
'www’ws

1

KRISLAI
Krizis Auga.
Žmonių Rinka.
Žmonės be Vilties.
“Daugiau Ašarų.” 
“Ginklų, Ginklų.”

Rašo Vai. Sūnus.
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Pirmas Lietuvių
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian 
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart 
Sekmadienių

IN TWO P4RTS

PARf ONE

Krizis kapitalistiniame pa
saulyje vėl auga. 1933 metais 
kiek buvo pradėjus kilti gamy
ba, bet nuo ^antros dalies 1934
metų vėl pradėjo didėti krizis. 
Vokietijos net patys fašistai yra 
priversti pripažinti, kad pas 
juos per porą mėnesių virš 
200,000 paaugo bedarbių kiekis.

Jeigu imti gamybą už 100 
nuošimčių 1928 metais, tai Vo
kietijos gamyba dabar sudaro 
86 nuoš. Francijos—74, Ita
lijos—95 ir Lenkijos—64 nuo
šimčius. Jungtinėse Valstijose 
dar daugiau nupuolė.
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NUO HITLERIO BĖGSIĄ j FRANCIJA 
40,000 SAAR KRAŠTO GYVENTOJŲ;
PARYŽIUS. — Apskaič- 

liuojama, kad 40,000 Ruhr 
krašto gyventojų jieškos 
prieglaudos Francijoj nuo 
hitlerininkų pers ekiojimų.

Krizio pasekmėje smarkiai Nors po pereito sekmadie- 
auga savižudystės darbininkų nj0 nubalsavimo dar Ruhr 
tarpe. Jungtinėse Valstijose I 
nuo 1920 metų iki 1932 metų 
pabaigos savižudystės padidėjo 
net tris kartus—nuo 8,959 iki 
23,000 į metus, Anglijoje pakilo 
savižudysčių kiekis nuo 3,661 
iki 6,314; Vokietijoje 1926 me
tais nusižudė 13,143 žmonės, o 
1932 metais jau 19,000. Nema
žėjo savižudysčių kiekis 1933 ir 
1934 metais, bet kol kas dar 
pilnų davinių stoka.

nėra pervestas Vokietijai, 
tačiaus naziai kaip vilkai 
užpuldinėja visus savo prie
šininkus.

Francijos konsulatas 
Ruhr krašte - išdavė kelis 
tūkstančius vizų-leidimų no
rintiems persikraustyt į 
Franci ją. Netoli Ruhr sie
nos Prancūzai įsteigė bara
kus, kur gali sutilpt 2,000 
pabėgėlių. Užvakar į Fran- 

iciią pabėgo keli šimtai Ruhr 
i piliečių. 150 pabėgėlių, ta
riaus, buvo sugrąžinta atgal 
del neaiškumų pasportuose.

Bitburge, Vokietijoje, žmo
nes "pardavinėja.” "Volkisch- 
er Beobachter” laikraštis rašo, 
kad "valstiečiai norinti darbo 
jėgos, ateikite anksčiau į rinką, 
‘kad gavus geresnį darbininką. 
Rinkoje stovi kaladė, panaši į 
galvą,—tai išbandymui spėkos. 
Kiekvienas norintis parsisamdy- 
ti tu/ri su ta "galva” parodyti 
savo fizinę jėgą, ar jis yra tin
kamas atlikti sunkų darbą. De
rybos tarpe samdinio ir būsimo 
jo savininko vedamos tyliai, pa
kuždomis.” Iki šitokio pažemi
nimo atvesti Vokietijos darbi
ninkai. Pirm negu jie gali par- 

, duoti savo darbo jėgą, tai' turi 
' parodyti, "ką jie gali.” O rei

kia atminti, kad socialistai va
dai nuklojo fašizmui kelią.

McAllister Palaikomas 
Byloj prieš Kovotojus
SACRAMENTO, Cal. — 

Kadangi pereituose rinki
muose McAllister, buvęs ap
skrities prokuroras, pralai
mėjo, todėl jis paskutinėmis 
dienomis turėjo pasitraukti 
iš teismo, kaipo kaltintojas 
18 komunistų ir kitų darbi
ninkų. Jie buvo sumedžioti 
per policijos ir fašistų abla- 
vas laike San Francisco vi
suotino streiko. Bet vyriau
sias Cal. valstijos prokuro
ras Webb, vykdydamas di
džiųjų kapitalisto valią, da
bar vėl paskyrė McAllisterį; 
kaipo specialį kaltintoją 
prieš tuos darbininkus. Mc
Allister, mat, yra atsižymė-' 
jęs , hitleriška neapykanta 
prieš kovoja nčius darbo 
žmones.

Naziai Bando Išnaikint 
Saar Darbiniu. Spaudą

Saar srityje hitlerininkai 
paskelbė, kad Vokiečių val
džia užgrobs tuos namus, 
kur bus leidžiama priešingi 
jiems laikraščiai. Todėl 
“Volkstimme” ir “Neue 
Saar Post” jau užsidarė. Bet 
komunistai nieko nepaiso ir 
leidžia savo organą “Arbei- 
ter.” Net kapitalistinių lai
kraščių korespondentai gė
risi Saar krašto komunistų 
pasiryžimu.

Iš Anglijos ateina ne geresnės 
žinios. Apie Miltsboro miestą 
"Morning Post” rašo: “Kaminai 
—be dūmų, pečiai—be liepsnos, 
įmonės—be vilties.” Ir toliau 
prideda: "Seniau buvę labai 
veiklios prieplaukos vasarą bu
vo apaugę žole. Fabrikij ir 
dirbtuvių langai išdaužyti, ge
ležiniai rėmai padengti rūdi
mis.”

......... - . ■— I.....

Tai paveikslas pūvančio kapi
talistinio surėdymo. Fabrikai, 
dirbtuvės—stovi. Mašinos gen
da, pūva, rūdyja. Milionai dar
bininkų vaikštinėja gatvėmis ir 
negali rasti darbo. Milionai be
darbių darbininkų ir jų šeimynų 
vargsta, skursta, badauja, o 
tuom kartu spekuliantai naikina 
maistą, drabužius, kavą, grūdus, 
kad už likusius galėtų daugiau 
pasilupti. Suprantama, kad to
kia tvarka netikusi ir jai turi 
būti padarytas galas.

Žuvo Bankierius su
Šerifu ir Plėšikas

OTTAWA, Ill. — Keturi 
ginkluoti piktadariai bandė 
apiplėšt Leonore State Ban
ką. Juos vijosi banko .vice
prezidentas C. Bundy, šeri
fas Axline ir kiti. Vejamie
ji atsišaudė ir nudėjo vice
prezidentą ir šerifą. Vienas 
plėšikas, apsuptas ir nesiti
kėdamas ištrūkti, nusišovė. 
Trys kiti plėšikai suimti 
vienoje farmoje. Kovoj, 
apart nušautų, buvo dar su
žeista 4 asmenys.

Chinų Raudonarmiečiai 
Atakuoja Chunkings

' SHANGHAI.— Chinų Sq- 
vietų Raudonosios Armijos 
iš Szechuan ir Kiangsi pro
vincijų susijungia šturmuo
ti ir paimti; Chunkingo mie-, 
stą, svarbiausią pramonės 
centrą Szechuan provinci
joj. Jau 40,000 raudonar
miečių suėjo į šią didžiau
sią Chinijos provinciją. Chi-

Zinovjeviečiai Patys JAPONU KANKINAMI, 140 SOVIETINIU 
Prisipažįsta Pakurstę PASKELBĖ BADO STREIKĄ 

Nužudyt Drg. Kirovą 
■«» 

jis sakė, jog kovos logikai 
veda kwkvienu opoziciją į gtreikieriai reikalauja, kad įkaltų savo piliečių ikalirii- 
tiesiogmę, atvirą' kentr-re- 
voliuciją. Tai pasekmė, ku
rią mes turimė pripažinti.” ■ 

Kitas prisipažinęs kalti
ninkas Safarovas liudija, > 
kad zinovjeviečiai-trockistai! 
tikėjosi 1932 m. sudrūtėti, 
išnaudodami laikinas sunke
nybes tuo metu, kai buvo 
pereinama nuo Pirmos 
Penkmetės Plano į Antrąją 
Penkmetę; ir jie “labai nu
sigando, kuomet tapo suim
ta slapta kontr-revoliucinė 
Riutino grupė.” Safarovas 
sako:

“Visos mūsų organizaci
jos mintys ir idėjos reiškė 
išdirbti reakcijos ideologi
ją prieš socializmą, idant 
sugrąžint buržuazijos vieš
patavimą”.

Kaip šiedu, taip kiti liu
dininkai įrodinėja, jog tokia 
zinovjeviečių veikla privedė 
prie drg. Kirovo nušovimo. 
Ir jeigu Sovietų vyriausybė 
nebūtų tuojaus pagriebus už 
sprando tokiem teroristam, 
jie būtų galėję išžudyti ir' 
kitus Bolševikų Partijos va-' 
dus. ' • /

MASKVA.— Teisme prieš 
Gr. Zinovjevą, L? Kamene
va ir 17 kitų sUękalbininkų 
Zinovjevas pripažino, kad 
buvusieji zinovjeįviečiai-tro- 
ckistai, kurie nužudė drg.- 
Kirovą, “išsigimė į niekšus.” 
Jis pareiškė, jog Sovietų 
“Komunistų Partija teisin
gai kaltina buvusią prieš- 
partijinę Zinovjevo grupę 
už tą žmogžudystę.”

Tolesni į Leningrade pada
ryti tyrinėjimai įrodė, jog 
Leningrado teroristų cent
ras ranka rankon dirbo su 
Zinovjevo vadovaujamu pa
našiu centru Maskvoje. 
Nuolatinis ju tikslas buvo 
kaip galint šlykščiau šmeižt 
Sovietų ir Komunistų Par
tijos politiką ir kurstyt mi
nias prieš Staliną ir kitus- 
Sovietų vadus.

Vienas iš kaltinamųjų, 
Bakajevas liudija, kad Zin
ovjevo centras pikčiausiai 
atakavo svarbiuosius Sovie
tų Kom. Partijos nutari
mus, “prilygdamas pabėgu
siems 1 užsienin caristams 
b a l t a g v<a rdiečiams • išg4^ 
moms. Tūkstantį kartų bu
vo Lenino teisybe, kuomet

Visuotinas Pašalpiniy 
Darbiu. Streikas N. J.
NEWARK, N. J. — Šian- 

dieri prasideda visuotinas 
hų ir kitataučių kapitakstai New Jersey valstijos bedar

bių streikas, dirbusių pašal- 
piniuose darbuose. Jie rei- 
kąlauja po $18 į savaitę ne
lavintiems darbininkams ir 
unijinių algų lavintiems, ir 
ne mažiau kaip 24 valandas 
dirbti per savaitę. Valstiji- 
niš Socialistų Partijos su
važiavimas, Komunistu Par- 
toia ir įvairios uni jos iš Am-

Chunkinge persigandę ir 
ruošiasi bėgti.

Sugalvojo Uždrausti K. 
Partiją Californijoj
SACRAMENTO, Cal. — 

Californijos valstijos seimui 
kapitalistai įnešė tris suma
nymus, reikalaujančius už
draust Komunistų Partija. 
Kitais įnešimais reikalauja 
sųvaržyt darbininkų ir stu-

HSINKING. Mandž. — h,
140 Sovietų piliečių Charbi- niui bei kariuomenei.
no kalėjime paskelbė bado 
streiką prieš kankinimus iš 
Japonų - Manchukuo pusės,

mi Japonu-Manchukuo biz
' 1 . ' f i : '

Sovietų vyriausybė ne 
kartą protestavo prieš nę-

juos paEuosuotų. Jie buvo |mą. Bet japoniios-Mahchų- 
į suimti pagal Japonijos-Man- j kuo valdininkai juos vis dar 
schukuo provokacijas, būk i tebekankina; nori, mat, pri- 
|iie ardę traukinius Rytinio verst “prisipažint” darbvd- 
j Chinų Gelžkelio. kuris yra se. kurių tie Sovietų pilie- 
Sovietų nuosavybė, kenkda-' čiai nedarė.

Plieno Pramonė dar nei 
Pusiau Nedirba

PITTSBURGH, Pa. — 
Jungtinių Valstijų Plieno 
Korporacija raportuoja,, jog 
1934 m. rugpjūtyje plieno 
fabrikai tedirbo tik 18 ir 
pusę nuošimčio savo pa jė? 
gurno. O dabar, sako, jau 
dirbą apie 47 ir pusę nuo
šimčio. Taigi vis dar plieno 
fabrikai nedirba nei pusę 
tiek, kaip vidutiniai gerais 
laikais.

paSTžldaDS°riaiFrdemH i] šį NllSSVė Dll ŽmOgVaglHS

T. Lyga dar Nepervedė 
Saar Krašto Hitleriui
BERLYNAS. — Hitleris 

tikėjosi, kad tuoj po laimė
tų balsavimų bus'jam per
leistas Saar kraštas. Bet 
Tautų Lygos taryba dar ati
dėjo savo pasėdį, kur bus 
svarstoma Saar klausimas. 
Hitlerininkų laikraščiai ir 
politikieriai; todėl, rėkia, 
kad Lyga sabotažuoja vadi
namą “Saar žmonių valią.”

4 Kaliniai Pasigrobė 6 
Virsylas; Bandė Pabėgt
..SAN QUENTIN, Cal. — 
Kęturi kaliniai primušė ir 
pasičiupo kalėjimo viršinin
ką ir pasigrobė Šešis kitus 
perdėtinius; grūmodami ant 
vietos nudėt, suvarė juos į 
vogtą valdišką automobilį ir 
leidosi bėgti. . Bet policija 
ir kiti sargybiniai juos pa
sivijo už 54 mylių nuo ka
lėjimo. Pabėgėliai atsišau
dė. bet. nagaliaus, tapo su
imti. Kalėjimo viršininkui 
Holohanui taip sudaužyta 
galva, kad jis gal mirs. Su
žeista ir pora sargybinių.

Jie dirbo kalėjimo darže, 
kuomet viršininkas su ke
liais kitais pietavo kalėjimo 
valdybos name. Tuo laiku 
lie įsibriovė į namą, primu
šė viršininką ir nusitempė

Fašistai Primeta
Hauptmanno
FLEMINGTON, N. J.

Ekspertai gana gerai įrodo, 
iog paties Hauptmanno ran
ka buvo rašyti laiškai, ku* 
riais jis reikalavo išpirkimo 
už pagrobtą lakūno Lind- 
bergho vaiką. Bet Haupt-, 
manno advokatas Reilly at
kakliai tvirtina, kad tai bu
vęs darbas žydo Įsidoro 
Fischo, Hauptmann draugo. 
Fisch, kaip žinoma, sugrįžo 
Vokietijon ir mirė.

Bet kuomet Haųptman- 
nas buvo areštuotas nėrnai 
rugsėjo 20 d-, jis pats Fisęįho 
nekaltino. Kongresinė,tyri
nėjime komisija su Dįckįk : 
teinu priekyje Surado, jofc; 
Hauptmann as susipaži
no su Fischu tik už keturių 
mėnesių po vaiko pavogimo.

teisdarystes • m i n i s.t erijos 
šnipas, sako, kad vaikvagys- 
tėje turėjo dalyvaut dar po
ra žmonių apart Haupt
manno.

Jau minėta apie velionio 
įsidoro Fischo giminių at
važiavimą iš Voktetiios liu
dyti, kad jis nieko bendro 
negalėjo turėti su vaikva- 
gyste. Su trimis Fischo gi
minėmis atvyko valdiška 
miestinė slaugė iš Vokieti
jos.

Bet Fischų liūdiiimai ga-
iį i stovinti, automobilį, į lės priešingai išeiti. Nes 
kuri suvarė ir 6 kitus per- kaip pranešė pritariantieji 
dėtinius.

Vokieijos fašistų žurnalas 
"Weiber Vorwaerts,” skiriamas 
moterims, rašo: "Tikrumoj kal
bant, mes perdaug mažai ver
kiame. Begaliniai gaila, ' kad 
dabartiniu laiku kartus verks
mas išėjo iš mados.' Verkmas— 
tai vienas iš augštesnių dvasi
nių pasireiškimų, kuriame jau
čiamas sielos drebėjimas, o 
ypatingai vokiškos sielos.”

Taigi fašistai nori įkalbėti* 
moterims, kad verksmas tai yra 
labai geras dalykas, o ypatingai 
vokietėms motinoms, kurių sū
nums jie nukapojo galvas, ku
rių sūnus laiko kalėjimuose, 
arba moterims, kurių vyrai 
nužudyti arba kankinami kon
centracijos liogeriuose ir ka
lėjimuose.

Hitleriečiai Vogė Balsus dento judėjimą. Kitais su- p n i • manymais norima baustinaiSaar Balsavimuose Uždraust ir streikus. Dar
bininkai ftm siųst protestus 

SAAR. — Komunistų ir; Californijos seimui ir gu- 
socialistų bendro fronto va- bernatoriui Frank Merriam, 
dai sako, kad balsavimuose; Sacramento, Cal; 1 - 
sau'sio..l3 d.!ląitlerin!inkąi;sųH 
klastavo sau įęnt 15, nuo
šimčių daugiau balsų, negu 
už juos .buvo paduota.; < , 

Pranešama, kad bendras 
frontas pasiuntė; protestą 
Tautų Lygai su reikalavimu 
išnaujo patikrinti Saar pi
liečių balsus. ' ' ;

streiką, kuri paskelbė N. J. 
valstiios sąjungą bedarbių 
organizacijų, Newarke.

Jungtinių Valstiją imperialis
tai vis daugiau budavoja karo

(Tąsa 5-tam pusi.)

Worcester, Mass.
• 1 ? t ' >

Vakar šioje vietoje buvo 
pasakyta, kad Woreesteryie 
bus vakarienė ,“L.” naudai 
20 d. gruodžio (Dec.). Tai 
klaida. Vakarienė bus se
kantį sekmadienį, 27 d. sau
sio (January), Lietuvių sve
tainėje, 29 Endicott St, 
Worcester, Mass. Įžanga 
tik 50 centų.

Nelengva Bus Vokiečiu 
Naziamš ) Saar Kraitę

. MASKVA. -r- Sovietų vaL 
džios organe “Izviestijose” 
Kari Radek rašo, kad laimė’ 
jus Saar balsavimus, “Vo
kietijos fašizmas labai džiū
gauja, bet ateitis parodys, 
ar tos taurės padugniai’ ne-

Bedarbiam Reikalauja
mą Gimdymo. Kontrolės
' .Chicago, iii

OKLAWAHA, Fla. — Fe
derates valdžios agentai už
klupo Katrę Barkerienę ir 
jos sūnų Fredą, du iš šai- 
kos, kuri buvo pagrobus St. 
Paul bankininką Ė. G. Bre- 
merį. Barkęriai iš savo na- 
mb iįer 6 valandas gynėsi,
šaudydami iš. kųlkasvaidžio 

j ir revolveriu; iBet, galų ga- 
J1_ k*iL' J J!.!

TI1/ RtwnAfrin -nnlpidirn^

- AftiėtL i;? ' 
kos Gimdymo Kontrolės Są- ite;; abudu' liko nušauti, h ? 
. v. . . Už Bręmęrio < .paleidi^'?junga savo suvaaavune pw- ^^vagitii^avo^aOO^O
ėmė rezoliucij ą, kad vyriau
sybė nurodytų šelpiamoms 
bedarbių šeimynoms,= kur jos 
galėtų gaut patarimą,: kaip 
apsisaugot nuo daugiau kū
dikių gimdymo. . <

! Kol : kas surasta tiktai ke
turios tūkstantinės nušauto 
Fred Barkerio drabužiuose.

i

bus kartūs ■ fašistiniams lai- Gimdymo Kontroliuotojų 
mėtojams. 1 Nelengva • bus Sąjunga praneša, kad esąs 
fašistiniu teroru sunaikinti atrastas “naturalis ritmiš- 
vaisius priešfašistinės ko- kas” būdas, kaip apsisaugot 
vos, kuri ten buvo vedama nuo užsiveisimo, { nenaudo- 
’per dvejus metus.” į jant jokių vaistų^ bei :me*

“Kova ir toliau bus1 ve- chaniškų priemonių. Bet tas 
dama po Vokietijos Komu-. išradimas dar nesąs šimtu 
nistū Partijos vėliava,” sa- procentų užtikrintas, ir to
ko “Pravda.” • • |liau dar būsiąs tyrinėjamas.

reikalauja, kad Tautų Lyga 
uždraustų ginklavimą Saar 
krašte, Jeigu bus perduotas 
Vokietijai.

70 Pasažyriu Lėktuvas
i PARYŽIUS.—- Franciioj 

pastatyta didžiokaš lėktu
vas, kuris gali vežti 70 žmo
nių. Jis sveria !37 tohuš. JJis 
bandysiąs greito laiku skri
sti ’ į Ameriką. Prie lėktu
vo 'yra pritaisyta plaukian
čios “kbids”. taip kad jis ga
li nusileisti ’ ir pUsilsėti ant 
vandens. • Jis turi 6 moto
rus, ' po 850 arklių pajėgos 
kiekvienas. Nuo vieno spar
no galo iki kito lėktuvas yra 
162 nėdų pločio. , J’s pasta
tyt lėšavo $1.047.000. Su
prantama, kad tokiė lėktu
vai bus naudojami ir grę-

Hauptmannui ir Hitleriui 
Hearsto laikraščiai. New 
Yorko policija galės taip 
bribaust Fischo gimines, 
kad jie turės pripažint Is* 
Fischą kaltu.

Bekeliaujant laivu. Fįschn 
giminės Buvo dieną ir naktį 
apstatyti hitleriniais sargy
biniais. Aišku, jog fašistams 
ir jų pritarėjams rūpi ištei
sinti nazį Hauntmanną ir 
suversti piktadarystę ant 
mirusio žydo Is. Fischo.

sianciame kare.
® O vis dėlto galingiausiu

Francija deda pastangų, pasaulyje orlaiviu tebėra 
kad Tautų Lyga.-priverstų Sovietu lėktuvas “Maksim 
ir Hitlerį pasirašyt Versalės Gorki,” kuris gali vežti po 

i,,,.;.1 j„~ I onsutartį, padarytą po pašau- 80 žmonių. .Sparnai yra 208 
linio karo. pėdų ilgio.

Naziai Nušovę Penketą 
Pabėgėlių iš Saaro

FORBACH. — Penki a«- 
menys, perėję per sierra iš 
Saaro į Franci i a. sumanė 
atgaj grįžti. Hitlerininkai 
iš Saaro pusės ėmė į juos 
šaudyti. Sulig vienų pra
nešimu. visi jie 
ti. Kiti pran 
kad šoviniai jų nekliudė.

M-
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Entered as second class matter March 11, 1924, at 
the Post Office at Brooklyn, N. Y., under the Act

• of March 3, 1879

: Kas Dabar?
Nazys-hitlerininkai laimėjo balsavi

mus Saar, krašte. Tik apie 46,000 balsų 
paduotai už- palikimą Saar krašto po Tau
tų Lygos valdžia. Už sugrįžimą prie 
Vokietijos balsavo virš 400,000!. Nesvie
tiškas džiaugsmas siaučia nazių eilėse. 
Gaujos teroristų jau plūsta į tą kraštą ir 
žada keršto pirtį visiems, kurie drįso bal
suoti prieš nazius. Tūkstančiams komu
nistų, socialistų ir katalikų, kurie buvo 
sudarę bendrą frontą ir didvyriškai ko
vojo prieš nazių terorą, grūmoja mirtis 
bei ištrėmimas į koncentracijos stovyk
las. Apie tai atvirai kalba Hitlerio val
džia ir abejonės negali būti.

Kodėl tiek daug balsavo už sugrįžimą 
prie Vokietijos, o tiek mažai prieš?

Visų pirma, Tautų Lygos valdžia leido 
naziams terorizuot gyventojus, grūmoti 

•jiems mirčia ir kalėjimu, jeigu jie bal
suos prieš sugrįžimą. Laike balsavimų 
nazių gaujos siautė visuose Saaro krašto 
kampuose. Hitlerio valdžia išleido milio- 
nus dolerių agitacijai ir propagandai. 
Žmonės, kurie abejojo apie pasisekimą, 
kurie bijojo fašistų teroro, balsavo už su:

: grįžimą prie Vokieti j os. Tiį| politiniai 
sąmoningi darbininkai ir valstiečiai tbal?

: savo prieš sugrįžimą. Tie 46,000 balsuo
tųjų prieš sugrįžimą yra sąmoningi t ko
votojai ! . • ’ ' ii.

• »

Antra, patriotinis klausimas sulošė 
svarbų vaidmenį. Reikia atminti, kad 
Saar yra vokiečių,kraštas, vokiečiais:ap
gyventas. Penkiolika, metų atgal jis bu
vo atplėštas nuo'Vokietijos. Per visą 
tą laiką buržuazija dilgino gyventojų pa
triotinius jausmus, rodė į užsienio spėkų 
krašte viešpatavimą. Tie gyventojai, net 
kurie iš širdies neapkenčia fašistų, su
prato, kad dabar yra vienintelė proga su
grįžti prie savo tautos: ir būti jos dalimi. 
Jie žinojo, kad reikės kovoti prieš Hitle
rio budelišką valdžią; jie mato,; kaip jų 
brolius terorizuoją pačioje Vokietijoje, 
bet:jie priėjo prie išvados, kad gėriau ko
voti bendrai su visais-savo broliais ir se
serimis, negu būti nuo jų atskirtais: Tie 
visi faktoriai nulėmė: Saar krašto plebis- 
.cito: rezultatus. : • • '

* • : * t >

Tie, kurie atvirai i išėjo prieš nazius, 
dabar turės bėgti iŠ • Saar krašto.) Bet 
ar juos išleis? Francija jau uždare savo 
rubežius. Tautų Lygos komisija taip pat 
simpatizuoja fašistams. Matomai, jinai 
norėjo geriau matyti. sušaudytus anti
fašistus, arba sugrūstus į koncentracijos 
stovyklas, negu išleisti juos iš Saaro ir 
duoti jiems progą tęsti toliau antifašis
tinį darbą.

Labai teisingai Komunistų Partijos or
ganas “Daily Worker” šaukia visus re
voliucinius darbininkus, visus fašizmo 
priešus Amerikoje sudaryti bendrą fron
tą ir moraliai ir medžiaginiai pagelbėti 
Saaro krašto anti-fašistams. Ta pagelba 

, labai reikalinga ir svarbi. Ypatingai so
cialistai, sako “Daily Worker”, turėtų 
sudaryti bendrą frontą su komunistais ir 
•teikt} Saar krašto draugams tą paramą.

Zp.--* '«% U ..{■ -o> .v iy <Jv * į J ?’«***■* ’ f v
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Jau gavome leidimą orga- puslapiu didumo “Tiesoj”.
Nąęionalis Komitetas taip-nizuoti LDS kuopas Mąssat 

chusetts valstijųje; j 
ten galime praduti darbą or
ganizavimui šios svarbios 
darbininkiškos s a v i š alpos 
organizacijos. Jau vajus 
paskelbtas ir įstojimo moke- 
sty$ yrą žymiai nupigintos. 
Be to, gražios pinigiškos do
vanos skiriamos tiėms drau
gams, kurie daugiausiai pa
sidarbuos laike šio vajaus. •

■ Aiškų, kad reikalinga da
bar i pradėti rūpintis mūsų 
jaunimą taipgi traukti,-ver- 

' buoti į mūsų mylimą orga
nizaciją.. Reikalinga tuO- 
jaus pradėti ; organizuot} 
jaunimo kuopas! •• Iki šiol; 
kolei mes. dar neturėjome 
“laisriių”, jaunimas buvo 
šiek tiek apleistas. O da
bar laikas!

Apie sąlygas, kurios vers
te verčia mūsų jaunimą ne
apleisti, daug jau buvo rašy-

■» '■1, 'H ■     MM—

tas darbininkų; kovas. .
■ Nacionalis komitetas atsi

šaukia į suaugusius drau
gus, kad jie pagelbėtų suor
ganizuoti jaunimo kuopas. 
Nacionalis komitetas yra 
pasiryžęs pasiųsti savo or-

ŠYPSENOS

; Dabar gi duoda patarimus jauni-
mo kuopom apie socialį vei- ganizatorių į Mass, valstiją
kimą, kad pagelbėtų LDS per šį vajų, kad pagelbėjus 

jauniems draugams sudary-, 
ti tvirtas kuopas. Suaugu
sieji drg. yra prašomi su
sirašinėti su jaunimo komi
tetu, kad jis galėtų pagelbė-' 
ti tverti jaunįmo Wuopa$. 
Antrašas sekamas: y •

LDS National Yoiith 
Committee (

419 Lorimėr Strįęe^ 
ĮBrpoklyĮų N. Y.

Jąųnimo kuopom augti ir 
bujoti.

Jaunimas ypatingai yra 
raginamas remti visais ga
limais būdais kova už socia- 
lę apdrąudą, prieš karą ir 
fašizmą ir sudarymui lietu
vių darbininkiško jaunimo 
bepdro fronto už šiuos svar
bius jaunimo reikalus. Taip
gi jię raginami remti ir ki*

Lenino Minėjimai New Jersey Valstijoj
New Jersey darbininkai šie

met kur kas skaitlingiau pa
gerbs atmintį didžiojo perga
lingos Rusų Revoliucijos vado, 
V. I. Lenino. Mitingai rengia
mi sekamose vietose:

Sausio 18, Trenton, Hunga
rian Workers Home, 8 v. vak.

Sausio 20, Newark, Laurel

Gydymas Lietuvos
Fašistų Kalėjimuose

Kauno kalėjime sėdi apie 100 žmones, ar per feldčerius—Vei- 
vyrų ir 30 moterų politkalinių, [verį, kuris jau ne vieną kartą 

apsivogė ir liko tarnyboj tik 
ačiū tam, kad jis pasižymėjo 
savo mokėjimu provokuoti po
litkalinius, ar. per parinktus 
kriminalinius, taip vadinamus 
“užpuolikus” ir lenkų’ šnipus, 
kaip Murinas ir kiti, kurie pro
vokuoja politkalinius, išgyven
dino politkalinius iš ligoninės

ja instrumentus, reikalingus gy
dymui. Bet tai dar būtų pusė 
bėdos, jei tik galima būtų pa
kliūti pas ją, į priėmimą. Iššau
kia pas ją tik tada, kada skaus
mas pasidaro nežmoniškas, ar
ba žandas sutinsta ir iki feldš. 
įsakymu, kuris vedžioja pas gy
dytojus, nustatytos normos. Už
rašo pas gydytoją Viltrakį, ku
ris supratimo neturi apie medi
ciną ir dažnai pasitenkina tuo, 
kad įkiša bųrnon gabalą vatos, 
išdegina visą burną iodu ir lie
pia laukti iki sekančio karto. O 
kai jau pasiseka pakliūti pas 
dantų gydytoją ir nenori, kad 

ištrauktų beveik sveiką

ta, ir dabar veik kas diena Gardens, 457 Springfield Ave., 
yra rašoma. Dabar mes tu- 2:30 po piety.
rime labai tvirtą lietuvių ' Sausio 20, Paterson, Wash- 
jaunimo organizaciją, kuri ington Hall, Goodwin ir River 
aprūpina švietimu, sportu ir St«, 8 vai. vak.
socialiu veikimu mūsų jau- 1 Sausio 20, Passaic, Russian 
nuosius draugus bei drau- Na_b Home/^2:3I?,.po1pi1et' „j »Sciusio 20| Elizabetrij ixU’*
" • ssian Peoples Home, 408 Court

Stengkimės tuo jaus suor- St., 8 vai. vak.
ganizuoti visą eilę jaunimo Sausio 20, Stelton, School 
kuopų! Praveskim gyveni- House, 8 vai. jak.
man o'balsį: Jaunimp: kuopa 
prie kiekvienos LDS suau- ( 
gusiųjų kuopos! : :

Kaip Jaunimas Veikia?
Ant vietos reikia pastebė-1 

ti, kaip mūsų jaunimas vei
kia LDS kuopose. Pamati-j cau_;o 2S Perth Ambov 
niai, pašalpos ir pomirtinės sholem Aleichem Shule, 8 v. v’.

———   f ; i | t,,

proletariato vadą įsteigdami 
Markso-Lenino mokslo įstaigą 
ir pasižadėjo iki Lenino minė
jimo mitingo sukelti $1,000 
fondą tam reikalui. Lenino 
minėjimo - rengimo komitetas 
kreipiasi į visus revoliucinio 
judėjimo rėmėjus, kad duos- 
niai prisidėtumėt prie įsteigi
mo tokios svarbios įstaigos, 
kaipo paminklo draugui ir va
dui Leninui.

KP 14-to Dist. Komitetas.

Sausio 20, Plainfield, IWO 
Center, 224 Front St., 8 v. yak*

Sausio 21, Linden, Polish 
Nat. Home, Roselle St., 8 v. v,.

Sausio 23, Lakewood, 8 v. v.
Sausio 24, New Brunswick, 

Ladies Aid Hall, 42 New St., 
8 valandą vakaro.

Perth Amboy,

Worcester, Mass.

Nemažai 'iš jų nuteisti kalėti iki 
gyvos galvos, kiti po po 15 m., 
ir nemažas skaičius sėdi 5-6 
metus. . «

'i ' > • -• 4
v Laikymas po 20-25 žmones 

kameroj, kurioj galima patal
pinti 8 žmon., trumpas pasi
vaikščiojimas (30 min. į dieną),1 
blogas maistas, nuosavų drabu-:. .. , .....................  ..v. . ir jie, gavę karceri, išrašomi is tau
formą —tai ^isklF aMiepiiTi b#3™11®8- Pavyzdžiui, d. Gliką, i dantį, ji tyčia jį taip “gydo,” 
politkaliniu sveikata Ir mes KUris sirg0 džiova 3-čioj sta-’ kad jis subirsta į gabalėlius ir 

, .. . .. dijoj, Korsakevičius išrašė iš i šaknį visvien tenka traukti,matom, kad ligomų, sergančių ;:J . , . , ■ ,
džiova, egzema, cinga, maža- ,gonlnes,,r P^dmo 1 bendrą 
kraujyste, nervų ligomis skai- kan)erJ!’ kur sėdėjo 25 žmones' 
člus didėja iš mėnesio į mėnesį.: *.r kur,ems buv0 lelsta valks' I

Man, pavyzdžiui, per tuos 
tris metus, kai aš sėdėjau, ji 

[ištraukė tris dantis, kuriuos ga-
Kokia medicinos pagelba teil «»« nk minutų į dieną, tuo jjma į>uv0 užplombuoti, o du

laiku, kai ligoninėj esantieji li
goniai vaikščioja kalėjimo ve
randoj beveik visą dieną.

dantis visiškai sugadino, bet ne
suspėjo ištraukti, ir man teko 
juos traukti jau SSRS, nes nuo

kiama politkaliniams?
Medicinos pagelba—tai yra 

skaudžiausias klausimas polit
kaliniams. Nežiūrint to, kad 
Kauno kalėjime ir nemažas! 2 , . .. L
skaičius gydytojų, kurių vyriau- )kat«’ lr adm"’lstrac^ 
sias yra daktaras Zacharinas, - -
bet, iš esmės, svarbiausią vaid
menį vaidina ne /Sacharinas, 
kuris nemažas fašistas ir dide
lis komunistų priešas,- bet mu- akių ir dantų gydymu. Retai iš-, 
Šimo ir metimo į karcerį “pro- šaukia pas akių gydytoją. Red- /Zelmanas, apkaltintas kom. vei- M w » 1*1 1 • 1 •

Savaime aišku, kad tas labai į jų vien šaknys teliko. Ir turiu 
sunkiai atsiliepė į d. Gliko svei- pasakyti, kad esu ne vienintelis.

‘ “ administracija buvo ! Pavyzdžiui, d. Paukščiui ištrau- 
priversta jį vėl paguldyti ligo- kė sveiką dantį vietoj šaknies, 

i ninėn. Tokių pavyzdžių yra ne- o kiaurus dantis visus metus be- , TT V —mažai.
Negeresnis dalykų stovis su

gydydama visai nugręžė.
Z. RočhvKtnas.

NUO RED.: Drg. Ręchmanas

fesorius” viršininko padėjėjas kia pasakyti, kad akių gydyto- 
Korsakeyičius. Iš to jau ga- ja Liandsbergienė elgiasi labai 
Įima suprasti, kokią medicinos brutaliai su kaliniais, labai ne- 
pagelbą gauna politkaliniai. - higieniškai, nemazgoja rankų

kimu, buvo pasodintas 3 savai
tėms Bajorų kalėjiman 1928 m. 
1931 m. sausio mėn. vėl areš
tuojamas už literatūros sandė
lio laikymą.' Kariuomenės: teis
mas jį nuteisia 10 mt. sunk, 
darbų kai, -Iki pakeitimo ' atsė
dėjo 2^/2 m^tų Kauno kalėjime.

Drg. Feigelsonas Mironas, apr,

pagelbą gauna politkaliniai.
Vidaus ligų gydytoją 'iššaukia 'po kiekvieno ligonio.'ir tt. Tra- 

tada, kada kalinys jau nebepa-t (chomos ji bendrai liga nepripa? 
eina arba kada serga džiova— žįsta. Draugas Rudašeyskis, 
3 stadijoj ir. gali nurodyti, kad dar būdamas “laisvėj”, gydės ir 
jam eina kraujas iš plaučių. O'tada pripažino, kad jis sergą - _ . v _
kad ligonis jau pakliūva pas trachoma, o dabar kalėjime nei- kaltintas ».mitingų pravedime, 
gydytoją, tai vieton medicinos gia, kad jis serga trachoma ir buvo areštuotas 1930 m. Sausio 
pagelbos> daktaras Račiūnas laiko jį bendroj kameroj, kad m^n. Kariuomenės teismas jį-, 
pradeda purodydamas, kad mes jis užkrėstų ir kitus draugus j nuteisė astuoniems ^metams
niekp nepadarysime, patys sa- trachoma. ,|Sųnk. darbų kai. Iki pakeitimo

Taip pat buvo ir su d. Kolų, ! atsėdėjo arti 4 metų Kauno ir 
jis dažnai pasiūlo paduoti ma- sergančiu trachoma, kurį spe- Šiaulių kalėjimuose.
ve kankinam ir, vieton vaistų

lonės prašymą, kad išeiti iš ka- Įcialiai atvežė iš Ukmergės ka 
Įėjimo. [įėjimo gydymui. Jį Liandsber- . London. — Anglijos kapi- 

Savaime aišku, kad taip pat, gienė irgi laikė bendroj kame- įaljsįn draugiškumas Hitle- 
i ii’ ’eonu Irrl n vn -» K no l v Jkaip su žvalgyba, taip ir su fa

šistu daktaru, mes neįsileidžiam 
į diskusijas, taip kad dažnai li
goniui prisieina išeiti iš gydy
tojo nieko nepešus ir su karš
čiu, ir krauju nosinėj grįžti 
kamerom Labai retai politinį 
priima į ligoninę, o kai jau pri
ima, tai Korsakevičius per savo

roj ir iššaukdavo kartą į 6 sa-Į 
vai tęs, kol jis beveik apako. Tik 
tada jį paėmė ligoninėn. i

Negeriau ir su dantų gydi
mu. Visą kalėjimą—1,500 
žnioiiių aptarnauja viena dantų' 
gydytoja. Ji irgi, toli gražu, 
neprisilaiko higienos, labai re
tai plauja rankas ir dezinfekuo-

riui pasirodo iš jų laikraščių 
džiaugsmo, kad Saar sugrą-^ 
žinąmas Vokietijai.

Varsava.—Pilsudskio val
džia išreiškia džiaugsmą, 
kad Saar kraštas turęs būt 
prijungtas Vokietijai.

reikalais, jaunimo kuopos 
varo tokią pat tvarką, kai 
ir suaugusieji.

Kas kita apie patį veiki-

Sausio 26, Cliffside, Work
ers Center, 8 v. v.

Sausio 26, Union City, Ita
lian Coop. ^Center, 24th ir Sum- 

T _ i mit Ave., 8 v. v.
mą. Jaunimas mėgsta spor- ■ Sausio 27> Bayonne) Bayon. 
tą. Todėl kiekvienas jau- Opera House) 26th St. ir 
nuolis, įstojęs į LDS Jauni- Xve. C.
mo kuopą, tampa kartu ir( Vasario 1, Jersey City, Po- 
narys Labor Sports Unijos, lish Community Center, Grove 
Su pagelba šios organizaci- St. ir Bergen, 8 v. v.
jos, mūsų visas sporto.veiki- visuose virš minėtuoSe mi- 

organizųpjąnias. Ringuose bus rodoma garsus 
Per šią organizaciją mūsų SoVietų judis “Trys Dainos A- 

ty niuo jas i
sporto jauktais.
svarbus faktas ir jis reikia'Rusijos, taip ir pasaulinėj re- 
pabrčžti jaunimui, kalbi- voliucijoj. Jie dėstys apie nu- 
nant jį Stoti į mūsų organi- žudymą Kirovo ir bjaurų ka- 
zaciją pitalistinės spaudos puolimą

ant Sovietų Sąjungos, taip pat 
Apšvietos reikalais LDS niekinimą ir persekiojimą Ko

munistų Partijos čia, Ameri
koje.

Apart paminėjimo didžiojo 
vado Lenino skaitlinguose mi
tinguose, New Jersey organi
zacijų atstovai savo konferen
cijoj nutarė, kad geriausia 
paminėsime didįjį pasaulio

Visuose virš minėtuose mi-

jaunimo sporto grupės lenk- pįe Leniną” (Three Songs 
I su kitataučių ‘About Lenin), taipgi žymūs 

, Tai yra kalbėtojai aiškins Lenino rolę

pitalistinės spaudos puolimą 
ant Sovietų Sąjungos, taip pat

Abu Labu Lygiu
Studentas Kazys ‘ pasako

ja savo draugui—irgi stu
dentui—apie trečiąjį abiejų 
pažįstamą studentą. „

VjdjLys: “Ar tu tikėsi, koks 
tasai Vincas ignorantas? 
Aną dierią paklausiau aš jo, 
ar jis skaitė apysaką ‘Trys 
Muškietįeriai,”’ t£i! atsa
ke, jog-jam nepatinka kny
gos apie vabzdžiu”«

Antrasis Studentai: “Tai 
“kokis bukaprotis!'i-Beje, o 
kur tą knygą galima gauti? 
Aš labai mėgstu apie vab
zdžius skaityt^’

Aido Choras išrinko valdybą 
1935 .metams iš šių draugų: 
or'g. D. Vaitelis, org. pagelbi- 
ninke D. Lukienė; fin. kast. B J * *** ’ » . 
žęmeikiutė; prot; rast. J.*Kh 
žys, ižd. J. Kalakauskas, Lie
tuviška koresp. D. Lukienė/ 
anglų kalboj koresp. V. Stan- 
kuniutė.

Aido Choras nutarė . daly
vauti Lenino 'paminėjimo mi-l 
tinge, kuris įvyks sekmadienį, 
sausio (Jan.) 20, 7:30 vakare, 
AOH svetainėj. Taigi, aidie- 
čiai neužmirškite, visi dalyvau
kite.

Aido Choro . lavinimos gru
pė, rengia diskusijas šiuo 
klausimų: “Ką Reiškia Mūsų 
Aido Choras.” Grupė nutarė 
šį klausimą už tai; kad ;

Pas Gydytoją
Ištyrinėjęs ligonį, gydyto- 

jas jam sako: “Iš jūsų pa
sakojimo ir jus išekzamina- 
vęs aš matau, jog jums pra
sideda nervų irimas. Moks
las jau surado, kad tokios 
ligos priežasčia yra mažytė, 
bet labai bjauriai išrodanti 
bakterija...”

Ligonis (pertraukdamas) 
“O, daktare, kad loska, kal
bėkite tyliau. Jinai čia pat 
už durų sėdi.”

Ar ir Kitokių Yra?
- A.: “Tos mergos galva, 
tai lyg durų rankena.”

B.: “Kaip tai?”
A.: “Nagi, bile vaikezas 

gali ją susukti.”
Surinko Juodvarnis.

Norwoodo Žinios
Paminėjimas Čarterio 

Išgavimo

Lietuvių Darbinįpkų Susi
vienijimo 3 kuopa nutarė su
rengti prakalbas su geru kon- 

yra I certų, kad paminėti išgavimą 
daug aidiečių, kurie ' mano, čarterio Mass, valstijoj. Išrin- 
kad choras yra tiktai del dai- k° komisiją tam darbui. Kada 
navimo. Taipgi yra ir paša- Centro Valdyba paskelbs mar
linių draugų, kurie taip pat šrutą Mass, valstijoj, tai ko- 

Grupė kviečia visus, misija tuojau imsis už darbo, 
kurie interesuojas Aido Choru, kad padaryti kuo pasekmin- 
ateiti į šias diskusijas. Jos ginusias prakalbas ir koncertą, 
įvyks sausio 23, 7:30 vakare,1 Bjena ir vieta bus pranešta

mano.

vėliau.
Mūsų veikimas eina su pa

kilusiu ūpu. Kada priešai savo 
veikimą koncentruoja tik apie 
bačkutę, tai mes kaip dailėje, 
taip politikoj ir ekonomijoj

Jaunimo Komitetas gelbsti 
ne tik leisdamas “Outlines’- 
diskusijoms, prakalboms, 
debatams, bet ir kas mėnuo 
duoda nerodymus jaunimo 

( kuopoms per organizacinius • 
laiškus.

Todėl LDS -jaunimo, veiki
mas ra planpfgas ir vieno
das per visą -Šalį, kas daug 
^pagelbsti pravaryti įvairias 
kampanijas rnųsų jaunime.'

Apie kitus kultūrinius vei
kimus, kaip Veikalus, ir tt.,! 
LDS.; Nacioiįąlis Jaunimo 
Komitetas; turi ryšius su 
Amerikos darbininkiškomis' 
menų organized jomis. , Na- 
ciorialis Komitetas gelbsti 
jaunimą kuopom ir tuo rei
kalu.

Visi LDS nariai gauna 
TIESĄ, LDS oficiali orga- ' 
ną, su anglišku skyrium,1 

> kur iš visos Amerikos LDS; 
Jaunimo veikimo yra žinių, 
liečiančių, spurtą, politiką, 
meną, etc. Įvairūs kontes- 
tai tarpe kuopų ir LDS na
rių yra vyriausiai; varomi, 
per šį anglišką jaunimą 
skyrių, kuris yra keturių t '

Ai.do Choro Kliubo kambaryje.
Taipgi Aido Choras rengia 

didelį balių, kuris įvyks vasa
rio 16, 6 vai. vakaro, 29 En
dicott St. Bus skanių valgių 
ir gėrimų. Taipgi bus gera veikiam visu smarkumu. Meą 
programa ir galėsim pasilinks-1 galim pasididžiuoti ir savo 
minti prie geros muzikos.. jaunimu iš LLR Choro, kuris 
Taigi, draugai worcesterieciai,I gerai darbuojas petis petin su 
nepamirškite šį balių, nes ži-Į suaugusiais draugai^. Nors 
note iš praeities, kokius pui-;mūsų “broliai” iš sklokininkų- 

■ keleivinių-sąndariečių turį ge
riausią poziciją — Lietuvių 
svetainę užgriebę, bet jie sa
vo veikimu : negali pasigirti. 
Organizuoto jaunimo taipgi 
neiiiri.
Vajus už Gavimą Naujų Narių

• ««

Amerikos Lietuvių Darbi
ninkų Literatūros Draugijos 
9 kuopa dabar pradės darbuo
tis .vajuje už • gavimą naujų 
narių į ALDLD 9 kp. Visus 
“Laisvės” skaitytojus kvie
čiam stoti į šią didžiausią lie
tu vų apšvietos organizaciją. 
Tai yra puikiausias apšvietos 
šaltinis. Prigulėdamas ppe« 
šios organizacijos ne tik pats 
gali savo žinojimą pakelti iki 
augšto laipsnio, bet sykiu pa
gelbsti ir kitiems ta apšvieta 
naudotis, nes tik bendromią- 
kooperatyvėmis spėkomis ga
lim pajėgti išleisti tokį puikų 
žurnalą, kokiu yra “§viesą,” ir 
išleisti knygas. ,;

j. Apart apšvietos darbo AL-
(Pabaiga 5 pusi.)

kius balius Aido Choras su
rengia. Įžanga tiktai 50 c.

D. Lukienė, Koresp.

(c -5 Į į i \ c. « i » • • S

WORCESTERY VAKARIENE
Rengia Am. Liet. Dąrb. Literatūros Dr-jps Vietos Kuopos į

• t! NAUDAI DIENRAŠČIO “LAISVeS” f

Dainuos Adelė Mickevičiūtė ir Ignas Kubiliūnas, 
pasižymėję radio dainininkai •

’ Taipgi bus ir iš vietinių; kurie prisidės prie išpildymo 
programos

VAKARIENĖ BUS NEDĖLIOS VAKARE 

;^January 27Sausio, 1935 
LIETUVIŲ SVETAINĖJE

29 Endicott Street, ? Worcester, Mass.
i -t ——: 

Rengėjai' 'kviečią vietinius skaitlingai atsįlankyti ir taip. 
pat nori/'pasimatyti;su draugais iš So.'fBostoho, Lawrerico, 

' • Montello ir kitų apielinkės miestų.
Įžangą 50 Centų Ypatai •- :




