtą;'1 Tai gal bus dar pirmas; 
toks atsitikimas, kad laikraštis, kuris 
krikštiįjasį sdcialistų [laikraščiu, užgirtų 
darbus Vagių, į)lė^ikų, degintojų ir nai
kintojų. 
t * * 1 ^.4 t ■ «• 4 » »./.»»! •.

Vienoj vietoj tie kriminalistai sudegi
mo dviejų kolektyviu ūkių’tvartus. Vie-1 
' name kaime jie t sudegino 7t3 nįamus. Per ■ 
vieną vasarą viename rajone kriminalis- 
tai-buožės padarė 163 padegimus. !

Ar manote, kad Grigaitis šituos kri
minalistus' pasmerkia? Ne, nepasmer
kia. Gruodžio 27 d. “Naujienose” jis 
sako: . .

> *« I I i < I I I ’ ’ 4 'i
i

Iš augščiaus paduotų pavyzdžių matome,'
1 kaip - RliąijOs ūkininkai' keHija sovietų val

džiai, kuri atėniė iš-' jų: žęmę; ir gyvulius ir?
; • varu suvąrė juos į; “kolchozus” (valdžios 

dvarus). Sovietų spauda yądina juos “ku-i 
lokais” (buožėmis), — kaip kad ji visus ki-j 
tus Štaiino( politikos priešus vadina “balta-1' 
'gvardiečiais.”5’ *' 5 •1 ‘ L

.i ■ •* •- e r 3 > 1 ? 'd
. < (

■ Matote, nesutinka su “Stalino politi- '■ 
ka”,. tai turi teisę, Grigaičio supratimu,; 
degintinamus, naikinti gyvulius, žudyti 
žmones! .

Bedarbė, Pašalpa ir Apdrauda
Amerikos Darbo Federacijos Pild. Ta

ryba raportuoja apie darbų padėtį. Ra
portas parodo, kad lapkričio* mėnesį bu
vo 420,000 darbų mažiau, kaip spalių mė
nesį. Taigi, bedarbių armija paaugo 
420,000 bedarbių!

Tai yra apie ką rimtai pagalvoti. Ro- 
osevelto valdžios prižadai pijdosi atbulon 
pusėn. Naikina bedarbę taip, kad be
darbių armija didėja!
, Bet ne vien ši svarbi naujiena darbi
ninkų klasei. Roosevelto valdžia pasvei
kina mus su Naujais Metais kitu svar
biu žygiu. Keturiems milionams bedar
bių jinai atima pašalpų. Neva žada “dar
bus”. Bet, laukite, , gausite! Pašalpų 
atims, bet darbus bedarbiai matys taip, 
kaip jie mato savo ausis.

Taip įžengiame į 1935 metus: bedarbė 
padidėjo, milionaL bedarbių netenka pa- 
šalpos, nauji valdžios blofaL)

Bet kitko iš Roosevelto valdžios neten- 
‘ka laukti. '. Ji nusileis darbininkams tik 
tiek, ;lžek 'darbininkai pajėgs jai; pasiį 
priešinti, išsikovoti iŠ jos. Geruojil duos 
tik‘daugiau vargo, daugiau1 idkio. Štai- 
kartie* svarba Washingtone šaukiamo dar-, 
bininkų kongreso kovai už pašalpų ir ap-j 
draudų bedarbiams. Tegul Roosevelto 
ponai nemano, kad jie savo žiaurių pro-, 
grdrnų praves be pasipriešinimo iš dar-

■ bfalinku klasės pusės! -

bės Dorothy Douglas, ^pcįdlo^'tą į darbininkų kongresą, ku 
gijos mokslo Smith Kolegijos ris įvyks sausio 
profesorius ir kiti.
Nygren, Samuel Shnaėrdfį
M, Webster, Ch. GampbeĮJ, 
Hyman Ross ir Lucy žemaitis.- 
įžanga į prakalbas dykąi. Visi 
atsilankyk it.

5-6t7 dd
Komisija: Washington, D. C., del reika- 
aeroffc; H. lavimo socialės apdraudos.

Lietuvių darbininkų organi
zacijos ne vien prisideda prie 
tarptautiniai bendro fronto; 
kaip veikimu jr finanęąis, bet

jo, West Main St. Kai- siunčia ir nuo lietuvių defega-

Lietuviai darbininkai turėtų 
tėnlyti, kas kovoja ir veikia del 
jų ląbo, kurios organizacijos 
prisideda tam svarbiam reiką- 
lui.

Iš Waterbury vyks į kongre
są apie 8 af 10 delfegfatų.

. ‘ lį:
■ ' p

. Prasideda. AWLH 
naujus narius. 2‘8-tos kubpofe

Willies Barre, !*a . Haimš, jei pagavo ;

Lenino miestas
SljQ., ; • 

Dūzgia trąmvaąi r 
Laidai žaibuoj;. 
Akmeniu, plieiu

1 , : • i

ūžia nuo ;tręu

Laidai žaibuoj

Visas nutiesta, 
»I Gątvėniiš' mihi< 
r- Smarkiai žygii

Miestas* art
' Priešą sum _
Artga be kiiŠto;
Neapribota! 1’
Tėn,r darbiu i’W *

'ga/l'in’ds,

ringas, 
fe

! A*uga ir ky
1 ‘NeišrtiAiudt
I I I 5 tl ) Į f 

f. t

;S.

!Dygsta dirbtinis/ • 
T^ju1 inašinos.
klienu dantyįto [ 
Urzgia [ropoja. 
Tūkstančius kiygų 
l)ąro spaustu vi 3—' 
L'eniųo miestas 
Sparčiai bu joji.
* ! ( .ui'*

Trykšta raijdon'os 
- Plieno žari.

Liejamas i 
Šviečia sky 
Korpusai tĮno, 
Aukštosios 
Aidi sirenų 
Skurdus švi pimas.

_3S, 
arštas 
timas.

lomnos,

čia milionai 
Darbo gerojų 
Kiii’ia šalyje 
Socializfną. 
Eina lenktynių 
Miestai, rajonai, 
Kad prisiartint 
Prie komunizmo,

Didžio garbingo
' 1 ( Krašto gyniĮnui

1 Čid pastatytos;
' Šadnioš patrankos.: ;

’ ‘ 1 čia1 Vadovavo • ' ■
’ Stiprios, galingos 1 =*

1 Mūsų vadoVd-— H * •
- Kirbvo rankos. >

•-) II.
Biaūri kaip' driežas 
Ginklą suspaudus 
Juoda žmogystė- 
Patvoriu vyko.
Tai darbininkų?
Klasinis priešas 
'Kruviną tikslą 
Siekti nuvyko.

Jis darbininkams 
Pervėrė širdį?— 
Kulka pakirto 
Mūsą vadovą— 
Kirovą brangų, 
Mylimą draugą, 
Prieš kapitalą 
Vedusį kovą.

Kirovas mirė,— 
Viso pasaulio 
Vargstančios J masės 
Kitovą' žino.
Kožrias krūtinėj 
Skausmą patyrė,

' Kerštu liepsnojo, 
' Priėšui grąsinoj

. Kur tiktai eini, ; 
, Kur ,tik pažiūri,

Nulenktos galvos 
Kirovą gerbia. 
Jis bolševikas-— 
Lenino ainis, 

f Stalino draugas— 
į .■ Didis mus darbe.

HI . . M
Kraujas pralietas.
Kruvinos ^rankos 
Priešo sugautos. 
Išmuštas ginklas^

’ ' Bailūs banditai;!
Nėr jūfns’ čia vi'etoš!

; Jums užmušikamfe— 
Užmestas tinklas.

Šiandie mes liūdim 
Kartą apsupę. 
Vėliavas lenkiam 
Darbo tribūnui. 
Visas pasaulis 
Kirovo liūdi. 
Didi garbė jam 
Amžiais tebūnie!

Mes pasilikę 
Darbą jo tęsim.
Didį paminklą
Jam pastatysim, 
šiandie dar gyvus, 
Kur tik sutikę, • 
Likusius priešus 

! Mes panaikinsim. .
. Lenino Įniestas 
Traurų dengias.

1 Dūzgia ,tranąvąj ai,
' Laidai, žaibuoja.

! . Akmeniu, plienu 
Visaš nutiestai.

1 Gatvėmis' minios ; 1
' Liūdnbš žygiuoji 1 

. Ir eS'eSeR eS - .< •'' <
Trauru dengias. ;
Visas pasaulis 
Liu,dnas jau stovi.

; Vėliavos glaudžiąs 
Visos, kaip sesers, 
Mes tik minutei 
Čionai sustojom.

Pabaigė gaūsti 
Gaudžios sirenos.
Partija dirbti
Vėl mumis veda.
Kirovą minint
Dar labiau glaustis 
Prie VKP(b)— 
Prie mūsų Vado.

J. Skribliukas.
1934 gruodžio 5 d.

Minskas.

keliolika draugią ir draugų Qe I I f1 JĮ 
pasiėmė aplikacijų. Kviečiami iJIvUa LiVvK^ VdlldUu 
ir tie draugai, kurie susirinki
muose nedalyvauja — gavime 
naujų narių dalyvauti visi.
Padvigubinkim kuopą. /

J . Reporteris.

Luzerne apskričio komitetas 
del Nac. Sotialėš it Bedarbių 
Apdraudos Kongreso gauna 
didelį atsiliepimą savo kam
panijoj už siuntimą delegatų 
į Washingtoną. Beje, šis komi
tetas buvo išrinktas konferen
cijoj, įvykusioj 9 d. gruodžio, 
kurioj dalyvavo 43 organiza
cijos, iš kurių 11 buvo vietinės 
unijos, kitos buvo bedarbių 
lygos, tarybos, broliškos orga
nizacijos. ■ ,

Lokalinės unijos kurių pora 
desėtkų jau išrinko delegatus, 
judriai Veikia akstinimui 'kitų 
padaryti tą patį. Nanticoke 
sekcijoj keturi lokalai Anthra
cite Miners of Pennsylvania 
(naujos unijos) jau išrinkė 
delegatus, trys dar tikisi Iš
rinkti. 1

Daugiausia delegatų pasiųs 
Anthracite Miners of Pennsyl
vania. Bedarbių Lyga, taip ipat 
ir broliškos organizacijos ragi
namos rinkti delegatus. y

Apskričio komitetas susiren
ka kas sekmadienio popietį, 
Bedarbių Tarybų patalpose, 
Wilkes Barriuose, kad stumti 
darbą pirmyn. Apskričio komi
tetas jau yra paėmęs Coughlin 
High School Auditoriją ketvir
tadieniui, sausio (Jan.) į 
masiniam delegatų išleistihvių 
mitingui. Vedamas susirašinė
jimas gauti iš New Yorko Įžy
mų kalbėtoją šiam mitingui.

Brolis Hannon, narys be
darbių Lygos ir AM of P pk 
mininkas Luzerne apsk. Komi
teto už Bedarbių Apdraudą, 
lankosi po bedarbių lygas ir 
•kelia užgyrimo HR 7598 Bi- 
liaus klausimą, taipgi siunti
mo delegatų į kongresą.,

; i kachs bptįfti 
buvę atsargūs, nepagautų, r-Ja

Bedarbių Taryba apsukriai,į 
kovoja prieš šią siuntimo be-’£, 
dirbių į kalėjimą sistemą i^; 
laiko šalpos viršininkus atsū-f 
komingais už tokius nuotikiv

Protesto rezoliucijos pn 
tokį areštą ir reikalavimai i 
liuosuoti Joe Saloną ir kit. 
darbininkus, areštuotus toki 
kaltinimu, yra išnešamos viso 
se Bedarbių Tarybose. Taipgi- 
rengiami masiniai protesto mi^ 
tingai po visą Wyoming V ai* 
lėy. Juose išnešami reikalavi
mai paliuosuoti visus r 
kalinius ir keliami, rėika*. 
mai suteikti įvalias anglies vi- 
soras šeimynoms, esančfomš 
ant šalpos sąrašo.

ŠYPSENOS
■* ____

SUSIKALBĖJO
Vaikas (savo motinai):— * 

“Mama, žmogus pas duris pra
šo maisto. Jis esąs labai alka- > 
nas. Ką jam pasakyt?”

Motina: — “Pasakyk jam, 
vaikeli, kad mes alkanų ne
valgydiname.”

Vaikas (pasikalbėjęs SU al
kanu, sugrįžęs pas motiną aa- 
ko):.“Mama! Jis sako, kad
nereikės jį valgydinti 

) duokite jam nu 
šįai pavalgysiąs.”
duokite jam maisto, o jis pat- 

»>

Bedarbių Tarybos ; bendrai 
su Tarptautiniu Darbininkų 
Apsigynimu Wilkes Barre a- 
pielinkėj, pradeda kampaniją 
už pąl.iuosavimą Joe Salonas, 
jauno bedarbio, kuris tapo a- 
'reštuotas per Hudson Coal Co. 
už rinkimą anglies.

Dabar Saloną nori padėt 
kalėjiman kaltinimu vagystė
je ir perėjime svetimos nuo
savybės. Šio apskričio šalpos 
viršininkai, tikslu sulaikyti be
darbių šeimynas nuo reikala
vimo anglies iš Šalpos Biuro, 
liepia nebūti tinginiais, eiti ir 
rinkti anglį. Kada bedarbius 
pagauna, tada šalpos Biuras 
bando nusiplauti rankas, sa
kydami, kad tai bedarbių ne-

NENORĖTŲ
Fainas (pamatęs ėroplaną) : 

“Juowai, žiūrėk! Iš to ėropla- 
no žmkdgus leidžiasi su para
šiutu žennyn! žiūrėk!”:

Juozas:'‘“Tai nieko tame 
stebėtino nerti.” . f

^Tarnas: ‘ ‘Aš .tai nenorėčiau, 
tyrace, Jųcjzuti, pulti su, tokia 
prietaisą žčmjm. ”

Juozas (atsidusęs): “O aš 
tai, brolyti, nenorėčiau jokiu

prietaisos!”

Vai- 
ran-

MOKYKLOJE
Mokytoja (mokiniui 

kui) : “Jonuk, kodėl tavo 
kos tokios juodos? Aš nor1
Čiau žinoti, kam mes tur 
ir tą muilą?”

Jonukas: “Taigi, 
norėčiau tą žinoti.” 

Parinko J. J.

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
371 Lake St„ Newark, N. X

Telephone: Humboldt 2-7964

DARBININK U 
SVEIKATA &

Užmušė Lietuvį
Gruodžio 11 d., kertant miš

ką vieno stambaus say., G.
E. Farlinger, kempėse, apie 50 __  ______ _________
mylių į pietryčius nuo Sioux1 nuo kelių metų. Matau" daug 
Look, Ontarijos provincijoj irlvisokiu natarimu. Norėčiau,

'■ f ........

SUŽALOTA KOJOS LETENA
Esu “Laisvės” skaitytojas

V . Look, Ontarijos provincijoj ir,visokių patarimų.
Gruodžio. 27 d, buvo yjsų 118..myiių nuo stoties Watcamb|kad duotumėt patarimą del 

tautų konferencija. Išrinkta* 21 medis užmušė draugą " 1 
delegatai, į MM < 
darbininkiįf šių ttūris 
vyks 5-6-7'šMjšįji" 
D. C. Water||^M^^ rtf&kb 
kvota pasiųst į MM 
są 10 deleg^tių K^ip <’nodo^

r Petrą mano brolio Lietuvoj. Persi- 
įjGratkąuską, . Vebonis pMto; dūrė : jiš‘kojoa lętėiią, ant aš- 
4 W944 <ū; Vaik.U’ Lietūs trąū^ kąų)0.. pavirto, ir /butelis 
t J mW M l įlHi H V v. . buH>l nudaužtas, per-
a- 11 ^anad^ ‘ W^iav^ pjovS x P^tei narį; Užsirožijo, 
j 1W0 matais; fc perėtą Hsą JaL] daktąrasį Vienas norėjo koją 
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Sann

Atsakymas.
Sunku, Drauge, kas tokio 

patarti. Mat, negi žinia, kaip
» , 4 >■•

da, kqks tęs žaizdos apsikrėti- 
nias, infekcija* Ten pat ant 
vietos gydytojas gali visa tai 
geriau ištirt ir, sulig tuo, gy-

__ ________/vaistais,
| septikais. ? Gydytojas, be abe-

_ - ——- -—— 
jo, žino, kas kada geriau, tir 
ka.

Paprastai tokiais atsitik 
mais naudos esti karštai maį 
dyti koja, dėti ant jos kaif 
kompresai. Tegul rtiėgitii vh 
toti tam' tikslui borinSs rffij 
ties skiedinį. Į kvortą ‘krfr? 
vandens tegul ištarpina d U 
dėlių šaukštu borinės rūkšti 
miltelių. Tegul tame skiedi: 
vilgo drobulę arba medVi^n 
gabalą ir laiko ant žaizdos 
aplinkui. Arba galima apr 
šiota, aptvarstyta koja mir 
ti tokiam skiediny, kad n 
čiai vis būtų šlapi.

Vietoj borinės rakšties, ka 
tais gerai tinka karčioji dni 
ka, tokioj pačioj proporcijoj 

Be to;
karts nuo karto teplioti iddu, 
iodo tinktūra, kad ir kas diena 
arba kas antra diena po kar
ta.

Paprastai kojoj žaizda gei 
riau gyja, jei* po truputį vaikO 
tinėji, judi, kad kraujas 
riąu bėgiotų. Kai atsisėdi 
ba atsiguli, koja geriau laikyki 
ti augštyn iškelta.

žaizda gerai jfcr

m



tiniam teismui nu teist mine- ] 
tos asmenis nuo ^4 iki 6 me
tų kalėjimo.

Su to pačio provokato
riaus Gaižausko pagelba pa
našiu būdu žvalgyba sukišo 
į kalėjimus kelias dešimtis 
darbininkų ir valstiečių įvai
riose Lietuvos vietose — 
Vilkaviškio, Mariampolės, 
Janavos ir kitose ąpielinkė- 
se. O fašistų teismai nutei
sė juos ilgiems kalėjimo me
tams, pav. Šicą iš Vilkaviš
kio nuteisė 8 metams, 'Že
maitį iš Kalvarijos—15 me-

LIETUVOS ŽINIOS
■Prieš

KAZYS KATINAS
ir

Šis provokatorius

Jog

Apvagia Valstiečius

Šėta, Kėdainių apsk.—Šėtos

valstieČiai gavo dvi paras su 
gyvuliais vargti šlapiame orė 
ir paskui grįžti verkdami su 
bekonais namo.

(“Tiesa”)

• v <
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rietuves Fašistą Pro 
vokacijos Prieš

i Darbininkus
rėjo duoti gynėją, bet Lietu
vos fašistai jo neprileido. 
Lietuvos fašistai išsigando 
netik Lietuvos proletariato, 
bet ir Vokietijos ir kitų ša
lių protesto demonstracijų, 
mirties bausmę pakeitė ka
lėjimu iki gyvos galvos.

Vilkaviškyj 1929 < m. poli
cija sulaikė Paukštį, o po 
metų laiko prie jo bylos pri
jungė 10 žmonių: Petravi- 
čienę, 75 metų amžiaus, jos 
sūnų, Rugienį Antaną ir ki
tus. Jų tarpe 7 darbininkai, 
2 naujakuriai, 1 mažažemis. 
Nei pas vieną teisiamųjų ne
rado jokios medžiagos, kad 
galėtų sudaryti bylą. Žval
gybos agentukams ši byla 
pilnai nepasisekė suprovo
kuoti, nes teisme patys pro
vokatoriai pripažino, kad del 
žvalgybos guminių lazdų 
vaišių turėjo sakyti tą, ko 
žvalgyba norėjo. Paukštį 
nuteisė 8 metus kalėjimo, o 
Petravičius lį metų. Kitus 
išteisino.

Fašistai vis daugiau pri- 
galvoja provokacinių būdų, 
kurių pagelba sudaro bylas, 
visiškai nieku nepagrįstas. 
1931 m. gruodžio mėn. po di
delio kairiųjų laimėjimo li
gonių kasų rinkimuose, Lie
tuvos žvalgyba imasi plačių 
provokaciių. “Juodąjį” pro- 
vokacijij darbą žvalgyba pa
veda atlikti provokatoriui 
Gaižauskui Mečiui, kuris bu- 

'vo įlindęs į Lietuvos Kom- 
namuose ir net toj pat! jaunimo Sąjungą ir pajutęs, 

)j buvo Daugailių ban- bad jo provokatorystė aiškė- 
kolint pinigų, ką ir ja, pradėjo atvirai provo- 
l^uikas paliudijo. Ne- kuot. Šis provokatorius 

jit tų visų Gruodžio ir Kaune buvo pats “organiza- 
ūdininkų įrodymų, fašis- Vęs” neva komjaunimo 

/spaustuvę. Ir štai 1931 m. 
gruodžio mėnesį jis paima 
tą savo organizuotą spaus
tuvę (šriftą, volelius ir kit.), 
paima toj pat spaustuvėj at
spausdintu a t s i š a u kimu,1 
prideda dar prie to įvairiu kiniu darbu kalėjimo, 
rankraščiu, ir tą viską nu- pakeitimo atsėdėjo . Kauno 
neša į VI fortą ir užkasa, kai. vienus metus ir 7 mėn. 
Po to, žinoma, žvalgyba “su
randa” “paslėpta” spaustu
ve ir iš ten rastu rankraš
čių “nustoto”, kad tai Jan
kaus, Guzevičiaus, Vico, 
Prokofjevo, Šaltuperio ir 
Polianskaitės darbas. Tie
sa. čia žvalgvbos “eksper
tai” labai painiojasi: tą pat 
rankraštį vieną karta pri
skirdavo vienam teisiama- jsai negalima buvo girdėti1 Klai- 
iam, kitą karta — kitom, pėdoj ir Tilžėj iš Kauno radio 
Vienok tas nesukliudė fašis-! programų.

Lietuvoj su revoliucinio 
dėjimo augimu fašistų 
džia prieš jį griebiasi ar
usių teroro metodų. Prieš 

xbininkus, kaimo biednuo- 
.enę ir Komunistų Partiją, 
teleidžia darbininkams vie- 
ai organizuotis į profsąjun- 
as (darbo unijas) ir kitas 
*ganizącijas, neleidžia jiem 
aukt savo susirinkimų, tu- 
ėt savo spaudą.
Jeigu prieš metus vei- 

ė vieųąs ar kitas prof- 
ąjungų skyrius, tai šian- 
ien Lietuvos i dari4"’" tokai 
turi nei vieno. Profsąjun

ga uždarė suprovokavę 
>ms bylas, būk jos veikia 
ries valdžios įstatymus, nes 
arbininkai ima griežtai rei- 
alaut algos pakėlimo, ar 
iresnių! darbo sąlygų. Ak- 
įgesnius darbininkus su- 
brikavę bylas sukiša į ka- 
:mųs.
.930 m. Panevėžyj kariuo- 
nės teismas svarstė drg. 
jzo Gruodžio bylą. Žval- 
ba kaltino Gruodį, būk jis 
rėjęs nušaut Panevėžyj 
yvokatorių Mažeiką. Ma- 
ka yra Panevėžio valka- 
vaikėzas, tuo laiku turėjo 
m., kuris teisme liudijo 
>, kaip jam žvalgyba įsa- 
kad teismas turėtų me- 
gos sudaryti bylą. Drg. 
>dis faktais įrodė, kad 
■vėžyj nebuvo, kuomet 
pasikėsinimas buvęs ant 
nkos. Gruodžio liūdi- 
ai patvirtino, jog jis

is kariuomenės teismas,' 
širemdamas Mažeikos nie

kad Gruodis į jį šovęs, 
lodį nuteisė mirties baus- 
, bet vėliau mirties baus- 

buvo pakeista kalėjimu 
gyvos galvos.

’ais pačiais metais valka- 
Mažeikos pagelba buvo 

Štuota 30 darbininkų jau- 
»lių. Kai kurie iš jų bu- 
nuteisti net iki 10 metų 
ėjimo.
931 m. kariuomenės teis- 
IKaune drg. J. Kasper- 
į nuteisė mirties baus- 

Jį kaltino provokato- 
Palijausko užmušime.

iusko žmonos jrody- 
(kurią žvalgyba pamo- 

) teismas paėmė už gry- 
nnigą. Ji teisme sakė, 
jos vyras buvo komuni- 

i ir tuo pačiu laiku tar- 
o žvalgyboj, bet komuni- 

sužinoję, kad jis tar- 
ja žvalgyboj ir jį užmu-

Drg. Kasperaitis tuo 
. metu nebuvo Šiauliuose, 

užmušė Palijauską, o 
fO Kaune. Fašistų teis

inėdami pateisint savo 
čius darbus ir kuo dau- 
juodint darbininkų kla- 

temunistų Partiją, pa- 
i už pinigus įvairius sa- 

us-niekšus ir jų pa- 
atlieka teroro aktus, 

taltiems darbininkams 
rbo valstiečiams su- 

i kaltę. Ir tokiu būdu 
savo budeliškus 

s ir turi progos nužu- 
tr duot ilgus metus ka-

Kasperaičio bylai 
Tarptautinė Lyga no-

stulpelį po 40 centų. Iš viso 
jam kaštavo 1,200 litų, žekas 
gi iš valstiečių reikalauja už 
kiekvieną stulpelį po 90 centų, 
taip susidarė 2,700 litų suma. 
J viršaičio kišenę eina 1,500 li
tų. Svarbiausia yra tas, kad tie 
stulpeliai visai nebuvo reika
lingi. Jie reikalingi buvo tik 
viršaičiui žekui ir jo kompani
jai, jų kišenėms prisijiilt 
pagirtuokliaut.

valsčiaus viršaitis, žekas, nu
pirko miško medžiagos vals
čiaus reikalamas iš pirklių ir 
mokėjo po 15 litų už Lietine- 
terį. O pirkliams tą pačią me
džiagą valdžia pardavė po S 
litus už kietmeterį. Užuot pir
kęs pigesne kaina tiesiog iš 
valdžios, viršaitis pirko ją per 
tarpininkus, padaręs su pirk
liais biznį. Tokiu būdu jis ap
vogė visą valsčių.

Arba vėl kita vagystė. įais' 
metais viršaitis' užsimanė' pa
daryt vieškelio čementinids 
stulpelius. Stulpelių reikėjo 3 
tūkstančiai. SU‘ tangovii viršai
tis susidetėjo !už (kiiekyieną

Apgavo ir Terorizavo 
Valstiečius

Užukalnid K rimas.
rinkimus, senas s viršaitis ėjo
prašyt pas atskiriis valstięčius, 
kad balsuotų už jį. Bet valstie
čiai gerai žino jo darbus, gode
lei kandidatais įšątatė sau tin
kamus žmones, į kurie rūpinsis 
valstiečių reikalais. Viršaitis 
su policija, sužinoję apię nau
jus kandidatus,; niekaip nieko 
iki rinkimų nesakę ii» tik laikę 
rinkimų paskelbė, kad . prieš 
tuoį kandidatų^ yeaama kvota 
ir pasiūlė savokandjdatus fa
šistus, dar pri^tjiįdąma^, kacį 
jokių paaiškinimų dabar ne
duos. Jei kas nori klaust, tai 
gali eit pas tautininką pirmi
ninką į Daugus. Dejl to ? kilo 
triukšmas, tada Viršaitis tuoj 
griebėsi skaityt specialiai iš-

. -
valstiečiai nusiramintų. Kny
gutėj skamba: “Mes, tauti
ninkai, stengiamės rūpintis 
valstiečių reikalais, bet didelį 
sunkumą sudaro tai, kad nega
lim surinkt tiek pinigų, kiek 
reikalinga.” šities . žodžiai su
kėlė tarp valstiečių didelį su- 
bruzdėjimą, nes kiekvienas jau 
supranta, kur fašistai deda iš
luptus iš valstiečių pinigus, su
rinktus didelių mokesčių ir į- 
vairių pabaudų keliu; dvari
ninkams, net ir tiems, kurie 
gyvena užsieyj, išmoka mili- 
oninių sumų ir išdalina jiems 
miškų; žvalgybininkai, aukšti 
valdininkai gauna tūkstančius 
litų į mėnesį ir t.t. Vienas val
stietis iš susirinkusių norėjo 
ką tai paklaust, tada polici
ninkas Vilkas puolė ant jo su 
brauningu ir sušuko: “Jei nori 
gyvent, tai prapulk.” Apmušęs 
jį, išmetė laukan. Tuo momen
tu valstiečiai, matydami žiau
rų elgesį, sujudo ir norėjo ap
leist susirinkimą, Bet .viršaitis 
gražiai^ žodeliais valstiečius 
vėl nuraipino. Prasidėjo rinki- 
ipąi. Paskelbė, kad turi teisę 
bąlsuo^f įįk, V tie, kurių! vardu 
ų&ašyt&s, pėjudomas' turtas ir 
t.'į.' J Mat, '■šioj apieliiik ė j del 
ekonominių sunkumų ■? ■ valstie
čių tėvai negali yperrMyt savo 
ūkių, nors fąktinai ar nešeimi- 
nink au j a, Tr e č d ai igį; j ne gal ė j o 
atvykt del senatvėsjir atsiuntė 
savo įgaliotinius, bęį Jiems ne
leido balsuot; b sįyd šalinin
kams — tautininkams ir fašis
tams leido.' Policininkas Vilkas 
tuoj suriko: “Kas už, pereikit 
į dešinę, o kas prieš, tai maty
sime... Mažai susipratę val
stiečiai, bijodami persekioji
mų, po prievarta turėjo pereit 
į dešinę pusę ir balsuot už ne
tinkamą žmogų, o kiti valstie
čiai vistiek nenuėjo į dešinę, o 
pasiliko kairėj.

Šitaip fašistams pavyko ap
gaulės ir teroro pagelba “iš
rinkt” savo seniūną.

1933 m. areštavo drg. A. 
Mockevičių, > bylos > niekaip 
negalėjo suprovokuoti, bet 
palaikė 3 mens, kalėjime. 
Laike tų 3 mėnesių žvalgy
ba pati į jo namus pakišo 
nelegalinės literatūros, pa
darė dar vieną krato ir ra
do ir drg. A. Mockevičių nu- j leistą tautininkų knygutę, kad 
teisė 15-kai metų kalėj irho.

Lietuvos kalėjimuose pū
sta virš 400 politkalinių. Sa
vo žiauriausiomis bausmė
mis, priespauda, gal mano 
f a š i s t ai nusikratyt savo 
klasinį priešą — darbininkų 
klasę, suduoti smūgį revo
liuciniam judėjimui. Bet 
jie labai apsirinka, nes da
bar jau ne tik darbininkai ir 
kaimo biednuomenė pajuto 
fašistinę leteną, skurdą, bet 
ir vidutinis valstietis ap
krautas neišpasakytais mo
kesčiais (o neišsimokėjęs, 
metamas iš savo namų), iš
stoja prieš fašistinę vyriau
sybę, prieš jos dedamus 
įvairius mokesčius. Vis 
daugiau Lietuvos darbo ma
sės sužino Sovietu Sąjungos 
darbininkų ir valstiečių pa
dėti, kuri ne mėnesiais, bet 
dienomis gerėja. Darbinin
kams ir valstięčiams, stato
mos puošnios sanatorijos, 
poilsio namai, gigantai-fab-.: 
rikai. Jie visa mato savo 
akimis, dirba savo ranko
mis viską del savęs.

1934 m. XII-5. .
Nuo Red.: — Drg. Kazys 

Katinas, siuvėjas nuo Ute
nos buvo areštuotos Kaune 
pravirtus “Spartako” spau- 

! stuvei. Kariuomenės teis
mas jį nuteisė 12 metų sun- 

, Iki

Fašistų Radio Kova
“Lietuvos Keleivis” rašo, 

hitlerininkai Tilžėje, nusausini
mo darbų įstaigoje, įrengė ra
dio stotį vien tuo tikslu, kad 
įvairiais šauksmais ir signalais 
užglušint Kauno radio stotį. 
Tūlą laiką del tos priežasties vi-

S,

Potvynių apgriautos farmos, išnešti laukai Montrose-La Crescento, Ca 
lifornijoj. Farmeriai turėjo apleisti namus ir tapt benamiais varguo 
liais. Valdžia žadėjo paramą, bet neišpildė.

Valstiečiai Vargsta
i

Kul esiai. J š) bekonų pri :
eipiiTio punktą suvežama labai' 
da'ug bekojių, bet mažai tepri 
irų am a.' Lapkričio 14 <1. 
pdnktą 10 padvadų atvežę 
•konus jUu prieš 
Esant ' bloc

LIETUVIŲ

Valizų Krautuvė
A. G. GUGIS Manager,

kuria turi 12 metą patarimo 
prie įdirbimo šių prekių.

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

Parduodame ir IJetaargiua 
(Umbrellas)

529 GRAND STREET
BROOKLYN, N. Y.

ttVI NAUJOS BROŠIŪROS
Tnojaus Jas Įsigykite

KRIKŠČIONYBE
KOMUNIZMAS?

32 PUSLAPIŲ, KAINA 5 CENTAI

PARAŠĖ A. BIMBA

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

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

“Kas tau duoda į vieną žandą, tam atsuk įf ; 
kas nuo tavęs ima viršutinį drabužį, nekliudyk jam 

ir apatinį.”

“Laisvės” redaktorius A. Bimba parašė šią brošiūrą, 
kaipo atsakymą kunigui S. Kneižiūi. Jis į dulkes sumu
ša kunigo saldliežuvystę. Brošiūroje nurodoma, kaip 
komunistų vedamu keliu pasiliuosuos darbininkų klasė 
iš kapitalistinės priespaudos. Autorius remiasi “Komu
nistų Manifestu”, kurį parašė Marksas ir Engelsas:

“Lai viešpataujančios klasės dreba prieš komunistų 
revoliuciją. Proletarams joje nėra kas prarast, tik 
savo retežiai. Laimėt gi jiems yra ištisas pasaulis.

Visų šalių darbininkai, vienykitės!”

Kurie reikalausite per paštą prisiųsti po vieną knygelę,
malonėkite kartu su reikalavimu atsiųsti 6c. vertes 

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

10 kopijų, kaina 3 c. už kopiją.

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

turi žlukti? Kaip įvyks Komunizmas?

Brošiūra turininga statistikom iš korporacijų apyvartų, jų 
metinių, pelnų 5 paduodama individualų vardai į kurių kiše- 
nius eina tie milžiniški pelnai tuom laiku, kada darbininkai 

1; • badauja. < /.-

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

į anglų kalbą, šią brošiūrą vertė j lietuvių kalbą Laisvietis.
64 puslapių, su viršeliais, kaina 10 centų
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Brikus Yra Sąmoningas Darbininką Revohrimo 
Judėjimo Priešas; Artimesnis Fašistams, Kaip 
Komunistams*— Bedarbių Kovos Jam Ne Galvoj

(Pabaiga)
Pas Butkų Amerikos Darbinin

kai Žengia Atgal
“Yra spėkų sulaikymai fa

šizmo, tik nelaimė darbininkų 
klasės, kad mes nepadarėme 
pažangos, bet nužengėme at- 
gal. 1912 m. už Debsą buvo 
paduota virš miliono baisų. (Ji 
1933 m. soc. ir komunistai kar
tu sudėjus negavo tiek. Iš 
13 milionų industrijos darbi
ninkų tėra 4 ir pusė organi
zuoti. Vokietijoj du syk tiek 
buvo organizuotų ir jųjų va
dovystė buvo pažangi.' Mūsų 
padėtis labai kebli.”

Visas tonas Butkaus kalbos 
yra beviltis. .Jis neturi jokio 
pasitikėjimo Amerikos ir viso 
pasaulio darbininkų klasėje. 
Jam nesimato tų visų darbi
ninkui ko vii l’acifiko pakraš
čių. Ir San Francisco generalio 
streiko; Toledo, Minneapolis, 
Seattle, Portland, Butte streikų 
ir kitų darbininkų-będarbių 
kovų, kur šių metų 10 mėn. 
bėgyje žuvo 46 darbininkai 
prie Roosevelto “Naujos Da
lybos'.” Butkus nė žodeliu ne
prisiminė apie tai, kaip dar
bininkai heroiškai grumiasi, 
kaujasi dabar prieš NRA ir 
Roosevelto užmačias visų šio 
krizio naštą sukrauti ant dar
bininkų ir vargingųjų farme- 
rių pečių. > -

Po arti dviejų valandų kal
bos, sklokos menkutis chorelis 
sudainavo tris daineles. Vėl 
Butkus kalba, paaiškinęs, kad 
reikės pakartoti visą tą pra
kalbą, ką pernai sakęs, bet 
tuomet del “bobų kvarteto” nie
kas negalėję jos suprasti. Na 
ir kalbėjo apie “nekaltą sklo
kos prasidėjimą” ir jos “gimi
mą iš skausmų.” Esą: “sklo- 
ka gimė del darbininkų avan-
garde kilusio armiderio, o ne,

laukę, laukę pabaigos tos pra
kali)., pradėjo kuždėtis. “Gud
rusis” Butkus į tai visą tėmijo 
ir tęsė, kad tie visi, kurie pyko 

! ir raukėsi arba ironiškai siun- 
! te šypsą jam—-išeitų, o pasilik
au keli “ištikimieji” ir neprisi
eitų nesmagių klausimų gauti. 

; Verčiamas iš publikos, jo pa
ties pasekėjų, kad baigtų kal
ba ir duotų klausimams kiek 
laiko—nutraukė ją. Kadangi 
buvo vėlus laikas, tai tik keli 
tegalėjo klausimus duoti. Bet 
klausimai buvo tokie, kurie.ri
šosi su gyvenimu. . { .. .

Du • klausė, ar sklbka mano 
grįžti prie komunistų ? Butkus 
demagogiškai atsakė: “Kuo-

t met Komintemas pataisys 
klaidas, tai mes, kaipo kūnas, 
sugrįšime.” šalę manęs sėdin
tis darbininkas pastebi: “Kad 
kokios—sklokai sugrįžus dar 
gali mūsų “fašistas” Karpius 
su saliuninku 'Z. papulti Ko- 
minternan.” Vienas klausi: 
“Ar Petrikienė gerai padarė 
girdama Smetoną?” Atsakė: 
“Negerai. Bet jį prisipažino 
prie klaidos, tai ką gi dabar 
darysi—negi karsi.” Dar kitas 
stato klausimą: “Ar Ameri
kos Komunistų Partija veikia 
sulyg Kominterno linijos?” 
Atsakė: “Taip.” Klausėjas (jų 
žmogus): "Tai ko jums dau
giau reikia'nuo komunistų, jei 
jie pildo Kominterno įsaky
mus?” Butkus jam atkerta: 
“Tai kas i^ to, kad jie pildo 
durnus įsakymus.” Toliaus 
dar keli klausė: “Ką Butkus 
mano apie sušaudymus Sovietų 
Sąjungoj ir areštavimą Zinov-| 
jevo ir kitų iš buvusios opo
zicijos?” Į pirmą paklausimą 
paminėjo “Chicagos Tribune” 
tilpusj melą, kad “Stalinas Ki- 
rovo nužudymą gali panaudoti

išnaikinimui opozicijos/’ ir pri
dėjo: “jei tas teisybė, tai rei
kia smerkti1 tą visą, kas dabar 
dedasi Rusijoj.” O kas liečia 
antrą dalį klausimo, tai pakar
totinai žymėjo, kad jis, kaip 
Zinovjevą, taip ir Kamenevą 
ypatiškai pažįstąs ir, gerai 
juos žinodamas, netikįs, kad 
jie būtų kaltais, čia gal bū
siąs senas kerštas, dauginus 
niekas.

Bet ant pabaigos įvyko toks 
kurijoziškas dalykas. Ten pa
sirodė esąs rusas darbininkas, 
kuris „norėjo Butkui duoti klau
simą. Kiek jis pajėgė*—bandė 
lietuviškai pasakyti. Bet ne
pavyko. Tuomet priešakyj sė1- 
dintis pilietis B; patarė rusui 
statyti klausimą rusiškai, tai 
p. Butkus, kad pasiliuošuoti 

,nųo to klausimo,; prisipažino, 
kad jis rusų kalbos visai ne
pažįstąs. Iš tokio p. Butkaus 
prisipažinimo Jceli kits kitam 
pastebėjo. “Tai ‘prachvostas’ 
tas Butkus. Pirma gyrėsi, 
kad Zinpvjevą-Kamenevą ypa
tiškai pažįstąs, o dabar išsi
plepėjo, kad melavo—gyrėsi/’ 
Su tuo ir baigėsi “garsios” p. 
Butkaus prakalbos, tęstos arti I 
4 valandų.
Skirtumas Tarpe d. V. Andru

lio ir Butkaus Prakalbų
Drg. V. Andrulis kalbėjo 

apie virš pusantros valandos. 
O kitoj dalyj buvo vien klau
simai. Jojo kalba davė dau
giau pasiryžimo kovai, kaip už 
tuojautinius darbininkų de
gančius reikalus: už didesnę 
pašalpą ir socialę apdraudą, 
prieš fašizmą ir karo' pavojų, 
ko p. Butkus 4 valandų pra
kalboje vengė prisiminti. Drg. 
Andrulio prakalbose buvo va-Į 
lia ir raginama ne tik klausi
mus duoti, bet imti balsą ir 
diskusuoti; pas skloką ir But
kų atbulai—kuo mažiausiai 
laiko klausimams ir tą reikėjo 
klausėjams išsikovot. Ką jau 
ii’ bekalbėti apie balso gavi-Į 
mą diskusijoms. <

. J. M-ka.

Mass. Lietuviu Darbininkų Apskričiai Siunčia 
Du Delegatu į Bedarbių Kongresą

Gruodžio 23 d. laike ben- 
Liet. Darbi*drą posėdį Am. 

ninku Literatūros Draugijos 7 
Apskritys, Proletarų Meno Są
jungos 2-ras Apskritys, A. Ko
rn u n i s t ų Partijos Lietuvių 
Frakcijos Pirmo įOistrikto Biu
ras ir keletas Liet. Darbininkų 
Stisivienijimo naiįiiį- Šį posėdį 
sušaukė Kom. Partijos Liet. 
Frakcijos 1-mb 'pist. Biuras.

■ 'i < i ,i . : !

Vienbalsiai nubarta pasiųsti 
du > delegatus į bedarbių kon
gresą. Delegatų«lėšas padengs 
visi apskričiai bendrai. Dele
gatais Ws Blaftcį’e StaŠytė, iš 
Cambrid ge, J ir Olįa DovidbniuL 
te, iš Norwood. - Jiedvi atsto
vaus 1,200 orgaiiizuotų lietu
vių darbininkų-kių. Abi' dele
gates yra jaunuolės ir jos tin
kamai atstovaus mūsų organi
zacijas.

Prakalbų Reikale
Taipgi bendras posėdis nu

tarė suruošti nors didesnėse 
kolonijose prakalbas. Kalbė
toju nutarta kviesti draugą 
Antaną Bimbą. Prakalbų rei
kalas pavesta Komunistų Par
tijos 1 Dist. Liet. Biurui rūpin
tis.

Darbininkų Spaudos Piknikas
Apkalbėta ir nutarta pra

dėti rūpintis Darbinihkų Spau
dos Pikniku^ kuris bus 4 d. lie
pos, , 1935 m. Bus rengiama 
tokioj’ formoj, kaip ir pereitą 
vasarą, tik su geresniu prisi
rengimu, kad nebūtų tiek trū- 
;kumų, kiek jų buvo pereitą 
ipikniką. Pradibė komisija jau 
pradės rūpintis dabar. Komi
sijoj yra E. Zui'baitė, Meno Są
jungos 2 Apskričio organizato
rė, fr J. Grybas, žinoma, tuo 
klausimu dar bus sušaukti pla
tūs apskričių komitetų bendri 
ąųsirinkimai ir tt.

ALDLD Ir LDS Vajai
Nutarta, kad visur būtų 

bendrai dirbama ALDLD ir L 
DS vajuose. Kur nėra LDS 
kuopos, kad ten ALDLD ir Me
no Sąjungos chorai pagelbėtų 
suorganizuoti Lietuvių Darbi
ninkų Susivienijimo kuopas ir 
tt.

Posėdis buvo labai kons- 
truktyvis, pasižymėjęs bendra 
minčia ir gerais tarimais.

Posėdžio Sekretorė,
D. Lukienė.

Pirmininkas, J. Grybas.

South Bostono Žinios
Drauge P. Antanuk serga.

Dabar randasi namie, 21 Gold
poniškai-kunigišką . pamokslą: 
“Nereikia lyst, kur nereikia.

Plymouth, Pa
Gerb. “Laisvės” Redakcija: 

Mačiau “Laisvėj” gruodžio 
29-tos laidoj, iš Wilkes Barre 
ir apielinkės, kad United An
thracite Mainierių Unija pas
kelbė streiką nuo 15 tūkstan
čių mainierių. Paskelbta ne 
nuo 15, bet 22 tūkstančių. Ten 
taipgi pasakyta, kad senos uni
jos nariai eina iš vieno su 
naujos unijos nariais. Tai ne
tiesa. Senos unijos nariai eina 
dirbti ir yra sutiku juos išpi- 
kietuoti.

Naujos unijos mainieriai iš
ėjo streikan už tai, kad numu
šė mokestį brikemanam nuo 
$5.28 iki $3.18. O kitose mai- 
nose, kur pirma mokėjb $7.20, 
tai dabar moka mainieriui 
$5.58, o laberiui $5.28 už 8 va
landas. Tai mat, draugai, už 
ką išėjo į streiką nauja unija. 
O senos unijos lyderis John 
Boylan, duoda progą Glen Al
den Kompanijai numušti algas [ 
mairiieriams. Bet naujos uni-

SKAITYK LAISVE 
IR KITIEMS UŽRAŠYK

jos mainieriai pasiryžę, k' 
iki galui.

Gruodžio 29 d. aplink Na 
ticoke buvo labai didelės 
tynęs tarpe pikietų ir ske 
apie 50 mašinų sudaužyta 
daug žmonių sužeista.

• - -r«

Aš prašyčiau draugų, ka 
rašytų tik teisybę, ba ser 
unijos nariai John Boylano 
mulkinti ir neprisideda 
streiko.

Pikietininkas.

r

DIDELIS NUPIGINAMAS

Patarimai Vyrams ; < P

Dabar gausite už $1.25
Tai ta paskilbusi D-ro Robinsono - 
knyga, kurią D-ras Karkiančius . 

pakartotinai liepia skaityti.
Pirkite ją dabar, nes už mėnesio

š ) •

■
vėl bus pilna kaina. .

Reikalavimus su $1.25 
adresuokit: 
J. BARKUS 

Box 129, G. P. (X, 
New York, N. Y.

Mt

kad vieni būtų blogi, kiti ge
ri.” Well tai kam ir po šiai 
dienai visus lietuvius komunis
tus, p. Butkus ir jojo redaguo
jama “N. G.”, pravardžiuoja: 
“ bimbiniais,” “Y e s m a n ais,” 
“ekstriniais” ir kitais vardais;
kam kaltinti d. Bimbą, būk už 
suviliojimą ir atėmimą “nekal
tybės” Leonui Prūseikai, jei 
buvo: “vieni geri, kiti neblo
gi/.

Čia Butkus “mikliai” norėjo 
paslėpti savo - oportunizmą, 
save iškelti virš revoliucinės 
pasaulio darbininkų vadovy- 

tuomi apgauti tuos ke
lius suklaidintus darbininkus, 
kurie nepajėgia permatyti jo- 

ijo sąmoningos meklerystės 
' prieš visą komunistinį judėji
mą. Kaip pirmoj kalboj, kal
bėdamas apie fašizmo įsigalė- 

jjimą, Žymėjo “komunistų ju
dėjimo smukimą,” taip ir šioj 
kalboje, “įrodinėjo,” kad vi
sose šalyse Kominternas su
daužęs partijas ir tokius “stra
tegijos” ir “taktikos žinovus”, 
kaip p. Butkus, prašalinęs iš 
Komunistų Partijų. Esą,/dėl
to Kominterno Pi Id komas ne
šaukiąs Kongreso, bijąs eilinių 
narių kritikos už savo papildy
tas žioplystes. Išdidžiai p. 
Butkus pareiškia: “Kas nesu
pranta to avangardo reikalų, 
tas neturėtų apsiimti į Komiu- 

Węrno atstovus.”
Ir visą eilę nesąmonių pri

plepėjo, kaip va, kad: “šiame 
periode komunistui protauti 
nevalia,” išjuokė “bendrą dar
bininkų frontą,” ir kad “komu
nistų vadovaujamos unijos 
New Yorke skebavę” kuomet 
kitos kovoję prieš NRA. Vieną 
melą pagražino kitu, dar “ge
resniu.”
Žmonės Nebrimsta, Apleidžia 

Svetainę
\ Nusibodus klausytis tų visų 
melų prieš darbininkų revoliu- 
(*irij judėjimą—jo vadovystę 
Kom. Internacionalą, žmones,

Clevelando Darbininkai Sulaužė Majoro Daivio 
Ediktą; 2,000 Maršavo; Du Syk Tiek Buvo Reika

le Žiemos Pašalpos Prie Pavieto Namo
CLEVELAND/ Ohio. — 22 

d. gruodžio įvyko demonstra
cija, kurią šaukė Bedarbių 
Tarybą su Mažų Namų ir že
mės Savininkų Federacija. Ne
žiūrint šalto oro, 2 tūkstan
čiai apmaršavo mieste dvi di
džiąsias gatves. Miesto judė- 
jimas-gatvekariai sus tabdyta 
dauginus, kaip pusei valandos. 
Dešimtys tūkstančių darbinin
kų matė bedarbių ir Mažų Na
mų Savininkų pasiryžimą ginti 
savo reikalus ir reikalauti, kad 
pavieto ponai paskirtų iš ban- 
kieriams skiriamų milionų jųjų 
šeimynoms ir pavieniams. Tai 
demonstracijai pritarė masės 
Clevelando darbininkų ir vi
durinio sluogsnio piliečiai. De
monstrantų mestus obalsius: 
“We demand unemployment 
and social insurance!”, “Tax 
the rich and feed the' poor” 
ir “Down with Davis edict,” 
suprato visa didžiuma ir pra
tarė pasitenkinimo šypsą. Vie
tos laikraščių reporteriai su
prato, .kad tos dešimtys tūks
tančių žmonių, kurie buvo už
pildę aikštę, Euclid Ave. ir 
Superior, nepakęs daugiau 
melų apie darbininkų-komunis- 
tų demonstraciją. Todėl' pir
mu kartu aprašė teisingai, kad 
buvę arti dviejų tūkstančių, 
maršavime, o prie pavieto na
mo susirinkę į 5,000. Cleve
land Press taip rašė paskuti
nėj subatos laidoj.

Pavieto Komisionieriai Lauke’ 
ir Priėmė Reikalavimus

Kitais laikais, ponai> palikę 
Miesto Namą arba kitą įstaigą, 
neįsileisdavo darbininkų dele
gatų, bet dabar buvo privers
ti jų delegatus priimti ir jų
jų reikalavimų išklausyti. Pa

vieto komisionieriai prižadėjo 
greitu laiku duoti atsakymą į 
Bedarbių Tarybos ir Mažų Na
mų ir žemės Savininkų reika
lavimus, kur reikalaujama: 
$40 kiekvienai šeimynai ir $15 
pavieniams del ūmių žiemos 
reikalų; padidinti pašalpą; 
sustabdyti evikcijas ir fore- 
klozavimą namų ir užmokėti 
rendas bedarbių šeimynom.
Demonstracijoj Daug Buvo 

Lietuvių—Tik Sklokos
Nebuvo

D e m onstracijoje dalyvavo 
ir maršavo daug lietuvių, ypač 
namų savininkų. Prieš prasi- 
dėsiant prakalboms, susiėję 
būreliuosna diskusavo. Vienas 
buvęs Butkaus prakalbos, piktai 
smerkė skloką ir patį Butkų, 
kad jis nė žodeliu neprisimi
nė apie bedarbių ir mažų na
mų ir žemės savininkų kovas 
su NRA. Sako: “Jife visaip 
niekino Komunistų Partiją, ku
ri vadovauja toms mūsų ko
voms, bet jie patys bijo pasi
rodyti, kur policistas su buo
že švaistosi ir gręsia pavojas 
jųjų kailiui.” Kiti jam tame 
pritarė ir pridėjo: “Jeigu jie 
taip daro, tai kam dar 10 c. 
jiem nunešei?” “Jūsų teisy
bė”—dadėjo jisai.

Bedarbis.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

HAMTRAMCK, MICH.
ALDLD 188 kuopos suhirinkiirtas 

įvyks penktadienį, sausio 4 d., 1985, 
3014 Yemans, 7-:80 vai; vakare. Vilai 
nariai malonėkite būt laiku, nes yra 
daug svarbų reikalų aptarti. ? i

Valdybai

St., So. Bostone. Draugai ir 
draugės turėtumėm mes ją 
lankyti, teikiant simpatiją ir 
drąsą. Ji buvo areštuota ir po
licijos nuovadose kamantinėja- 
ma sąryšyje su anos nakties 
sprogimu bombų Bostone ir 
apielinkėj penkiuose teatruose. 
Labai buvo peršalusi, o senat
vėj (62 m. amžiaus) policijos 
žiaurumą nelengva pernešti.

Kas tas bombas padėjo? Po
licija, gal būt, niekad “neras 
kaltininkų.” Ar buvo provoka
cija, arba kokiais nors kitais 
sumetimais atliko ? Bet klasi
niai susipratę darbininkai yra 
griežtai priešingi' tokiems ak
tams ir tatai buržuazija labai 
gerai žino. Vienok įvykus 
tikiui visa gatvinė spauda 
na gerkle užbliovė, kad 
raudonųjų darbas.

nuo- 
pil- 
tai

Kaip “Suseke”

Kas tai paleido gandą, būk, 
įvykus eksplozijai, matę žmo
gų einant per tiltą į So. Bos
toną. Tai ir visas prirodymas, 
kad ką nors krest, “jieškot.”

Kodėl draugę P. Antanuk 
krėtė ir areštavo ?

Mat, ji turi stubą-nejudomą 
nuosavybę (property) ir ši jos 
nuosavybė per kokius 5-6 me
tus, tur būt, nė vienos dienos 
nebuvo “laisva,” jei ne strei- 
kierius, tai demonstracijose 
areštuotus draugus kovotojus 
išimdavo ant parankos (be
los).

Reikia primint, kad jos sū
naus kambary radę keletą 
kulkų-pątronų, bet ' jokio re
volverio bei šautuvo nėradę, 
nes jis neturėjo. O;‘policija 
pasigyrė visą vežimą eksplo- 
duojančios medžiagos išsive- 
žus, ir tuo jį nori apkaltinti. 
(Nelaikykime nereikalingų da
lykų namuose.)

Kadangi draugė P. Antanuk 
yra Lietuvos Dukterų ir Sūnų 
Draugystės; narė, tai’ nekurie 
nariai pakėlė šį klausimą 
draugystės susirinkime 19 d. 
gruodžio, reikalaudami išnešti 
protestą prieš policijos žiau
rumą. Deja, kupeta sklokos se
kėjų nedaleido. Pirmininkas 
G, Gikas, norįs būti visiems 
“gėru,” pareiškia, kad .J čia 
ne vieta, pašalpos draugija, b 
ne kokia teii poįiįinč organi
zacija ir nereikia tuo užsiim
ti/1 Rokas Pernickas nurietė

Ko norėjo boba, tą ir gavo.” 
Reiškia, ji neturėjo išbėluot 
streikierių ir kitų kovingų dar
bininkų ir niekas nebūtų lietę. 
N. Januška, sklokos “čyfas” 
bara KazlAuską, kam Pėrnic- 
ką ponu vadina. '

Ir 
šiuo baubu atsiekė

Taip, N. Januška sykį irgi 
buvo prašytas išbėluot draugą 
W. Murdock. Buvo apsiėmęs, 
bet “Keleivio” “Maikio Tė
vas’,’ išgązdino su savo baubu: 
“komunistų tikslas nusavinti, 
pabėgs, stuba dings ir tt. 
“Keleivis
tikslą. Prie lietuvių, turinčių 
savo nuosavybę, geriau ir nesi
kreipk. Ką bėluodavo, tai tik 
d-ge Antanuk, ir J. V. yra iš- 
bėlavęs 2-3 sykius. O kiti tai 
randa tūkstantį ir vieną prie
žastį, kodėl jie negali išbėluo- 
ti. i

Ar teisybė, kad komunistai 
nori stubų savininkėlių stubas 
nusavinti, kokiu nors būdu? 
Ne. -Tai melas, valdančiosios 
klasės išmislas baugint darbi
ninkus. Ar buvo Bostone toks 
nuotikis, kad kas nors būtų 
tapęs nusavintu per bėlavi- 
mą? Ne. O areštai vyksta be
veik kas savaitę ir dauguma 
draugų tampa išimti ant pa
rankos.

Ar žino kas, kiek darbinin
kų stubų likos nusavinta už 
negalėjimą apmokėti taksų, 
nuošimčių ir tt. ? Kiek Feder
al National Bankas So. Bosto
ne darbininkų dolerių nusavi
no, lygiai ir mūsų draugystės, 
kad ir pašalpos ligoniams ne
galima pilnbs išmokėt? Argi 
jau šiuomi ir užsibaigė? 1

Ne, valdančioji klasė dar 
tuo ,nepasisętina. Ir jeigu bi
josime, nesiorganizuosime, tai 
ir dar daugiau darbininkų 
klasę apsunkins. Taip, ponai
Janušką, Pernickas ir Ko., bi
jotės savo šešėlio. Išgązdino 
jus “Keleivis.” Op! per tvorą 
sklokos purvan ir berodot sa
vo dantis. Jaučiatės ramiai, 
saugiai. Jums jūsų saugumo 
niekas nepavydi.Tunokite sau 
jūs, ponai. Susipratę darbinin- 
kai-draugai, kurie veikia-dir- 
ba, kad panaikint alginę ver
giją—save vadina drau
gais. O jūs—ponai. “Parėse,” 
naminiūse baliuose jūs save 
ponubjate, tai ponbokite ir 
viešuose susirinkimubse.

Bedarbio.

PRANEŠIMAS
Nauja Lietuviška

Barzdaskutylda
(Barber Shop)

Įtaisyta pagal naujausią madą; pa
tarnavimas kuo mandagiausias; dar

bas atliekamas sulyg kiekvieno
pageidavimą.

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

CHARLES’ UP TO DATE 
BARBER SHOP

K. DEGUTIS, Savininkas

100 UNION AVENUE, 
Brooklyn, N. Y.

Notary Public

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

JUOZAS 
KAVALIAUSKAS 
Laisniuotas Graborius 
Pennsylvania ir New 

Jersey Valstijose

Užtikrinu, kad mano patarnavi
mas buš at a tinkamiau si as ir už 
prieinamą kainą, Nuliūdimo 
valandoje, prašau kreiptis prie 

manęs sekančiu antrašu:
1439’ South- 2nd Street, 

PHILADELPHIA, PA.

Tule tonai: Bell—Otėgon 5136 
Keystorie—Main 1417
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MATHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

Laisnuotas Graborius
660 GRAND ST., BROOKLYN, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

MONTREAL - CANADA

J. M. ROSENFELD 
ADVOKATAS 

Kalbu Lieturiikal

BEN GERSOVITZ 
s NOTARAS

20 St. James St. East 
J . Tel. HArbokr 84t4 
VWWVMAMAAAAMWMMAMVWWWMMI

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

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

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

Tel.: Foxcroft 9-6901
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Penktas Puslapis

Lietuvos Fašistų Kalėjimuose
t .==j. KASPERAITTS—> I — -

Kasperaitis Jonas, mūrininkas, iš šakių Nau
miesčio, pirmą- kart buvo areštuotas 1927 m., 
atsėdėjo vienus metus Mariampolės, Vilkaviškio, 
Kaurto kalėjimuos. Žvalgyba kaltino literatūros 
inelegalds) nešiojimu. 1930 m. vėl areštuoja
mas ir kaltinamas komunistiniu veikimu. Ka
riuomenės teismas nuteisia jį 15 metų. Tuo pat 
talkw žvalgyba sudaro antrą provokacinę bylą, 
kurioj jis kaltinamas provokatoriaus užmušimu. 
Teismas šioj byloj du kart teisia Kasperaitj Jo
ną sušaudyt. Kasparaitis Jonas atsisakė prašyt 
prezidento dovanot gyvybę. Prezidentas, darbo 
minių protestui kilus, savo nuožiūra pakeitė mir
ties bausmę kalėjimu iki gyvos galvos. Iki 
pakeitimo atsėdėjo paskutinj kartą 3i metų Kau
no ir Šiaulių kalėjimuos, taip pat IX forte.

Juržuazija mėgsta taukšti, esą visi 
etuvos gyventojai yra lygūs prieš įsta- 
mus, kad visus teisia pagal “padarytą 

$mę” ir t. t. Fašistų teismai, išneš
ei sprendimus, sako ir rašo: už tai ir 
nubaustas tiek ir tiek “Lietuvos res- 
ilikos vardu.” šiek tiek mąstančiam 
bininkui kyla klausimas: kokios res- 
likos vardu teisiami darbininkai ir 
bo valstiečiai? Keno valdžia Lietu- 
? — Visi darbininkai žino, kad Lie- 

)je šiandien valdžią turi fabrikantai, 
kininkai, spekuliantai, naudotojai. O 
naudotojų valdžia rūpinasi kiek ga- 
daugiau pavergti darbo mases. Tai 
kokios “respublikos vardu” kišami 
:iman, teisiami sušaudymui revoliu- 
f darbininkai ir valstiečiai. Naudo- 
valdžia, jų teismai ir jie kemša ka- 

jiman darbo mases.
Paskutiniais metais augant darbo ma-

irdui Lietuvoje, darbo masės, kom-
i vadovaujant, vis labiau traukias

Tam 
gnu-

Ke-

kovą 1 jrieš fašistų valdžią. Kad sutu- 
iti kylantį darbo masių judėjimą, fa- 
stai vis rašo naujus ir naujus įstaty- 

,s, kad jais pasirėmus dar daugiau 
idotf darbo mases, dar daugiau kišti 
ėjinvan. Paskutiniu laiku fašistai už- 
ė visas ne fašistines profsąjungas 
peikus jie senai uždraudė), išleido įsta- 
Ją* Sulig kuriuo uždaromų organizaci- 
fiariams atimamos teisės. Paskuti- 

Lietuvoje įvedama savotiška 
^džįtva: draudžiama darbininkams 

iš vietos į vietą (iš valsčiaus į 
iš miesto į miestą) jieškant dar- 

4) kad darbininkai dirbtų vietoje 
ojams “už pilvą”.

Nauji Įstatymai
štai išleido naują įstatymą “tau- 
valstybei apsaugoti”. Sulig šiuo 

nu fašistai dar labiau, plačiau 
kalėjiman darbo mases. Tame 

ne įstatyme sako:
kas įžeidžia... Lietuvos valstybę..., 
jpina ir silpnina Lietuvos piliečių 
)inę ištikimybę..., kas kelia maiš- 
:okį pavojingą valstybei nerimą..., 
/džiu, raštu arba bet kuriuo būdu 
jja..., tie visi baudžiami sunkiųjų 
i kalėjimu (katorga)”...
is įstatymas toksai: kišt be atodai- 
irbininkus ir valstiečius kalėjiman. 
uos darbininkai — kalėjiman. Rei- 
darbininkai darbo ir duonos—ka- 

». Priešinsis valstiečiai antsto- 
4 paskutinius ūkio palaikus ap- 
-kalėjiman.

žvalgybai Rugiapjūtė
fyba ką nori, tą daro su darbinin- 

darbo valstiečiais. Nori kemša 
lan, nori ištremia neribotam lai- 
ri perduoda karo komendantui su 

vovla,” o tas tik uždeda rezoliuciją: 
įferti (paskaitykite fašistinius laik
ius, juose jūs kuone kasdien rasite 
išimų, ištrėmimų, nubaudimų).
ai keletas faktų iš žvalgybos sauva- 
1932 m. Šakiu-Naumiesčio žvalcvbam. Šakių-Naumiesčio Žvalgyba 

pas save linų fabriko darbininkę 
Domeikienę ir grąsindami sako 
k tarnauti žvalgyboj, gausi 150 

į mėnesį, o jei tu nesutiksi tarnauti 
ryboj,—būsi atleista nuo darbo iš li- 

nriko. Aišku, ji nesutiko tarnauti 
\oj. Ją pasalino iš fabriko. Ji li- 
arbo, badavo, badavo ir jos 11 me- 
relė. Vėl kviečia žvalgyba Do- 
lę pas save ir sako: tarnauk žval- 
išduok komunistus, tau užmokė
tai grąžinsim į fabriką. O jei tu 

£i tarnauti žvalgyboj, ištremsim 
g Naumiesčio visam karo stoviui, 
ku, nesutiko būti žvalgybininke ir 

žvalgybai kišti kalėjiman darbi- 
£ ir darbo valstiečius, žvalgyba ją 
e visam karo stoviui į Maletus. Ji* 

4^h*ta dirbti “už pilvą”. Bėgo iš

tenai keletą kartų. Žvalgyba vėl grąži
no. Taip ir badauja ji su 11 metų duk
rele, niekur negaudama darbo kaip bol
ševike, nes ištremtiems labai sunku bū
davo gauti darbą net ir ne krizi’o laikais. 
Panašių faktų būtų galima daug prives
ti. Štai dar vienas faktas. 1933 m. pra
džioj iš Šiaulių kalėjimo išeina šiauliškis 
darbininkas Zauberblatas Girša. Iš kar
to jis niekur negali gauti darbo, nes ar
mija bedarbių vaikščioja nuo vienų fab
rikų vartų prie kitų. Žvalgyba pakvie
čia jį pas save. Siūlo jam pinigų, siūlo 
duoti darbo “Maisto” fabrike, kad tik jis 
sutiktų išduoti komunistus. Žvalgyba 
nieko nepeša. Jį įkiša keliems mėne
siams į kalėjimą. Atlikęs bausmę, išeina. 
Vėl kartojasi sena istorija, tik jau šį kar
tą žvalgyba sako: Šį kartą būsi ilgiems 
metams įkištas kalėjiman. Jis nesutiko 
būti žvalgybininku. Jam sudaro provo
kacinę bylą ir įkiša 8 metams į kalėji
mą. Tai štai kokia žvalgybos sauvalė 
Lietuvoje. Fašistų parašytieji įstatymai 
įgauna galią tik parėmus juos jėga— 
smurtu. Parašytus fašistų įstatymus 
vykdo žvalgyba, policija, teismai, 
fašistai turi kalėjimus, ginkluotas 
jas-šaulius, kariuomenę.

Fašistiniai Teismai Lietuvoje
Kas paskiria teisėjus? — fašistai,

no reikalus jie teismuose gina?—fašistų, 
naudotojų. Fašistiniai teismai gina nau
dotojų reikalus, jie rūpinasi, kad niekas 
nedrįstų murmėti del nepakenčiamos pa
dėties.

Kariuomenės teismai veikia išsijuosę 
Lietuvoje. Kas tie kariuomenės teismai? 
—Tai parinkti, dažnai pabėgę baltagvar
diečiai iš Rusijos, kai darbininkai pa
ėmė valdžią, pasižymėję valstiečių ir dar
bininkų šaudymais proletarinės revoliuci
jos laiku Lietuvoje 1918-1919 m. Kariuo
menės teismas susideda iš banditų kari
ninkų, kurie pasižymėję ir kareivių kan
kinimu, kurie niekada neišleidžia iš ran
kų kardus ir brauningus, -Lurie iš ma
žens mokinami užmušinėti darbininkus ir 
darbo valstiečius. *

Kariuomenės teismai, kaip ir bendrai 
fašistiniai teismai, teisia pasiremdami 
žvalgybos liudijimais. Štai šiais metais 
žvalgyba Kupiškyj pakiša po Lisų namo 
pamatais komunistinės literatūros. Po 
to žvalgyba padaro kratą ir “randa“ už
draustų dalykų. Lisą su žmona areštuo
ja ir, žvalgybai liudijant, nuteisia ilgiems 
metams katorgon.

Mickevičiui Antanui žvalgyba pakišo į 
jo namus komunistinės literatūros ir 1934 
m. birželio 5 d., žvalgybai liudijant, nu
teisia jį 15 metų katorgos. Rugsėjo 21 
d. kariuomenės teismas, pasiremdamas 
žvalgybos liudijimu (“agentūros žinio
mis”), nuteisė 4 metams katorgos Petro- 
nitę. Būtų galima daugybę bylų privesti, 
kai nuteisia katorgon žvalgybos parody
mais. Matot, sunku atskirti, kur bai
giasi žvalgybos sauvaliavimas, ir kur 
prasideda teismai, žvalgyba liudija, tei
smai teisia, ir eina kaip patepta.

Imkim mano pragarsėjusią šiauliškę 
bylą. Mane, kaip žinia, nuteisė sušaudy
ti. Teisė kariuomenės teismai. 1930 m. 
byla buvo atidėta, nes perdaug metės į 
akis žvalgybos provokacijos planai 1931 
m. birželio mėn. nuteisia mane sušaudyti. 
Kuo rėmėsi tas vadinamasis teismas, nu- 
teisdamas mane sušaudyti? — Žvalgybos 
parodymais. Ir net užmušto žvalgybinin
ko parodymu! Žvalgybininkas Smui
ke vičius (laike mano teismo jis buvo už
muštas. Jį užmušė pabėgęs iš kalėjimo 
kriminalinis kalinys) rašte rašė, kad ma
ne matęs Šiauliuose. Daugiau jokių pa- . 
rodymų nebuvo prieš mane, kad aš už
mušęs žvalgybininką Palijauską (kad jis 
buvo žvalgybininkas—jo žmona teisme 
išplepėjo). Ir teismui užteko žvalgybi
ninko raščiuko, kuriame rašė,, kad' aš bu
vęs Šiauliuose, kad nuteisti mane sušau
dyti. Padaviau kasaciją vyriausiam tri
bunolui'. Bylą naujai žiūrėjo karininkų 
banda. Vėl išnešė sušaudymo sprendi
mą.. Vėl daviau kasaciją, Ir šį kartą 
vyriausias tribunolas—vyriausi banditai- 
—sušaudymą patvirtino.

(Bus daugiau)

• Ir Vėl streikai 'Gfe Ald^n 
Coal kompanijos kasyklose. 
Gruodžio 24 d. išSjo 1 streiką 
Wanamie kasyklai todeį kad 
nukirtot algas “molder run
ners.” Kiek jienįs nukirto— 
ineteko patirti.

Avondale kasyklose, uždėjo 
ant karų 16 colių lentą, kad- 
'tik daugiau anglių mainierys 
pripiltų. Dar kitose mamose 
senesnius darbininkus atstato 
ir liepia darbo “palaukt,” nes 
dar neturį. O tie laukimai lai
bai ilgi. Belaukdami to dar
bo atsiduria “pdor house.” 
Taip keliem jau buvo.

Streiką iššaukė Anthracite 
Mine Workers unija, bet seno
sios unijos nariai nežino, klau
sinėja AMWU: “už ką strei- 
kuojat?” Nekutie mainierjąi 
galvas guldo už šitą naują Uni
ją, bet ir pas ją« apsileidimas 

! didelis, kad duoda senos uni- I 7
jos nariams leidimą eit dirbt 
laike streiko, neva apsaugoji
mui mainų nuo .įgriuvimo ai' 
statyt stulpus (timberius). Jei
gu kompanija nori, kad jos 
mainos nesugriūtų, tai kode! ji 
neduoda jums •visiems dirbti 
ir, sykiu, apsaugos. Ne del 
apsaugos ji ten siunčia mai- 
nierius. Jie nuėję, nedirba- 
mom dienom, labai daug ang
lies išleidžia, o ne įgriuvimus 
taiso. O nauja unija to neno- 

Iri suprasti, jiems duoda leidi
mą. O taip neturi būt.

Kasyklos čionai dirba labai 
prastai. Truesdale dirba 5 
dienas į dvi savaiti, tai dau
giausia. Dienos užmokestis la
bai maža, retai kas gauna šif- 
tą. O šitie “special” darbi
ninkai, ką gauna iš An. M.U- 
nijos leidimą, dirba kas dien ir 
nedėldieniais. Ir jų mokestis 
jau didesnė ,nes patys pasigy
rė, kad gauną į dvi savaites 
$140.50.

Ką jūs, mainieriai, turit da
ryt? Jūs turit eit į susirinki
mus ir griežtai užprotestuot 
šiam “special” darbui. Jeigu 
yra darbų keliems, tai turi būt 
visiems, nes visi nori valgyt. 
Ir jūs neturit paisyt, kad kom
panijai nuostolių padarys, ka
da šitas “special” darbas bus 
sustabdytas.

Abelnai mainieriai mažai 
domės kreipia į savo reikalus. 
Čionai yra1 daug neturinčių 
darbo jau kpli: mėnesiai ir nė
ra kaip gauti. Kada nueina 
pas bosą paklaust, sako: 
“Perdaug žmonių, ką su tais 
žmonėmis daryt?”

Man rodos, kad mainieriai 
perdaug švelniai su savo va
dais apsieina. Jūs turit eiti j 
susirinkimus ir griežtai reika
lauti, kad Visi jūs tarimai bū
tų išpildyti. Kaip jūs nepasi- 
duosit, jūs neturėsit ką pralai
mėt, o laimėsit viską, nes vis
kas priklauso jums.

Ketverge rytą buvo “picket 
line” prie Bliss ir Truesdale 
Colliery. Prie Bliss pavyko vi- 
sus sulaikyt, prie Truesdale 
daugiau pusė dirbo, bet pelny
čio j jau ir Truesdale ir Loo
mis sulaikė. Pėtnyčioj buvo 
labai daug privažiavę senos 
unijos skebų. Jie važiuoja bū
riais, kad tik gauti naujos uni
jos narius sumušt. Jiems pa
vyko vieną žmogų ant Center 
St. sumušt ir į ligoninę pa
siųst. Jo pavardės neteko su
žinot. Rusų tautos. Kaip ši
tas streikas baigsis; sunku pa
sakyti.

Pastaba D-gui K. Mikolaičiui
“Laisves” No. 302, gruodžio 

21 dienos, tilpusi jūsų kores- 
pondęftcija iš Baltimore', Md., 
ne pilnai atsako tikrenybei.

Taip, drauge, darbas atlik
tas geras suteikime dienraščiui 
“Laisvei” vieno naujo skaity
tojo, bet tą galėjote padaryti 
bėgyje 3 mėn. laiko, nes susi 
pratę, darbininkai ir darbinin
kes jokioms buržuazinėms 
šventėms bei “prezentams” ne- 
tiki. Nežinau del ko pati “L.” 
redakcija praleido tą be pas
tabos, suprasdama kad ne vi
sai tiėsa. , J

Iššaukti į draugiškas lenk
tynes tame klausime neštų1 
naudą, drauge K. - Mikolaiti, 
bet tinginiais vadinti—tas sė
ja demoralizaciją draugų tar
pe. Sekti jūsų pavyzdį vieti
niams gerai yra žinoma, jogei 
negalima. Penkinė, tai ne vis
kas; Yra draugų, kaip d-gas 
J. Jasaitis, M. Seimys ir kiti 
ketveriopai tiek išaukauja me
tų bėgyje..

Juk piknikas, įvykęs Phila- 
delphijoj, rugsėjo 2 d., irgi bu
vo “Laisvės” naudai. Kuomet 
komisijos narys M. Seimys 
prašė parduoti nors kiek tikie- 
tų del busu važiavimo į pik
niką, pats, drauge, pareiškėte, 
tai “bjaurus darbas.” Pakar
tojote tą pat susirinkime rug
pjūčio 6 d., Lietuvių svetainė
je, mums tam darbe žymiai 
pakenkdami. Kalbinti tuos pat 
draugus, kad tą pat laiką va
žiuotų pas jumis, tai darbas 
“prakilnus,” argi ne taip išei
na ? Bet kuomet draugai net, 
tris dienas ten dirbo sušilę, 
kad padarius “Laisvės” piknL 
ką sek^ningesniu, tai, jūsų ma
nymu, “tinginiai,” kad gimL 
nei “prezento” ‘‘Laisvę” neuž
rašo.

Taip orietuotis, drauge, mū
sų judėjimui daug žalos neša. 
Draugiškumas ir šaltas protą-, 
vimas, drauge, visada ir visur; 
pageidaujamas. '

O. Kučiatiskaitė.

Telefonas: Evergreen 7-7770

PAUL GUSTAS
LIETUVIS GRABORIUS į

Senai dirbąs graborystės profesi
joje ir Brookiyno apielinkėj pla
čiai žinomas. Tik dabar atidarė 
savo ofisą ir patarnauja balsama- 
vimu ir palaidojimu mirusių.

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

Šaukite dieną ar naktj
423 Metropolitan Avė.

Brooklyn, N- Y.
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FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių 

š senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
s u d a r a u su 
amerikoniškais. 
Reikalui esant 
ir padidinu to
kio dydžio, ko
kio pageidauja
ma, Taipgi at 
maliavom j\ai- 
riom spalvom. 
Kainos jnifjna- 
mos.

512 Marion St., Lamp. Broadway
< halinei y Si. Stotis 
I'ROOKIAN, N. Y.

T<I.: Ghnniore 5-G191 i

TcL Stagg 2-0783 NOTARY : 
NikhtTel. Juniper 5 4912 I’IJBLK

Juozas l evanda
(LivandauhkaS)
GRARORtliS h

Patarnauju visiems be skirtiuno.
Parsamdau automobilius kiek vie-

• nam reikale. Kainos Žemos. i
Ateikite ir persitikrink i tu

107 Union Avė.
, Brooklyn, N. Y.

--------------- -
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PRAŠYKITE

BRET-O-COL TABLETS
BRĖT-O-COL TABLETS (pilės) 
yra geriausia pagelba paslliUosa- 
vimuf nuo šalčio nesmagrihib ir 
nuo paprasto galvos skaudėjimo 
iš priežasties šalčio. BRJfiT-O-COL 
TABLETS galinta gauti aptieko- 
se po 50c. už bonką, o jei ne, šių- I 

skite 50c. šiuo antrašu:
' THE BRET-O-COL LAB.

500 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

Persiuntimas apmokėtas 
Ir jūs aplankysite siuntinj.
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Kor.

S. Jacobson, važiuodamas 
per Montclair, N. J. miestelį, 
parmušė F. S. Goodman, 74 
metų moterį. Ją skaudžiai su
žeidė. Jis nuvežė moterį į li
goninę. ;

į ŠVIEŽIAS į| MEDUS į
'3* Daugelio prašymą gauti*'* 
J# tikro bičių medaus jau^ 
^išpildėme. Turime 40^ 
4* galionų tikro, šviežio, lie-

pų žiedų medaus. <4

"Už Kvortą 75 centai*
4 Už Galioną $2.75 *

4* Naudokite medų vietoje X 
4* cukraus. Nelaukite pir-^ 
'4* kimui medaus pakol turė-X 
4* site šaltį. Naudokite me-^L 
tdų, kad neturėtumėt *£ 

šalčio!
Tuojau kreipkitės šiuo antrašu:

į* 427 LORIMER STREET 4
J BROOKLYN, N. Y. 4

i Niio Peršalimo 
naudokite 

ANCHOR 
PAIN-EXPELLERI 
Pain-Expelleris visuomet 

L palėrtgvina skausmus

DETROITO LIETUVIU DARBININKU APTIEKA
Čia randasi lietuviška' agtteka>> kurioje galima pirkti vaistus daug* 

prieinamesne kaina, negu kitur dabartiniu laiku;

R7rii J™ Aptiekorius Savininkas
8701 JOS CAMPAU A VĖL, DETROIT, MICH.

Geriausias Vaikų žurnalas 
Visoje Amerikoje! Pilnas 
Paveikslų, Apysakų 
Galvasukių

Jaunų Darbininkų Dvisavaitinis 
Laikraštis—Pilnas žinių iš Jaunimo 
Kovų už Geresnį Gyvenimą— 
Prieš Karą ir Fašizmą
Prenumerata: I
$1.00
Metams UžRAšYJEPgg

SAVO JAUNUOLIAMS
Antrašas: ; j

YOUNG WORKER
Box 28, Sta. D.—New York ( ity

Mėnesinis 
• 24 pusiaR^ 

^^j^^^iprenumerata—50c. Metams 
Antrašas:

New Pioneer”—50 E. 13th Sto New York

SVIESKITE SAVOVAIKUS-JAUNIMA!
UŽRAŠYKITE JIEMS

DARBININKU LAIKRAŠČIUS

LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA
Pirmos klasės anglis, geriausios 

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

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

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA) 

485 Grand Street
_ _________ Telefonas: EVergreen 7-1661



* «■NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS
“Daily Workerio” 11 Metą Bus Didelis Lenino Mirties 

Sukaktuvių Parengimas
Sausio 5 

metų nuo “ 
pradėjimo 
Paminėjimui

dieną sukanka 1I 
Daily Workerio” 
leisti dienraščiu.

rengiamos pra- 
icholas Palace, 69 į 

W. 661 h St., New Yorke. Kai 
bes drg. ('. Hathaway 
redaktorius ir visa

I). W.”
i kitų

koncertineBus labai gera
programa. I)ainuos
kis, vienas iš garsi Sovietų 
Sąjungos dainininkų. Bus rau
donos šokikės ir kitų daininin
kų. Tikietų kaina tiktai 40 
emtų. Galifė iškalno gauti 
“Daily Workerio” išleištuveje.

Vargas Atvedė Prie Muštynių 
ir Vieno Mirties

Minėjimo Mitingas
Sausio 21 dieną sukanka 11 

metų nuo Lenino mirties. Kiek
vieną metą viso pasaulio dar
bininkai mini tą dieną Lenino 

i nuveiktus darbu. Jungtinių 
Valstijų Komunistų Partijos 
Antras Distriktas rengs ' masi
nį mitingą. Jis įvyks pirmadle- 

‘uį, 21 d. sausio, 8'vai.'Vakare, 
Madison Square Garden, 50th 
St. ir 8 th Ave,, Nejv Yorke.

Kalbės drg. E. Browder, *J. 
Ford, Ch. Krumoein ir kiti. 
Dalyvaus įvisr dagbįninkl; cho
rai bendrai, Vaidins * darbinin
kų teatro grupės paveikslus ir 
tt. Visos darbininkų organi
zacijos raginamos tą vakarą 
nieko nerengti, bet dalyvauti 
šiame: parengime. < "

Ties W. 23rd St. “ferry” 
(pri vežimo laivu) John Lazos, 
15 metų amžiaus, 417 E. 18th 

St., New York, per ilgą laiką 
pardavinėjo “hot dogs” (karš
tas dešrukes). Jis buvo įsitai
sęs savo “turtą” vežioti ant 
dviračio. Bet štai krizis ten 
pat atvarė DeTarvanio, 46 m. 
žmogų, 246 Third Ave., New 
York, kuris pradėjo pardavinė
ti precelius ir saldainius. Tar
pe Lazos ir DeTarvainio pra
sidėjo nesutikimai, lenktynės, 
taip, kaip ir tarpe didelių biz
nierių. Lazos argumentavo, 
kad jis pirmas ten atsirado, o 
DeTarvainio ir tą pat sakė. 
Kokį laiką juos sutaikydavo 
taksio valdytojas.

Vienok jų tarpe nesutikimai 
vis daugiau augo. Dabar at
ėjo Nauji pietai, kaip vienas, 
taip ir kitas norėjo užimti 

ugiau strategišką vietą; kur 
uaugiau žmonių eina. Jie ir 
vėl pradėjo gipčytis. Jų biz
nio ginčas atvedė juos prie 
ginčo Sovietų Sąjungos ir Ja
ponijos klausimų- Lazos stojo 
už Japonijos imperialistus, o 
DeTarvainio už Sovietus. Be- 
ątginčydami pradėjo muštis. 
Tada DeTarvainio išsitraukė 
revolverį ir paleido keturis šū
vius į savo biznio oponentą J. 
Lazosą. Trys kulkos pataikė 
ir Lazos greitai mirė.

Pribuvusi policija pradėjo 
šaudyti, kas labai išgązdino 
vietos gelžkelio stotyje susirin
kusius žmones. DeTarvainio 
yra areštuotas.

šis visas nelaimingas įvykis 
atsitiko iš priežasties vargo, 
kaip vienas, taip ir antras 
žmogus ten atsirado su savo, 
“bizniu,” kad kaip nors pasi
daryti pragyvenimą.

Tarpe suvargusių miesto 
gyventojų, tokių “biznierių,” 
kaip tii apsiavų valytojų, 
smulkių dalykėlių pardavinė
tojų.—eina smarki kova, nes 
kiekvienam yra sunku pasida-į 
»yti pragyvenimas, o čia dar; 
atsiranda konkurentų. 5 Vafgo 
ir skurdo žmonės įvaryti į tą<* 
nelaimingą “biznį”, nesupran
ta, iš kur kyla jų vargo prie
žastys ir savo tarpe pradeda 
nesutikti. 1 ’ 1

- ■ ■ —  ——t,: f 
Areštavo Gemblerius

Padarė puolimą ant gemb- 
lerių įstaigų. Skelbia, kad, 
479 3rd St., Brooklyne, areš
tavo net 10 žmonių, kurie už- 
siimdinėjo g e m b 1 e riavimu. 
Areštuota žmonių Bronx, Man
hattan ir kitose miesto dalyse. 
Areštuoti daugiausiai užsistatė 
po $1,000 ir iki teismo paleisti.

Nupigintos Anglų Knygos
Workers Book shop, 50 E. 

13th St., New Yorke, dabar pa
skelbus-darbininkų anglų kal
boje knygų nupigintą išparda
vimą. Ant knygų yra numuš
ta kainos nuo 20 iki 50 centų 
ant dolerio. Yra labai gerų 
knygų, kurias darbininkai gali 
nusipirkti sau,; artya savo , vai
kams. ' ’f ' i ' I > '

Darb. Siųskite Savo Aukas
Bedarbių delegatų pasiunti

mo reikalu j Washingtoną dar 
toli gražu nesukelta užtektinai 
aukų. Komitetai, kuris tvarko 
tą reikalą, atsišaukia, kad or
ganizacijos ir pavieniai asme
nys, kiek kas gali siųstų arba; 
atneštų aukųl Komitete antra
šas yra 799 Broadway, New 
York, N. Y, Ateikite į pagalbą, 
taip' labai svarbiu reikalu/

r '■ ' ■■ -i-J--- i.—'I .. ... .! 4 M . c k I

' Smokite' j Datb. Mokyklą '
: Dhrbinihku' ' Centre^ 35 E; 

:12th‘ St.,’ New Yorke,' 'sausio 
mėnėšį’ atsidarys1 klasinė mo-* 
kykla. Registracfija yra iki 7; 
dienai sausio. Iki' dabar jau 
yba susiregistravusių 600 dar
bininkų ir darbininkių.
' Čionai bus visa eilė temų : 
Komunizmo pagrindai, strate
gija klasių kovoje, Komunistų 
Partija ir jos organizacinė sis
tema, darbo unijos, revoliuci
nė darbininkų literatūra ir 
daug kitų labai svarbių temų.

Registruokitės tuoj aus. Ne
atidėliokite tą nei vienai die
nai. Darbininkų organizacijos 
privalo išrinkti veiklesnius 
draugus ir drauges ir pasiųsti į 
mokyklą. Užsiregistruokite 
pas drg. G. Suskind, 35 E. 
12th St., ant antrų lubų, Ko
munistų Partijos II Distrikto 
Aigtpropą.

Delegatų, kurie Važiuos į 
Washingtona, Žiniai

Draugai! Kėli delegatai yra 
išrinkta važiaviįno reikalu į 
Washington^, 1 bedarbių kon- 
grėsan,' kuris įvyks !S, 6 ir 7 d. 
sausio, f fNuo “Laisvės” išva
žiuos automobilius su lietuvių 
delegatais. - < Kurie yra apsiė
mę, tat privalo trėčiadįenį, 2 d.Į 
sausio, 1935, 7 va!.-vakare, bū-i 

!Tvfe|ąijnėje,| ;
galėtume bendrai Susitarti 
apie važiavimą.

D. M. Šolomskas.

kurios išpildyme dalyvaus Ai
do Choras, Klimiūtė, dekla
muos Lązauskiutė ir Lazaus
kas. •’

Minėto vakarėlio komisija 
turės susirinkimą “Laisvės” 
užeigoje, 7:30 vai. Vakare, 2 
d. sausio.

18 Darbininkų Areštavo I

darbinin- Į 
j U

Policija užpuolė prie krau-' 
tu vės 48 E, 14th St., New Yor-į 
ke, piketuojančius 
kus ir darbininkes ir 18 
areštavo. Areštuoti yra 9 vy
rai ir 9 moterys. Krautuvės 
darbininkai yra išėję į streiką 
prieš nepakeliamas išnaudoji-l 
mo sąlygas. Jie piketavo at-j 
sikreipdami prie pirkikų, kad 
ten neitų pirkti. Išnaudotojas 
pasikvietė net 20 policininkų, 
kuriems moka, kad jie daužy
tų ir areštuotų kovojančius 
darbininkus. Sąmoningi dar
bininkai bus su streikuojan
čiais darbininkai ir neis pirkti 
ten, kur yra streikas.

‘■LAISVES"
BAZARAS

ŠIEMET BUS VĖLIAU
Būdavo laike kalėdų, gi 
šiemet prasidės George 

Washington gimimo 
dienoj

PENKTADIENĮ

22 VASARIO (FEB.)
ŠEŠTADIENĮ

23 VASARIO (FEB.)
SEKMADIENĮ

24 VASARIO (FEB.)

BAZARAS BUS 

“Laisvės” Svetainėje, 
419 LORIMER STREET 

BROOKLYN, N. Y.

VISAIS VAKARAIS .

BUS ŠOKIAI
1 3 r i .

■Į : I • • i
Įžanga 10 cęntų ypatai.

: < » • « f ' i - i i c f '

Bazarui bus renkama do-* 
vanos. Prašome visų dien
raščio rėmė ji/, višiį simpa- 
tikų revoliucinio judėji
mo ką tik išgalint paau
koti bazarui.

Reikia Sovietų Išdirbinių
Dabar Airitorfcfe galima 

gauti jvairių . drabužinių, 
prie gaspadinystės ir mai
sto produktų. Todėl šį ba- 
zarą norime padaryti tur
tingą Sovietų į gaminiais. 
Sovietų produktu galima 
gauti tik už 'pihigus. .Tat 
bazaro prirengimui labai 
reikalinga pirdglhSs ‘au
kos.

Vargas Labai Plečiasi
New Yorko miesto šelpimo 

bedarbių komisionierius Hod
son sako, kad tik vieną rytą 
jie išdalino bedarbiams: it be
namiams $150,000 deb apsiren
gimo. Būk'į-’mėnesį laiko jie iš
davė !už $500’000 y-drabužių, 
žiemai užėjus tūkstančiai be
darbių1 yra baisiausioje padė
tyj,' beridmiai',[ < neturį < kuom 
apsirengti; 1 Pomas Hodson sa
ko, kad net'1,000’ jo< agentų 
“rūpinasi” .'benamiais dr 'bedar
biais. žinoma, pirmoj vietoj

Apiplėšė Drg. Yakščio ir 
Stulgaičio Krautuvę

' šeštadienio ryte, apie 5 va
landą, plėšikai įsigavo į drg. 
F. Yakščio ir jo. pusininko J. 
Stulgaičio krautuvę (mėsiny- 
čią ir kitų valgomų daiktų), 
339 Berriman St., E. New Yor
ke, ir viską išvogė. Matyti, 
vagių būta su vežimu, nes iš
vežta visos mašinos ir kitkas. 
Nuostolių padarė apie $600.

Kiek mums teko patirti, tai 
jau trečias užpuolimas ant 
Yakščio ir Stulgaičio krautu
vės. Atrodo, kad koki elemen
tai keršina, gal tai biznio pa
kenkimo sumetimais.

Drg. Yakštys ir jo žmona 
priklauso prie darbininkiškų 
organizacijų. Mes reiškiame 
savo užuojautą.

“L.” Rep.

Buvęs Kalinys Peršautas
Į St. Catherine ligoninę įėjo 

vyras ir pareiškė, kad jis ma
no, kad jo pečiuose yra kulkži. 
taip ir buvo. j Jis pasakojo, 
kad kada važiavo autdmbbi- 
lium, tai kas- tKi iš užpakalio 
paleido į jį kelis šuvius ir jis 
jaučia kulką.

'[jo agentai rūpinasi ne bedar
biais, bet savo reikalais, j Visi 
darbininkai privalo pasmarkin
ti kovą už priėmimą H.R. 7598 
biliaus.

Ir Vėl Areštavo 19 Ko
vojančių Darbininkų / •< ' V i t f

Prie Klein ir Ohrbachs krau
tuvių, Union aikštėje, New’ 
Yorke, pikietuoja streikuojanti 
darbininkai ’ ir darbininkės. 
Jau kelios savaitės laiko jie 
streikuoja prieš tai, kad išnau
dotojai išmėtė iš d'arbo veik-' 
Įėsnius unijos narius. Išnau
dotojai pasikvietė policiją sau 
į, pagalbą fr'puola darbinin
kus. Ir vėl areštavo 19 
kietuojančių į darbininkų 
darbininkių, bet jie negali 
laužyti jų kovingą ūpą.

Klein ir Ohrbachs darbinin
kų kovų reikalu yra šaukia
mas masinis susirinkimas, ket
virtadienį, 3 d. sausio, Manhat
tan Lyceum, 66 E. 4th St., New 
Yorke. Visi darbininkai kvie
čiami ateiti.

Pi- 
ir 

su-

Visi Delegatai j Bedarbių 
Kongresą Turi Užsiregistruot

Visi delegatai, kurie yra iš
rinkti vykti į Washingtoną— 
bedarbių kongresan, yra ragi
nami tuoj aus užsiregistruoti 
sekamu antrašu: Unemployed 
Con. Committee, 799 Broad
way, Room 642, New York, N.

Lietuvių darbininkų organi
zacijų delegatai gali pranešti 
ir “Laisvei,” kad visi galėtume 
kartu vykti į šį didžiulį kon
gresą.

■ f . • r . t

Trumpos Žinutės

’ P. Cohen. 57 rAetu moteris, 
75 Norfolk Št., dritroško gazii. 
Bet vaik-a/ užuodi gazd/ na-

 Jis yra Joseph - šaukė policiją ir jos gyvastį iš- 
Viccaro, 37 metų amžiaus, 390 geibėjoj.? į i 
TT ( A ’ 1 ' -KT-___ T T J- ' - ■ -------- -Verridn AvėM New York: Vic- 
caro; buvo jau, 11 kartų areš- L. Axelrod. 33 metų mote-

St., plėšikotuotas ir sėdėjo kai ėjime. 'Vei- r’s’ -Barrett
skaudžiai buvo', sumušta? ' Jikiaušiai šaudė koki jo priešai.

Tel. Stagg 2-2996License L-1370

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

rioms parems degtinių, kreipkitės pas mus.

ii, Garan'
Kojų F 

Sustingime

208 Grand St. Ext. B
Tel. STagg 2-2306

LORIMER RESTAURA
LIETUVIŲ VALGYKLA < ®

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuv 
Taipgi ir Amerikonišku Į f’’“ 

Stiliumi |
417 Lorimer Street, 

SAVININKAI J. P. 
Brooklyn, N. Y.

Sykį Atsilankę Persitikrinsit 
PABANDYKITE!

“Laisves” Name
P. MARčIUKAI

Geriausios Degtinės Amerikos Išdirbimo ir 
Importuotos Žemiausiom Kainom

KAS ATEIS SU ŠIO SKELBIMU, GAUS Už NUPIGINTĄ
Tat nepamirškite pasiimt skelbiyną feidami pirkt.

•Šis didelis nupiginamas tik trumpam laikui, tuojau
.- . . y , naudokitės proga.

HYMAN BERČER, "
SAVININKAS

409 Lorimer St., Brooklyn,
Pusė Bloko nuo “Laisves” Svetainės

Lietuviai Dailydės (Carpenters)
Statome naujus ir taisome senus, taipgi dirbame sa. 
liūnams barus, štorams “showcasius” ir dirbame 

visokius medžio darbus, kokius tik norite 
ir kokių tik reikia

Taipgi dirbam cementinius darbus, Ir maliavojam namus 
iš lauko ir iš vidaus

Visą darbą padarome už prieinamą kainą, darbas 
visados gvarantuojamas

Charles Alex & T. Markus

1/ fl III || O O O Atviri kojų skauduliai, 

KŪJŲ UuUu ^a8Kraus,Ss 
Kraujagyslių Įdegimas, Kojų Votys, Kojų Niežėjimas 

yra gydomos be operacijų. Ištyrimai

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

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

DR. L. A. BEHLA
Vokietys Kojų Ligų Specialistas

pastebėjo, kad: naktį po! jos 
kambarį vnikštinėi'A vagis. Mo- 

Jteris pradėjo šaukti pagelbos, 
331 Keap St., Brooklyne, bu-1 vagis drožė jai į galvą ir pabė- 

vo prisirinkę svečių ir daųge- go.
lis kortomis lošė. Ten buvo ir --------- ■
slaptas policininkas Hadfield,
kuris pastebėjo, kad iš po lo-.gus, nukrito nuo I.R.T. eleva- 
vos išsikišęs revolveris.Jis grei-^erio laiptų ir skaudžiai šu
tai veikė ir ten rado du plėši-' 
kus, kurie į namą įsigavo ki
tiems kortomis lošiant. Areš
tuota, H. Rudolfsky, 21 metų, 
248 Keap St., Brooklyn, ir M. susikūlė gatvekaris 
Burch, 27 metų amžiaus, 72 E.
104th St., New York. Jie 
sulaikyti be, kaucijos.

Sugriebė Du Plėšikus

Dreba Prieš Komunizmą
Nors kapitalistinė spauda 

visaip niekina komunistus ir 
pirmoj vietoj Sovietų Sąjungą, 
bet tuom pat kartu dreba, nes 
žinb, kad' darbininkai vis dau
giau linksta, komunistų pusėn. 
Jau nekalbant vien apie dar
bininkus, bet štai vedėjai Na- 
cionalės Studentų Federacijos 
tyrinėjo mokyklas ir sako, kad 
komunizmas platinasi tarpe 
150 universitetų, kur yra apie 
250,000 studentų. John ■ A. 
Lang, tos federacijos preziden
tas, sako: “Komunizmas tik
ras pavojus mūsų kolegijose, 
nes jo mokslas plečiasi su pa
sibaisėtinu greitumu.Nacio- 
nalė Studentų Lyga yra komu
nistinė, nepaisant visokių už- 
giųčiiimų,. . Komunizrpas ple
čiasi Jungtinių • Veisti j 4 ’ 1 mo
kyklose ir kolegijose; Komu
nistai’kalbėtojai varinėja po Į 
šalį ir kalba-mokiniams;ir .ko- ' Startl-eyi Tamąsovič, 52 metų 
-legijų7 studentams.. * Daugelis amžiau^ *?07 E.’^181st: St., 
kolegiją vyrų. ir merginų leng-'^ėw Yorke, , nusišovė iš sau-

J. McDonald, 60 metų žmo-

sitrenkė.

abu

Dingo Žvejų Laivelis
Negrįžo žvejų laivelis, kurį 

valdė kapitonas Jacob Martin, 
ir apt’ jo buvo, 10 žvejų. Lai
velis buvo 100 pėdų ilgio. Ma- 
nįonitV kad - gal jia: žuvo gūrų 
audroje. Kraštų apsaugojimo 
karo laivai išplaukė į jūras jo 
jięškętj.,

i Bedarbis barbinki. Nusišovė

vai pasiduoda’komunistų pro
pagandai, nes jiems bedarbė 
gtęsia, kada jie baigs mokslą.

■ Net tūli profesoriai mokina 
koniuriiznio.’ , ’ ‘ ;

“Dalis tų .profesorių yra bu
vę Sovietų Sąjungoje, kaipo 
syęčiai.. . Jie grįžo atgal su 
sovietinėmis idėjomis/ Mato
te; kaip bijosi komunizmo. 
Jeigu profesoriai buvo Sovie
tų Sąjungoje, ir parvažiavbi šu 
sovietinėmis, idėjomis, tai !reįš>- 
ida,l kad ponas Lang . ^noro
mis, pasako, kad Sovietų Są- 
įjįhfcbjd * yįrk* 
profesoriai už tą sistemą riu- 
sištato.

Ituvo, kurį ’buvo nupirkęs - prieš 
kalėdas -šsfvo sūnui. Policija 
negalėjo 'dar daug ką patirti, 
-bet-jAu sužinojo, kad žmogus, 
už savaitės ’ laiko prieš kalė
das, neteko' darbo,(po to, labai 
nerymavo įr. nąatyt, iš tos prie
žasties nusižudė. 1

■ -■ - ■ ■ ■ • ---

TDA Puikus Parengimas
Tarptautinio Darbininkų Ap

sigynimo 17 kuopa rengia pui
kų Vakartį j ^eįkmadįenį, 6 d. 
sausio, .8.-vM: Vakarę, “Lais
vės” svetainėje, šokiams grieš 
gėM skanių už
kandžių ir tinkamo ' ’ gėrimo. 
Bus ir. koncertine programa,

Penki žmonės skaudžiai su
žeisti, kada ant Wilson Ave. 

su ligo-’ 
nines vežimu. Sužeistas Dr. A. 
Reiss, automobiliaus valdytojas 
ir kiti trys žmonės.

Automobilistas užmušė pra
einančią Olgą Schultz, 75 me
tų moterį. Ji ėjo skersai 119th 
St.

Du berniukai po 8 metus 
amžiaus nuėjo ant Indian Lake 
ir bandė ledą: Ledas trūko ir 
jię , supuolė į vandenį, bet ten 
buvę suaugę žmonės ’’ išvilko 
juos ir pristatė į riėmusl

Sing Sing kalėjime yra 79 
nuošimčiai kalinių, kuriė yra 
Amerikoje gimę' ir augę, tik 
21 nuošimtis yra svetur gimu
sių^

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Šv. Jurgio Draugijos metinis 
Susirin. įvyks seredoj, 2 d. 
sausio, 1935, 7 :30 vai. vakare, 
Lietuvių Amerikos Piliečių 
Kliubo svetainėje, 80 Union 
Avė.; Brooklyh,’ N. Y. Visi na
riai prašomi būtinai dalyvauti 
ir pasimokėti prigulinčias mo
kestis. • f ‘ i

Bus ir daugiau Svarbių rei
kalų apkalbėjimui. ;: r

Sekr. J. A. Draugelis.

Dr. HERMAN MENDL0W1TZ
Praneša visuomenei, jog jis atsidaro savo ofisą 

WILLIAMSBURGHE:
252 Berry St., Brooklyn, N. X

arti Grand Street
i Telefonas Evergreen 8-10494

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

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

Telephone, EVergreen 8-9770

J. GARŠVA , 
Graborius (Undertaker)
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Išbalzamuoją ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ,ir karietas veselijoms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimams

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
LIETUVIS GRABORIUS .

. , , . (Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoja 
tinkamai ir už prienamą kainą

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

. , (Arti Marcy Avenue) 
r ' * BROOKLYN, N. Y .

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

Sergančių Vyrų ii Mo1 
Chroniškos Ligos Gydomo 

.. . j i
S Gydoma JSk 

Išbėrimai, Kraii 
io Nesveikumą 
Nervų Lig* 
Chroniški Ska 
dūliai, Skilvi 
žarnų ir M6ŠĮ 
žarnės Ligos, a 
b e 1 n as Nusikr 
mas, Nervų Jd< 
girnai ir Chron|l 
k i Nesveikai

mai, GerklSs, Plaučių, Kvėpuojami 
jų Dūdų ir kitos Vyrų ir Moterų 
gos; o jeigu turite kokj nęjjer 
kurio nesuprantate, su pasitik* 
ateikite pas Dr. Zins.
X-Spinduliai, Kraujo Tyrimai, 

rūmų ir čiepų IšmirkStinra
Prieinamos Kainos 

Sąlygos pagal jūsų išgalę
Pasitarimas ir Ištyrimas m

DR. L. Z1NJ.
110 East 16 St N. V

įsisteigęs 25 metai
' Tarp 4th Avė. Ir Irving PI 

New York
Valandos—9 A. M. iki 8- P. 1
O sekmadieniais 9 iki 4
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