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Darbininkai Visų Salių, 

Vienykitės! Jūs Nieko 

N e p r a 1 aimėsite, Tik 
Retežius, o Išlaimesite 

Pasauli!

t
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KRISLAI
Tie Debatai. 
“Strategijos Klaida. 
LDS Vardas, 
švieskime Jaunimą. 
“Young Worker” ’

Savaitinis.
Rašykite apie Mass. LDS 

Vajų.
Rašo Johnnie

Pirmas Lietuvių
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių

t

spausdina Frank Levinsko me
lus, būk komunistai kėlę truk- 
šmą debatuose tarp Michelso- 
nuko ir Johnnie Ormano. Tai 
ir akis turi! Viskas buvo tvar
koje, ir net socialistai patys 
tuojaus po debatų sake, kad 
viskas gerai, o jau Levinskas 
sako, kad “nieko bendro ne
galima su komunistais turėti, 
nes jie baubia ir trukšmą ke
lia.“

Na, brooklyniečiai, kurie bu- Į 
vote debatuose, spręskite, ku
ris meluoja, o kuris, kaip so
cialistai sako, “kultūriškiau” 
elgėsi ?

DARBININKAI, KOVON PRIES FASISTINIUS ĮSTATYMUS!
*’ Darbininko“ bendradarbis, 

“Udarninku” pasivadinęs, “kri
tikuodamas“ drg. Bimbos nau
jai parašytą brošiūrą Komu
nizmas ar Krikščionybė, sako, 
kad Bimba nemoka “apie ro
jus pasakoti,” nes, girdi, Bim- 

s ba darąs palyginimą ir sakąs, 
kur tokis rojus yra. “Udamin- 
kas“ sako, kad “Bimba daro 
strategiška klaidą”: esą, ne
reikėjo “užmiršti apie esamą
jį ‘rojų’ Sovietų Sąjungoje.”

Mes nesakome, kad Rusijo
je rojus, bet “Udarninkas” 1 
žino tik vieną strategiją — 
skelbti 
nėra, 
tegijos 
roję.

Drg. A. Bimba Lankysis 
Bostono Apielinkėje su

Prakalbomis
Greitu laiku d.’ A. Bimba, 

Komunistų Partijos Lietu
vių Frakcijos Centro Biuro 
sekretorius, išvažiuoja Bos
tono apielinkėn su prakal
bų maršrutu. Kalbės seka
momis dienomis ir sekamose ! 
vietose:

Vasario 23 d., Worcester, 
Mass, (dar negauta praneši
mas, ar draugai rengia pra
kalbas).

Vasario 24 d., sekmadie
ni, 2 vai. po pietų, Montello, 
Mass., Lietuvių 
Namo svetainėje.

Vasario 24 d., 
kare, So. Boston, 

te-1 tuvių Svetainėje.

Tautiško

7 vai. va- 
Mass., lie-

Vasario 25 d., vakare, 
viršgamtinį rojų, kurio Bridgewater, Mass.
Ot jis ir pamatė “stra-: Vasario 26 d., Norwood, 
klaidą“ Bimbos* brošiu-' Mass.

Vasario 27 d., vakare,
-------- i Haverhill, Mass.

Vasario 28 d., 7 vai. vaka-Naujosios Anglijos draugai Į
turėtų išnaudoti proga platin- re> L u. Kliubo svet., Law- 
ti ta brošiūrą tarp katalikų! rence MaŠSti ta brošiūrą i 
darbininku, ypatingai dabar, 
kada kunigų “Darbininkas” 
visą puslapį ir dar pusę įdėjo 
savo špaltose “skelbimo“ apie 
tą brošiūrą.

i mūsų
Susivieni- 
mintvje,

i
Paveiksle iš kaires j dešinę sėdi—Brazi lijos finansų ministeris Costa, jos am- 

, basadorius Aranha; Jungtinių Valstijų prezidentas Rooseveltas ir užsienio rei
kalų sekretorius. Jie padare su Brazi lija prekybos sutarti, naudingą yPac 
New Yorko bankininkams, kurie fakti nai kontroliuoja tą didelę respubliką. 
Tą pačia diena Rooseveltas per savo sekretorių Hull nutraukė derybas su 
Sovietų Sąjunga, kuomet ji nesutiko pilnai atmokėti Amerikai carines ir keren- 

skines Rusijos skolas.

Negali Išmesti Kovingą 
Plieno Darbininką ŽINIOS IŠ LIETUVOS

ŠaEes Kongresui Įnešama Sumanymas Nuslopini 
Komiuisty Partija, Pasmaugti Darbo Unijas ir 
Depjrtuot Ateivius už Darbininkišką Veikimą

Į WASHINGTON. — Kon- skelbs, kad reikia “prievaiį-i 
gresinė Dickstein-MacCor- 
mack komisija šiandien įne
ša kongresui sumanymą iš
leisti įstatymą prieš “sve
timšalius agitatorius.” Tas 
įnešimas pirmučiausiai krei
piamas prieš Amerikos Ko
munistų Partiją, bet jis len
gvai galima praplatint ir , doiimo tvarkai, 
taip panaudot, kad su jo pa- 
gelba būtų kriušinamos dar
bo unijos, o ypač terorizuot 
streikieriusdr ateivius dar
bininkus.

I Todėl visos darbininku 
organizacijos privalo apipilt 
šalies kongresą protestais - 
reikalavimais, kad atmestų 
tą žalingą visam darbininkų 
judėjimui sumanymą.

Dickstein - MacCormack 
Sužeisti Trys New Yor- komisija buvo sudaryta ne- 

J va tam, kad tyrinėt Vokie-

tos būdais” pakeisti kapita-! 
listinę Amerikos vadžią; ku
rie “kurstys kareivius” ne
klausyti viršininkų koman
dos bei darys kitokius veik
imus, kuriuos šalies valdo
vai galės išaiškinti kaipo 
priešųigus dabartinei išnau-

To įnešimo sumanytojai 
apšaukia, kad Komunistų 

! Partija tai esą “svetjmos 
į šalies, Sovietų ’Sąjungos” 
i politinė organizacija. Per
sekiojimui jos narių tie po
nai reikalauja įsteigti tam 

I tikrą centralines valdžios 
šnipų-policijos armiją; taip 

į pat reikalauja, kad visi 
! Kom. Partijos nariai susire- • 
gistruotų paskirtose val
džios įstaigose kaipo tokie.

i

Kalbinant narius 
Lietuvių Darbininku 
jimą, reikia turėti 
kad katalikai turi savo bažny
tinę organizaciią, kurią vadi
na “Lietuviu Darbininku Są
junga” (LDS). Josios tikras 
vardas yra: Amerikos Lietuviu 
Romos Katalikų švento Juoza
po Darbininkų Sąjunga. Ne
reikia tas organizacijas sumai
šyti. Taingi katalikai turėtų 
pilnesnį tikrą savo organiza
cijos vardą naudoti.

lijos ir Italijos fašistų veik- Sykiu reikalaujama prieš 
la Jungtinėse Valstijose; kapitalistams nepatinkamus 

, mažai te- darbininkus įvesti inkvizito- 
eleveiterių (keltuvų) darbi-, kreipė domės į fašistų dar- aiškus tyrinėjimus visose 

vlvš- buotę. Ta komisija stengė- šalies dalyse ir paveikime 
v i bučiuose, apartmentiniuose si užgniaužti ir generolo '^^’^^P^^vimui kovin- 
mar_| namuose ir įvairiose biznio i Smedley Butlerio 

; • 4-

ko Nainy Streikieriai
WASHINGTON. — Ame- Nepaprastai Smarki Audra NEW YORK. — 175,000 į bet tikrumoj ji mažai te- darbininkus įvesti inkviziton

I Į

rikos Darbo Federacijos |Visų yiršminėtų kolonijų . - : . p,os a
komunistinės frakcijos ir .Pildančioji Taryba atmetė d jJU 
šiaip darbininkiškos orga- Plieno. Geležies ir Cinos; . 
nizacijos raginamos rūpės- Darbininkų Sąjungos prezi- Mi
tingai pasidarbuoti, kad į dento Mike Tighe’o reikala- 
tuos susirinkimus sutrau- vima, kad būtų iš organ1*7?1- 
kus kuodaugiausia lietuvių cįjos išmesti visi kovingi 
darbininkų. Visi draugai ir unijistai, kurie nepasiduoda ■ 
draugės prašomi plakatus streiklaužiškai Tighe’o ko-

• maudai. Jis, kaip žinoma, 
J.V.K.P. Lietuvių Frakcijos su policija išvijo Pitt^hur- 

Centl’O Bill! US. mnfoln rlarbininkn lrnn_

plačiai paskleisti.

Šaukiama Angliakasiu 
Streikas Balandžio 1 d
GILLESPIE, III. — 100 

delegatų Progresyvės Mai- 
nierių Unijos nubalsavo 
šaukti visuotiną savo orga
nizacijos streiką šm. balan
džio 1 d., reikalaudami 6 va- 

su. jųl landų darbo dienos, 5 die- 
nu darbo savaitės ir po $6

gho metalo darbininkų kon- 
jferencijos delegatus, kurie 
I reikalavo organizuot visus 
neorganizuotus tos pramo
nės darbininkus ir sustab
dyt mėtymą laukan veiklių 
unijistų.

Pirmą syk mano gyvenime 
pasitaikė štai kokis atsitiki
mas: Nuėjau su kitu jaunu 
draugu į namus pas draugus, 
norėdamas pasikalbėti r" *" 
jaunuoliais anie LDS Jaunimo 
kuopos steigimą So. Bostone. 
Jaunuolio tėtvai jau eilė metu į 
kaip dalyvauja mūsų judė.ji-

Bet jaunuolis nenorįs Virš $10 Pabaudos už 
kalbėtis su mumis 
kais.“ ' ■ 1

Ot 'kodėl svarbu

me.
hoiševi-, Keiksmus par Tehfoną

LONDON. — Anglijojyra jau- uz
nuolių judėjimas būdavot! Jau1 Riksmus per telefoną * bei 
tas jaunas studentas turi per- įžeidimuS telefonistėms, bu- f1---  1--- X--------- --- X------ _
nors studentam 
sunki ateitis: baigę 
jokio darbo negauna; kai 
da sniego pakasti, tai ir 
kas.

Reikia šviesti jaunimą.
rašykite jiems jaunuolių laik-'kuopos narys, daro,,braižinius 
raštį “Young Worker,” o vai-1 (cartoons) 
kams “New Pioneer“. Paau-'riui.“ TT*' 
gusiems, o ypatingai lankan
tiems augštesnes mokyklas, 
reikia užrašyti “New Masses” 
—tai puikus žurnalas, pašvęs
tas Amerikos 
Galima 
vę.“

daug buržuazinio patriotizmo, v0 baudžiama po $10. Da- 
nors studentam taipgi yra bap įne§ta sumany.

mo s,us;mas padidinti bausmę.
K H“ Į
vis- ------ - ----------—

mų jaunimui ir piešinių. Drg. 
Ūž- Al. Pross, L.D.S. jaunuoliu

i “Young Worke- 
Užrašykitę “Y. W.” sa

vo jaunimui!

inteligentijai, 
jį užrašyti per “Lais-

“Young Worker” da- 
išeina kas savaite. Jo

Draugai turėtų daugiau ra
šyti “Laisvėie” apie Massa
chusetts L.D.S. vajų. Tuomi 
daug pagelbėtu naujų nariu 
gauti, ypatingai reikia iš ko
lonijų parašyti draugams.

Beie, 
bar jau 
kaina $1.00 metams ir 60c pu
sei metų; daug pagerintas, i Visi lawrenciečiai turėtų-savo 
Yra eilė gerų lengvų skaity-Jaunuolius prirašyti.

Lawrence veikiausiai bus 
tvirta L.D.S. Jaunimo kuopa.

Lietuvoj buvo kelios audrin
gos dienos, o pajūryj sausio 23 

~jvo tikra audra. ' 
Audra naktį buvo tokia smar 
, kad apvertė tr;s vagonus, Į 

stovėjusius uosto geležinkelio Ii- ’ 
n i joj e. 
molus. Marėse labai pakilęs ninku veikiausia 
vanduo.. :

1 Turėjo įplaukti į uostą trys nizuotų. ' 
laivai, bet jie c’ėl didelio van-i Unijigtai sav0 
dens mušimo j uosto angą, uos- ' f 
to pasiekti negalėjo ir stovėjo ATT-, A , . ,
jūroje. Vienas jų mėgino ,NRA tarpininkų ir bosų su
plaukti j uosta, bet turėjo grįžti jiems sąlygas, kaipo
atgal. ' .netinkamas, atsižvelgiant į

Audra įvairiose vietose nu- gyvenimo brangenybę ir 
nešė
medžių ir kitokių nuostolių pri- darbininkams minim uose 
darė. darbuose.

_____ ’_______ J Samdytojų skebai peiliais 
subadė apartmentinio namo 
darbininką streikierį Alber
tą E. Perry Coronoj, N. Y. 
PoPcistas Huber peršovė 
streikierį Josephą Petronį. 
930 W. 9tb St., Brooklvn 
James Eppeasonui, 200 
Wadsworth Ave., Bronxe, 
savininkų gengsteriai pavo
jingai sudaužė galvą. Visi 
trys sužeistieji radasi ligo
ninėse. . ,

ninkai. ir tarnautojai vieš
bučiuose

iškeltą darbininkų.
įstaigose rengiasi į visuoti-! Wall Stryto kapitalistų su- K o n g r esm anas Charles

_ .Prie 75 tūks-'mokslą, kur Morgano ir ki- Kramer iš Californijos jau 
Bangos mušė per abu tančių organizuotų darbi- tų bankininkų tarpininkas j atvirai pareiškė, jog jis ta

__________prisidės McGuire kvietė, šį .generolą sumanymą šiandien įneš 
:dar 100 tūkstančių neorga- suorgąnizuot 500,000 f ašis-Į Jungtinių Valstijų kongre- 

Itų armiją ir užgrobt Ameri- Isui kaipo priemonę delei iš- 
susirinki-' kos valdžią, paliekant tik , naikinimo komunistinio ju- 

me su pasipiktinimu atmetė | ftooseveltą preziden

na streiką.

įto vie-, dėjimo.
'toj, kaipo tinkamą yašis-į Kaip kitose šalyse einant 
tams. y prie fašizmo, taip ir Ame^

Užtat dabar Dickstein-'rikoj—visų pirma daroma
MacCormack komisija iške- žingsniai išdraskyt Komu-

ė stogus: Stag vergišką dabartinę būklę pė bilių, kad būtą bandėta- nistų Partiją, o paskui ir

Kadangi milžiniška dau--------------------
unijos-'Sajungos . n v
yra nusistatę , HaiiptlliailIiaS OlIVeFCia 

prieš M. Tighe’ą, tai jiems ' 
dabar liko priversta nusilei
sti ir Darbo Federacijos 
Pildančioji Taryba su prezi
dentu Greenu priekyje. Ne
galėdami atsispirti prieš ei
linių narių reikalavimus, 
Federacijos vadai, todėl, ža
dėjo pradėti vajų už suorga
nizavimą neorganizuotų me
talistų į Plieno, Geležies ir 
Cinos Darbininkų Sąjungą, bū j0 buvęs draugas Isidor 

_____ _____________ Fisch, kuris .paskui išvažin- 
,vo atgal į Vokietiją ir mirė.

Frinriifii Vmk ' Pas Hauptmanną rado anie 
DCUOIUC i ooo tu pinigų, kuriais 30,000 kareivių prieš Abys-

AnFra Tw!r Palziln i buvo išmokėta už žadamaHilu d liCK fdKiiO iLindberghų vaiko sugraži-
Bet dabar 

Hauptmannas nuduoda, būk 
tie piniaai buvo jam neži
nant palikti, idant nuo Fis
cho suverst kaičią ant 
Hauptmanno. 

f 

Hauntmannas reikalania,

guma jų 
darbininku

Vaik vagystę ant Fischo
FLEMINGTON, N. J. — 

■Nuteistas mirti, kaipo Lind- 
berghų vaiko vagis ir nužu- 
dytojas, B. R. Hauptman
nas jau pergabentas į “mir
ties namus” Trentono kalė
jime. Jis, tačiaus, bažijasi, 
kad esąs nekaltas ir atvirai 
tvirtina, būk .vaiką peo-ro-

'PARYŽIUS. — Trejetas ™™i2*yams. 
metų pirmiau Francūzų po
litikieriai didžiavosi, (kad jų 
šalyj beveik 1 nėra krizio.: 
Bet dabar suskaito jau 500,- 
000 įregistruotų bedarbiu: o 
daug daugiau neregistruo
tų. i ‘ 
skaičius Franciioj yra 44 
nuošimčiais didesnis negu! 
tą pačią savaitę metai atgal. 
Per paskutinias septynias 
dienas iš Franci jos depor
tuota 562 ateiviai darbinin
kai del darbų stokos.

Šia savaitę bedarbiu i^a^_v.^ew Jersey vaistuos 
z 'valam paskirtu įam bent

$30.000 delei jo apeliacįios 
bv]nq. nev* kurie jis tiki01’ 
būt išteisintas, Tuo tarnu į 
diene po atsišaukimo i iam 
n r i t a r i,a n č ia “tmHika” 
Hauptmannas gavo $70 au 
kų.'

4

• • (

mi iki $1,000 bei 2 metų ka- visas klasines darbininkų 
Įėjimo tie žmonės, kurie'organizacijas.

SUKILĘ PRIEŠ JAPONUS KAREIVIAI JAU 
PUOLA SVARBIAUSIA MANCHUKUO MlESTį

. Manchukuo kareivių suki-1 karinius lėktuvus ir kitus 
limas prieš Japonų koman-jkaro pabūklus; bet sukite- 
dierius kas įkartą smarkiau nebėgo, o stojo į griež

tas grumtynes prieš Japo- 
... , . • , , , ‘nu armija. Paskui jie kiek-Ini.ios kareivių; bet sukilę-1 -p ) ^itraukė bįt 
;hai per įnirtus} visos nak- , y apkasus ir ansidrūtino ties, mūšį sukirto. Japonų ^±^4^ pS 
| kariuomenę, priėjo prie T<wonil-o<, snxkas -

rvAvrnnc KAimiviAT svarbiausio Manchukuo mie- P J P • 
FRANCUOS KAREIVIAI sį0 Mukdeno, užėmė jo pa- 

PRIEš ABYSSINIJĄ .
Roma.. — Italija išsiuntė miestą. ' . * . I I.J-vTiIr

plėtojasi. Prieš sukilėlius 
buvo atsiųsta 5.000 Jano-

sto Mukdeno, užėmė jo pa- Diena iš dienos vis labiau
(kraščius ir pradėjo atakuoti skleidžiasi ir Mandžurijos

- <' ' valstiečių ir darbininku fifths
Prieš sukilėlius Japonija kluoti sukilimai prieš Japo- 

atsiuntė tankus, kanuoles, niios imperialistus.siniją. Pranešama, kad ,ir 
Franci j a rengiasi siųst savo 
kariuomenę i Abyssinb’os. Naziai Pašiepia Mussolini 
pasieni Ruošiama bendras d j Grasinimo Abysfinijai 
imperialistų užpuolimas J J
prieš tą vienintele nepri-j BERLYNAS. — Hitleri- 
klausomą negrų šalį pasau
lyje.

Plėšia Elektros Naudotojas
New Yorko valstijos sei

mo komisija, Albany, pada
rius tyrinėjimą, atrado, jog 
elektros kompanijos per
daug • apiplėšia panrastus

ninku laikraščmi piktai šai
posi iš Musšolinio grąsini- 
mų Abyssim’mi. kuria JP'di-

Japonija stengiasi nėr jos imperialistai rengiasi 
prievartą įbrukti Chinijai paverst savo kolonija. BetT^tros naudo^oius namuo-
didelę paskolą, kad po ta ir Vokietiios naziai nori.su- se. ’Sako, jeiru ko^ppn’i^s 
priedanga^ galėtų už vai d vt grąžint Vokietijai buvusias nepasitaisvq, tai ^al reikią 
Chinų gelžkelius, kasyklas, pirm karo jos kolonijas Af- perimti elektros biznį i val- 
žibalo šaltinius ir kitus ša- riko j; tik kad dar negauna stiios bei miestų ’valdybų 

dies turtus. ; progos. rankas.rankas.



Pirmad., Vasario 18, 1935

v

Antras Puslapis

.. LITHUANIAN DAILY PUBLISHED BY
The Laisve Inc.

every day, except, Sunday •
<6 TEN EYCK STREET, BROOKLYN, NEW YORK

SUBSCRIPTION RATES:
United States, per year____________ $5.50
Brooklyn, N. Y., per year__________ $7.50
Foreign countries, per year________$7.50

Canada and Brazil, per year_____ $5.50
United States, six months _________$3.00
Brooklyn, N. Y., six months_____ $4.00
Foreign countries, six months_____ $4.00
Canada and Brazil, six months----- $3.00

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

of March 3, 1879

i ’ i } -4 • •.• < 1 • ♦ ♦ > ’ i

Gal būt ji* daugiau lietuvių įeiną įj tą 
svarbų valdžios organą. Šituos t;iWmes 
galime atskirti sulig jų pavardėmis.

Baltarusijoj randasi apie virš 6,000 lie
tuvių—darbininkų ir kolektyviečių. Va
dinasi, labai maža saujelė, palyginti su 
bendru gyventojų skaičium. Bet* nepai
sant to, į atsakomingas valdžios įstaigas 
įeina didelis nuošimtis lįetuyių* Ką gi tai 
reiškia? Ogi tai, kad Sovietų Baltarusi
joj, kaip ir visoj Sovietų Sąjungoj, nepai
soma tautybė. Kiekvienos, kad ir ma
žiausios tautybės žmogus gali būti pa
statytas į žymiausią vietą, jei tik jis 
arba ji ištikimai darbuojasi plačiųjų dar
bo masių haudai. 1 1 ■ • 1 1:

i Milžinišk i Pelnai Iš
’ V f

Pereito Karo
York,-nuo 1916 iki 1920 metų, žinoti 'puikiai. Patariame 

Jamison,.pasiskaityti brošiūrą “Krik- 
;_7. vL. ir Darbininkai,” 
| kurioje rasite daug medžia
gos apie kunigų darbus

Jie ir Mes

|
T

Lietuvių Darbininkų Susivienijimas 
kovoja už įvedimą socialės apdraudos 
Jungtinėse; Valstijose, už pravedamą J. 
V. kongrese H. R. 2827 biliaus. Nuo pat 
savo įsikūrimo ši organizacija nesigaili 
darbo ir iškaščių, kad iškovojus Ameri
kos darbininkams socialę apdrauda, kad 
užtikrinus darbininkams—bedarbėje, li
goje ir senatvėje — žmoniškesnį pragy
venimą., Lietuvių Darbininkų Susivieni
jimas, kai ir visi pažangūs lietuviai dar
bininkai, žino, kad nei fraternalės orga
nizacijos, nei apdraudos kompanijos, nei 
savišalpos draugijos bei kliubai to užtik
rinimo darbininkams duoti negali. At- 
penč, bedarbės metu, pačios fraternalės 
organizacijos ir savišalpos draugijos žy
miai nukenčia del biednatvės ir vargo, 
kuris ’turi apgaubęs mases darbininkų. 
Kaip tiktai dėlto, kad išgelbėjus tas or
ganizacijas, sudėtus darbininkų centus į 
jas, reikalinga kovoti už juo skubesnį 
įvedimą socialės apdraudos.

Paimkim dabar kitas panašias organi- , 
zaęijas. Štai turime “seniausią ir di
džiausią” organizaciją SLA. Ką ji (t. y. 
josios vadovybė, viršininkai) veikia šita. 
kryptimi? Jeigu pereitam seime' SLA, 
dėka pažangiųjų delegatų ir komu
nistų spaudimui ir reikalavimui, buvo 
užgirtasi fcis biliiis (pereitam kongrese jis 
vadinosi H. R. 7598), tai tiktai tuomi ir 
pasitenkinta. Daugiau p^u šiaudelis ne
pakelta iš ponų B.agočių ir Vinikų pu
sės! Bet jie plepa apie “lietuvybės kėli
mu,” apie “patriotizmo reikalus.” Jie 
leidžia “proklamacijas” apie ‘tautos šven
tes'.” kiekvienas sąmoningas darbo žmo
gus žino, kad tas viskas yra tiktai fra
zės sulaikymui narių nuo rimtesnių dar
bų, nuo kovos už savo reikalus.

Štai, kame veriasi pamatinis skirtu
mas tarpe jų vadovaujamos organizaci
jos ir mūsų!

Daugiau: Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimas stovi už šaukimą visuotino lie
tuvių darbininkų suvažiavimo kovai prieš 
karą ir fašizmą, kurio pavojus vis labiau 
grūmoja darbininkams. Kuomet mūsų or
ganizacija veda didelį tuo reikalu darbą, 
tai Bagočiai ir jiems panašūs tiesioginiai 
arba netiesioginiai remiai visokias “lietu
vių dienas,” visokius “skridimus,” kurie 
daromi tuo tikslu, idant sustiprinus fašiz
mą!

Tai štai kame keri esminis skirtumas 
tarpę jų ir mūsų!

Darbininkai patys lengvai gali padary
ti išvadas! 

fKn • •; >
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Ambražiūnas Baltarusijos Liau- 
dies Komisarą Taryboj

“Raudonasis Artojas” praneša, kad 
Petras J. Ambražiūnas yra išrinktas 
Baltarusijos ' Komunalio Ūkio Liaudies 
Kūtnišaru. Drę. Ambražiūnas, veiklus 
dalyvis revoliucinėse kovose laike civili
nio karo (jis taipgi veikė Lietuvoj laike 
Sovietų valdžios gyvavimo), yra darbi- • 
ninkas. Savo atsidavimu revoliuciniam 
darbininkų judėjimui, taipgi savo suma
numu jis užsitarnavo didelio pasitikėji
mo Sovietų Baltarusijos darbo žmonių 
masėse (Plačiau apie Ambražiūną gali
ma: gauti žinių ALDLD išleistoje R. Mi- 
zaros knygoje: “Sovietų Sąjunga Pen
kioliktais Metais, 1917-1932). Tas pats 
d. Ambražiūnas, beje, išrinktas BSSR 
Centpaliniam Veik, Komitete ir kanditda-

Mu4 Prezidiumą.
K f Baltarusijos Centralinį Veikiantį į 

Komitetą • įeina, greta d. Ambražiūno, j 
dd. A. V. Augustaitis ir K. A. Bangaitis i 
(pastarasife laimėjęs Lenino ordeną). I

Žydinti Respublika . ,, >
Darydanias Sutrauką Sovietų Baltam- 

sijos XI Sovietų suvažiavimo, “Raud. 
Artojas,” greta kitko, pažymi:

Visos Baltarusijos sovietų suvažiavimas, 
o kartu su juo ir visi sovietų Baltarusijos 
darbo žmones, su proletarinio išdidumo jau
smu pažymėjo didžiausius, pasisekimus, ku
rie mūsų įgyti visuose Socialistinės statybos 
frontuose.

Iš atsilikusios šalies, ir nekultūringumo 
šalies, iš Rusijos carizmo kolonijos, BSSR 
mūsų partijai ir jos vadui draugui Stalinui 
vadovaujant, visos SSRS proletariatui pade
dant virto žydinčia didžiosios Sovietų Są
jungos respublika. BSSR pasisekimai yra 
aiškia išraiška tų gigantiškų pergalių, kokių 
atsiekė visa Sovietų Sąjunga.

Ir tik po proletarinio internacionalizmo 
vėliava, po vėliava kovos už leniniškos na
cionalinės politikos pergalę soviėtų Baltaru
sija išėjo į priešakinių respublikų ir sričių 
eiles.
Tiek Sovietų Baltarusijoj, Tiek visoj 

Sovietų Sąjungoj dabar dedama didelių 
pastangų, kad juo daugiau pagaminus 
gyvenimo reikmenų, kad juo greičiau pa
kėlus kolektyviečių ir darbininkų gyveni
mo lygmalą. Nereikia nėi sakyti, kad 
tas bus pilniausiai ir greitu laiku pasiek
ta. • Dar metki-kiti praeis ir mes maty
sime (jei tik imperialistai hesuruoš. karo 
prieš Sovietus), kaip Sovietų darbinin
kų ir kolektyviečių gyvenimo lygmala 
pralenks visų kitų kraštų'.

Hauptmanno Bylai Užsibaigus
Lindbe.rghų vaiko vagišiaus byla ,— 

Hauptmanno—pasibaigė. Jis nusmerk- 
tas būti sudegintu elektros kėdėj. Mums, 
žinoma, del to mažai galvą skauda. Mes, 
kaip skaitytojai matė, nepalaikėme nei 
vienos, nei kitos puses. Mes žinome, kad 
esamoj visuomeninėj sistemoj, kur vis
kas rymo ant pelno ir grobimų, panašios 
kriminalybės, kokia buvo papildyta su 
Lindberghų vaiku, yra ne naujiena. 
Hauptmannas yra kriminalistas, sako 
teismas, Hauptmannas papildė “didžiau
sią kriminalybę Amerikoje.” Gerai, bet 
Haupmannas juk yra tos pačios sitemos 
išauklėtas—sistemos, kuri leidžia išnau
dotojams plėšti ir žudyti darbininkų vai
kus ir pačius tėvus masiniai!

Mums čia, tačiau, svarbu priminti štai 
kas: buržuazinė spauda, nuo to laiko, 
kaip Hauptmanno teismas prasidėjo, ra
šė ne špaltomis, bet puslapiais apie pačią 
bylą. Neretai nuo penkių iki 8-nių ištisų 
puslapių kapitalistinė spauda užpilyda- 
vo jovalu apie. bylą. - Jai rūpėjo, ji talpi
no, apie tai, kokia suknele ta ar kita , 
buržuazė, būdama teisme) vilkėjo, kuo pa
sižymėjo’tas ar kitas liudininkas ((netgi 
ir kriminalistas!); Haujitmanno paveiks-; < 
lai buvo talpinami po kelis toj pačioj lai* ■, 
kraščio; laidoj! Tas viskas prieš tai iškėlė 
ne tiktai labai aitrią protaujančio žmo
gaus nuotaiką, bet pasišlykštėjimai •

Palyginkit, drauge skaitytojau, .buržu
azines spaudos atsinešimą linkui Haųpt- 
iūanno bylos su josios atsinešimu linkui 
bylos nekaltų Scottsboro berniukų, An
gelo Herndon—negro kovotojo; arba Ta
rno Moohey bylos reikalų. Šitiems dar
bininkų vaikams, darbininkų * klasės ko
votojams ta pati geltonoji spauda tiktai 
šimtinę dalį (kai kada) suteikė tos pub
likacijos, kokią davė kriminalistui Haupt- 
mannui! Dažnai ir to nedavė.
Sugedusios spaudos nusistatymas, mat, 

yra: pliaušk kiek galint daugiau,apie kri
minalistus, bet tylėk>ąpie tuos, kurie žų- . 
domi arba bandoma nužudyti del to, kad ;1 
jie darbininkų vaikai, kad jie kovoja 
prieš išaudojiiho sistemą!

T

Senato Amunicijos Komitetui 
vedant tyčinė)imą, dabar iški
lo į viršų, kokius milžiniškus 
pelnus pasidarė Amerikos kapi
talistai ir stambios korporaci-• Į l 1 'jos. • 1 ■ ’

Įvairios korporacijos pasida
rė pelno nuo 20 iki 800 nuošim
čių ant įvezdinto kapitalo.

Štai kokius milžiniškus pel
nus padarė Sekamos kompani- fnuo 1915 iki 1918 metų.
jos 1917 metais:

American Brass kompanija 
padarė pelno $13,427,757, tdi 
yi’a 23 nuošimčius ant įdėto 
kapitalo.

Ėėthlehiem Steel korporacijos 
pelnas $61,810,017; 43 hubšim- 
čiai.

United States Steel pelnas
$585,494,430; 35 nuošimčius; 
1918 metais — $519,469,417;
29 nuoš.

Jones and Laughlin Steel 
kompanijos pelnas $48,869,577;
47 nuošimčiai.

Utah Copper kompanijos^ pel
nas $32,000,000; 200 nuošimčių.

Colt’s Patent Fire Arms kom
panijos pelnas $5,797,793; 64 
nuošimčiai; 1918 metais pada
rė $5,693,152 pelno; 51 nuošim- 
ti- .

Savage Arms korporacija 
padarė pelno 1917 metais $6,- 
517,564;. 65 nuošimčius; 1918 _ _
metais padarė pelno $6,917,- pasakytą Scrantohe,

1 ' - A- _

Mrs. Catherine < __ „Z. _ . ..
,New York, nuo 1915 iki 1920 ščionybė ir 
■metų. I’ • •
j George F. Johnson, Endicott, I g.QS aDįe - 
iN'J" nUOwT-iki ,1918 "Jo,t klasių kovoje.'

Pamatiniai, tautiškų pa
rapijų kunigai ir vyskupai 
nėra geresni už katalikų 

įlaukubse pereitam imperialisti- bažnyčios kunigus ir vysku- 
niam kare, tai Amerikos tur- pus. Jeigu vyskupas Gre- 

iki čiai darė iš karo milžiniškus tėnas iš sykio bandė patai- 
1 pelnus. I kauti Scrantono darbinin-

Frelinghuysen, Į Daug buvusių kareivių šian- kams, tai jis darė SU tuo iš- 
dien neturi darbo; daugelis jų rokavimu, idant juos laimė- 

kląse, jus savo pusėn. Daug ir ka- 
t------------- jtalikų bažnyčios kunigų
Darbininkai turi vesti kovą, taip gudravoja ir suvedžio-

j Thomas W. Lamont, nuo 1915 
ir iki 1917 metų. .

j Taigi, kuomet tūkstančiai I 
iki Amerikos darbininkų žuvo karo

I Alfred I. du Pont, 1916
1917 metais.

James B. Duke, nuo 1916
1918 metų.

Edsel Ford, 1920 metais.
Henry Ford, nuo '1915 

1920 metų.
Adaline

nuo 1917 iki 1920 metų.
Henry C. Frick, Pittsburgh, badauja, o kapitalistų 

skęsta turtuose. ’ 
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ka^.aAs, bQtų.,iv!sAa ja daU darbininkų."' Jie~ir- ' 
gi nūduoda d a r b i n i nkų 
draugais, bet ,tik laikinai.
Taip ir vyskupas Gretėnas, ■ 
kaip patys sakote, tapo at- . ■. 

J. Siurba. 'vipas darbininkų priešas ir : 
net valdžiai skųsdavo darbi- . 
ninkus. Jis tą darė ne todėl, ■ 

■ kad juokų skyriuje kas nors ’ 
i jį pajuokė, bet todėl, kad jis 
,buvo parsidavęs valdančiai 

to valdžiai. Aš būdavo ban- klasei.
dau jį perkalbėt, kad taip I iš antros pusės, mes, ko- 
nesielgtų, bet jis būdavo munistai, nenorime įžeisti 
man atsako: Aš žinau, kad kitų įsitikinimų žmonių, 
komunizmas yra geriausia Mes norime kuogražiausiai 
darbininkams išeitis, bet ne ir draugiškiausiai diskusuot 
per tokius, kaip scrantonie- .klausimus su katalikiškų ir 

tautiškų parapijų darbinin- r 
kais. Pavadinimas “neza- 
liežninkais” neturėtų būti 

Redakcijos. Komu- joks įžeidimas. Tautiškų 
atšinešimas linkui parapijų žmonės patys tan-

Robert Walton Goelet,
1915 iki 1917 metų.

Joseph R. Grųridy, 1920 met. !bedarbių ir socialė apdrauda. 
: Amla M. Harkness, New, Tegul kapitalifetai nors kiek 
York, nuo 19115 iki 1920 metų, duoda darbihinkams to rmlžmiš-

Edward S. Harkness, New, ko turto, kurį darbininkai jiems 
York, nuo 1915 iki 1920 metų, 'sukrovė.

Arthur Čui'tis James, New

SKAITYTOJU BALSAI
Nesutinka su d. Bimbos

K : *

Prakalba
Gerbiami laisvieciai

Prisiunčiu jums 
ves” prenumeratai $6. Tą 
pusę dolerio dekite ten, kur 
jums geriau patinka.

Aš noriu jums priminti 
Į apie drg. Bimbos prakalbą, 

Pa.
Man rodosi, kad vienos sek
tos augštinimas, o kitos že- 

■■■ j minimas nene'ša darbinin- 
63 kiškam judėjimui naudos. 

iPav., vienus vadino’ katali- 
ling’kais, o kitus “nezalieznm-

“Lais

čiau
Viso labo,

381; 43 nuošimčius.
Bethlehem Shipbuilding kor

poracija lpl8 metais padarė i 
pelno $6,741,735; 40 nuošimčių;' 
1919 , metais—$11,627,238; 
nuošimčius. ... . . 1 

. Newport News Shipbuilding1 
ir Dry Dock kompanija 1917 kais,” kurių buvo prakal- 
metaįs padarė pelno $3,298,601; bose didžiuma, o tų vadini- 
86. nuošimčius; 1918 metais—namų katalikų,buvo tik ke- 
$3,990,311; 72 nuošimčius; 1919 lėtas. Jų sektą vadina lien

"" v tuviškai, o ne lenkiškai. Vi- 
1920^^ metais $5,764,089; prakalbą sakė , lietuvišr 

kai, tai kam buvo įmaišyt 
šitą žodį lenkiškai? Tas la
bai atstumia žmones nuo 

. darbininkiško j udėjimo.
Vieną dalyką aš noriu

metais-T-$4,916,655; 70 nuošim
čių; : 
75 nuošimčius.

Bethlehem Loading kompani
ja 1918 metais padarė pelno 
$151,518; 362 nuošimčius ant 
įvezdinto kapitalo. .

Calumet and Heckla Mining 
kompanija padarė pelno $9,- jums priminti, kuris įvyko 
500,000; 800 nuošimčių. keli metai atgalios, kada 

? tautinėj parapijoj buvo vys-
Kapitalistai, Kurie Padarė kūpąs Gretėnas. Jis buvo

Milionus Dolerių Pelno dabai prielankus dąrbinin- 
Komitęto tyrinėjime buvo pa- ' kiškam ^judėjimui. Vieną 

rodyta skaitlinės, kad 47 asme- 'kartą lošėme teatrą “Į Ry- 
nys, kurių metinės įplaukos ne- j tų Šalį.” Perstatė ALDLD. 
siekė miliorio dolerių iki 1917 Aš iš vyskupo paskolinau 
metų, 1917 metais jau turėjo scenerijas, jo paties padirb- 
nuo vieno miliono ir daugiau tas, be jokio atlyginimo. Ir 
metinių įplaukų. Reiškia, karas taip būdavo visiems progre- 
padare 47 naujus milionierius. |syviĮįmš durys atdaros: ar 

štai sekami kapitalistai tu- plhkįtUs platinti, arba ti- 
kietus pdrdavinėti visi bu- 

^davo viešai gali, kas tik no- 
1 ri, ant sąliukes, ar net prie 
jbažnycids. Niekas puses žo-

Christiaria Arbuckle, ' New džio nesakydavo.
Bet vėliaus atsirado koks 

New i ten geraširdis ir per “Lais-

tuviškai, o ne lenkiškai. Vi

re j o pO milioną ir daugiau 
įplaukų laike karo:

George F. Baker padarę po j 
milioną ar daugiau pelno į me- , 
tus nuo 1915 iki 1918 metų. j

York, nuo 1915 iki 1920 metų.
į Helen C., Bostwick,
York, nuo 1915 iki 1919 metų, Įvę” juokų skyriuje išvadino 

nuo Gretėną “karvių vyskupu.” 
Tai ve kas paskui atsitiko:

Frederick G. Bourne, 
1915 iki 1918 metų.

Asa G. Candler, Atlanta, Ga., Ne tik progresyviams, bet
nuo 1915 iki 1917 metų.

Andrew Carnegie, nuo 1915 
iki 1917 metų; ‘ J •1 ' • z 
: ’ William A. Clark; New York, 
nuo 1915 iki 1918 metų. 1

Edriiund C. Converse, Green
wich, Conn., nuo 1915 iki 1918.

James Couzėhs, Detroit, nuo 
1915 iki 1917 metų.

Cyrus H. K. Curtis, nuo 1915 
iki 1919 metų. į ''

Henry P. Davison, nuo 1915 
iki 1917 metiįz

Cleveland H. Dodge, nuo 1915 
iki 1918 metų.;

Mr$. Frances G. du 
nuo 1916 iki 1917 metų.

Henry .F. du Pont, nuo 
iki 191,9 metų.

Pierre S. du Pont, nuo 
iki 1917; , u ,,x/ ,

i Thpmaą i (Col^n?an du Pont 
nuo 1915 iki 1918 mėtį.

William du bont, 1916 me
tais.

Pont,

1915

19h

Nuo 
histų 
tautiškų parapijų narių yraikiai save vadina “nezaliež- 
lygiai toks pat, kaip ir lin- ninkais.” 
kui katalikų, protestonų, 
bei kitų tikėjimų: Mes 
trokštame visus tuos dar-

atšinešimas

Nesivaržo dėl Miško
PAPILYS. — Buvo miško 

varžytines. Seniau, geresniais
A

bininkus apsviestl ir paliuo- iaį^ais> tokiose varžytinėse ūki- 
suoti iš po kunigijos jungo. ninkai įvaržydavo brangiau 2-3 
Kunigai, drauge, yra dar- kartus virš pradedamosios kai- 
bininkų išnaudotojai. Jie ’nos. Dabar to nėra. Perka 
yra susirišę su bosais ir ka- už tą pačią kainą ir tai pe visi, 
pitalistais. ;Tą turėtumėte nes pinigų neturi.

i
e

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
>71 Like Street Newark, N. J.

Telephone: Humboldt 2-7964

DARBININKŲ 
SVEIKATA

R

‘.ir man pačiam pradėjo da- 
rytiš'ankstu toj parapijoj 
dalyvauti: Tai dabar, drau-^ 
gai, pagalvokite, ar neša ge
rą ar blogą įzėidimas kito 
žmogaus įsitikinimų?

Vieną karlį vyskupas 
man pasakė: Kazimierai, tų 
protingas žmogus ir kaip tų 
gali dirbti su fanatikais? 
Juk, sako, jie pirma buvo 
Romos fanatikai, b dabar 
Mockaus. Žinai, sako, žmo
gus bemokslis protaut ne
gali laisvai.

Tai matote, draugučiai, 
kokia iš to nauda. Ne tik 
ką žmones sukėlė prieš dar
bininkų klasę, bet pąts vys
kupas būdavo, jeigu tik su
žino, kad rengiami kas 
nors darbininkiško., tki pig
inu tinis bėgdavo šktįšt mies-

SAUGUS BŪDAS SULIESĖTI
Aš esu “Laisvės”, skaitytoja 

ir labai mėgiu skaityt jūsų pa
tarimus. Gal jūs būsite taip 
malonus ir mail ką patarsite. 
Aš esu jauna vedusi moteris, 
24 metų amžiaus ir sveriu 207 
svarus, ūgio 5 pėdų, ir 7 colių. 
Kaip aš galėčiau numesti bent 
dalį savo svorio? Aš mėginau 
laikytis ant dijetos, tai aš tada 
pasidariau lengvesnė, bet aš 
negaliu išlaikyti, nes pasida
rau silpna ir galva man svaigs
ta. ' Aš esu riebi nuo pat ma
žų dienų, tAi gal dėlto sunku 
man suliesėti. Ir aš labai tu-1 
riu kietus vidurius. Nors aš 
ir imu slyvų, bet nieko jos ne
padeda. Ką aš turėčiau su vi
duriais daryti ir kaip su mais
tu ? Būdama ant apribotos di
jetos, aš numetu ir 15 sv. pėr 
15 dienų, bet aš tada tik apel
siną valgydavau pusryčiams, 
pomidorų ir keletą džiovimų 
pietums ir truputį salotų vaka
rienei.
na, kad turėjau pamesti tokią 
dijetą.

Jums viduriai užkietėję. Ir 
čia galima pataisyti. Tik, susi
mildama, daugiau jokių liuo- 
suojamų, draskančių vaistų ne
bevartokite. Vartokite papras
tą gamtinį maistą, gerkite vie
toj vandens limodaną: į kvor- • 
tą vandens įspauškįte po vieną 
citriną. Jums saldyti nie ne*- 
reikia. Galite, be to, imti ir 
sėmenų (“flax seed”), čielų, 
nemaltų, po porą, po trejetą 
šaukštų, įmaišytų į stiklą šilto 
vandens. Tokia dozė galima 
ir pakartoti.

.Gaukite skydinės liaukos, 
“Thyroid tablets, 2 grs., 100 
tablets.” Pirmą savaitę-kitą 
imkite po pusę tabletės prieš

| valgymą, o paskiau po čielą, 
per keletą mėnesių, kol gero
kai suplonėsite. Ir tada taipgi 
galėtute jų imti po vieną tab
letę kas diena.

Su maistu, tai ypač žiūrėki- 
te, kad Jums vitaminų ir mi
neralų būtų pakankamai, o jų 

_gausite daugiausiai su šviežio- 
Taip pasidariau silP-Įmi5 daržovėmis ir vai8iais. Ga.

i Įima ir konservuotų bei džio
vintų. Galima kiek ir pavirti, 
retkarčiais, bet daugumoje 
vartokite šviežieną. Be to,

Į • - ■ I ‘ . I*

žuvų, kiek mėsos. Tik visai ne
daug krakmolų, miltinių val
gių, saldžių ir riebių daiktų.

Imkite mielių bent po vieną 
plytelę kas diena, o da geriau, 
po 3 kas diena. Vietoj sviesto 
imkite po kelis šaukštus žuvų 
aliejaus, tai apsirūpinsite vi
taminais.

Judėkite d Augiau, vaikščio
kite, pasimankštykite, 
pakvėpudkite.

ATSAKYMAS
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Tiesa, sulyg savo ūgiu J.ūs Jums reikia sūrio, kiaušinių
esate truputį sunkoka.
Drauge, nemėginkite

Bet, 
okiu 

greitų būdu suliesėti, nes tai 
pavojingą sveikatai. Jeigu Jūs 
pasidarytumėt bent dviem sva
rais lengvesne per savaitę, tai 
to pilnai ir užtenka. Kad Jūs 
esate sau riebutė iš pat ma
žens, tai daug nereiškia: su
liesėti vis yiena galima, bet 
po truputėlį, šaiigiai, be žalos 
Jūsų organizmui.
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KALTINIMO AKTAS
G. E. Zinovjevo, G. E. Evdokimovo, A. M. Gertiko, I. P. Bakajevo, A. S. Kuklino, L B. Kamenevo, J. V. Šarovo, G. F. Fedorovo, I. S. Goršenino, 

A. B. Perimovo, 1.1. Tarasovo, L. J. Failovičiaus, A. V. Gercbergo, S. M. Geseno, B. N. Sachovo, A. F. Baškirovo, N. A. Sarkovo, B. L. Bravo, A. I 
Aniševo byloje, kaltinamų prasižengimuose, numatytuose RSFSR. Krim. Kod. 17,58-8 ir 58-11 straipsniais.

r Liglaikino ir teismo tardymo daviniais by
loje apie palepinę kontr-revoliucinę teroristinę 
grupę, paruošusią ir įvykdžiusią taip vadina-

* mam “Leningrado centrui” vadovaujant Le
ningrade 1934 m. gruodžio 1 d. užmušima 
SSRS CVK prezidiumo nario, VKP (b) CK 
Politbiuro nario ir VKP (b) CK ir Leningrado

: komitetų sekretoriaus drg. S. M. Kirovo, buyo 
. nustatyta, kad vienkart Maskvoje vykdė savo 
kontr-revoliucinį palėpinį veikimą, taip vadina
mas “Maskvos centras,” susidarantis iš buvu

sios antisovietinės Zinovjevo grupės vadovų, 
nepaliovusios, nežiūrint į savo kapituliaciją, 
savo palėpįnio darbo, nukreipto į įvykdymą 
kontr-revoliucinių tikslų, taip vadinamos zi- 
novjeviniai trockistinės platformos dvasioje.

Padarytas sąryšyj su tuom liglaikinis tar- 
k dymas pilnai patvirtino šiuos davinius, nusta

tydamas, kad į taip vadinamojo “Maskvos cen
tro” .sąstatą įėjo: G. E. Zinovjevas, G. E. Ev
dokimovas, A. M. Gertikas, L P. Bakajevas, A. 
S. Kuklinas, Ė. B. Kamenevas, J. V. šarovas, 
G. F. Fedorovas ir L S. Goršeninas, apvieni- 
jusieji aplink save eilę aktingiausių buvusios 
antisovietinės zinovjevinės grupiruotės narių 
iV nustačiusieji sistematinius, ryšius su Lenin
grado grupės nariais, nuteistais SSRS Vyriau
siojo Teismo Karinės Kolegijos 1934 metų 
gruodžio 28-29 d. augščiau nurodytoje byloje.

Liglaikinis. tardymas nustatė, kad taip vadi
namas “Maskvos centras” neapsiribojo vien 

*■ tiktai palaikymu ryšių su Leningrado palepinę 
grupe iš buvusių zinovjeviečių skaičiaus ir at
skirais savo vienminčiais kituosi miestuose, 
bet lošė, kaip išsireiškė kaltinamasis Fedoro
vas, politinio centro rolę, sistematiškai bėgyje 
eilės metų vadovavusio palėpitiiam kontr-re-

< voliuciniam veikimui, kaip Maskvos, taip ir 
Leningrado grupių.

Šią aplinkybę, nežiūrint į užsidarymą iš pu
sės pamatinių “Maskvos centro” vadovų—kal
tinamųjų Zinovjevo, Gertiko ir Kamenevo, 
—tardymas skaito pilnai nustatyta ne tiktai 
parodymais asmenų, nuteistų “Leningrado cen
tro” byloje ir, atskirai imant, parodymais Le
nino, pripazinusio, kad jis • buvo “Maskvos 

v centro” įgaliotiniu, Rumencevo ir Mesnikovo 
ir kt.. bet ir eilės, pačių “Maskvos centro” na
rių : Bakajevo, Evdokimovo, Goršenino, Fedo
rovo, šarovo ir Maskvos kontr-revoliucinės pa
lepinės zinovjeviečių grupės narių—Safarovo, 
Bravo, Aniševo, Geseno.

k Vienu iš svarbiausių šios palepinės kontr-re-
* voliucinės grupės, su “Maskvos centru” prieša

kyje, uždavinių buvo išsaugojimas savo kadrų, 
sukaupimas jėgų ir sustiprinimas tarp grupės 
narių piktumo jausmo ir atviros neapykantos 
prieš partijos ir sovietų valdžios vadovus.

i - Kaltinamasis Fedorovas, charakterizuoda- 1 
mas kontr-revoliucinės palepinės zinovjevinės 
grupės veikimą, patvirtino, kad

< “pamatinis uždavinys, kuris tuo laiku sto
vėjo prieš zinovjevinę organizaciją, buvo 
tame, kad organizuotu keliu nueiti palėpėn, 
pertvarkyti savo palėpinio darbo metodus, 
išsaugojant partijoj pamatinius opozicijos 
kadrus. Kadrai buvo išsaugoti tuom, kad 
buvo duotas nurodymas padavinėti apgaulin
gus, dviveidiškus pareiškimus partijon su
tinkant ir klausant suvažiavimo nutari
mų.. .”.
Šie dviveidiški, išdavingi kontr-revoliucinio 

veikimo metodai sudaro charakteringą kovos 
būdų įpatingumą, išmoktų ir plačiai prakti
kuojamų palepinės kontr-revoliucinės zinoyje- 
vinės grupės dalyvių, nesustojančių savo tiks
lų atsiekimui nė prieš jokias priemones.

Savo parodymuose šių metų sausio 4 d., kal-
< bedamas apie tai, kaip “kristalizavosi Mas

kvos zinovjevinis kontr-revoliucinis centras, 
kurio balso klausėsi zinovjevinių grupių daly
viai,” kaltinamasis Bakajevas parodė:

“... Mūsų centras neturėjo jokios teigia
mos programos, kurią jis būtų galėjęs prieš 
pastatyti partijos Centraliniam Komitetui. 
Čia buvo tiktai piktai priešinga kritika svar
biausių partijos priemonių, ši kritika buvo 
naudinga baltagvardietiškiems išsigimė
liams iš “Paskutinių naujienų.”

Tame tai ir gludi mūsų padėties tragedija 
savo kovoj prieš partiją, savo piktaliežuva- 
vime partijos adresu—mes tiesiog nusirito- 
me į baltagvardietišką balą—kontr-revoliu
cinę balą. Leninas buvo tūkstantį kartų 
teisus, kuomet sakė, kad logika kovos prive
da kiekvieną opoziciją prie tiesios nepri
dengtos kontr-revoliucijos. Tokia išvada, 
kurią tenka pripažinti...”

Charakterizuodamas kontr-revoliucinius me
todus, kuriais zinovjevinė palėpė naudojosi . 
savo kovoje prieš sovietų valdžią, vienas iš šios 
grupės dalyvių G. L Safarovas, apie kurį b,yla 
išskirta ir pasiusta papildomam ištyrimui, pa
rodė , ,

“Po įpatingai dažnų. ir gyvų susitikimų 
1932 metais, kuomet kontr-revoliuciniai są
mokslininkai prieš Lenino-Stalino partiją 
manė įnešti į savo sąskaitą tam tikrus pra
einančius sunkumus pereinant nuo pirmojo 
prie antrojo penkmečio, visi palėpės rateliai, 
išsigandę areštų ir riutiniečių sumušimo, 
grįžo prie paprasto gyvenimo prie palėpinio 
šnypštipio, prie ^šliaužiančios korttr-revoliu- 
cijos, prie šulinių nuodijimo...”
šiam gi uždaviniui tarnavo ir plačiai plati

nama tarp šios palepinės grupės narių infor
macija apie įvairius vidaus ir užsienio politi
kos įvykius atvirai kontrevoliuciniam trak
tavime, su žinomu tikrenybės iškraipymu.

Tas pats kaltinamasis Bakajevas šiuo rei
kalu sako, kad

“informacija buvo visuomet savo esme 
kontr-revoliucinė; ji buvo platinama visais 
vidaus ir užsienio politikos klausimais...

Taip, laipsniškai ėjo politinių ryšių siū
lai nuo Zinovjevo buto žemyn, per mūsų % 
butus į Maskvos draugus, tiesioginiai į Le-. 
ningradą ir kitus punktus; kūrėsi ir stiprė
jo kontr-revoliucinė zinovjęvinė palėpė...” 
Ši kontr-revoliucinė “informacija” .buvo re

alizuojama per eilę labiausia artimų Zinbvje- 
vui ir Evdokimovui grupės dalyvių, besinau
dojančių savo tarnybine padėčia prasižengimo 
tikslams, h ■ ■

Tardymo nustatyta, kad būtent tokiu būdu 
yeįkė “Maskvos centro” nariai—Kuklinas, Ger
tikas Evdokimovas, šarovas. ‘sistema.tiniai VaJ 
žinėję Leningradan ir palaikę kontr-revoliuci-1 
nius ryšius su “Leningrado^ centro” nariais. j

Kovoje prieš sovietų -valdžią ši 
kontr-revoliucinė grupė, kaip parodė 
masis Fedorovas, nesibjaurėjo jokių 
niųrt • į.
! ; i .Ofganizacijos nariai

palepinę 
kaltina- 
priemo-

buvo daiginu 
pačięf, niękšingiausio šmeižto, “gandų” ir ple
palų ' apie partijos vadovybę.• J > 'i ► , , ■

„ * . i i Bėgyje viso zinovjevinės oreanizacijos
I veįkimo j jos eilėse buvo kultiviruojamas 

mirsimas ir neapykanta link partijos vado
vybės, fcė to organizacija nesustojo prieš tai, 
kad paleisti darban šmeižtą, melą, apgavi
mą, iškraipyti faktus, tai yra buvo varto
jamos pačios niekšingiausios priemonės, sko
lintos iš fašizmo arsenalo...” 
Apie kontr-revoliucinį palepinės 

nes grupės išsigimimą taipgi sako 
rovas.

Safarovas parodė, kad
“mes stipriai virėme nuosaviose sultyse, vis 
labiau ir labiau didindami savo sugurima ir 
įtraukdami į pelkes visus, kas taipgi kaip 
ir mes, puikiausia proletarinio spaudimo jė
ga į visa praeities purvą buvo atmetama į 
pomirtinį kontr-revoliucinį vidujinės emig- 
ranščinos pasaulį...”

“Visos mintys ir idėjos susivedė prie ide
ologinio formavimosi buržuaziniai restau- 
ratoriškos reakcijos prieš socializmą. .*. Po- 
litiniai antipartijinėj palėpėj susiliejo į vie
ną ištisą reakcinę masę visos kontr-revoliu
cinės, antipartijinės grupiruotės.»Mes 
tome kondensatoriais kontr-revoliucinio 
tumo, ir neapykantos eksploatatorinių 
šių liekanų.. . ”. <«•.,. < /•! < ,
Nepripuolamai šioj, užnuodytoj zinqvjevines 

palėpės nuodais, dirvoj išaugo ir stiprėjo fik- ( 
rai fašistiniai kovos metodai, atvira teroristi
nė nuotaika, privedusi prie niekšingo drg. S. 
M. Kirovo užmušimo.

Apie neišvengiamumą panašios rūšies nuo
taikos, logiškai paruoštos visu charakteriu ir 
visu palėpinio zinovjeviečių veikimo turiniu, • 
sako ištisa eilė kaltinamųjų, kaip iš eilės pa
trauktų šioj byloj, įaip ir iš eilės tų, ‘kurių 
bylos išskirtos ir pasiųstos 
tyrimui.

Apie tai sako: kaltinamas 
giniai surišantis Nikolajevo 
mistine, kaip jis išsireiškė,
gusia ant pamato zinovjevinių kontr-revoliuci
nių nusistatymų, ir kaltinamasis Baškirovas,' 
pareiškė:

“kai Nikolajevo suvis buvo rezultatu jo 
(Nikolajevo) buvimo ir išsiauklėjimo kon- 
tr-revoliucinėj trockistiniai zinovjevinėj or
ganizacijoj” ir kad “visa trockistiniai zi-

zinovievi-
G. L Safa-

vir- 
pik- 
kla-

papildomam iš-

Carkovas, tiesio- 
šuvį su “ekstre- 
nuotaika,” išau-

novjevinė .kontr-revoliucinė organizacija ne
ša politinę atsakomybę už šitą aktą...” 
Tąrdymo nenustatyta faktų, kurie duotų pa

matą pątpikti “Maskvos, centro” nariams tiesų 
kaltinimą tame, kad jie davė sutikimą arba 

>davė .kokius nors nurodymus organizavimui 
padarymo teroristinio akto, nukreipto prieš 
drg. Kirovą. Bet visos apystovps ir visas pa
lėpinio kontr-revoliucinio “Maskvos centro” 
veikimo charakteris įrodo, kad jie žinojo-apie 
teroristinę šios grupės narių nuotaiką ir kurs
tė šią nuotaiką.

“Maskvos centro” nariai ir, pirmoj eilėj, kal
tinamieji Zinovjevas, Evdokimovas, Gertikas 
ir Kamenevas už jų palėpinio kontr-revoliu
cinio veikimo pasekmes, pastūmėjusio į tero
ristinių išstojimų kelią jų Leningrado grupę, 

• todėl turi nešti ne tik moralinę ir politinę at
sakomybę, bet ir atsakomybę prieš sovietų 
įstatymus.

Tą atsakomybę, bent, moralinių ir politiniu 
žvilgsniu negali nepriimti sau ir patys kaltina
mieji.

Taip, kalbėdamas apie savo atsakomybę už 
padarytą 1934 m. gruodžio 1 d. prasižengimą, 
kaltinamasis Zinovjevas parodo:

“..Objektyviai įvykių eiga tokia, kad su 
nulenkta galva aš turiu pasakyti: antipar- 

] tijinė kova, įgavusi praeitais metais Lenin
grade įpatingai aštrias formas, negalėjo ne
padėti šitų niekšų išsigimimui, ši šlykšti 
užmušystė metė tokią nelaimę, lemiančią 
šviesą į visą pirmiau buvusią antipartijinę 
kovą, kad aš pripažįstu: partija visiškai 
teisinga tame, ką ji sako klausimu apie po
litinę atsakomybę buvusios antipartijinės 
“zinovjevinės grupės užmušimą...”.

Patraukti kaltininkais šioje byloje:
1. L P. Bakajevas, 2. L S. 'Goršeninas,

G. F. Fedorovaš, :4. G. E. Evdokimovas, 5. J.
V. šarovas, 6. A? S. Kuklinas, 7.' A. M. Gerti-

• ’ * < ‘ , s • l * .JĮ kas—pripažino savo dalyvavimą “Maskvos 
centre”;

3.

8. Gesenas, 9. Perimovas, 10. Bravo, 11. 
Gercbergas, 12, Faivilovičius, 13. Sachovas— 
pripažino savo dalyvavimą kontr-r evoliucinė j 
zinovjevinėj grupėj;

14. Carkovas, 15. Anisevas, 16. Baškirovas, 
17. Tarasovas—pripažino savo dalyvavimą Le
ningrado palėpinčj kontr-revoliučinėj zinovje
vinėj grupėj;

18; L. B. Kamenevas-pripažino save kaltu, 
patvirtinęs, kad iki 1932 metų dalyvavo palė- 
piniam kontr-revoliuciniam veikime, įėjo į 
“Maskvos centrą” ir kad nenutraukė galuti
nai su Zinovjevu savo ryšių tiktai dėka eilei 
būklės sąlygų. Pripažino, kad “neganėtinai ak
tingai ir energingai kovojo su tuo sugurimu, 
kuris buvo pasekme kovos su partija ir ant 
kurio pamato galėjo iškilti ir įvykdinti savo 
prasižengimą banditų šaika iš buvusios anti- 
partijinės organizacijos padugnių...”;

19. G. E. Zinovjevas pripažino save kaltu, 
patvirtinęs buvimą zinovjevinės grupės centro 
ir savo dalyvavimą jame.

Remiantis augščiau išdėstytu kaltinami:
1. Grigorijus Jevsejevičius Zinovjevas. 1883

metų gimimo, tarnautojas, išmestas iš VKP (b) 
eilių 1932 metais ir atstatytas. 1933 m. sąry- 
šyj su pareiškimu apie pilną solidarumą su 
partijos politika; '

2. Grigorijus Eremejevičius Evdokimovas,
1884 metų gimimo, tarnautojas, išmestas iš 
VKP (b), bet atstatytas tais pačiais moty
vais ; • ~

$. Artęmas Moisęjevičius Gertikas,; 1879 m.» 
gimimo, tarnautojas, .išmestas iš VKP (b)< ei
lių, 1927 metais, bet atstatytas tais pačiais mo
tyvais ; ; •

4. Jonas Petrovičius Bakajevas, 1887 m. 
gimimo, išmestas iš VKP (b) eilių, bet atstaty
tas padavus jam pareiškimą apie pilną solida
rumą su generaline partijos linija.

5. Levas Borisovičius Kamenevas, 1883 me
tų gimimo, tarnautojas, išmestas iš VKP (b) 
eilių 1932 metais, bet atstatytas 1933 m. tais
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m. už frakcijinį veikimą, bet atstatytas 
metais saryšyj su jo pareiškimu apie 
solidarumą su partijos ir sovietų val- 
politika;

Leonidas Jakovlevičius Faivilovičius, 
m. gimimo, tarnautojas, išmestas iš

pačiais motyvais;
6. Aleksandras Sergiejeyičius Kuklinas, 

1876 metų gimimo, išmestas iš ;VKP(b) eilių 
1927, metais, bet atstatytas 1928 metąip tais 
pačiais motyvais,

7. Jakqvas y.apįljevičius šarovas, 1884 metų
gimimo,1 tarnautojas, išmestas iš VKP (b) ei
lių 1927 rų., bet atstatytas 1928 m. tais pačiais 
motyvais; ’ • • ;

8; Borisas Lvovičius Bravo; 1900 m. gimi
mo, tarnautojas, išmestas iš VKP (b) eilių 
1927 m. už frakcijinį veikimą, bet atstatytas 
1929 metais tais pačiais motyvais;

9. Sergiejus Michailovičius Gecenas, 1898 
metų gimimo, tarnautojas, išmestas iš VKP (b) 
eilių 1927 m. už frakcijinį veikimą, bet at
statytas tais pačiais motyvais;

10. Borisas Naumovičius Sochovas, 1900 
metų gimimo, tarnautojas, buvęs VKP (b) na
rys, turi griežtą papeikimą su perspėjimu už 
frakcijinį veikimą;

11. Ivan Ivanovičius Tarasovas, 1902 metų 
gimimo, studentas, išmestas iš VKP(b) eilių 
1927 
1929 
pilną 
džios

12. 
1900
VKP (b) eilių 1928 m. už frakcijinį veikimą, 
bet atstatytas 1929 m. tais pačiais motyvais;

13. Aleksandras Vladimirovičius Gercbergas,
1892 m. gimimo, .tarnautojas, buvęs VKP(b) 
narys.; , -I

14. Ivan Stepanovičius Goršeninas, 1894 me
tų gimimo, tarnautojas, buvęs VKP(b) narys;

15. Anatolijus Isajevičius .Aniševas, 1899 
metų gimimo, tarnautojas, buvęs VKP (b) na
rys, išmestas iš partijoj 1927 m. už frakcinį 
veikimą, bet atstatytas 1928 m., saryšyj su jo 
pareiškimų apie pilną solidarumą su partijos 
ir .sovietų valdžios politika;

16. Nikolajus Aleksejevičius Carkovas, 1903 
metų gimimo, tarnautojas, buvęs VKP(b) na
rys, išmestas iš partijos už frakcinį veikimą, 
bet 'atstatytas'-1929 m,, tais pačiais motyvais.

17. Aleksandras Fabianovičius Baškirovas, 
1903 m. gimimo, elektrotechnikos instituto 
studentas, buvęs VKP (b) narys, išmestas už 
frakcinį veikimą 1927 m., bet atstatytas 1928 
m. tais pačiais motyvais;,

18. Aleksejus Viktorovičius Perimovas, 18- 
97. m. gimimo, tarnautojas, išmestas iš VK- 
P(b) 1928 m., bet atstatytas tais pat metais 
tais pačiais motyvais; z

19. Grigorijus Fedorovičius Fedorovas, 18- 
81 m. gimimo, tarnautojas, išmestas iš VKP 
(b) 1927 m. už frakcinį veikimą, bet atstaty
tas 1928 metais tais pačiais motyvais,—visi 
buvusieji VKP(b) nariai,—kaltinami tame, 
kad dauguma iš jų buvo palepinės kontr-revo- 
liucinės grupės—“Maskvos centro” dalyviais, 
o kita dalis aktingai dalyvavo palėpinėj kontr
revoliucinėj Maskvos ir Lehingrado grupių 
veikmėje, kas turėjo savo pasekmėmis užmuš-
imą 1934 m. gruodžio 1 d. SSRS CVK priezi- 
diumo nario, VKP (b) CK politbiuro nario, ir 
VKP (b) CK ir LK sekretoriaus d. S. M. Ki- 

• rovo—tai yra nusižengime, numatytam RSFS- 
R Kriminalinio Kodekso 17, 58-8 ir 58-11 
straipsniais.

Del aukščiau išdėstyto ir atitinkamai SSRS 
Centralinio Vykdomojo Komiteto 1934 m. lie
pos 10 d. ir gruodžio 1 d. nutarimams auk
ščiau >išvardyti asmens pridera, SSRS Vyriau
siųjų ^Teismo įKąrinės Kolegijos teismui.

. Kąltįnimo aktas sustatytas Leningrade 19- 
35 m. sausio 13. d.

> SSRS prdkuroro pavaduotojas
■ A. Višinskis.

Prie SSRS prokuroro svarbiausių 
bylų tardytojas*

L. Šeininas.
“Užtvirtinu”—SSRS prokuroras 

I. Akulovas.
Pabaiga 4-tam pusi.)

šią kuopą daugiausia kalbėti knygeles su stampomis, pagal- 
tenka. bai Lietuvos politiniams kali-

Draugai kanadiečiai siunti- Iniams. 'Darbas svarbus, sten
kimės parduoti jū, draugai, • 
kuodaugiausia, nes Lietuvos 
politinių kalinių ir jų šeimynų 
ekonominė padėtis yra sunki.

Kuomet buvo plačiai išdės
tyta apie baiąią vergiją Chel-, 
tenham (tai įstaga, kur bena- i . ' • •

neja mūsų kuopai savo laik
raštuką “ Darbininkų žodis” 
d-g. J. Staniui, kaipo iždinin
kui, todeĮ organizacijos drau
gams yra proga susipažinti su 
kanadiečių veikimu.

Draugai pasiėmė platinti

miai negrai jaunuoliai yra tal
pinami) ir dedamas pastangas 
palengvinti jų taip sunkias są
lygas, todėl ei visos organizaci
jos tame reikale turėjo konfe
renciją 10 d. vasario. Mūsų 
kuopa irgi turi išrinkus delega
tus tam svarbiam darbui.

Be to, mūsų kuopų skaičių 
padidino du nariai, O. Pelenie- 
nė ir J. Deltuva. Linkime drau
gams daug energijos dirbti la
bui organizacijos.

Taip, kovo 26 dieną, Lietu-’ 
vių svetainėje, 853 Hollins St., 
8 vai. vakaro, kalbės d-gė Z. 
Mažeikienė, iš Cleveland, Ohio* 
Toji draugė pirmu kart mūsų 
kolonijoje, todelei mūsų pa
reiga, draugai, šias prakalbas 
padaryti kuo sėkmingiausio
mis.

Sekantis ALDLD 25 kp. su
sirinkimas įvyks 4 d. kovo, Lie-, 
tuvių svetainėje. Malonėkite 
visi draugai ir draugės daly
vauti.

Draugo D. M. šolomsko bu
vusios prakalbos, 11 dieną va
sario, Lietuvių svetainėje, da
vė pasekmes neblogas. Pąr-*-« 

Įduota darbininkiškos literatū
ros. ,»» .

Draugas kalbėtojas faktais 
prirodė Sovietų Sąjungos žing- . 
sniavimą sparčiai pirmyn, o. 
kapitalistinių šalių didžiavimą
si didėjimu bedarbių eilių.x

Šiose prakalbose tapo priim
ta protesto rezoliucija prieš 
žiaurų persekiojimą politinių 
kalinių Lietuvoje, kuri privalo 
būt tiesiai nusiųsta ponui A. 
Smetonai, į Kauną, kaipo pa- 

Į reiškimas, jogei ir Baltimo-' ' 
rėš lietuviai darbininkai tam
priai sekazkas šiandien dedasi 
to pono valdomoje šalyje.

Sekė klaausimai, daugiau- 
|sia Sovietų Sąjungos reikale, į 
kuriuos d—gas D. M. šoloms- 
kas gabiai atsakinėjo.

Vinco Duktė

CIevelando Žinios
Mitingas Atsakymui Septyniem 

Sekretam
Atsakymui į fašistų atakas 
“civilio karo” baubą, paleis- ; 
per CIevelando vaisbos bu- 
septynis sekretus, Komunis-

P arti j a šaukia Lincolno
I gimtadienio mitingą antradie
nį, vasario 19, 7:30 vai. va
karo, Woodland Center, Wood?

i land Ave., ir E. 46th St. . , 
Amerikos tradicijos ir Lin

coln© mokinimas apie revoliu
ciją yra visai užpeckojama 
per tuos pačius asmenis, kurie 
po priedanga “patriotizmo” ir ’ 
“palaikymo konstitucijos,” vi-' 
suomet stengiasi pavergti dar-

i bininkus ir suraųda kilimu 
“komunizmo pavojaus”, kai*’' 
po parankų įrankį atakai visos’ 
darbo klasės.

Komunistų Partijos sureng
tas Lincolno mitingas nušvies 
i Amerijos darbininkų klasės 
neatskiriamą ir tradicinę re-... 
voliucinę teisę nuversti tokią 
valdžią, kuri juos pavergia.

Komunistų Partija šaukiasi 
į visus darbininkus padaryti 
šį mitingą atatinkama pasinę; 
demonstracija prieš streiklau- 
žiškas, darbininkus puolančias 
fašistinės atakas bosų pastaty
to septynių sekretų šnipinėji
mo komiteto,.Clevelande.

A. Landy, CIevelando 
bininkų Mokyklos di 
ir Maude White, sekretorė 
gos Kovai Už Negrų 
kalbės temomis “Ar 
cija Yra Ne Amerikoniška 
“Ar Panaikinta Negrų V 
ja?”

Įžanga 10c.
K. P. Dist.

lir 
tą 
to 
tu *•

Dar-

Teises

LIEPIA CHINIJAI 
TART SU
Shanghai.— Japonijos 

stovas vėl pakartojo, 
Chinija turi padaryt 
nę ir biznio sutartį su 
ponais. Tai yra daugiau 
liepimas negu paprastas 
tarties siūlymas.

INDAI SUSI 
JAPONIJA

■■■
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LAISV8Ketvirtas Puslapis

Apie SSRS Vyriausiojo Teisino Karinės KolegijosSprendimą G. E. Zinov 
jevo, G. E. Evdokimovo, A. M. Gertiko ir kitų Byloje.

(Tąsa iš 3 pusi.)
Šių metų sausio 15-16 dieną Leningrade S- 

SRS Vyriausiojo Teismo Karines Kolegijos iš
važiuojamoji sesija, V. V. Ulrichui pirminin
kaujant, sąstate kolegijos narių I. O. Matule
vičiaus, ir A. D. Gorečiovo, išnagrinėjo bylą 
kaltinant G. E. Zinovjevą, G. E. Evdokimovą, 
A. M. Gertiką, I. P. Bakajevą, A. S. Kukliną,
L. B. Kameneva, J. V. šarovą, G. F. Fedoro- 
vą, I. S. Goršeniną, A. V. Perimovą, I. I. Ta
rasova, L. J. Faivilovičių, A. V. Gercbergą, S.
M. Geseną, B. M. Sachovą, A. F. Baškirovą, 
M. A. Carkovą, B. L. Bravo ir A. I. Aniševą 
prasižengimuose, numatytuose RSFSR Krimi
nalinio Kodekso 17, 58-8 ir 58-11 straipsniais.

Teismo tardymo daviniais ir pačių kaltina
mųjų prisipažinimais buvo nustatyta gyvavi
mas Maskvoje iki dienos arešto palepinės, 
kontr-revoliucinės grupės, susidariusios iš an- 
tisovietinės zinovjevinės opozicijos dalyvių 
skaičiaus, su taip vadinamu “Maskvos centru” 
priešakyje, j kurį įėjo G. E. Zinovjevas, J. V. 
Šarovas, A. S. Kuklinas, G. E. Evdokimovas, 
A. M. Gertikas, I. P. Bakajevas, L. B. Kamene
vas, G. F. Fedorovas ir L S. Goršeninas.

Teismas nustatė, kad taip vadinamam “Mas
kvos centrui” vadovaujant veikė ir palepinę 
kontr-revoliucinė “Leningrado grupė su taip 
vadinamu, Leningrado centru” priešakyje, ku
rio svarbiausi dalyviai nuteisti SSRS Vyriau
siojo Teismo Karinės Kolegijos 1934 metų 
gruodžio 28-29 d., byloje apie užmušimą 1934 
m. gruodžio 1 d. Leningrade SSRS CVK pre
zidiumo nario, VKP(b)CK Politbiuro nario ir 
VKP(b) CK ir Leningrado komiteto sekreto
riaus drg. S. M. Kirovo.

Teismas išklausinėjo kaipo liudininkus 
asmenų iš šios kontr-revoliucinės grupės 
lyvių skaičiaus, apie kuriuos bylos buvo 
skirtos ir pasiųstos papildomam ištyrimui.

Šie visi asmenys (Safarovas, Elkovičius,) 
pranešė teismui daugybę faktų apie palėpinį 
kontr-revoliucinį “Maskvos centro” veikimą ir, 
atskirai imant, Z i no v jevo, Gertiko, Kuklino, 
Evdokimovo ir kt. Šie gi asmenys patvirtino

eilę 
da- 
iš-

daugybę “Maskvos centro”7 mėginimų organi
zuoti įvairiu laiku kontr-revoliucinį bloką su 
įvairiomis antisovietinėmis grupėmis, tikslu iš
plėstos kovos prieš sovietų valdžią.

Teismo tardymas nenustatė faktų, kurie 
būtų davę pagrindą kvalifikuoti “Maskvos 
centro” narių prasižengimą sąryšyj su drg. S. 
M. Kirovo užmušimu 1934 m. gruodžio 1 d., 
kaip siundymą prie šio niekšingo prasižengi
mo, vienok tardymas pilnai patvirtino, kad 
kontr-revoliuciniai “Maskvos centro” dalyviai 
žinojo apie teroristines Leningrado grupės 
nuotaikas ir patys aštrino šias nuotaikas. <

Visi kaltinamieji šioje byloje pilnai pripa
žino save kaltais pateiktuose jiems kaltinimuo
se.

Remiantis SSRS CVK 1934 metų gruodžio 
1 d. nutarimu, SSRS Vyriausiojo Teismo Ka
rinė Kolegija nuteisė:

1. G. E. Zinovjevą, kaipo vyriausią organi
zatorių ir aktingiausią palepinės kontr-revoliu
cinės “Maskvos centro” gru'pės vadovą—10 
metų kalėjimo.

2. A. M. Gertiką, 3. A. S. Kukliną, ir 4. B. 
M. Sachovą—kaip labiau aktingus kontr-revo
liucinės palepinės zinovjeviečių grupės daly
vius—po 10 metų kalėjimo kiekvieną.

5. J. V. šarovą, 6. G. E. Evdokimovą, 7 L P. 
Bakajevą, 8. L S. Goršeniną ir 9. N. A. Car
kovą—už aktingą dalyvavimą aukščiau nuro
dytoj plėpinėj kontr-revoliucinė* grupėj— po 
8 metus kalėjimo kiekvieną.

10'. G. F. Fedorovą, 11, A. V. Gercbergą, 
12, S. M. Geseną, 13. I L Tarasovą, 14. A. V. 
Perinova, 15. A. I. Aniševa ir 16. L. J. Faivi- 
lovičių—už dalyvavimą augščioj nurodytoj 
grupėj—po 6 metus kalėjimo kiekvieną.

17. L. B. Kamenevą, 18. A. F.. Baškirovą ir 
19. B. L. Bravo—kaip mažiau aktingus augs- 
čiau nurodytos grupės dalyvius—po 5 metus 
kalėjimo kiekvieną.

Visų nuteistųjų turtą, asmeniškai jiems pri
klausantį, teismas nutarė konfiskuoti.

Astuoni Užmušti, Penki Sužeista

Sovietų Sąjungos jaunimo žieminė pramoga: Darbi
ninkų Kliubo nariai žegliniu “laiveliu” čiužinėja ledu 

ant ežero.

Kaip Atrodo Bendras Frontas Franci joj

O kaip rengdavo mitingą 
komunistai, daug daugiau pa
traukdavo publikos. Socialistai 
vadai.visai nedrįsdavo pasiro
dyt. O tarp darbininkų—kat
rie silpniau suprasdavo apie 
skaldymą darbininkų, ar ge
resni komunistai ar socialistai 
—būdavo tokių, kur visai nei
davo į susirinkimus del tos r Ipriežasties. Dabar ūpas kitokis 
pas visus. Begalinė revoliucinė 
jėga!

Proletaras.

LIETUVIŲ

Valizij Krautuvė
A. G. G ŪGIS Manager,

kuris turi 12 metų, patirimo 
prie išdirbimo šių prekių.

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

Parduodame ir Lietsargius 
(Umbrellas)

529 GRAND STREET
BROOKLYN, N. Y.

NAMAI

Pirmad., Vasario 18, 1935 * 
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BARČEKIAI
Už labai žemą kainą pa
darysime draugijom pa
rengimuose naudo jimui 
barcekių, kuriuos užsisa
kys prieš 1 d. balandžio 

(April).

Dviejų spalvų spaudos, su 
draugijos vardu, 
vės” 
jums

Vertes 
Vertes 
Vertės 
Vertes 
Vertės 
Vertės 
Vertės 
Vertis 
Vertės 
Vertės 
Vertės

Lais- 
automatas padarys 
barčekius sekamom 

kainom:
$ 50.-------- Kaina
$100---------Kaina
$150.--------Kaina
$200.--------Kaina
$250._____ Kaina
$300._____ Kaina
$350.__.___ Kaina
$400._____ Kaina
$450._____ Kaina
$500._____ Kaina
$600______Kaina

$1.25 
$1.50 
$1.75 
$2.00 
$2.15
$2.30
$2.45 
$2.60 
$2.75 
$2.85
$3.00

proga, gauti barde-Tąja _ _
kius už taip nepaprastai 
žemą kainą, galite pasi
naudoti tik iki 1 d. balan
džio. Tad tuojau duokite 
užsakymus, kad žiemos 
sezonu galėtume padaryti.

*

t

FORT WILLIAM, Ont. — 
Pereitais metais liberalai, kop
dami į 
parlamento sostą, prižadėjo 
visą krizį iššluoti su geležine j likę šeimynas be duonos kąs- 
šluota. Prižadėjo panaikinti nio. Tik vienas senas žmogus— 
tautų bei rasių skirtumą ir vi- 60 m. amžiaus. Vienas vaiki- 
siems darbininkams mokės į nas, A. Rose, 18 m., jau buvo 
vai. ne mažiau, kaip 40c. | išdirbęs dvejus metus tose ver-

Laimėjus rinkimus, visa ne-į gijos kempėse ir su savo tuo 
laimė įvyko, kad šiaurys vėjas 
pradėjo pūsti ir tie prižadai 
užšalo, sukietėjo, kartu ir li
beralų karštos širdys užšalo. 
Kanados piliečius, bedarbius, 
vėl pradėjo grūsti į tas kem
pes su patobulintomis sąlygo
mis. Išsiųstuosius į kempes 
palaiko tik dvi savaites ir už 
tų dviejų savaičių darbą gau
na $15. Tuos grąžina į mies
tu, o JŲ vietoj veža kitus. Taip 
bemainant “panaikinta” liko 
bedarbė. B’enaikinant bedar
bę, prisidėjo dar vienas ge
ras 'būdas žudymo keliu.

Vežant darbininkus iš kem
pių į miestą troku, kuriame 
buvo 22 darbininkai, troką lei
do visu 
ir West 
atstume 
thur St. 
susikirtime troką,. perbėgantį 
gelŽkelį, sugavo traukinys. Pa
sekmėj to, 8 darbininkai liko 
vietoj užmušti. Penki sunkiai 
sužeisti, kiti visi lengviau su
žeisti.

Sužeistieji buyo 
McĘellar ligoninėj. Du jau mi
rė, dar trim nėra 
sveikti. Draiveris ir gi buvo su
žeistas. Nežiūrint į sužeidimą, 
nelaimės vietoj buvo areštuo
tas, Teismas įvyks vasario 
15 d. Lig teismui išimtas po 
kaucija $20,000. Kas liks kal
tininkais ir kas atsakys už tuos 
užmuštuosius žmones? 
maitins jų šeimynas?

Kaltjnipkas vienas 
draiyerys. Savaime Jam teks 
nukentėti, nes jis yra darbi
ninkas.

Mes žinome, kad Ontarijoj 
yra pravestas įstatymas, drau
džiantis vežioti trokais žmo
nes. Valdiški darbai, kom
panijos troRai, bet valdžia ir 
kompanija nebus kaltais.

zacijas, į darbininkiškas uni
jas ir turime neatidėliodami 
mažesnius boselius pažaboti. 

Sulyg “The Daily Times Mažų pamažu pažabosim ir 
Journal” korespondento, visi! Patį stambiausi bosą. Pažabo- 

, jau neturim 
paduoti vadelių kokiems de
magogams, 1
stipriai į savo rankas vadeles ir 
važiuokim. Patys važiuodami 
būsime daug atsargesni ir iš- 
vengsim tų visų panašių akci- 
dentų.

Ontarijo^ provincijos užmuštieji yra jauni žmonės, tą drigantą,
iš kurių keli yra vedę ir pa-

bet :patys imkim priešas

J. Juozas.

Forest City, Pa.
Amerikos Lietuvių Darbinin-

mažu uždarbiu prisidėdavo 
prie tėvų auginimui jaunesnių 
broliukų, kurie prie tėvų gyve
no. Sulyg korespondento, tė
vai dideliame nuliūdime, nete
kę savo sūnaus, kuris prisi
dėdavo prie palaikymo šeimos.
Aiškiai matome, kaip liberalai kų Literatūros Draugijos 219 
prižadais aprūpino savo pilie- (kuopos susirinkimas, vasario 3 
čius. Į d., laikytas draugų Gulbinų

Pasižiūrėkim trumpai į atei- namuose, ant ūkės. Narių pri- 
vių gyvenimą. Ateiviai visi be-'sirinko* nemažas būrelis, bet 
darbiai, taipgi grūdami į kem-'ir pasekmių, pasirodo, esą ne
peš, tik jau ne į paprastas, bet blogų vajaus mėnesio reikalu, 
į militarines, kur jie yra pri- jau gauta veik 11 naujų na- 
žiūrimi po kariška drausme ir rių per šiuos draugus-ges: M. 
su atlyginimu į mėnesį po $5. Į Stankevičienė—3, J. Gulbinas 
Prisiminus konservatų viešpa
tavimą, tie žiemos laiku mokė- chiulis—1, J. K. Navalinskie- 

pasiutusiu smarkumu davo po $10 į mėnesį. Libera- 
Fort William, 10 m. 
nuo miesto, ant Ar- 
ir K. N. R. gelžkelio

2, K. Asmenas—2, J. Mi-

paguldyti

vilties pa-

Kas

lai žadėjo panaikinti tautų bei 1 
rasių skirtumą, bet ištikrųjų 
jie dar labiau suskirstė -su tam 
tikromis privilegijomis, vien 
tik del to, kad nebūtų tarp 
darbininkų solidarumo ir ben
drų jėgų, kurios nebūtų atsuk
tos prieš jų tą bjauriausią de
magogiją.

Darbininkai liko suvilti, ap
gauti tų demagogų, bet ’turi 
kiekvienas darbininkai įsido
mėti, kad artinas kiti rinkimai, 
jau ne provincialiniai, bet fe- 
deraliniai. šiems rinkimams vi
sas buržuazinis aparatas už
suktas ant partijos C.C.F.— 
Co-operative Commonwealth 
Federation. Gerai žino buržua
zija, kad darbininkai pažinę 
konservatyvų ir liberalų lete
ną, tokiu būdu siūlina jau “tik
rą” socializmą, iš po kurio iš
sivystys atviras fašizmas, ką 
mes matėm Vokietijoj, Austri
joj ir kt. -r"

Mes negalim pagerinti savo 
būvio vien tik tuo rinkimo ke
liu—geresnį už blogesnį, arba 
blogesnį už geresnį, bet turime- 

Į stoti į: darbininkiškas organi-

d a u gi a Ui 
į mūsų

Bravo

nė—3. Dar žadėjo ir daugiau 
gaut naujų narių.

Čia pasirodė, kad 
jaunuolių įtraukiama 
literatūros draugiją,
draugai, kad koncentruojate 
aplink save naujas, spėkas ir 
pildot savo pareigas. Tas yra 
pagirtina. Bet tik nepasaky- 
kim, kad jau darbą ųžbaigėm.

Toliau nariai nusitarė, kad 
sekamam susirinkime būtinai 
visi kuopos nariai sumokėtų 
duokles Už šiuos metus ir būtų 
pasiųstos centram

šiuom tarpu kuopa turi par
sitraukus nemažai literatūros, 
■kurią pasidalino visi, kad tin
kamai paskleidus tarp lietu
vių. Aplaikyta iš Priešfašisti- 
nio Susivienijimo dvi knygutės 
štampų del gelbėjimo Lietuvos 
politinių kalinių ir tą darbą 
turėsim atlikt, štampas par
duot.

Sekamas kuopos susirinki
mas įvyks kovo 3 d; Todėl 
draugai-gės malonėsite būtinai 
visi susirinkti ir prižadėtą da
lyką išpildyti. Tuom pat sykiu 
bus ir Liętuvių Darbininkų Su
sivienijimo mitingas. Vieta:

Montlucon. — Gruodžio 15, 
1934, 8:30 vakaro, mes trau
kiame į “Miting Popular” 
(masinį mitingą), miesto rotu- 
žės rūmuose. Pirmas toksai mi
tingas. Minia revoliuciniam 
ūpe. Publika renkas pirm nu
rodyto laiko, kad tektų įeiti į 
vidų, ba oras buvo nepastovus. 
Publika nerimauja laukdama 
oratorių.

Pamatė ateinant bendro 
fronto vadus komunistus, socia
listus. .Minia ploja rankom ir 
šaukia: “Lai gyvuoja vieny
bė!” Prezidiumas sueina ant 
tribūnos. Pirmininkas socialis
tas miesto majoras ir parla
mento narys, Mask Durmy, sako 
prakalbą. Prisipažįsta klaidas 
net nuo 1914 m. prie tūkstan
čių klausytojų. Kalba apie nu
žudytą žan žores, kuris buvo 

imperialistinio karo 
1914 m. “Jūs privertėt pada
ryti bendrą frontą—milžiniš
ką revoliucinę jėgą. Aš priža
du vadovauti darbo klasei 
prieš fašizmą ir nuvertimui’ka
pitalizmo. Tik komunistai eina 
tiesiu keliu,” rodydamas pirš
tu į komunistus, kalbėjo Dur
my.

Kalba Jean Cureoutures, 
Montlucono apielinkės Komu
nistų Partijos sekretorius. 
“Matote, kaip skurdas slegia 
visą darbo masę. Ir auganti re
voliucinė banga tėra vienatinė 
išeitis darbininkų ir valstiečių. 
Ji įkurs darbininkų ir valstie
čių valdžią. Turim rengtis pa
skutinėm kovom. Jeigu visi 
darbininkai, visi tarnautojai, 
gelžkeliečiai, pašto, telegrafų, 
ir mažieji komersantai, ir tar
naujanti įvairiose įstaigose ir 
kariuomenėj, žinotų savo pa
reigas iškilus revoliucijai, tai 
būtų smūgis buržuazijai.”

Toliau kalba Jacquis Du,c- 
los, Francijos Komunistų Par
tijos sekretorius, buvęs parla
mento narys. Priešais tribūną 
stovi jaunieji komunistai ir 
socialistai. Jie užtraukia gar
singą Internacionalą, juos seka 
visa publika. Sudaro didelį en-j 
tuziazmą. 
liai perbėga 
kalbėti revoliuciniu tohu :

1 - “Visas kapitalistinis pasau
lis paskendęs krizyje. Impe
rialistai planuoja-prakaituoja 
neatsidvėsdami išeiti iš krizio 
per karą arba fašizmą—išeitį 
darbo liaudies lėšomis ir gyvy
bėmis. Bet mes, Francijos dar
bininkai* ir valstiečiai, su kitų 
tautų ir viso pasaulio proleta
riatu, sugebėsime nuversti 
buržuaziją ir įsteigti proleta
riato diktatūrą, įgyvendinti so
cializmą. Mūsų blokas komu-

nistų, socialistų, nepartinių 
simpatizatorių, visa darbo kla
se bus mirtinas smūgis visai 
Europos buržuazijai.

“Mes privalom remti kiek 
galint kitų valstybių kylančią 
revoliuciją. Te nemėgina im- 
perialjstai karą prieš Sovietų 
Sąjungą. Jisai virs į piliečių 
karą, į tarptautinę revoliuciją.

“Keli metai atgal socialis
tai kritikavo komunistus, o 
šiandieną sykiu su mumis. Pir
myn, 'prieš Mušsolinį ir Hitlerį 
—prieš fašizmą ! Susivienyki-1 
me, darbo minia!” Ilgas rankų 
plojimas.

Kalba Leon Blum, socialistų 
grupės parlamente pirminin
kas. Dainuoja antrą punktą In- 
ternacipnalo. l*ritaria Duclos.: 
Kalbą už komunistų progra-1 
mą. Pasirodo pilnas energijos. 
Išdėsto praeitį nuo 1905 m. ir 
pasižada eiti sykiu su komu
nistais iki galb už socialę re
voliuciją. Jisai sako: “Keli me
tai atgal buržuazija liaudžiai 
skelbė aug’štą kultūrą, civili
zaciją, gerą industriją, tech
niką, būsiančią žmonėms ge
rovę. O ką šiandien atnešė ka
pitalistinės metodos? Despera
tišką skurdą, pusė fabrikų sto
vi,” ir tt.

Nuo tribūnos pirmininkas 
klausia, kas norėtų kalbėti 
prieš. Ateina ant tribūnos ra
dikalas advokatas, Jean Wi
nant, atsistoja ties garsiakal
biu : 
tarp 
tų..’ 
šmas.
“šalin nuo tribūnos! 
ninkas sako: 
mes sugebėsime atsakyti, 
nia neklauso advokato kalbos. 
Advokatas, kiauliškas akis tu
rėdamas, tęsė kelias minutes, 
sako: “Pasirinkite, kad nesi- , 
gąilėtumėt. Ginkim demokrati
ją ir respubliką, ba komuni- 
tai-socialistai padarys raudo
nąjį fašizmą. . .” Publika šau
kia:. “Šalin, niekše!” Turėjo* 
neštis nuo tribūnos.

v.— | KomunistaLsocialistai nuro-Džiaugsmo S1urpu-)d. ig praęjtų metl| vasario [, 
uną. ta e a kajp demokratija su ,

republikonais po Paryžiaus 
gatves skerdė žmones. .

Mitingas baigėsi 12:15 nak- 
tį» žmonių, pasipylė tūkstančiai 
po gatves. Užbaigė su revo
liucinėm dainom, kurios girdė
josi per garsiakalbį pusę kilo
metro apie rotužės rūmus.

Nuo save priminsiu, kaip at
rodydavo pirma Bendro Fron
to. Ponai socialistai jau buvo 
visai nusigyvenę ant publikos. 
Į jų susirinkimus mažai atei
davo. O jeigu ateidavo komu
nistai, jie nukonkuruodavo so
cialistus, prirodydavo jų žalin- 
gą veikimą, kaip skaldo revo- S 

Kp. Koresp. P; Thompson, liucinį judėjimą. i’

Esu radikalas socialistas 
komunistų ir socialis- 
’ Publikoje pakilo triuk- 

švilpimas, šauksmai
Pirmi-

Nusiraminkite
M i-

Mes

Laike 
puikią

Sieninių
L Laikrodžių

<211, Vedybinių

“Laisvės” Administracija
427 Lorimer Street 

Brooklyn, N. Y.

AN

1st. 1892

Daimontai
Laikrodėliai

_ _ _ Brangakmenai
perkame seną auksą

vasario mėnesio duodame 
dovaną prie kiekvieno pir

kinio virš $25.

ROBERT LIPTON 
701 Grand Street 

Brooklyn
Bet., Graham & Manhattan Avės.

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. I COHN
1
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Ausų, Akiu ir Gerklės 
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Sekmadieniais
84 Union

BROOKLYN. N. Y

dienomis 
vakarais 
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pas draugus Gulbinus ant ūkės, 
1 vai. po pietų.

Tel. Stagg 2-0783 NOTARY 
Night Tel. Juniper 5-4912 PUBLIC

Juozas anda
(Levan^auskas) 
GRABORIUS

Patarnauju visiems be skirtumo
Parsamdau automobilius kiekvie

nam reikale. Kainos žemos.
Ateikite ir persitikrinkite

107 Union Avė.
Brooklyn, N. Y.

DIDELIS NUPIGINIMAS
Dviejų dolerių vertes knygą

J Patarimai Vyrams
Apie Lyties Dalykus
Dabar gausite už $1.25

Tai ta paskilbusi D-ro Rnhinpnno 
knyga, kurią D-ras Kaškiaučius 

pakartotinai liepia skaityti.
Pirkite ją dabar, nes už mėnesio 

vėl bus pilna kaina.
Reikalavimus su $1.25 

adresuokit:
J. BARKUS 

HI-40; 128th Str., 
OZONE PARK, N. Y.
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Geriausios Degtinės Amerikos Išdirbimo ir 
Importuotos Žemiausiom Kainom

KAS ATEIS SU ŠIO SKELBIMU, GAUS Už NUPIGINTĄ KAINĄ 
Tat nepamirškite pasiimt skelbimą eidami pirkt.

Šis didelis nupiginimas tik trumpam laikui, tuojau 

naudokitės proga.

HYMAN BERGER,
SAVININKAS 

409 Lorimer St., Brooklyn, N. Y
Puse Bloko nuo “Laisvės” Svetainės

License L-1370 Tel. Stagg 2-299f

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

rioms parems degtinių, kreipkitės pas mus.
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DIDELIS VEŽIMAS MEDAUS
“Laisvei” Atvežė Bitininkas Končius

“Naudokite Medy Vietoj Cukraus,”
Sako Daktaras J. J. Kaškiaučius

KAina: Kvortą 75c., Galionas $2.75
Tuojau įsigykite ir naudokite medų vietoje cukraus. 

Končiaus medus yra tyras bičių medus.

—J,
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Kaip Gyvena Lietuvos Darbinin
kai, Valstiečiai, Buožės, Kunigai 

Ir Valdininkai?
■GAMTOS

(Tąsa)
Kada kankinys visai nusilpsta, tada su
stoja mėtę ir vėl liepia ’prisipažinti, kad 
esi komunistas. Kada negauna prisipa
žinimo, tada sudeda tarpe rankos pirštų 
tam tikrus medinius šakalius ir spaudžia, 
kiek galėdami, paskui daužo galvą į sie
ną ir kitus įvairiausius kankinimo būdus 
vartoja. Jeigu po visų tų baisiausių kan
kinimų neišgauna prisipažinimo, tada 
perduoda į šlapiąjį skyrių.

Štai, kaip vienas draugas, kurio slapy
vardis yra B—s, ypatiškai man pasako
jo: Mane areštavo gruodžio 19 dieną; jie 
mane taip baisiai kankino, kad sunku 
rasti žodžius tam išreikšti. Daugelį sy
kių kankinimų laike žvalgybininkai ma
ne davarė lig netekimo sąmonės. Kanki
no mušimu, spardė, kiek kuris norėjo. 
Surišo kojas ir rankas. Užrišę bur
ną, dusino, laužė sprandą. Spaudė 
tris valandas be sustojimo kojų blauzd- 
kaulius ir kirkšnių kaulus, ligi kaulai 
kiaurai per mėsas prasigraužė ir susisie- 

>kė su tomis lentomis, kuriomis spaudė. 
Vėliaus kankino antru sykiu be sustojimo 
daugiau kaip 3 valandas, surištą ir vė
liau aš tapau galutinai nukankintas ir 
šlapias taip, kad visi drabužiai ir grindys 
buvo vien prakaitas ir kraujas. Tada 
budeliai nutarė mane “pravėdinti”, tai 
yra, kitaip perrišo kojas ir rankas ir nu
movę kelines ant pakinklių, paguldė 
kniūpščią ant suolo, per sprandą ir pa
kinklius perrišo virvėmis ir pririšo prie 
suolo. Vienas žvalgybininkas užsėdo 
ant kojų, kitas ant galvos, nugarą ir sė
dynę apklojo šlapia marška ir tada pra
dėjo mušti šampolais ir rykštėmis; vė
liaus nuėmė maršką ir žaizdas apipylė 
druska. Kada apipylė druska, pasidarė 
ant širdies kaip tai lyg saldu, galva ga
lutinai apsvaigo ir aš daugiau nieko ne
bemačiau ir nebejaučiau. Vėliaus, kada 
mane numetė nuo suolo ant grindų ir 
daugiau nieko nedarė, vientik vandeį py
lė at galvos, tai man vėl pradėjo grįžti 
sąmonė. Bet tada buvo dar blogiau, nes 
baisiai ištroškęs pasijutau, o vandens 
gerti neduoda ir kadangi budeliai mato, 
kad aš visai nusilpęs ir menkai protau
ju, tai vėl pradėjo visokius klausimus 
statyti, manydami, kad gal iš puspročio 
kai ką galės išgauti, bet kada klausinėja
mas nustojau žado, tai tada duoda vieną 
gurkšnį vandens. Kada išgeri vieną 
gurkšnį, tai būva tas pats, kaip kad duo
tų kamuolį ugnies praryti; kokį tai troš-

SŪNUS----------- :------------------------------
kulį pradedi jausti...

Čia draugas kankinys sustojo pasako
jęs. “Na, o kas buvo toliaus?” aš pa
klausiau. “Toliaūs aš prabuvau žvalgy
boje viso 36 valandas, ir kadangi laike 
kratos pas mane nieko nerado ir visais 
naujos gadynės inkvizicijos įrankiais 
Smetonos budeliai nieko neišgavo, tai nu
vežę į Panevėžio kalėjimą; vieną mėnesį 
palaikė ir paliuosavo, tik kalėjime esant 
vieną savaitę daktaro neprileido, bet 
slaugę prileido. Gal būtų jie mane ir iš 
žvalgybos tiesiai namo paleidę, bet aš 
buvau daugiau panašus į mėsos gabalą, 
negu į žmogų, tai visgi nedrįso manęs 
tokiame stovy žmonėms parodyti ir tur
ėjo mėnesį kalėjime palaikyti, kad bent 
kiek apgyčiau.”

Jeigu kratos laike policija randa nors ■ 
menkinusį dalykėlį, kaip tai, vieną eg
zempliorių darbininkiško laikraščio, kokį 
atsišaukimą (labai dažnai laike kratos 
žvalgybininkas pakiša kokį atsišaukimą 
arba knygelę, o kitas žvalgybininkas at
randa), arba jeigu laike kankinimų žval
gybos urvuose, kuomet esti apsvaigęs, be 
sąmonės ir “prisipažįsta” prie užmetimų, 
tada perduoda į karišką teismą. Ir ka
ro teismas nuteisia tokį ilgiem metam 
kalėti.

Kalėjimuos darbai yra tokie: tie polit
kaliniai/ kurie yra atbuvę didžiąją pusę 
bausmės, yra varomi (apsupti kareivių 
ir kalėjimo sargų) durpių kasti Kauno 
apielinkėse.

Vienas iš kalinių prie darbo prižiūrė
tojų, S. Morkevičius, pasididžiuodamas 
man pasakojo: “O, mes prie darbo tiems 
tautos išgamoms neduodam sušalti nei 
šaltam ore, nes turime ant ilgų botkočių 
pririštas nagaikas ir, jeigu tik pamatom, 
kuris bent kiek tinginiauja, tai nagaika 
paraginam, todėl dirba net garuoda
mi...”

Vakare, permirkusius prakaitu, vande
niu ir purvynu varo nuo darbo į kalėji
mą. Kalėjime neduoda drabužių persi
mainyti ir nėra vietos, kame politkaliniai 
galėtų drabužius išsidžiovinti, nes kama
ros yra sausakimšai prigrūstos kaliniais. 
Sykiais nebūna vietos gulėti arit narų, 
tai reikia gulėti ant grindų ir tuo pačiu 
laiku savo kūno šilima išsidžiovinti dra
bužiai. Ir taip mūsų draugai politkali
niai yra kankinami, kasdieną, nežiūrint, 
šaltis, lietus, sniegas ar ledai.

• (Daugiau bus)

sario 11, Fifth Ave. High 
School Aūditonjoj. Kalbėjo 
Močiutė feloor. Buvo sėkmin
gas susirinkimas. Priimtą pro
testo rezoliucija prieš varžy
mą žodžio ir susirinkimų lais
vės. Graham buvo pasiuntęs 
keturis žmones prižiūrėti tą 
mitingą. Bet tie žmonės nieko 
nedarė. Tuomi užduotas gana 
didelis smūgis reakcionieriui 
Graham ir kitiems fašistiniams 
gaivalams. Vienas kitas jų 
prakalbose statė klausimus ir 
agitavo už didesnį apsiginkla
vimą, bet pritarėjų negavo. 
Kalbėtoja atsakė į visus klau
simus ir parodė, kaip Ameri
kos valdžia ginkluoja kitas ka
pitalistines šalis ir pati gink
luojasi delei naujo karo. Kvie
tė visus stot į Lygą Prieš Karą 
ir Fašizmą ir kovoti prieš tuos, 
kurie rengiasi prie karo ir fa
šizmo įvedimo. Entuziastingos 
buvo prakalbos.

Prakalbų pirmininkė O’Con
nor taipgi padarė gražių pa
stabų tiems žodžio ir susirinki
mų laisvės stelbėjams. Jinai 
pasakė, kad caristinėj Rusijoj 
būdavo cenzoriai siunčiami į 
įvairius radikališkų pakraipų 
mitingus. Atrodo, kad supuvu
sios carizmo liekanos, iššluo
tos iš Rusijos, čia pradeda pri
gyti. Bet tos liekeanos ir iš 
čia bus iššluotos.

Nusitartą ir toliau vesti kovą 
prieš žodžio ir susirinkimų lai
svės trempėjus. Beje, buvo at
silankęs Hearsto reportėris, 
bet jis pasiųstas už durų su 
pastaba, kad fašistinių mela- 

j gių ir karo rengėjų čia nerei
kalinga. Civilių Laisvių Są
jungos atstovas taipgi* pareiš-: 
kė, kad jo organizacija orga
nizuoja masinę delegaciją 

j prieš mokyklų viršininką 
Graham. Dauglis pažangių 
žmonių, liberalų—daktarų, mo
kytojų, profesorių, kunigų, pri
sideda prie bendros kovos už 
žodžio ir susirinkimų laisvę.

Lietuvių organizacijos taipgi 
turėtų prie to ddrbo prisidėti. 
Vistir priimkime protesto re
zoliucijas ir siųskime mokyklų 
tarybai. .

smūgius. Bet jie savo darbą 
varė pirmyn ir tol grajino, kol 
būvo reikalas. Jie tuomi ne
davė policijos balsams iškilti 
viršun, kad jie savo prisaky
mais išsklaidytų maršuotojus 
ir padarytų betvarkę mūsų ei
lėse.

riu informacijų.
Vasario 24 d. bus prakalbos 

Chestery ir W. Phila. Cheste-jD. 
riečiai jau senai garsina, tą pa-' 
tį daro ir W. Phila. kuopa, tad j 
galiipa tikėtis gerų pasekmių. 
Chesteryj bus Lietuvių svetai
nėje 2:30 vai. po pietų, o W. 
Phila., Rusų svetainėje, 8640 
Eastwick Ave., W. Phila. Pa., 
7 vai. vakare. Visi tų koloni
jų darbininkai lietuviai daly
vaukite kuo skaitlingiausia.

Šios prakalbos yra 
svarbios keliais punktais. Vie
nas iš tų tai Roosevelto pas-| 
tangos uždėti didesnius tak-1 
sus ant gyvenimo 
maisto, rendos, gaso, elektros, 
parengimų, judžių, cigaretų ir 
tt. Jis būtinai nori dar dau-

sos dalyvaukite.
Abejosi vietose kalbės d.

M. šolomskas, ALDLD 
! Centro Sekretorius.

ALDLD 6-to Apskr. Sekr.

PRANEŠIMAS
Nauja Lietuviška

Barzdaskutykla .
(Barber Shop)

! {taisyta pagal naujausią madą; pa- 
labai tarnavimas kuo mandagiausias; dar

bas atliekamas sulyg kiekvieno 
pageidavimą.

PASIDABINKITE
ir visos yra kviečiami atsilan- 

reikmenų, kyti į šią naują vietą, susipažinti ir
Visi

J. Gasiunas.

Baltimore, Md

Pittsburghe Kova Aštrėja Už Žodžio 
Ir Susirinkimų Laisvę

Kiekvieną dieną vietos bur
žuazinėj spaudoj plačiai ra
šoma šiuo klausimu. “Sun-Te- 
legraph”, Hearsto fašistinis 
lapas, šaukia kasdieną prieš 
komunistus ir jų simpatikus. 
Jisai reiaklauja, kad visų mo
kyklų auditorijos būtų radi
kalams uždarytos, kad radi
kalų mitingai būtų koritroliuo- 
jarfii ir cenzūruojami. Neva li
beralų dienraštis “Pittsburgh 
Press” sako, kad turi būt lais
vė visiems išreikšti savo min
tis. 1 
liai, negeri, norį sukelti rvo- 
liuciją, bet jie nieko negalį čia t . ..
padaryti, jeigu jiems duodama k^d dabartinė valdžia ir visa 
laisvai silsirinkimus laikyti. Vi- sistema , kaip tiktai yra prie
šą kapitalistinė spauda daug 
apie tai rašo ir daro tokias 
išvadas, kokios būtų, jų ma
nymu, naudingiausios kapita
listinės tvarkos palaikymui.

Kova paaštrėjo su sausio 28 
d. masiniu mitingu, kuriaine 
kalbėjo d. Člarence Hatha
way, “Daily Worker” redakto
rius. Kalbėdamas apie Leni
no, Luksemberg ir Liebhnech- 
to gyvenimą ir darbus, jis‘ai 
padarė labai teišlhgaš išvadas,

kad Jungtinės Valstijos su
sidarė' ne demokratiniu kokiu 
nors būdu, bet per revoliucinį 
karą ir kad juodveidžių vergi
ja panaikinta civiliame kare. 
Jis citavo Neprigulmybės De
klaracijos dalį ir taipgi Lincol- 
nb žodžius, nusakančius labai 
aiškiai: Jeigu valdžios įstai
gos pasidaro neatatinkamos 
žmonių gyvenimui, jeigu jos 
pavirsta priespaudos įstaigo
mis, tai žmonės turi teisę jas 
perorganizuoti arba spėka su-

Komunistai esą karštuo-in®įklnti ir sudaryti tokią vai-
džią, kuri atatiks žmoriių rei
kalams. Kalbėtojas nurodė,

spaudos, bado ir vargo nešėjai 
didžiumai žmonių, ir ta di
džiuma turi pilną konstitucinę 
teisę tokią tvarką sunaikinti ir 
įsisteigti tokią, kuri jiems 
naudinga.

Tasai istorinis hiitiilgaš 
vo Fifth Ave. High School 
ditorijoj. Apie pora tūkstan
čių žmonių sveikino kalbėtoją. 
Fašistiniams elementams tatai 
baisiai nepatiko. Ant rytojaus 
Hearsto melagių lapas tuojaus

bus

bu-
Au-

pradėjo šaukti, kad komunis
tai išniekiną apšvietds įstaigas 
ir tose įstaigose planuoją nu
versti Jungtinių Valstijų val
džią. Fašistiniai elementai 
tuoj aus susiuostė su Pittsbur- 
gho mokyklų galva Graham ir 
padarė planus, kad daugiau 
nebeduoti mokyklų auditorijų 
jokiai radikalei’ brgapizaėijai.

JJž poros savaičių Pittsbur- 
gho Lyga Prieš Karą ir Fašiz
mą, taipgi Sovietų Sąjungos 
Draugai kreipėsi pas mokyk
lų viršininkus gauti auditori
jas savo masiniams mitingams. 
Jie pareiškė;nieko negalį dary
ti be mokyklų galvos Graham. 
Kuomet pas jį kreiptasi, tai 
jis pasakė, kad yrą naujas pa
tvarkymas, neleidžiąs radika
lams laikyti susirinkimų mo
kyklų auditorijose ir kad pa
vesta dabar visa gale policijos 
viršinihkui išduot leidirhuš. 
Delei tokio Graham sąuvališko 
elgesio iškilo dideli protestai. 
Daugelis liberališkų ir religiš
kų organizacijų pasiuntė pro
testus ir delegacijas pas poną 
Graham. Lyga Prieš Karą ir 
Fašizmą suorganizavo plačią 
protesto deelgaciją.

Pagalios masihis spaudimas 
privertė poną Graham nusi
leisti. Ly&ą Prieš Kdrą ir Fa
šizmą laikė masinį mitingą va

Čia, Baltimorėj, yra suorga
nizuotas benas vardu Tarp- 
tautiškos Pagelbos (WIR) ir 
jau gyvuoja su viršum metas 
laiko, bet mūs lietuviškoje 
spaudoje nieko nebuvo apie 
tai rašyta. O dabar jau priėjo 
reikalas parašyti apie beno 
veikimą ir jo gyvavimą. Pir
miau, pradžioj, patys beno na
riai visas lėšas padengdavo. 
Bet dabar jau pailso ir rei
kalauja visuomenės pagelbos 
palaikyti tą svarbų darbinin
kiškos dailės darbą.

Bruožai iš Beno Istorijos

Nors spaudoj nebuvo rašy
ta, bet šis benas jau atliko sa
vo darbininkišką užduotį ne
blogiausia. Pereitą metą, ge
gužės pirmą, vedė darbinin
kus savo brangios šventes 
maršavime. Nežiūrint policijos 
grūmojimo, kad benas nega
lės maršuoti, nes neturi leidi
mo muzikos maršavimui, bet 
beno nariai ir jaunas beno va
dovas to policijos gązdinio vi
sai nep'aise. Vadovas, Char
les Granovški, kaip revoliuci
nis komandierius, prisakė beno 
nariams nepaisyti policijos 
grasinimo ir ant jo ženklo iš; 
sirikiubti į gatvę ir griežti In
ternacionalą. Policija pamate 
muzikantų drąsą ir jau nieko 
nedarė, turėjo leisti mąrštioti 
iki City Plaza. •

Kada atėjom prie City Hali 
Plaza, tai radome socialistų, 
užimtą, tad policiją grūmojo 
ir paliepė mums išsiskirstyti. 
Bei musų jaunas vadovas pri
sakė be paliovos grajyti inter
nacionalą. Ir hdts mužikantai 
pailso, bet vistiek grajino, ne
žiūrint, kad jie buvo pirmieji 
g'Aūti nuo policijos pirmus

Kada policija pamatė, jog 
negalės perrėkti mūsų beno 
nusistatymo, tada nuėjo ir jau 
sutiko, kad duos pusę bloko 
žemiaus skvero, kuris vadi
namas Gether Square. Tai tik 
vienas pirmas ir, mano ma
nymu, kovingas buvo žygis, 

žinoma, tai buvo pirmas 
mūsų pasirodymas, kaipo 
W1R Benas. Po to nebuvo taip 
jau kovingas. Bet juk reikia 
pasišventimo ir kitiems dar
bams, kaip tai paminėjimui ,giau nustumti Amerikos darbi- 
spalio revoliucijos; benas at-linkus į didesnį skurdą ir var- 
liko savo užduotį pagerbimui gą, tuom pačiu kartu pagelbėti 
ir atminimui Sovietų Sąjungos 
laimėjimų. Taipgi Lenino mir
ties paminėjime, nors oras bu
vo labai blogas ir negalėjo pri
būti į laiką, nes mūs muzikam, 
tai gyvena visuos 
miesto, bet vistiek jie 
darbą atliko, kad ir biskį vė
liau.
Visi Gali Tapti Beno Nariais

Dabar benas nori finansinės 
paramos, kad ant toliau ga
lėtų tarnauti darbininkų kla- hįii st.. Borough of'Brooklyn. c ■ Kinirv rnngiirruvl r»n fhn
sei. žinoma, kituose miestuo-j 
se WIR organizacijos gyvuoja 
ir jos rūpinasi dailės reika
lais. Bet, ant nelaimės, Balti
morėj ta organizacija nevei
kia ir visai pakrikus, išskiriant 
beną, kuris gyvuoja.

Taigi, draugai darbininkai, 
už tat mes reikalaujame fi-

• ~ u , , . to sell beer at, retail under Section 76 ofnansmes pagelbos mums tęsti .the Alcoholic, Beverage Control Law at 7409a 

tą darbą pirmyn ir geryn. 
W1R benas yra padaręs Gar
bės Narių Kortas, po 50c. į 
metus. Yra reikalas visiems 
benui prijaučiantiems darbi
ninkams likti WIR garbės na
riais. Tai yra labai maža mo
kestis, o atliksite labai gerą 
darbą remdami- šią dailės ša
ką. Svarbu ne tik likti nariu, 
bet reiktų ir pagelbėti par-1 

duoti tų narių kortų kitiems 
žmonėms. Darbininkai, šis yra NOtice i«. hereby given th^t 
iiiQii I'lOFisjQ iv i ii q nvi 1 o 11 hus been issued to the undersignedJŪSŲ Uvlld-o 11 J UIS pilXctlOlC fo 8eji beer, wine and liquor at retail under 
remti visais būdais.

čia ^paduodu mūs vajininkų 
įrašytus garbės narius:

Per S. Raymond: A. Pomo-; 
ry, K. Stanis, B. Zvikas, B. 
Medzveckas, P. Sinkevich, J. 
Dilny, J. Deltuva, W. Shank, 
A. Silvester, H. Kįug, A. E. 
Graip, J. Vitarta, fe. Kavale- 
vich, P. Kamai*, A. Kuchaūs- 
kas, A. M. Bavoto, 
Lapin, S. Mack.

Per I. Gesser: J. 
L. Samarof, I. Puskin, 
man, M. Frąpkel, M. 
man, J.

turčiam susikrauti dar dau
giau turto/ o bedarbius badu !
marina. Tad šios prakalbos'®!!
nepaprastai svarbios,, visi ir vi- ’

kraštuos ! - ■ --------------  1
savo 1

BEER WINE LIQUOR 
Wholesale Retails

NOTICE is hereby given that License 
B-7842 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
the Alcoholic. Beverage Control Law ab 

, County 
Kings, to consumed on the premises.

EAST END CLUB, INC., 
of the 22nd Assembly 

District of Kings County
98 Hill St. Brooklyn. ]\T. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B-7877 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 573 
Van Siclen Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to he consumed on the pre
mises.

LENA WEISS
I 573 Van Siclen Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE , is hereby given that License No. 
B-7884 has been issued to the undersigned

No.
_.l 
of 
9 R 
O f

ofAvenue U.. Borough of Brooklyn, County 
Kings,-'to be consumed on the premises.

JOHN ALLAN
7409a Avenue U., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
B-7875 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 150 
West Ave, Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed on the premises.

JULIUS SILVERMAN
150 West Ave., Brooklyn,. b}. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
B-7842 has. been issued to the undersigned 
to sell beer at .retail under Section 76 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
Hill St., Borough of Brooklyn, County 
Kings, to be consumed on the premises.

EAST END CLUB, INC., 
OF THE 22nd ASSEMBLY 

DISTRICT OF KINGS COUNTY
98 Hill St., Brooklyn, N.

License No.

of
98 
o f

Section 132A of the Alcoholic Beverage Con- 
i trol Law at 430 Ridgewood Ave., Borough of 
1 Brooklyn, County of Kings, to be consumed 

on the premises.
JOHN KESSLER 

(CRESCENT TAVERN)
430 Ridgewood Ave., Brooklyn, N. Y.

Lenora

JUOZAS 
KAVALIAUSKAS 
Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir Nevy

pasidabinti savo plaukus ar veidą.

CHARLES’ UP TO DATE 
BARBER SHOP

K. DEGUTIS, Savininkas 

100 UNION AVENUE,
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: Evergreen 7-7770

PAUL GUSTAS
LIETUVIS GRABORIUS

Senai dirbąs graborystės profesi
joje ir Brooklyno 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 naktį 
423 Metropolitan Avė.

Brooklyn, N* Y.

■.-.. ,_______-..m',— -J-t-Jl. ,., 4JJ I Uli.......■>

FOTOGRAFAS 
JONAS STOKES ■ 

Traukiu paveikslus familijų, ves- Į] 
tuvių,.- kitokių gruphj ir pavienių u

' Iš senų padarau H
naujus paveiks- U 
lūs ir krajavus 
sudarau su 
amerikoniškais. 
Reikalui esant 
ir padidinu to
kio dydžio, ko- 
kio pageidauja
ma. Taipgi at- 
maliavoju įvai
riom spalvom. 
Kainos prieina
mos. 1

JONAS STOKEŠ
512 Marion St., kamp. Broadway 

Chauncey St. Stotis 
BROOKLYN, N. Y.

Tei.: Glenmore 5-6191 U

Slutsky, 
J. Hart- 
Schenk-

ČW., A. Steinberg,
J. FreiSjKtat, P. Kerei, M. Sei- ( 
mis, V. Cook, M. Farinacei, S.' 
Wolfe, S. Lieberman, P. Fin-‘ 
dul, M. Wolfe.

Per J. Diskin: J. Karasik, L. I 
Berman. |

Per P. Lakavich: A. Jakai
tis.

Atsišaukimas Į Visus 
Baltimorės Darbininkus

Jeigu kas moka kokį instru
mentą grajyti, prašome ateiti 
ir prisidėti prie darbininkų 
muzikalio kliubo. Susirinkimai 
kas nedėlios rytą, 10:30 vai., 
1204 E. Baltimore St. Jeigu 
, *■ 7 ’turite jaunuolių, katrie moki
nasi muzikos, matykite S. Ray
mond, 20 N. Calhoun St., va
karais nuo 6 valandos.

Draugiškai,
S. Raymond,

WIR Beno Organizatorius.

ALDLD 6-to Apskričio 
Reikalai

Jau dviejose kolonijose bu
vo surengtos prakalbos laike, 
vajaus, ir, kaip pasirodo iš 
laiškų, tai buvb pasekmingos 
prakalbos, nemažai lankėsi 
darbininkų. Kokios organiza
cinės pasekmės,* tai dar netu-

Užtikrinu, kad mano patarnavi
mas bus atatinkamiausias ir už 
prieinamą kainą. Nuliūdimo 
valandoje, prašau kreiptis prie 

manęs sekančiu antrašu:
1439 South 2nd Street, 

PHILADELPHIA, PA.
Telefonai: Bell—Oregon 5136 

Keystone—Main 1417

Lietuviu Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

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

Telefonuokite: Evergreen 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti j ofisą 
Kampas Union Ave. it Grand St.

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

185 Grand Street Brooklyn, N. Y.
Telefonas: EVergreen 7-1661

a
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NEW YORKO IR APIELINKĖS ŽINIOS
Bus Didelis Tarptautinio Dar- Vyras Nudavė Negyvas,
bininky Apsigynimo Bazaras

Su 20 diena vasario prasi-• 
dės penkių dienų bazaras, ku
rį rengia Tarptautinis Darbi
ninkų Apsigynimas. Bazaras 
bus Manhattan Lyceum sve
tainėje, 66 E. 4th St., New 
Yorke. Apart to, kad ten bus 
tūkstančiai visokių daiktų, dar 
kiekvieną 
koncertinė 
išpildyme 
Sąjungos 
Orkestrą, 
Jaunuolių 
tra, ukrainiečių, vokiečiu, finų 
ir kitų tautų, darbininkiški cho
rai ir daugelis kitų dailės spė
kų. Iš kalno perkąnt tikintą 
del visi] penkių dienų, tai jo 
kaina tik 75 centai, bet kiek
vienu kartu skyrium perkant, 
tai bus po 30 cėntų ypatai, o 
šeštadienį ir sekmadienį net 
50 centų. Bet penktadienį, 
šeštadienį ir sekmadienį iki 5 ; 
vai. vakaro bus įėjimas ir vel
tui.

Kiekvienas darbininkas pri
valo kuom nors prisidėti prie 
bazaro. Jeigu jūs turite ką 
aukoti, ar gaunate pas jūsų! 
biznierius, tai daiktus galite1 
atnešti į “Laisvės” raštinę ir 
užrašę drg. A. Mureikos vardą 
palikt. Prie daikto palikite 
ir savo vardą, kad žinotume, | 
kas aukavo.

jie pradėjo kovą. Streikas yra| 
po visą šalį. New Yorke strei
kuoja tos kompanijos apie 6,- 
000 darbininkų. Amerikos!. 
Darbo Federacijos viršininkai

Iš ALDLD 1 Kuopos 
Susirinkimo

Ketvirtadienį, 14 d. vasa
rio “Laisvės” svetainėje at- 

yra spiriami eilinių narių, kad sib’uvo ALDLD 1 kuopos susi-' 
kiautuvininkus, linkimas. Buvo lietus, tat na-Į 

Kiek!

Moteris Save Persišovė
į Yonkerso mieste, 85 Bronx 
River Rd., name, susiginčino’ I
policininkas John Rosendale, 
32 metų amžiaus, su savo pa-'jie veiktų į .. ........... . .... ............
čia Mildred, 25 metų amžiaus, j kad niekur nepirktų ir nepar-' • vidutiniai atsilankė.

-, kad! davinėtų minimos kompanijos žinima> ši kuopa turi virš 100

dieną bus ir gera 
programa, kurios 
dalyvaus Sovietų I

Draugij Balalaikų 
“Freiheit’ choras, 

Mandolinų Orkes-

Jie taip smarkiai išsibarė, 
pati pradėjo nuduoti, jog ji 
jau “kvitins” savo policistą 
vyrą. Tada vyras nuvilto ir 
apsipylė “kečipu”, būk jis yra 
jau nusišovęs. Jo pati nutvė- 

‘ ; rusi revolverį pati save pavo
jingai peršovė. Pati yra paim
ta į ligoninę, o policininką 
klausinėja jo viršininkai, 
del jis taip įbaugino savo 
čia, kad ji net nusišauti 
si manė.

pyragaičių. narių. Dvi komisijos išdavė 
raportus iš kuopos parengimų, f 

j Drg, A. Mureika nuosekliai ra
portavo iš Washingtone įvy
kusio bedarbių kongreso, drg.' 
Pranaitienė plačiai raportavo,

ko
pa-

10,000 Darbininką Jau 
Streikuoja

Vidaus' namų aptarnavimo 
ir keltuvų^ darbininktj streikas 

■smarkiai plečiasi New Yorke, 
i Jau streikuoja virš 10,000 dar
bininkų. Streikas grūmoja ap
imti arti 150,000 darbininkų, 
jeigu išnaudotojai nepatenkins 
jų reikalavimus, šie darbinin- 

| kai dirbdavo ilgas valandas ir 
i už žemas algas.

Užsėmė Narni] Skiepus
New Yorke dar vis daug 

yra sniego ir ledo, .o pereitą 
ketvirtadienį, naktį smarkiai v.
pylė lietus. To pasekmėje ant apie:,;atįbuVUsį 11 Apskr,c10 
204 St. Belaire, Hillside Ave. 
212th St., 207 ir eilėje kitųj 
gatvių, viršutinėje miesto da-;' 
lyje, vanduo užsėmė žmonių 
skiepus. Į tūlų apartmentinių 
namui skiepus tiek daug van
dens pribėgo, kad negalima 
buvo namus apšildyti.

J® DAILY
SPECIALS

MONDAY, FEBRUARY 18TH 

[PUIKIE <CANI©I1IE$ 
Assorted Hard Candy
Fruit Berries •if a

40 f Value—:full pound ■*./ P 
Orange and Lemon Slices • « r, 
ha 40^ Value—full pound
Broadway Assorted
Chocolates 1QJ

50^ Value—;full pound AvjC 
Home Made Raisin-Loaf , 
Cake _ 40f Value 1*0

AT THE FOUNTAINS
Cream Cheese and Jelly 
Sandwich and Coffee ' . , a g- > 

, regular 251

Pineapple Sundae regular 1510įž 
Coffee Ice Cream Soda an / 

regular 15r
FREE Cup of Hot Soup with any Sandwich

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

Visokių Rūšių šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku
Taipgi ir Amerikonišku | Sykį Atsilankę Persitikrinsit

Stiliumi J PABANDYKITE!

*417 Lorimer Street, 
SAVININKAI J. P.

Brooklyn, N. Y.

“Laisves” Name 
MARČIUKAI

M IW.M MM M M M M MMJ

Notary Public Tel. STagg 2-5043

MATHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Laisnuotas Graboriuš

3

2

Renkite “L’Unita Operaia”
Komunistų Partijos Genera- 

lis Sekretorius drg. E. Brow
der atsikreipia į visus darbi
ninkus, kad remtų italu ko
munistų laikraštį “T .'Unitą 
Operaia”. Jungtinėse Valstijo
se yra apie 5,000,000 italu 
darbininkų, kurie yra baisiai 
išnaudojami. Kol kas jų tar
pe susipratimas mažas, mūsų ganizacijų 
pareiga pakelti jų klasinį su-j nariai rems dabartinį National 
sipratimą, o tą galima pada-j Biscuit Co 
ryti tiktai su pagelba komunis-jką.
tinęs spaudos

Apiplėšė Moterį Buše į
Du ginkluoti plėšikai užpuo

lė busą ant 96th St., , New 
Yorke, kada jame buvo 12 
žmonių. Jie atėmė nuo ponios 
Evelyn Marfesiss $500 pini-Į 
gaiš.
jog ta moteris vežė pinigus į 
banka, nes tik nuo jos atėmė, 
o kitiems keliauninkams nie
ko nedarė. Vagiai pabėgo. 
Marfesiss yra valgyklos savi
ninke. >

“Nevalia Pikietuot”
Summit, N. J., miestelyje 

areštavo kelis pikietninkus 
prie skūrų dirbtuvės. Kada 
darbininkiškos organizacijos ir 
tūli liberalai paėmė advoka
tus ir pasiuntė protestui pas 
miestelio majorą Ed. T. Snook, 
tai tas ponas pradėjo rėkti: 

i “Nevalia, nevalia, nevalia 
!jums pikietuoti!” štai kokia 
j “demokratija”, kaip kapitalis
tams algas kapoti, tai valia, o 
kaip darbininkams pikietuoti 
dirbtuvę, tai nevalia.

Matyt, kad jie žinojo,!

Darb. Rems Streikierius
Vis daugiau darbininkų or- 

pasisako, kad ju

In-

susitarimas, pagal kurį 
unijų atstovai sueis ir 
planus šių uniju apiun- 
Tai būtų didelis žing-

suvažiavimą. .1 186 STORE!
Plačiai buvo kalbama ir- 

diskusuojama apie dabartinį
1 A.L.D.L.D. vajų už naujus na- ti į kliubo iždą, 
rius. Išrinkta- du. draugai1 
tvarkyti vajų ir nutarta, kad 
būtų mobilizuojami nariai ir 
eitų su literatūra pas lietuvius 

! darbininkus, pardavinėtų lite- 
! ratūrą ir kalbintų 
kus į organizaciją, 
kys dd. P. Buknys 
reika.

Skaitytas laiškas 
fašistinio Komiteto 
politinių kalinių reikalu. Nu
tarta pasiųsti protesto rezoliu
ciją Smetonos valdžiai. Kartu 
buvo prisiųsta knygučių su 
ženkleliais tam tikslui, kad 
sukėlus pinigu, ant vietos 
draugai pasidalino jas ir rinks 
aukas.

Nutarta surengti vajaus lai
ke drg. Mažeikienei prakalbas 
9 d. kovo, kada ji bus Brook- 
lyne.

Buvo paduotas sumanymas, 
.kad 1 kuopa ką rengtų orga
nizacijos paminėjimui 20 me
tų sukaktuvių; kadangi dar 
yra laiko, tai tas klausipias 
paliktas kitam susirinkimui.

darbinin-
Vajų tvar- 
ir A. M u-

nuo Prieš-
Li etųvos

į
660 GRAND ST BROOKLYN, N. Y. y

S

>., darbininkų strei- 
Miriima kompanija žiau

driai išnaudojo darbininkus, tad

Apsijungs Dvi Unijos
Tarpe Laundry Workers 

dustrial (kairiosios) unijos ir 
Laundry Workers Internatio
nal (reformistinės) unijos at
siekta 
abiejų

i išdirbs 
girnų i.
snis darbininkų judėjime, nes 
į vieną organizacija darbinin
kai apsijungę galėtų sėkmin
giau kovoti prieš išnaudotojus
ii organizuoti neorganizuotus 
darbininkus, kurių dar vis vra 
vien New Yorke apie 35,000.

Gal Bus Studentų Streikas
i < ■ ' ' ' 1 '

New Yorke studentai, augš- 
tesnių mokyklų mokiniai, yra 
blogose sąlygose. Daugelyje 
vietų jiems neužtenkamai duo
da laiko pietums, mokytojai 
žiauriai anseina, tyčiojasi . iš 
studentų. Todėl studentų tar
pe prasidėjo judėjimas ūži 
streiką. Sako, kad streikas ga
li greitai apimti apie 60,000 
studentų.

Kliubas kviečia visus Brook- 
lyno ir apielinkės lietuvius ir 
abelnai visą publiką atsilan
kyti į kliubo rengiamą bazarą, 
kuris prasidės su kovo 15 die
na. Visiems’įžanga 10c. Kiek
vieną vakarą prasidės bazaras 
6:30 valandą ir tęsis iki vėlai 
nakties. Taip-pat kliubas at
sikreipia, prašydamas ‘ Brook
lyn© ir apielinkės biznierius ir 
abelnai visus lietuvius, kad. 
prisidėtumėt su aukomis, pa-1 
aukaudami bazarui daiktus ir 
kas kuomi išgalite paremkite1 
kliubą, nes nuo bazaro pelnas' 
eis pačiam kliubui del pagra-! 
žinimo namo.'(Reikia jau vi
sos svetainės pentyt.)

Taipgi turime išrinkę komi
tetą surengimui bazaro ir tas 
komitetas rinks aukas pas 
kliubo rėmėjus, tai kliubas 
prašome jiems ne atsisakyti,. 
bet paaukauti del bazaro ką 
išgalit. Aukų rinkėjai turės 
su savimi ir nuo kliubo komi
teto (valdybos) . paliudymą, 
kad neįvyktų nesusipratimų. 
Apie patį bazarą, koks jis bus 
įvairus ir jo visą prasmę 
bus pranešta spaudoje vėliau. 
Grieš kas vakaras gera orkes
trą lietuviškus ir amerikoniš
kus šokius, tai prašome įsitė- 
myti bazaro dienas ir nepa
miršti jo. Kliubo bazaro ko
mitetas, ir pats kliubas kvie- 

r“;čiam visus atsilankyti.

5 
t

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai. 2 

3
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RENGIA DIENRAŠTIS "LAISVE
<

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

i w w w w w w tra w tnt w
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Penkiadienį, Šeštadienį ir Sekmadienį

Darbininkų Demonstracija i
New Yorke buvo suruošta 

darbininkų demonstracija prieš 
Italijos fašistus, kurie užpuo
lė šiaurių Afrikoje negrų ne- 
prigulmingą šalį—Abyssiniją. 
Darbininkai demonstravo ir 
šaukė: “Šalin Italijos fašistų 
rankas nuo Abyssinijos!”

KAZYS RUKŠTELIS 
Gyvas ir Sveikas

Jis pastigęs savo senų pažįstamų 
kriaučių ir cukerninkų. Labai pa
geidauja pasimatyti. Priėmimui 

svečių buri puikią užeigą po 
antrašu:

108 UNION AVĖ., 
Brooklyn, N. Y.

Vienas blokas nuo Grand Street.

4>
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KOJŲ LIGOS Atviri kojų skauduliai, Garankš
čiuotos Kraujagyslės, Kojų Reu
matizmas, Kelių Sustingimas.

Kraujagyslių Įdegimas, Kojų Votys, Kojų Niežėjimas ir kitos jų ligos 
yra gydomos |?e operacijų. Ištyrimai Veltui.

Valandos: kasdien 2 iki 6 vak. Pirmad., sekmad. 2 iki 8 vak.
28 W. 89th St., Arti Central Park West, Nev*- York City

DR L. A. BEHLA
Vokietys Kojų Ligų Specialistas

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

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

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

Tel.: Foxcroft «-6«01

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

WILLI AMSBURGHE:
252 Berry St., Brooklyn, N. Y

arti Grand Street
Telefonas Evergreen 8-10494

<♦>
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Vasario 22,23 ir 24 February
1935

"LAISVES” SVETAINĖJE
419LORIMER STREET BROOKLYN, N.Y

PAJIEŠKOJIMAI
PAJIEŠKOJIMAS

PAJIEŠKAU Petro Laukaičio (Lau
kaitis), jis seniaus gyveno Brook- 

lyne. Turiu labai svarbų reikalą su 
juo. Pranešu, kad Kazimieras Lau
kaitis, Petro dėdė mirė, October, 1933 
metais. Prašau jj patį atsišaukti ar
ba kas žinote, kur jis randasi, pra
neškite man, už ką būsiu dėkingas. 
Kreipkitės šiuo antrašu:

JOSEPH, LAUKAITIS,

<!>

<t>
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Jau yra sudovanotų ir supirktų daiktų vertės $1000, 
kurie bazare bus parduodami už visai žemas .kainas

Kas Vakaras Šokiai

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

Budavos Orlaivių Prieplauką
Ant East upės, ties 31st St., 

bus įrengtas jūrinių orlaiviu 
“laukas”, kur jie galės nusi

leisti ir iš kur pasikelti. New
Yorko orlaivių tvarkymo ko- 124 Myrtle Ave’. Irvington, N. J.
mitetas išdirbo planus būda-į 
vojimui šios orlaiviu prieplau-

I kos. Jis bus ne vien civilių

<t>

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

Telephone, EVergreen 8-9770

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

<♦>

<P

Griežiant Gerai Orkestrai
Bus gėrimų ir užkandžių; yra sudovanota gerų valgių ir gėrimų, 

kuriuos svečiai galės naudoti už žemų kainų.
ĮŽANGA 10 CENTŲ ASMENIUI

$1000 Yra namy rakandy, drabužių, maisto produk
tu ir visokių smulkių dalykų ir dalykėlių, 
kuriuos turėsim parduot už visai žemą kainą.

J. GARŠVA

t

PAIN-EXP ELLER ■ 
y. • 9m4> m** k u.k r*. ©<•/ y * ■.

Visokiems muskulų h

j ' naudokite
ANCHOR . ‘ 

PAIN-EXPELLERI 
Pain-Expelleris visuomet 

; palengvina skausmus

KILLS PAIN

v..'', • • i, , • ; i ;! orlaivių aptarnavimui, bet ir skausmateispalengvinti
karinių.

A. L. P. Kliubo Bazaras
Lietuvių Amerikos Piliečių 

.Kliubas rengia didelį bazarą 
savo name, 80 Union Avė., 
kampas Stagg, Str., Brooklyn,

Graboriuš (Undertaker)
• LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

Bazaras prasidės su kovo 15 
d. jr tęsis iki balandžio 14 d. 
Bazaras bus šiomis dienomis: 
kovo 15, 16. 17, 22, 23, 29 ir 

130. Balandžio mėn. 5, 6. 7, 
12, 13 ir. 14.‘ Su. 14’ balandžio 
baigsis bazaras.

Visiems kliubo nariams bus 
išsiųsta po 10 tikietu. tikieto 
kaina 10c. įžangos į bazarą. 

_ Tai turėdami tikietus atėię į
/V bazarą tiirės užsimokėti tikie-

■ ■ II II I to kainą 10c.,- o. kuris narys 
inegalės ateiti turėdamas tikie- 

— *-■ --t--—— ius, jam nereiks už juos mokė-
. » * . ’ / » * * !»•.•••» f > g

Neužleiskite šalčio ar kosulio

Imkite Bret-O-Col Tabletes
Geriausi paliuosavimui nuo šalčio 

ir galvos skaudė iimo, iš 
priežasties šalčio

BRET-O-COL SYRUP
Geriausias pasiliuosavimui nuo ko
sulio arba gerkles erzinimo, iš 

priežasties šalčio
Tabletei ar Syrup po 50c.
Už bonką. Galima gauti

THE BRET-O-COL LAB-
500 Grand Str., Brooklyn, N. Y. 
Arba prisiųskite po 50c. už kiek- 
yiena, po augščiau paduotu antra

šu, P mes jums prisiusime.
• '• "Persiuntimu apmokame.- *

231 Bedford Avenue 
BROOKLYN, N. Y.

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
LIETUVIS GRABORIUŠ . 

(Undertaker) «.
-Vedu šermenis ir palaidoja 
tinkamai ir už prienamą kainų

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

(Arti Marey Avenue) 
BROOKLYN, N. Y .

I Sergančią Vyry ir Motery 
Chroniškos Ligos Gydomos

Gydoma Kraujo 
N e n ormalumai, 
Odos Išbėrimai, 
Nervų L i g-oŠĮ 
Bendras Nusilpi
mas, Nervų Jė
gos išeikvojimai, 
K a t a r i n iai ir 
Chroniški Skąu- 
duliai. Skilvio ir 
Žarnų L i g o$, 
Mėšlažarnės Lį-

pos. Hemorrhoidai, Nervų Įdegimas 
i ir Įsisenėję Reumatiški nesveikumai, 
;Sciatikos (kojų didžiųjų nervų), No- 
įsies. Gerklės, Plaučių, Kvėpuojamų
jų Dūdų nesveikumai, Inkstų Ligos, 
ir kitos Vyrų ir Moterų ligos gydo
mos greitai ir su patenkinančiomis 
pasekmėmis; o jeigu jūs turite kok| 
sau nesuprantamą nesveikumą, atei
kite su pasitikėjimu pas mane pasi
tarti.
Kraujo Tyrimai. laboratoriniai Iš
bandymai, X-spinduliai, Serumų ir 

Čiepų Įleidimai
MANO KAINOS YRA PRIEINAMOS 
Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

DR. L. ZINS
110 East 16 St, N. Y.

Įsisteigęs virš 25 metai; 
Tarp 4tk Avė. ir Irvine PI.

NEW YORK
Valandos—9 A. M. iki 8 P. M.
O ’sekmadieniais 9 iki 3 P. M.,

MES KALBAME LIETUVIŠKAI




