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PAR f ONE

52 lietuvių delegatai dalyvavo 
darbininkų kongrese Washing
tone, ir nei vieno lietuviškos 
“opozicijos” atstovo. Jokių 
skerspainių čia niekas skloki- 
nihkams nestatė. Komunistai 
juos dargi kvietė siųsti atsto
vus į tą kongresą. Buvo sklo- 
kininkams nurodoma, jog su
važiavę Washiingtonan lietuvių 
darbininkų delegtai eis į Lietu
vos atstovybę, protestuodami 
prieš revoliucinių politinių kali
nių kankinamą ir reikalaudami, 
kad Smetona juos paliuosuotų. 
Bet ir į kankinius kovotojus tik 
ranka numojo sklokos vadai 
Panašiai jie pasielgė ir pir
miau, kada buvo siunčiama 
New Yorko M etų vi ų darbininkų 
delegacija pas generalį Lietu
vos konsulą su tokiais jau pro- į 
testais ir reikalavimais.

Kapitalistų Laikraščiai Slepia Teisybę 
Apie Liūdijimus Hauptmanno Byloje

FLEMINGTON, N. J.—
Nors buržuazijos laikraš
čiai begaliniai daug prira
šo apie teismą prieš B. R. 
Hauptmanną, kaipo Lind- 
bergho vaiko “kidnaperį” ir

Smarkiai Užsirūslinęs 
antai, valstijos prokuroras : 

. Wilentz kaltina, kad Haupt- 
1 mannas vienas visą tą dar- 
j bą atlikęs. Bet kelios die-

jaus pranešė Lindberghui,! 
kas tame laiške yra. O iš i 
kur jis galėjo žinoti laiško 
turinį, jeigu neatplėšęs per
davė jį Lindberghui?

Oras Europoje
Viesulą ant Dunojaus 

upės paskandino laivuką su 
penkiais žmonėmis netoli 
Belgrado.- Jugoslavijoj tiek 
prisnigo ir taip šalta, kad 

! _ _ _ , gaujos išalkusių vilkų už
mos atakuoti ir teršti komunis- tros kedeje už tai, kad jis puldinėja kaimus. Paskuti- 
tini judėjimą. 'nepasako, kas daugiau da- nju laiku vilkai išpjovė 100

- —- j lyvavo tame darbe.” Tačiaus avjų. žmonės bijo išleist
Sklokos vadovybes “atsizyme- ap;e gj prokuroro pareiški-, vaikus iš namų. Jau dvi pa- 011 rl n rhm m l/n t • i t • i • • • t • T v . a

Sklokos vadai vengia net pra- nos atgal Wilentz pareiškė, 
kalbų sakymo apie tikruosius jog “ne vienas Haupmannas 
darbininkų reikalus. Visos jų 
prakalbos pamatiniai yra skiria-|čių reikėtų sudeginti elek-

čia yra kaltas, bet jį svola-

■ lyvavo tame darbe.” Tačiaus avių. žmonės bijo išleist

jimai” ryšyj su darbininkų kapitalistiniai laikraš- 
kongresu delei bedarbių ir dar
bininkų socialės apdraudos; jo
sios užsigrįžimas nuo Lietuvos
politinių kalinių lir boikotavi-'ma Lindberghų vaiko slau- 
mas kovų net už kasdieninius gė Betty Gow, tie laikraš- 
darbininkų reikalus, beje, nuo čiai maliavojo, būk jinai vi- 
senai jau žinomas.

Darbininkai, spręskite apie
sklokos vadus iš jų darbų!

čiai nutylėjo.
Kuomet buvo klausinėja-

ros kaip suparalyžuotas 
gelžkelių ir telegrafo veiki
mas Jugoslavijoj.

Vengrijoj ir Austrijoj 
ūmai prisnigo 10 colių snie
go. Audra Juodojoj Jūroj 
pavojingai blaško kelis So
vietų ir kitų šalių laivus. Del 
tirštu ūkanų apsistojo orlai-

same kame sklandžiai išėjo 
ir sumušė Hauptmanno ad
vokato Reilly įtarimus. Bet -------------- -c -x------ ---------
buvo kitaip. Trijuose atsiti-lvių lakioiimas tarp Anglijos . . .. . > i • • •Jau atvejų atvejais įrodyta, kjmuose jj pati sau priešta- ir Francijos.

jog atskiros nuo Darbo Fede
racijos unijos buvo steigiamos, ivo jrocĮy^ jį su savoje ir Paryžiuje.
kuomet Amerikos °™unis ų Įvaikinu “Red” Johnsonu ūž- 'kartą per paskutinius’7 me- 
vestonas fr joVb^ulia?d VienM davo Užeigose,.kuriasJ»nkėS!^s pasnigo Monte Carlo.], 
iš jų Bert Woolf 1928 m ypač įvairus piktadariai; kad De- Žemes drebėjimas Turkijoj 
sielojosi per spauda, kad nega-ltroitė ji draugavo su dau- sunaikino trečiadalj namų 
na sparčiai organizuojama at- geliu vyrų ir galėjo būti ar- Marmora Saloje. ,

lietuviškų love- Genge,” kurią Reilly įtaria, jv n i • v v. 
Butkus su Prū- kaipo Lindbergho vaikva-1*^ DylUd piled

ravo. Advokato tikslas bu
vo įrodyt, kad ji

Nepaprasti šalčiai Romo- 
ir Paryžiuje. Pirmą

skiros unijos. Kad taip buvo, timuose ryšiuose su “Purple 
puikiai žino ir ] 
stoniečių vadai Butkus 
seika. Bet jie “durnelį volioja,” 
sužiniai meluodami, būk atski-į 
ros darbo unijos taii buvę 
“amter-bimbinis darbas.”

i

m
!

Saar srityje dabar broliai! jasi ir sykiu valgo 
Francijos ir Italijos kareiviai, kurie yra atsiųsti 
prižiūrėt tvarkos visuotinuose Saaro gyventojų 
balsavimuose sausio 13 d. Bet nežiūrint dabarti
nės sutarties tarp Francijos ir Italijos, jie gali būt 
vieni prieš kitus pastatyti imperialistiniame kare.

Kun. Coughlin Šaukia 
Šaudyt Komunistus, o 
Garbina Sotoialistiįi

ROYAL OAK, Mich.— daryti Rusijoj rev 
Katalikų radio kunigas Co- būk Stalinas esąs k
ughlin pasirodė • fašizmo 
agentas su kruviniausiais 
palinkimais. Savo kalboje 
per radio jis; ragino iššau
dyti komunistus ir pasiža
dėjo, reikalo esant, pats im- 
i šautuvą ir galabinti “rau- 
’onuosius.” Kodėl? Todėl, 
'ad, girdi, komunistai nori 
5’šnlėšti m.ano dievą, mano 
delą ir mano šalį.”

Kun. Coughlin melavo, 
nik Sovietai be atodairos 
audo kunigus, persekioja 

. eligiškus žmones ir tt 
j Taip meluodamas, jis užty
lėjo, kad Sovietuose vra nil- 
na religinė laisvė ir kad 90 
iš kiekvieno 100 cerkvių ir 
bažnyčių dar tebėra atdaros 
.Sovietu šalyje.
Į Coughlino, šmeižtams ne
buvo nei galo. Pav., jis iš- 
■misliojo, būk Leninas buvę? 
papirktas kaizerio pinigais

U-l

į I

i

'as ir tt.
Ot socialistų vadas No 

nan Thomas tai kunigui
"’emcypini visai kas kita. 
Sako: “Norman Thomas yra ; 
krikščionis, geras žmogų* Ir
džentelmanas ... • Norman 
Thomas turi tokius pat tiks
lus kaip ir aš... Ainerikos 
socialistai nieko bendra ne
turi su komunistais. Šian
dieninis amerikoniškas so
cializmas Norman Thomaso 
'adovvbėje būtų geresnis už 
kapitalizmą.”

Kun. Coughlin toj kalboj 
pasiskelbė, kad jis turi ia.upasiskelbė, kad jis turi iau 
suorganizavęs j savo “vi
suomeniškos teisybės sąjun
ga” apie 10,000.000 žmonių. 
Reikia suprasti, kad jis tuos 
savo sekėjus bandys panau
doti kaipo įrankius delei fa
šizmo įvedimo Amerikoje. *
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LIETUVOS ŽINIOS j Aukso Skolų Klausimas j Sen., Long Peria Kąilj
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Prezid. Rooseveltui
WASHINGTON. — Se 

torius H. Long iš Lout

Augščiausiame Teisine
WASHINGTON. — Aug- 

ščiausiame Teisme einą 
byla , del bonų atmokėjimo inos. kalbėdamas nėr radio, 
auksu. „ Šalies kongresas pliekė prezidento Roosevelt^ 
1933 m., mat, nutarė, kad politiką. Sakė, kad Rąo^e- 
nors pirmesnėse sutartyse veltas turtingus padarė dAr

106, Me^ų Svočia
Kupiškio valsčiuje užra

šinėtojai lietuviškų vestuvių 
papročių užtiko vieną mo
terį 106 metų ąmžįaus, kurį 
80-85 metai atgal eidavo į

•L J

I Californijos Darbininku 
1 SACRAMENTO, Cal. — 
Tęsiasi teismas prieš 18 ko
vingų darbininkų, kuriuos 
policija j r fašistai suėmė 
laike visuotino streiko San 
Franciscoj. Iki šiol bylai 

> paskelbus, prieš juos vadovavo aršus 
kad jis atvažiuos j Ameri- darbininkų priešas anskri- ■ 

Schutz liudyti šioj byloj. Bet čio prokuroras McAllister.' 
Johnson atsisako. ---- ---------- •

Dabar skelbiama, kad at-

gius.
Minimas Johnsonas, leng-' 

vapėdis Morgano partnerio 
Lamonto buvęs jūrininkas, 
tapo deportuotas į Norvegi
ją, kada iškilo skandalas del

Tarp Naziy ir Armijos mondbKrfXiist^Spauada?iš
BERLYN. — Pro fašistų -

cenzūrą prasiveržė tokia ži
nia. Tūli vadai “!
Staffelio,” lig šiol artimiau
sių Hitleriui ginkluotų sar- i 
gybinių, buvo padarę su- vyks iš Vokietijos motina 
mokslą gruodžio 21-22 d. tūlo Fisch’o, Hauptmanno 
1934 m. užpulti karo minis- buvusio sėbro, kuris mirė 
terijos rūmą, kur įvyko ar- Vokietijoj. Adv. Reilly, mat, -. . . - . .
mijos ministerio Blombergo tvirtina, kad Fisch pirm iš- savo linkimų vniuie net vie- 
slaptas pasikalbėjimas su v a ž i u o d amas Vokietijon s?<1 sak . ^2;. kad nedary-

Gręsia Susikirtimai

tik

HITLERIĘČIŲBYLA
Apie Klaipėdos hitlerinin

kų Sasso, Neumanno ir 124 
jų pasekėjų bylą dabar 
Kaune “Ūkininko Patarė
jas”, be kitko, rašo, kad jie
priruošinėjo sukilimą, per I svočias^ Ji tebeturi Aų Jai- 
kurį norėjo nuversti Smeto-^ų svočios drabužius’, 
nos valdžią Klaipėdoj ir pri-! -------------
jungti ta kraštą Vokietijai. JapOny Išlaidos SaVO 

Matydamas, kad Smeto-1 
na nenusileidžia, Hitleris 
ėmė boikotuoti tavorų išve
žimą iš Lietuvos į Vokieti
ją; uždraudė per Vokietiją 
įvežti Lietuvos produktus ir 

o . į į kitas šalis. HitlerininkaiBet jis pereituose r.fkimuo- į d . k Lie_ 
se nebuvo išrinktas, ir todėl , . 1 ... ,■i , vi .n ’ • , i . tuvai grasinti; iie sutrau- dabar užleido savo vietą ki- , _ , J j
4. • -n r> k i -n ike daugiau savo kariuome-tam, Otisui D. Babcock. Pa-! _ ,. . j . ,i K. nes ties Tilže ir paleido gan- starasis irgi atviras darbi- j , , , , . .
ninku iudėiimo nriešas lis dus’ kad po dvlel” savalc»I ninku luaejimo pnesas. Jis «Lietuvos nebūsią?’ j-

Sykiu Vokietijoj buvo ir
M v C* O 1JCAOA AXCAA K-TV* I Ali ACLO DU. V CV La X U v VA U.XAACAU ▼ w j v/ a a # # . i — -i i • n >✓ •

didžiaisiais šalies fabrikan- perdavė Hauptmannui pini- slas nasijradenmo tiems po- tebera skleidžiama propa- 
taiS. . uuuuiuji aai gjuimai gwo, gautum guv j
norėjo sučiupti Blombergą vaiką. Fischo motina, gir-1 
ir kitus reguliarės armijos di, i 
vadus; pagrobti Goebbelsa, savo mirusio sūnaus garbę. 
Goeringą ir kitus hitleri-j Trečiadienį pridš Haupt- 
ninkų galvas—vadus ir sa- manną liudijo J 1 2-----
vaip “pertaisyti” Vokietijos 
fašizmą.

“Schutz Staffer ’ 
ypač i

jganda už “didžiąją” Vokie
tija”. kuriai, girdi, turėtų

į buvo žadėta Šerus, bonus, turtingesniais, o biednus 
mor^čius ir kt. atmokėt dar biednesniais, stumdą- 

!auksu, dabar yra panaikina- mas šalį į “peklą”. Kalbė- 
Imi atsiteisimai auksu. ,tojas nurodė, kad per vie-

A ’• ’ M L 1 I Bankers Trust Kompani- nūs pereitus metus dar mi- 
ArUlljai IvlanCnilKUO ja ir kiti Iron Mountain lionas darbininku pasidarė 

(Missouri Pacific) globėjai bedarbiais; skaičius žmonių, 
užvedė bylą, idant Augš- p-vvenančių vien iš ma
čiausias Teismas panaikintų šalnos. padidėjo 5 milio- 
tą kongreso nutarimą, kai- nai s. Roose velto programa 
po priešingą konstitucijai, veikė ne vien prieš darbinin- 
S£ko, mes žadėjome atsimo-.kus. bet ir pneš mažuosius 
kėt auksu, turime taip ir pa- savininkus: jis knvoio net 
daryti. 'prieš tūlu valstijų įstatg-

Roosevelto valdžios gene- įmus. stabdančius išpa^davi- 
ralis prokuroras Cummings nėiima namuku ir farmų 

, T j ., r , . įrodinėja, kad jeigu būtu su- už skolas. Prie Rooseveltometus Japonų kapitelis ai ^.ąžintJa ’ atmokėjimai auk-.išė'o tein. iog kapitalistai i 
iri m n amo Kll mihnmi rlnlo- - 1savo kisęnius suvarė 120 nu- 

daugybė lionų gyventojų turtą, pa- 
krūtuoti. likdami gal tiek, kad UŽfeV- : '• 

tu žmoniškai pragyvent tik 
penketui milionų.
Senatorius Long rėik&laūia 

apkapot didžiuosius turx‘ 
ksH visiem gvventoiam 
tektų, jr tain sutruk 
darbo valandas. kad;).,.„ 
gautų užsiėmimo. idant 
kain, jis sako, “kiekviėnafe 
žmogus galėtų būt kara
lium.0

Nors iis iš, esmės s 
tiesą apie Roosevelto J

TOKIO. — Japonijos fi
nansų ministeris K. Takaha
shi pranešė, jog Japonija 
pereitais metais išleido $23,- 
000,000 užlaikymui savo ar
mijos Manchukuo karalys
tėj. Šiaip gi japonų valdžia 
sako, būk Manchukuo kraš
tas “yra nepriklausomas 
nuo Japonijos”. Per vienus.

įdėjo apie. 50 milionų dole
rių į savo pramones ir biz
nius Manchukuo.Juodieji sargybiniai gus, gautus už Lindbergho ^Utiniam3 kaliniams.

Gyvenimr Brangimas S&
> •xxauuir WASHINGTON. Juhg- .Slovakija,, bet ir dideh So- 
daktaras tinių Valstijų darbo miniš-^v^eiV Sąjungos plotai is va- ,e < vipsinipkai giriasi; jog i)er-

y

iš .jj-J S-'

SR s.

su. tai valdiškos skolos tri
gubai : padidėtų ir •' 
biznių turėtų bankrutuoti. 
Iš Cummings argumentu 
■paaiškėjo, jog dabartinis 
doleris, skaitant auksu, tėra 

NRA vertas tik 31 cento.j . : ,
‘ ' 1 <; t-J H--------- '.-y r f!" . > i

x N. Y.1 Bilius prieš Ateivius
ALBANY, N,'Y. — Vals- 

tijos seimui įnešta, kad prie 
viešų statybos bei taisymo 
darbų turi būt - samdoma 
bnnt pusė to apskričio pilie- * 
čių darbininkų, kur tokie 
darbai vykdomi; Tai pasi-!1 , . , ,. 
mojimas prieš ateivius. 'gramą, p darbininkai

, __________ |turi pasitikėt ir senafnH
'Longo žadėjimais. Hith 
irgi panašiai smarkavo,

Užvilkta $358,450. Ahu v 
, New Yorko Valstijoje 

. | ALiBA'NY,; N/Y.:— .?L... 

nai metais jie nadėio tūks- 
|tančiąms darbininkų at
griebti $358į450 užvilktų Al- 

PANEVĖŽYS; r— Taikos gų iš bosų. Bet jie bijojo, 
teismo sekretorė J. K-nė iš- kad darbinihkai neitų į 
vogė 34.139 litus valdžios pi- streikus del nemokėtų ai- 

!Ži^uTplaLkų\7rmetaUMb Tapo nuteista 8 me- gų. ' ' .
nisterė daug nedasako. Nes ^am sunkiųjų darbų kaleji- 

“ > rnruinn pagal pirmiau paskelbtas m0, x i .v .- v>onaon i n-vvonimno iQQ/11 ------ ------- 'Protestuodami pries minei-
Hauptmanno . ............................... 'ninku siuntimą, kaino

Latvija, Austrija, I i__ iA,’~

AIACVAAAAC2* VZ VAWAXVvA/A VvKJ v t/ C. , - M

Condon; kad jis, kaipo, lįind- fcre Frances Perkins sausio' Karų puses, 
ibergho tarpininkas,/ užmor » d; raportavo, jog per pas-

_   _____ vadai kėjęs tikrai Hauptmannui ,kutinįus , penkis njėnėsius Ilgapirštė i Sekretorė 
nepasitenkinę, kad $50,000 už žadama Lindber- gyvenimo reikmenys pa-

Hitleris buvo priverstas pri- 'gho vaiko sugrąžinimą; ir brango 1.8 (aplamai apie du 
pažinti armijai pirmenvbę Hauptmannas tada užklau- nuošimčiu) šeimynoms.'gau- 
prieš “S. S.” specialę polici-'sęs: “o jeigu vaikąs būtų nančioms po $2,000 bei ma- 
ją. Nors sumoksiąs jiem nužudytas, ar aš būčiau su- 
šiuo tarpu nepavyko, bet degintas elektros kedeje?” 
dar gresia atviri jų mūšiai Bet ir pats Dr. 

susipainiojo. > 
advokato klausinėjamas, jis

su armija.
Armijos ministerijos šni

pai iš anksto sužinojo apie iš karto pasakė, kad iis <ya- 
“S. S.” planuojamą žygį; ir vo nuo Hauptmanno laiška, 
ministerija buvo taip tirš- reikalaujanti pinigų už vai
tai apstatyta kareiviais, kad tką, bet neatidarydamas laiš- 
suokalbininkai nedrįso da- ko. jis perdavė jį Lindber- 
ryt užpuolimą. Kai kurie jų ghui. Bet toliau dr. Con-
buvo suimti 
šaudyti.

ir greitai su-

metais pabrango virš 20 Apie Nuovados Viršininko 
nuošimčiu.

Mexico City. .— Teismo kiausia iš keršto liko nu- O dvieiu kitu mezgimo dirb-J 
nuosprendžiu sušaudytas A. šautas policijos .nuovados tuvių darbininkai jau nuo 
G. Foul už vipnos mergaitės viršininkas Gritėnas.. Jį ra- ^pirmiau streikuoja, 
nužudymą. Tai tik antra do peršautą vežime ant ke-

1
> L ’ *
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CHATTANOOGA, Tenn.

Juno*- pagmg valdži^

Detroit. Mich. — Auto

Už susikirtimą su milici-

ninku siuntimą, kaipo
NnSnvimn streiklaužių apgynėjų, su-

| streikavo darbininkai Rich- 
ŠVENTEŽERIS. — Vei- mond ir Daisy mezgyklų.

Reikalaut a Netraukti Ry
šius su Meksika

WASHINGTON. — 
tinių Valstijų kongreso at
stovas Higgins iš Massachu
setts reikalauia, kad ši šalis j biliu fabrikantas Ford 
nutrauktu diplomatinius ry- j riasi, kad nuo kuodžio 
šius su Meksika , todėl, kad į d. priėmęs 10.000 daug

don susimaišė ir prisipaži-,mirties bausmė Meksikoj lio i Lazdijus. Jis buvo la-Ja tapo areštuota 60 strei- Meksikoje yra persekiojama .darbininku. Jis vra gai 
no, aa gavęs laišką, jis tuo- nuo 1928 metų. bai žiaurus fašistas. i kierių. kunigai ir jų mokyklos. savo Blefais.
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Komunistai ir Darbo Partijos 
W i i; Judėjimas

-Komunistą Partija1 yra darbininkų, 
partija, partija visų tų, kurie dirba. Pa
lyginus jos' narystę ir balsavimą/f ai yra. 
sekmingiausja partija iš visų, iki šiol gy
vavusių Jdngtinėse Valstijose. ; Balsas 
už Komupistų Partiją reiškia labai daug. 
Tik pamišykite, pavyzdžiui, kaip daug 
lengviau ‘butų šiandien “perkalbėti” net 
dabartinį’, .Jungtinių Valstijų Kongresą, 
kad priimtų Darbininkų Bedarbės Ap- 
draudos BiMų, jeigu kongresmanųs būtų 
nugąsdinus kelių milionų komunistų bal
sų šmėkla pereitą lapkritį, jeigu juos bū
tų nugąsdinęs didesnis masinis streikų 
judėjimas, didesnės demonstracijos gat
vėse, bei augimas masinių organizacijų.

Bet Komunistų Partija yra ypatingos 
rūšies darbo partija. Mūsų programa ei
na daijg toliau, negu Bedarbių Apdrau- 
da, kuri juk tėra skubi priemonė. Mes 
siūlome revoliucinį kapitalizmo krizio iš
rišimą, panaikinant visą supuvusią kapi- 

. talistinę sistemą, jos vieton įsteigiant so
cialistinę: sistemą, kuri galėtų kiekvieną 
aprūpinti darbu, ne Naujosios Dalybos 
vergišku ’darbu, bet darbu pagelba mo
derniškiausios mašinerijos, gaminant 
tuos daiktus, kurių mums reikalinga nau
dojimui, o ne kapitalistams pelnų dary
mui. Mes siūlome maršuoti tuo pačiu 
keliu, kurį jau praskynė rusų darbininkų 
klasės garbingos pergalės ir smarkiai be
siplečianti socialistinė sistema. Tai ne- 
laimė-,-bet tai tiesa, kad milionai darbo 

' žmonių, kurie šiandien ruošiasi atsisvei
kinti su senosiomis partijomis, dar ne
prisirengę sekti pilną komunistų pro
gramą.

Mums,komunistams, dažnai užmetamas 
“nereafistiškumas” ir “sektantizmas”, 
kadangi mes iškeliame taip toli siekian
čią revoliucinę programą. Bet mes esa
me. įsitikinę, kad mūsų programa yra 
vienintelė realistinė programa, vieninte
lė programa, kuri gali išrišti šiandien 
žmoniją purtančius klausimus. Mes esa-

m:
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Cleveland, Ohio

mę tikri, kad visi jūs, visos plačiosios 
mases, netolihioj ateityje ptaktikbję per
ši tikrinsi te. Mes nemanome patys vieni 
“padaryti revoliuciją”, kaip kad Dicks- 
teino Komiteto ir Hearsto laikraščių fan
tastiški melagiai pasakoja. Mes mano
me “padaryti revoliuciją” ne pagelba 
juokingų konspiracijų, ne pagelba “pavo
gimo Prezidento”, ne pagelba bombų ir 
individualio teroro, bet tiktai pagelba 
daugumos darbo žmonių, pagelba masinio 
veikimo, kuomet ta dauguma persitikrins 
komunistų programos teisingumu.

‘ Antra^ mes nesėdime rankas susidėję, 
laukdami, kol masės persitikrins mūsų 
programos teisingumu. Į Mes, komunistai, 

j veikiame ir kovojame kartu su jumis vi
sais, tarp plačiųjų masių, už visus tuo- 

i jautinįus reikalavimus, už visus kasdie- 
■ ninius masių reikalus; :kuriuos tos ma- 
; sės jau suprantą.; Tai; nėra pripuolamas 
; dalykas; pavyzdžiui, kad Komunistų Par- 
: tijai. teko- sufbripuluoti. Darbininkų Bi- 
lius, kuris pasidarė centru didelio masi
nio judėjimo, atstovaujamo šiame kong
rese. . ' ::

Tas pats su masinių atsisveikinimu su . 
senosiomis partijomis, kuris suloš tokią 
svarbią rolę privertime priimti Darbi
ninkų Bilių. Mes, žinoma, išskėstomis 
rankomis pasitiktumėme tas mases, jei
gu jos tiesiai ateitų į Komunistų Partiją. 
Bet mes esame realistai. Mes žinome, 
kad jos dar neprisirengę priimti pilną 
Komunistų Partijos programą. Tik del 
tos priežasties mes dar nesiskiriame nuo 
šio masinio judėjimo. Mes visais būdais 
padrąsinam tą judėjimą ir jam padedam. 
Mes taip pat kviečiame visus jus jam pa
gelbėt. Mes siūlome visiems mums su
sieiti daiktan didžiosiose pastangose už 
vienybę, už vienybę kovoje del tuoj auti
nių reikalavimų prieš kapitalistus, už 
vienybę plačiausiu pamatu visų tų, kurie 
dirba, prieš tuos, kurie išnaudoja, už vie
nybę biednųjų prieš turtuolius, gaminto
jų prieš parazitus.

Mes, komunistai, esame pasirengę 
visomis savo spėkomis, visa savo energi
ja, visu savo kovingumu paduoti ranką 
visiems, kurie pasirengę kovoti prieš 
Wall Strytą, prieš monopolinį kapitaliz
mą, ištiesti visiems ranką įsteigime pla
čios masinės partijos vedimui tos kovos, 
įsteigime kovingos Darbo Partijos, pa
remtos darbo unijomis, bedarbių tarybo
mis, farmerių organizacijomis, visomis 
masinėmis organizacijomis darbo žmo
nių, su programa reikalavimų ir masi
nio veikimo, kad pagerinti masių sąly
gas turčių kaštais, kad laimėjus tokius 
dalykus, kaip Farmerių Nepaprastas Bi- 
lius, Negrų Teisių Bilius ir Darbininkų 
Bedarbės ir Socialės Apdraudos Bilius. 
(IŠ^Earl Browderio prakalbos, pasakytos Na- 

cionaliame Darbininkų Kongrese
Washing tone)
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Lietuvos Fašistų
Kalėjimuose

S. Kaganas tes baisiai mušdavo. Mušdavo' 
raktais, nagaikomis ir t.t. Ten 
tokie budeliai kaip Kevličius, 
Šiaučiūnas, Medišaukas ir kiti,

(Redakcijos Pastaba: Autorius šio 
straipsnio, d. S, Raganas, yra vie
nas iš buvusių Lietuvos politinių 
kalinių, kurie tapo išmainyti ant 
Lietuvos kunigų. Jis dabar gyvena 
Sovietų Sąjungoje).

Lietuvos fašistų kalėjimuose 
sustiprintas teroras prasideda 
nuo 1929 m. Tai -yra del to, 
kad maždaug nuo 1928 m. 
prasideda atsigauti ir vėl sti
prėti Lietuvos revoliucinis dar
bininkų judėjimas.3 Po 17-to 
gruodžio 1'926 m., fašistinio 
perversmo buvo suardytos vi
sos revoliucinės darbininkų or
ganizacijos, geriausieji revo
liucionieriai buvo sušaudyti, 
kalėjimai ir koncentracijos sto-] 
vykia buvo perpildyti revoliu-i^U budeliai “šeimininkavo” Uk~ 
ciniais darbininkais, teisimai—'mergės kalėjime, duosiu apra- 

!šymą apie revoliucinių polit
kalinių 1930 m. Spalio Revoliu
cijos sukaktuvių šventimą. 
Buvo taip.

Jau 6 lapkričio vakare vi
sas kelėjimas buvo apstatytas 
kareiviais. Aplink kalėjimą,

Penktad., Sausio 11, 193^
■ ...... ............................................... -------------------------------------------

Įliais, bet pirma negu išeis 
pąsimoka už valgį “savo pi-fe 
nigus”, vieną centą. O čia1 
reikalauja 3 dolerius ir pu- I 
sę.

Vargšas teisinasi, kad jis 
klausė, ką gali gauti už sa
vo pinigus, ir ką jam davė,. ’ 
tą jis ir valgęs.

Pašoko piktas savininkas, 
kuris visą laiką klausėsi. 
Liepia vargšui sėst atgal

v • ---------r—Išklausykite'. Svarbų Raportą Iš 
Nacionalio Kongreso Kovai Už
Bedarbių ir Socialę Apdraudą

Ateinantį sekmadienį, tai yra 
sausio 13 d., šių metų, kaip 2 
v. po pietų, po No. 338 Central 
St., Lietuvos Sūnų ir Dukterų 

(Draugystė turės savo mėnesinį 
, susirinkimą.

Labai svarbu tas, kad šiame . ,
susirinkime mūsų bendrai su ! Prie vsJ'a*0/ 0 Patarnautojui

priešakyj su Žinomu inkvizito-kitomis o izacijomjs si tas 'atnešti kitą keptą vištą, 
num, kalėjimo viršininku Rau- delegatas į Nacionįį Kongresą Kada viskas sunešta,
piu Kaziu, niekeno nevaržomai 
ir nesulaikomąi kankino savo 
aukas — revoliucinius polit
kalinius. Mūsų draugui Vąclo- 
vui Tomąšiunui nuo mušimų 
ir tampymų per jaunimo dieną 
1930 m. net vidurių plėvė trū- 

i ko; Feigą 'Zaraitę kankino ir 
mušė per galvą, kol visa krau
jais. pasruvo. Už revoliucines 
šventes bausdavo 6 mėnesiams 
drausmės.

Kad atvaizduoti, kaip fašis-

So. Boston, Mass
“Už Pinigus Vesta Pati ’’ 

Gerai Pavyko

Lietuvių Piliečių Kliubas sa
vam kambary, sausio 
7:30
trijų aktų komediją: “Už Pi
nigus Vesta Pati.”

Kas link paties veikalo turi-

vai. vakare
6 dieną, 
perstatė

žėsi Kūdikiai Palikti Be 
Priežiūros

Moteris Pesak, 6 kūdikių, 
nuo 10 dienų iki 10 metų, mo
tina, prasišalino, palikdama 
savo mažučius alkiui ir skur
dui. Priežastis—neturtas ir,
susikrimtimas. Jos vyras ne- jie turi savo 
senai tapo automobilium už
muštas. Palikus viena, nete
kus nei maisto, nei kitų gyveni
mo reikmenų, apleido namus. 

Uzrs* .%
Kaimynai,- išgirdę nepap-j je unijistai. Jeigu streikas už- 

rastą alkanų vaikučių verks-' 
mą, pašaukė policiją, kuri pa
ėmė išbadėjusius vaikučius

tai 
už Bedarbių ir Socialę Apdrau- stipraus sudėjimo ir piktas 
dą, Washington; D, C., išduos savininkas užbliovė į varg- 

Amerikos Darbiniu- §ą: Kad tu toks , mandrus, 
ėsk šią vištą; bet ką tu jąi 
darysi, tą aš tau. Jei tu jai 
sprandą lauši—aš tau, jei 
sparną, tai aš tąu... ranką, 
jei koją, tai tau kėją lau- 
šiu. * Ir ką tik darysi tai viš
tai, tai aš tau! Bet turi ją 
ėsti, ir visą suėsti-Lsūpran- 
ti’/ ; • J Į i

Prie to atsirado ir žiop- 
sotojų nemažai; kurie erzi
no žmogelį: “Valgyk, val
gyk,—pasivalgyk gardžiai; 
o jei liksi gyvas, tai duosiu 
penkinę.”

Kitas siūlo daugiau. O sa
vininkas tuomi kartu jau 
rankoves raitoja.

Vargšas ant vienos ran
kos pakėlęs lėkštę su kepta 

Kartą suvargęs alkanas i višta sukinėja aplink ir 
pereiva užėjo valgyklon, pa-1mąsto, kaip čia likti gyvas, 
pasakojo visas savo bedas ir Tik staiga pūkšt pirštą į vi- 
maldavo pavalgyti. Bet sa- štą (lyg Lietuvos kaimietę, 
vininkas valgio nedavė, da- žiūrėdama, kuomet višta pa- 
vęs vieną centą išvarė lau-|dės kiaušinį) ir sau į burną, 
kan. Vargšas, paėjęs to-1Lėtai atsistoja ir žiūri ar sa- 
liau, užėjo kiton valgyklon 
ir paklausė: “Ką aš galiu 
gauti valgyti už mano pini
gus?”

Patarnautojas: “Visko; 
turime gražią jauną keptą 
vištukę,, ar bus gerai?” 

Vargšas: “Gerai.” 
Patarnautojas: “Matyti, 

nuvargęs esi; gal nori vyno, 
—turime gardaus.”

Vargšas: “Gerai, labai ge
rai.”

Pavalgęs ir vyno bonkoj 
mažai likęs, eina savais ke

raportą.
kų istorijoj šis, įvykis yra ne
apsakomai svarbus, todėl visi 
draugystės nariai! i malonėkite 
dalyvauti ir atydžiai išklausyti 
raportą savo .delegato.

Interesuokites, draugai, ’vięi 
sužinoti, koki žingsniai yra 
daromi del pagerinimo darbi
ninkų gyvenimo, Ir kas dar 
bus daroma ateityje; kokios ko
vos priemonės bus imama ap
sigynimui nuo bado ir skurdo. 
Norintieji įstoti nariais į drau
gystę, stokite šiame susirinki
me ir sykiu išgirsite tą svarbų 
raportą. J. M. Karsonas.

ŠYPSENOS
Vargas Visko Išmokina

mirties bausmėmis, ligi gyvos 
galvos s. d. kalėjimu ir 10-15 
metų kalėjimo—buvo papras
tu reiškiniu.

Ekonominė Lietuvos darbi
ninkų ir darbo žmonių padėtis 
smarkiai pablogėjo. Buržuazi
ja atiminėja visus anksčiau į- kalėjimo kieme, prie kamerų 
gytus darbo žmonių užkariavi- Jangų—visur ginkluoti karei- 
mus. Bet nuo 1928 m. darbi-viai- Kadangi tas jau buvo va- 
ninkų judėjimas vėl pradeda kare, kaliniai jų nepastebėjo, 
kilti. Auga streikų 'skaičius, | D ryto, 7 lapkričio, atsikėlę 
vyksta darbininkų mėginimai kaliniai pastebėjo, kad kalėji- 
demonstruoti per revoliucinių mas apsuptas kareiviais. Tuoj 
švenčių dienas, fabrikuose vyk- pasklydo gandai, kad kada rę
sta mitingai. Judėjiman įsi- voliuciniai politiniai kaliniai 
traukia ir bedarbiai. 1928 m. Pradės dainuot, kareiviai šau- 
vasarą įvyksta didelė bedarbių dys Per langus. Veikiausiai, ži- 
demonstracija Šiauliuose, 1929 noma, tuos gandus skleidė pa- 
m.’ pradžioj—Klaipėdoj. 1928 ti administracija, norėdama 
m.: Ukmergės apskrityj sustrei-, nugąsdinti politkalinius. « Bet 
kavo 500 darbininkų prie me-/revoliucionieriai nenusigąsta! 
lioracijos darbų. Tokie streikai Nei vienas iš politinių kalinių 
vyksta ir visoj eilėj kitų Lietu-.nepaabejojo, nei- vienas nepa- 
vos vietų. Visoj eilėj streikų , galvojo apie tai, reik ar nereik 
Kaune darbininkai išstato poli- švęsti, reik ar nereikia dainuo
tinius reikalavimus ir rezulta? ti “Internacionalą.” Visi tik 
te tų streikų daugelyj atsitiki- vieną žinojo, kad 11 valandai 
mų darbininkai laimi. Reiškia, yra paskirta pradėti dainuoti, 
darbininkai pradeda aktingiau kad reikia pasipuošti raudo- 
gintis nuo išnaudotojų puoli- nais ženklais, jei tas ir gyvybę 
mo. Darbininkai pradeda or
ganizuotis. Iš pradžios nelega- 
lėse, o paskui; kada fašistų 
valdžia priversta buvo jas le
galizuoti, legalėse profsąjun
gose.

Pradėjo stiprėti Komunistų 
Partija. Ji vis daugiau prade
da vadovauti tam augančiam 
revoliuciniam judėjimui, auga 
jos autoritetas darbo masėse. 
Revoliuciniai politkaliniai Lie
tuvos fašistų kalėjimuose suda
ro savimi svarbią sudėtinę da
lį Lietuvos darbininkų klesos 
avangardo — Lietuvos Ko
munistų Partijos. Todėl su
prantama, kad su augančiu re
voliuciniu judėjimu šalyj auga 
teroras ir visų pirma prieš re- 
v o 1 i u c i n i us politinius kali
nius. Ir taip mes matom, kad 
nuo tų metų ir prasideda žiau
rusis fašistų teroras, baisi in
kvizicija visuose Lietuvos ka
lėjimuose.

Mano šio straipsnio tikslas 
yrą kalbėti ne apie terorą 
bendrai, o parodyti kaip, iš 
vienos pusės, nežiūrint griež
čiausio teroro, revoliuciniai po
litkaliniai švenčia savo revo
liucines šventes, ir /kaip, iš ki
tos pusės, tuo pat laiku auga 
teroras kalėjimuose.

Kad aiškiau ir vaizdingiau 
būtų, kaip revoliuciniai polit
kaliniai švenčia revoliucines 
šventes kalėjimuose ir kaip fa
šistų budeliai terorizuoja juos 
už tai, apsistosiu prie konkre
čių atskirų faktų ir apie atski
rus kalėjimus. (Medžiaga nau
dojaus kaip iš savo atsimini
mų, taip iš atsiminimų, draugų 
papasakotų.) <

Paimsiu iš pradžios Ukmer
gės kalėjimą. Pradedu nuo Uk
mergės, nes ten ypatingai siau
tė’ fašistų teroras, nes ten prie 
ypatingų teroro sąlygų revo
liuciniams politkaliniams tek
davo švęsti revoliucines šven
tes. Ten už revoliucines šven-

vininkas ir jam tą patį dą- 
rys, ką buvo prižadėjęs; bet 
to tik ’ švarkas pasirodė 
pro duris, kurios perkūniš
kai užsitrenkė paskui jį. O 
prie stalo baisus juokas ir 
tie žiopsotojai sumetė po 
kelis pinigus vargšui už su- 
gabumą ir drąsų šposą.

Pastarasis, nelaukdama^ 
nieko, suvalgė ir tą antrą 
vištą ir išėjo savais keliais, 
ištardamas: “Vargas visko 
mokina.”

Surinko S. O. S.
kainuotų. Tenka dar pažymėti, 
kad Ukmergės kalėjime dau
giausiai sėdi moterys politinės 
kalinės.

Ir taip, per rytinį patikrini
mą jau visi stovėjo su raudo
nais ženklais ant krūtinių. 
Tuoj į moterų kamerą, kur sė
dėjo 20 moterų revoliucinių 
politkalinių, įsiveržė 10 rakti
ninkų su kareivių viršyla ir di
džiausiu žiaurumu ėmė plėšti 
ženklus. O rezultatas. . . Re
zultate buvo: pas keletą mote
rų buvo išsukti pirštai, išplėsti 
plaukai, bepuldami 
nudraskė nosis ir t.t. ir 
minučių muštynių galų 
pas visas buvo nuplėšti 
klai.

Vienok revoliuciniai 
kaliniai nenupuolė ūpu, neišsi
gando ir ruošėsi dainavimui. 
Ruošėsi ir budeliai. Koridoriai 
persipildė raktininkais ir gin
kluotais kareiviais ir laukė, ka
da politkaliniai pradės dainuo
ti. Valandą prieš dainavimą į 
moterų kamerą įėjo vyresnysis 
prižiūrėtojas su sąrašu rankoj 
ir iššaukė 7 kąlįnes :■ F. 'Zarai
tę, G. Glezeraitę, S. Kremery- 
tę, F: Befzonaitę, Valę Norvi- 
daitę, ir L. Levinaitę ir įsakė 
tuč tuojau apsirengti ir eiti 
kartu su juo. Į klausimą, kur 
veda,, atsakė pirma kojų 
trenksmu į grindis, o paskui 
budelišku balsu: “Ne jūsų da
lykas! Kur liepsiu, ten ir ei
sit!” ir grasinančiai liepė eiti 
iš kameros.

(Daugiau bus)
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DR. J. J. KAšKIAUČIUS
371 Lake St„ Newark, N. J.

Telephone: Humboldt 2-7964

DARBININKU 
SVEIKATA

budeliai 
po 20 

gale 
žen-

polit-

Apsilpusi Ranka ir Koja. 
Slapioji Dedervinė

Drauge gydytojau, aš labai 
myliu skaityt jūsų patarimus 
“Laisvėj.” Gal ir man ką pa
tartumėt. Aš esu vyras 49 
metų amžiaus, šiaip gerai 
užsilaikau, tik kai kada pa
traukiu gėralo. 1920 metais 
man buvo suirę nervai, ir nuo 
to laiko man tebėra silpna de
šinė ranka ir koja.

Ir man ta dešinė koja pra
kaituoja, ir oda tarpupirštėse

meskite po šimts pyp-

leista iškrauti bananas, tai 
viskas, bet tuomi streikas dar 
neužsibaigė.

Pikietas nors ir nėra skait
lingas, tačiaus niekas nedrįsta 
veržtis prie iškrovimo. Tokiu 
būdu visos privatinės krautu
vės negali gaut reikiamų dar
žovių, tik vadinami “chain 
stores” kol kas dar turi, nes 

warehouses”—
iškrovimo vietas. Bet strei- 
kieriai kalba ir apie “chain - nio, reikia priminti, kad yra 
store” draiverių įtraukimą į £era pastaba .del senbernių,

( kurie turi noro vest merginas 
“septyniolikines.” Ta komedi
ja kaip tik parodo: vesk mer
giną sulyg save. Priešingam 
atvejyj—tavo žmona, kito my
limoji.

’ Patys vaidintojai atliko ge
rai roles. Ypač atitinka di
džiausias kreditas Jonui Pel- 
džiui ir
Jie tiek publiką prijuokino, 
kad nekurie kuo iš juoko ne-

streiką, nes jie irgi didžiumo

sitęs, gali būti, kad tas įvyks.
Draiveriai reikalauja pakė-

pri'eglaudon, taipgi surado ir;^mo aĮ&os $5, o jų, pagelbi-
motiną, kurią padėjo ligoni
nėn.

Tai yra vienas iš daugelio 
panašių įvykių šioje aukso ša
lyje, kur visų gyvenimo reik
menų yra didelis perviršius.

Kiekviehą motiną šioje šaly- 
-je laukia toks pat likimas.

5 Vienintelė išeitis išsigelbėjimui
pcv VVJO uo-------V1 g<1111.

^-W^Ibora Komunistų Partijos 
; į^^ybėje.

I

ninkai $2.50 į savaitę, taipgi, 
kad ekstra samdomiem darbi
ninkam būtų mokama tokia 
pat alga, nes dabar samdo
miem tik ant kelių valandų 
darbo primesdavo tik po kelis

Povilui Kubiliūnui.

būta kokio
tai vitami-

Jums tikrai 
pažeidimo, 
ypač bus Jums naudin*

/■Jfi to pavojaus—organizuota
va-

■V. Sausio 2-rą d. sustreikavo 
dtaiveriai, kurie išve- 

įvairias daržoves. Per 2 
išstovėjo 121 pilni va- 

daržovių ir truktų ne
didinti. Trečią dieną buvo

- x j T
centus į valandą. Atrodo, kad i plyšo, 
streikas būtų buvęs laimėtas,1 

j jeigu nebūtų daryta nusileidi
mų, kad būtų laikytasi, kaip 
pirmas dvi dienas laikėsi. Ga
li būti, kad streiko vadai pa
taikauja savininkams,.tatai pa
rodys ateitis.

Bet visgi reikia pripažinti, 
kad streikai šiandieną esti ko- 
Vingesni, negu, kada nors pra
eityje ir jie būna laimėti ten, 
kur yra tinkama vadovybė.

Svečias.

Po vaidinimo žmonės turėjo 
progą pasišokti. , 

žmonių tiek prisirinko per 
vaidinimą, jog nebuvo vietos 
nė kur susodinti, apie šešios 
dešimts žmonių turėjo stovėt.

Po visam kam žmonės skirs
tės į namus geram’ ūpe, pažy
mėdami, kadrtr ateityj kliu- 
bas taukiaus surengtų pana
šias pramogas.

Ežero Lukštas.

Sovietų Sąjungos Draugai 
išleido viešą šaukimą į deba
tus; šaukia William R. Hearstą 
Sovietų Sąjungos reikalu. Pas
kutiniu laiku visi He&rsto laik
raščiai veda labai bjaurią kam
paniją prieš Sovietų Sąjungą. 
Patsai Hearst per savo, laik
raščius ir radio skelbia bjau
rius melus.

pagelbėti. Daugiau daržovių 
ir vaisių, ir šiaip vartokite vi
sokius valgius, daugiau turėki
te įvairumo maiste. Neapsiri
bokite perdaug siaurai kokia 
fanatiška dijeta.

Negerkite daugiau tų alko
holinių marmalų. Rūkymo ne
minėjote. Jei rūkote, susimil
dami, 
kių!

Jei 
nervų 
nas B
gas. Jo yra kiaušinio tryniuo-į 

plyšta,, trūksta ir net iki krau- se, čiclo grūdo javiniuose val- 
jo. O dešinė ranka laibesnė1 giuose, tūlose lapuotose dar- 
už kairę ir ji silpnesnė. Ir aš 'žovese ir ypač mielėse. Imkite 
greit pagaunu šaltį į skilvį, 
jei ko šalto atsigeriu.

Aš vartodavau jūsų patartą 
mostį, ir man geriau pasidary
davo tose tarpupirštėse. Bet 
aš pamečiau tą raštelį ir nebe
galiu gauti daugiau mosties.

Atsakymas.

Negaliu pasakyti, kokis 
Jums buvo tas nervų suirimas 
anais metais. Gal tai buvo tū
lų nervų įdegimas—neuritas, 
labai galimas daiktas, jei kas 
gerokai trukteri kokio “impor
tuoto/’ marmalo, o dar gi ne- 
vartoją- atatinkamo maisto, su 
visais mineralais ir vitaminais. 

Kaip ten nebuvę, Jums są
moningai vartojamas maistas,

mielių kas diena bent po ply
telę. Galima ir po tris kas die- ■' 
na, per keletą mėnesių.

Treskos kepenų aliejaus,,* .
“cod liver oil,” po šaukštą po 
valgio, žinoma, iodo po lašą 
kas pora, kas trejetas dienų, 
visą gyvenimą.

Ta mostis, manau, yra 
“Whitfield’s ointment:

Salicylic acid 30 grains, " 
benzoic acid 50 grains, 
soft petrolatum i/2 oz., 
cocoanut oil enough to fįjį, 
make 2 ozs.”

Vieną savaitę tepkite tarpų- 
pirštes, kita ne, ir taip kaita* 
liokite, kol oda sunormalės. 
Be to, gerai yra tos 
tepti iodo tinktūra, 

gera dijeta galėtų daug kame dienos.

Jjįį 
vietos iš
kas 2-3
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