
nos IS LIETUVOS
tvos ir Latvijos

Suartinimas
WNAS.—Lietuvos ž 
s vyriausio štabo vir
as pulkininkas Raštikis 
dtais augštais karinin- 
lankėsi Latvijoj ir bu- 
kilmingai pasitiktas su 
ų kariuomenės parodo-
Sugrįžęs Kaunan, jis 

, kad dabar geriau per- 
vrino, jog Latvijos ir Lie
jos armijos galės išvien 
cti, “esant reikalo,” reiš- 

karo atsitikime. Tų 
ajų kraštu armijų suarti
nas reikalingas esąs ap- 
it Lietuvos ir Latvijos ne- 
iklausomybe. Bet supran
ta, jos galės būt naudo- 
nosi ir prieš Sovietu Są- 
lira jeigu taip padiktuos ! 
litbesni imperialistai. I

Nušovė Nuovados 
Viršininką

CAI1NAS.—šeštadienj j 
io 15'd. 6 vai. 30 min.
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Žmonės Esą Užmiršę 
$3,045,033 Bankuose

WASHINGTON. — Nuo 
1934 m. rugsėjo mėnesio iki 
naujų metų susidarė $3,045,- 
033 dividendų žmonėms, lai
kiusiems pinigus tuose ban
kuose, kurie paskui nuban- 
krūtavo. Vyriausybei pa- 
'ėmus sutvarkyti arba už
baigti tų bankų reikalus, kai 
kur dar liko kiek pinigu de- 
pozitoriams; bet daugelis iu 
nesitikėjo nieko gauti, todėl 
ir nesikreipė daugiau į tuos

Rusai Fašistai Siūlo 
Savo Talki) Japonam

j gruo- 
min. šven-

ieryje. buvo nužudytas šven- i bankus.
:enb nuovados viršininkas, 
tanas Gritėnas. Tą rytą jis 
ižiaVo iš namų medžioti. Nu- 
avus, jį staiga nežinia kas 
istu šūviu nušovė, o vėliau 
jo galvą aštriu daiktu su- i 

ojo. Gritėnas buvo bjaurus Teita 900 jo šalininkų atva- 
istas. - .žiavo iš Jungtinių Valstijų

-------- |į Saarą, kur jie sausio 13 d. 
rėjo Nusiskandinti, Bet < balsuos už Saar krašto su- 

Nesisekė---- I grąžinimą Vokietijai. Kai-
A.UNAS. — Vienas jaunas,p0 kilę iš Saaro, jie prilei- 
kas, norėdamas nusižudyti, i džiami ten prie visuotinų 

> nuo A. Panemunės tilto į balsavimų.

Saar e Balsuos 900 
Amerikos Hitleriečių
Su pinigine Hitlerio pa-

Royal Oak Miestelio D* 1 * * S* J* I
-y \ u v n 4 Rinkimai Šiandien 1

luną, bet pataikė j seklumą 
et menkai prisitrenkęs buvo 
luktas ant kranto, žudęsis 
J, kad sunku esą gyventi

ianpiama Mažumom^ 
Kongrese

VAŠHINGTON. — Jung- 
ų Valstijų kongresas iki 

l turėjo tokią taisyklę. 
1 jeigu bent 145 atstovai 
.alauia koki sumanvma 
rstyti, tai jis turi būt ir 
’Stomas. Dabar sausio 
kongresmanai 242 bal- 
prieš 167 panaikino ta 
klę. „ Tuom roosevelti- 
d galės be svarstvmo 
st į gurbą nepatinkan- 
iems mažumų įneši-

Dar nežinia, į ar bus nu- 
! balsuota, kad Saar pasiliktų 
;Tautų Lygos komisijos val- 
idvboje, kaip iki šiol, ar kad 
‘būtų• prijungtas Franciiai, 
ar sugrąžintas Vokietijai, 

i Komunistai stoja už Saaro 
palikimą Tautų Lygos žinv- 
boie, kaipo už mažesnį 
trijų blogumų.

iš

Valdyba už Bedarbių 
Apdraudos Bilių

■■ i ■■»■■■■ . ■■■ ■■■ — ■■■—

)00 Bilių Kongrese
ASHINGTON. — Jung- 
j Valstiių kongresui yra 
uotą 2,000 įvairių suma
lu. Tarp pirmesnių sū

dymų yra įnešimas įves-
* arbių apdraudą sulig

H. R. 7598; bet kapi
tonė spauda šį biliu už-

Perša Moną Vietoj
Bedarbių Apdraudos

ALBANY, N. Y. — Gu- 
bernatorius Lehman savo 
kalboi sakė, kad turėtu būt 
Nęw Yorko valstiioi išleista 
bedarbiu apdraudos istatv- 
mas. Jis, tačiaus, siūlė toki 
įstatymą, kuris nežada jo
kiu pensiiu dabartiniams 
milionams bedarbiu.
tvmas būtų pritaikomas 
vien tiems, kurie neteks dar
bo po įstatymo įėjimui i 
lia. Bet nagai Lehman o nla- 
na ir busimieji nauji bedar
biai tegautu apdraudos nu
šaipą tik keliolika savaičių 
per metus. Streikun^n^ii 
nustotu teisės prie bedarbiu 
pensijos; šimtai tūkstančiu 
narių bedarbių iro-j negautu

Royal Oak. Mich., buvo 
laikomas radio kunigo Cou- 
ghlino miesteliu; ten jis turi 
savo “Šventosios Gėlelės” 
maldyklą.' Iš ten jis viso
mis keturiomis kovoja ir 
prieš Darbininkų Bedarbių 
Socialeš ApdMUdbš ?ĘJliiįZ 
Bet “tėvo” Coughlino nepai
sant, miestelio valdyba-be
veik vienbalsiai užgyrė tą 
apdraudos bilių. O patį su
manymą įteikė Amerikos 
Darbo Federacijos Teplioto-: 
jų Ul^yos lokalas. Darbi
ninku 'pritarimas biliui toks

PATERSON, N. J. — 
Šiandien įvyksta rinkimai 
Šilko Dažytojų Unijos 1733- 
čio lokalų, kuris turi apie 
15,000 narių. Dauguma jų, 
kaip .girdėt, pasisako už

BRIDGEPORT, -Conn.
Rusiį bįiįtdg^rdiečių laik-1 
rastis “Fašist” išspausdino 
redakcihį straipsnį “Mūsų 
Kelias į Laisvę”, kur rašo:.

“Išganymo kelias visai 
Rusijai yra toks: 1) Viską 
ten gadinti; 2) Plačiai pa
skleisti terorizmą; 3) Orga- 

inizuoti plačius žmonių suki
limus; 4) Varyti rusišką 
propagandą ir organizuoti 
fašistus... Draugai, nesi
gailėkite jokių pastangų. 

1 Sulaužykite viską, kas 
mums kelią pastoja. Nežiū- 

| rint kiek lėšuotų, vis tai ne
būtų perbrangi kaina, bile 
tik nuverstame komuniz
mą.”

Pasikalbėjime su “Sunday

“Fašisto^
tązas Vonšiackiš, 
sykiu- it Amerikos' 
atsai^inis offeįeriu 
škė:

Jeigu kiltų- kar; 
raudonųjų ir Japonų, rusai 
fašistai petys petin kovos 
išvien su Japonija (prieš So
vietus). Vienoj tik Man- 
džurijoj mes galime sumo
bilizuoti 152,000 rusu (bal
tagvardiečių) armiia.”

Ir Amerikos valdžia nieko . 
nesako tam kriminalistui; 
kuris viešai organizuoja 
bomWninkus ir gerkliapjo- 
vius prieš Sovietų valdžią, 
nors Jungtinės Valstijos 
oficialiai ją pripažįsta. ■

liės valdžią, kad minimas;bi- - .
liūs būtų paverstas įstaty- ■ Charles' Vigprito į prezi- 
mu visai šaliai. Juomi rei^dentus, J. Tavano į sekreto- 
kalaujama, kad būtų moka-, rius-iždininkus ir už kitus 
ma visiems bedarbiams sa- . kovingus darbininkų kandi- 
vąitinė. pensija iš kapitalistų datus.
ir valdžios lėšų per visą lai- Į
-ką,j,koL tie i dagininkai ne?
gaus darbo; ir kad būtų mo
kama reguliarė pašalpa vi
siems tiems .pramones ir

HAUPTMANN!) TEISMO BLOFAIS STENGIASI ,
UŽNUODYTI DARBININKAMS PROTAVIMĄ ; ;

---- 1------
Del teismo prieš B. R. į Beveik tuo pačiu laikų, «»■

Prekybos Sutartis Tarp 
Anglijos ir Airijos

Del teismo
Hauptmanną, kaltinamą la-' kai buvo pagrobtas 
kūno Lindbergho vaiko pa-jbergho vaikaą, vienas, jpjįl 
vogimu ir nužudymu, stačiai cininkas Kentucky y " 
pašėlo visix'kapitalistiniai j nujovė Harry Simmsį 
laikraščiai. Vadinamas “rim- metų jaunuolį, maiiue: 
tesnis” jų, laikraštis New streiko organizatorių.

uvhib .uidmuiw . ‘ -p .. Yorko “Times” plepalais. kapitalistinė spauda išvar-farmu darbininkams, kune LONDON.—Per paskuti- o ™ • v i • rnegali dirbti del lign«*hei nius nustrečiu metu ėio apie ta teiSmą Užlekia po vino bent vieną ašarą del negaiictiibti del n ^belinius pustrečių metų ėjo, g pusiapus; kiti bUržu. to jaunuoiio? Anaiptol, 
senatvės. .0 idant pohtikie-,taip sakant, prekybos karas .. 1 1 - n
riai negalėtų nusukti pašai- tarp Anglijos ir Airijos. Bet 
poms skiriamus pinigus, tai dabar padaryta sutartis, su

lig kurios Airija pirks išdidelis, kad miestelio valdy- P^čių darbininkų ortmniz?- _
ba nedrįso jam pasipriešin- «ių išrinkti komitetai^ turi Anglijos visą sau. reikalingą
ti. (tvarkyti ir skirstyti pašalpų “akmeninę” anglį, o Angli-

tt* --i •/]• i i. . (fondus. ja pirks atatinkamai dau-
Uz jsdeimmą. bedarbių ir j §jandien prieš pat atsida- .giau gyvulių iš Airijos.

sociales darbininkų apdrau- ■ ranj. darbininkų kongresui, ----- -------------

azijos organai po tiek pat 
arba dar daugiau.

Tąja marmaliene buržua- darbštumą _ susi taupė” $50,- 
zija stengiasi nukreipti dar- įsitaisė lėktuvą ir pe 
bininkų ir farmerių domę skrisdamas per ^anden 
nuo kovos už tikruosius sa- augštai pakilo, kaipo “

Kas kita pulkininkas Lin
dbergh. Jis būk tai “per

L ’ > ■ ;. i, tį
‘ ' A'

Ista- jos įstatymo pagal tą bilių, 
H. R. 7598, kovoja visi ko
munistai ir klasiniai sąmo
ningi darbininkai.

Šiandien atsidaręs visos 
šalies darbininkų kongresas 
Washingtone laiko pamati
niu savo darbu išjudint di
džiausias minias ir padaryti 
tokį galingą spaudimą į ša-|hoe. N. Y.

gauta dar pranešimai, kad; n v ir • • . n 1 • 
30 Darbo Federacijos unijų rCFSa Nupigillt Dolerį 
Philadelphiioi išrinko 60 de
legatų i darbininku kongre
są; kad Patersono Šilko Ha- l

vo reikalus. Tuo pačiu žy
giu triūbija apie Lindber- 
ghą. kad štai vyras per sa
vo “darbštumą ir taupumą” 
pakilo į didelius žmones, ką, 

ir “visi.

rai amerikoniškas di 
ris.” O jis lėkdamas Euro
pon nieko nei nemanė, ks 
tik gaut $25,000 dov 
paskui eit į platų aut 
lių taisymo biznį. DVardan Kareivis Bony ..... ... . . . . . . .  —

WASHINGTON. _  Kon- bent jaunesnieji Amerikos '<ižia jam tuojaus davė jų
........ ūkininko ciną. Apsivedė

1 ^tinkImTnęeiie°rio • Sw”’ 8uH* i Teisiama Nužudytojai ! BankrotasAntomobilių
Tai yra tik buržuazinis „5 t reikalaujama,; monaSt o ne tokia apdrauda,

kongresas nunigiritų jokios bedarbiam reikia., 
<esčius valdžiai už degti-; ■ r v
kad uždraustų įvežti į Nauji Italų Žygiai prieš 
enką iš svetur medžią- 3 n ■ i r
popierai gaminti ir kt.

fDarbinė Pašalpa”

Tai yra tik buržuazinis

Abyssiniją '
GENEVA. —‘ Abvssiniia, 

Afrikos jsalis. vėl reikalauja, 
ikad Tautų Lyga pašauktų}J •- ! Adlį AdUUlį UYk<A pcvocvu VI}

VASHINGTON. — Pye- italus prie tvarkos.; Abyssi- 
Jjooseveltas reikalaujas, nija skundžiasi, kad Italijos 

^kongresas paskirtų iki! orlaiviai išnkuio mėtė bom- 
>0,000,000 darbams,. į bas Gerlogubi apylinkėj.

» bus samdoma be- Abyssinijos pusėj, gruodžio 
Žymi tų pinigų da-, 28 d. Italai nukovė du abys- 
vvkdymui kariškų siniečiu.

Sykiu Rooseveltas ~(
neturės būt duo- Brazilijos Jūrdviiį Kova

RI O'DE 1 JANEIRO.— 
Streikuoia Braziliios laivų 
ir prieplaukų darbininkai;

-j..*. «&&&>

tiesio<nnės našalnos 
ms iš valdžios iždo, 
binė pašalpa. 4.000.- 
in&ų dirbti bus vi

lti ant miestu ir val
dybų malones.

žvtoių lokalas siunčia du greso atstovu rūmo narys piliečiai,” nes tai šalis pro-1 
’ 1 ' ‘ ‘ . sumanymą gu. kur “kiekvienas” gali išUsu Anna Morrow, duktei

kilti net į Jungtinių Vaisto- milionieriaus, Morgano ba; 
jų prezidentus. Bet ot ne
laimė. nenaudėlis ateivis iš 
Vokiet. i Hauptmannas pri
sitaikė, iš pasalų naktį pa
sigriebė “didvyrio’ Lindber-

delegatu ir kad atstovą i šį Patman įneša : 
kongresą taipgi išrinko So- tuojaus išmokėt bonus pa- 
cialisfij Partijos kuopa Co- saulinio karo eks-kareiviam, 

i apie $2,000,000,000 išviso.
” i Kad valdžios ižde nepasida

rytu nepriteklius, jis siūlo 
t išleisti tiek pat naujų po-

kų partnerio. Washing 
valdovai pasiskyrė jį ką 
karo orlaivyno specia 
besiruošdami naujai ske 
nei. Ir Lindbergh 
nosį, jau tik su 
šiais” tenorėjo kalbėtis.Keturiy PoEcininką Kompanijos -Frondioj,?^^ „. .. .... ..

Tęsia-! PARYŽIUS. —. Gruodžio i m vertes nupuldymą. Tuo , Komunistai ir visi, klasį- 
1 ‘ "^eranams, kanavu- mai susipratę (darbininkai

;Aniėfikos; iihperiai‘smerkia tokius piktadąriš- kohgrpsmanu is- PyfcųjH
i KANSAS CITY.
si teismas prieš .šešis įtaria- 21 d. pernai didelė Francū- būdu veteranams; 

siemš už \

Tuo i

mus piktadarius, kurie 1933, zų automobilių kompanija pienus.' būtų atmokėta kus Ž^Us,lkai^ vaįjįų£roUM kovojo prieš ka< &
metais vasarą gelžkeliO sto-j Citroen ‘pasiskfelbė. bankrū-, 
tyje su kulkasvaidžiais už-, tu. Perėjus'per, įeismo ce- 

:puolė ir nušovė keturis .po- ;remoniias. kompanija dabar

lėšomis darbininkų, farme- bimus del išpirkimo pinigų į Amerikos prisid^WlQ 
rių ir smulkiųjų biznierių, ir asmeniškus < tėforo bei

m7

t
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. Rooseveltas žada atmesti žudymo veiksmus. Bet ko- .Skinasi lakūnas Lindbergh

licininkus,- vedusius krimi7 .vėl atidarė tūlus savo fabri- bonų / sumanymą, nors ; jį mųnistar supranta, kad .vi- '1,r nuo saY° motmos» f ' 
nalistą Frank Nashą. ' Už-j<US; bet priėmė darban tik kongresas ir-priimtų. ' sas tas ermydėris del impe-l]u(\m ^alP°" ’" f U l 1 

.............. - _____------ Z Jriąlistų įrankio Lindbergho šnekėtis nenon, ir sykj tok
Hitleris Išravėsiąs Visus i •/i F F* '/i We *• f 1 moa idanr niinHirfi H ai’hi _

Neištikimus

puolikai norėjo Nashą atimt 2,750 darbininkų..-Pirm ban-'
iš policijos, bet .mūšyje, .ir.jęrūto joj dirbo 14-000 žmo- 
pats Nash buvo nušautas. -------------------- tempta nusitraukti kartu su 

juom fotografini paveikslą.
Lindberghas tėra “didvv- 

ns” tik išnaudoto i an's ir 
imnerialistams. Tai tod<l in 
gazietos dabar taip prikre- 

sino išrauti iš nazių parti-.darbininkai O kapitalistų ^'amos tauškalais apie 
; ' sielojosi deliHauntmano ieis,,,.-, <). ] l.m.t

. . . / ------ . ---------- ---- jo politika. Be,tų žudypių? Visai ne. Kuo- oergho vaiko nužudyme.
giau pelnų. Daugelio fabri* valdžios a n s k a itliavimais,, kitko, Hitleris grūmojo už-, met per teroristų sumoksią

PELNAI Iš PADIDINTO 
DARĘIN. IŠNAUDOJIMO 
' LONDON.

metais Anglijoj bedarbė pa-,
didėjo, bet Barclays ir kiti 
didieji bankai turėjo dau-

niu. O gerais laikais prieš 
kalėdas jos fabrikuose dirb
davo 22,000 darbininkų. Šios 
kompanijos susmukimas ro-

Pereitais

' mas, idant nuodyti darbi
ninkams protus ir jausmus, 

BERLYNAS. — Hitleris (skleidžiant kapitalistų pro- 
ant greitųjų sušaukė sąvOi pagundos dujas.

do apskritai didėjantį krizį partijos vadus į konfererici-' Juk vien 1934 metais buvo 
Francijoj. i. ją. Svarbiausia jis prigrą- nužudyta 57 streikieriai

. jos visus bent kame nesutin-, laikraščiai-ar 
Paryžius. - Fra n c ii.os kančius su,, j

Indijoj i'
vailrrilniUn O I J J 1- T------. -------- 1 .---------. . ----------- r* • 1MWCJU1B. gi UiHVJU U1CV pCĮ BLULLVtVjlČį
e a auja o valandų darbo kantus pelnai taipgi pakiloi dabar šalyje esą 400,000 be- sieniams. kur. girdi, į skleį-Leningrade buvo nušautas

Ištikro bed a r biųdži am a “šmeižtai prieš Vq- drg.. Kiro v,tie laikraščiai iš- mės *drebe
, v ,, ... ręiškė pritarimą žudeikoms. nuostolius dar trū

dienos, pensijų ir nridėt ai-.Vis tai iš padidinto darbL •: 
gos 25 iki 35 nuošimčių. ’ninku išnaudojimo.

darbių, d' 
skaičius daug‘didesnis. > j kieti ją.

■ta
>
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Da Kongresai ir Darbininką 
Reikalai

Jau praclejč savo sesijas lapkričio mė
nesį išrinktas Jungtinių Valstijų kong
resas. Jį pilnai kontroliuoją demokratų 
partija. Kongresas šoks pagal Roose- 
velto mužiką.

Ko/gali laukti Amerikos darbininkų 
klase? Ar šis kongresas atkreips aty- 
dos į plačiųjų darbo masių reikalus?

Priklausys nuo to, kaip užsilaikys tos 
darbo masės. Jeigu jos pasiliks pasyve
nds ir tik lauks iš Roosevelto valdžios ir 
kongreso malonių,, tai aišku, kad nieko 
negaus. Blogiausias ir pavojingiausias 

J nusistatymas tai tų, kurie numoja ran
ka, nusispjauna ir sako: Et, nieko nega
lima tikėtis, tuo būdu neapsimoka-triuk
šmauti! Toks pasyvumas. ir nusimini
mas pasitarnauja ne darbininkams, bet 
Roosevelto valdžiai ir bosams. Jie nori, 
kad darbininkai miegotų ir miegodami 
dejuotų. Jie nenori veiklaus, kovingo ju
dėjimo, pajėgiančio prispirti valdžią prie 
sienos ir pareikalauti iš jos šio to darbi
ninkų klasei.

Darbininkų klasė gali išplėšti koncesi
jų iš kongreso. Jinai gali priversti Wa
shingtone susirinkusius ponus aprūpin
ti maistu, drapanomis ir pastoge milio- 
nus bedarbių ir jų šeimynų. Ji gali pri
versti kongresą išleisti socialės apdrau- 
dos įstatymą, kad aprūpinti pragyveni
niu ne tik bedarbius, bet taip pat užlai- 

f fcynYu sergančius, našlaičius, paliegėlius, 
senelius ir t. t. Darbininkų klasė gali 
priversti Roosevelto valdžią bankieriams 
skiriamus bilionus dolerių atiduoti bedar- 

| bių maitinimui.
Viskas galima, tik reikia vienybės ir 

pasiryžimo. Nereikia manyti, kad po
nai visai nepaiso darbininkų balso, visai 
jo negirdi. Atverskime Amerikos istori
jos puslapius ir rasime labai skaisčius 
darbininkų klasės laimėjimus. Bet tie 
laimėjimai buvo atsiekti kovos kėliu.

Neapsirikime. Neįpulkime į amžino 
bėdavojimo ir nusiminimo klampynę. Nu
siminimas veda prie apatijos, prie pasy
vumo, prie padrąsinimo valdžios ir bosų 
naujai pulti darbininkus, toliau juos 
smaugti, toliau sunkinti jų naštą.

Komunistų Partijos politika yra veiki
mo ir kovos politika. Jinai niekados ne
sako, kad tas ir tas “neišvengiama”, “ne
sulaikysime”, “nepastosime kelio”. Ji
nai sako: Darbininkai, per kovą viską 
mes galime laimėti: mes galime išplėšti 
iš Roosevelto valdžios ir kongreso labai 
svarbių ir naudingų koncesijų, mes taip 
pat galime laimėti savo pilną pasiliuosa- 
vimą! Priklauso nuo mūsų veiklos. Su
sivienysime, kovosime, laimėsime!

Kaip tik tuo tikslu šiandien, sausio 5 
Ctibną, pradeda saVo sesijas Nacionalis 

Darbfninkiį Kongresas, sušauktas pada- 
. ryrriui ant valdžios kongreso spaudimo, 

kad jis priimtų Darbininkų Bedarbės ir 
Socialės Apdraudos įstatymą., Mūsų 
akys ir mintys nukreiptos į šį Darbinin
kų Kongresą. Ką jis pasakys? Kokias 

. mases jis atstovauja? Nebijokime, val
džios ponai irgi seks Darbininkų Kong
reso darbus, studijuos jo sąstatą. Jeigu 
tuojaus ir nepriims jo reikalavimų, bet 
ateitoje negalės ignoruoti, turės ątsįžiū-. 
rėti į jitos. Jeigu delegatai, sugrįžę iš 
Darbininkų Kongreso ir neatsiveš kiše- 
ntaje' jau Jungtinių Valstijų kongreso 

rimtto bedarbių apdraudos diliaus II. R. 
Wįttai tas dar nereikš, kad męs jau 

belaimėjome, kad mūsų pastangos 
WO veltui. Morališkai mes būsime lai- 
f i daug.

>tų pradžioje, kuoipet Komuni- 
pradėjo rengti bedarbių de

jas, organizuoti bedarbių tąry- 
tokių, kurie irgi sakė: Ar gi

. V ■z "■ V ** • •

ai*’ >• •

vąfdžią mūsų klausas? Bet kas pasiro- baisūne tikros kovos prieš karą ir fa 
dė? Pasirodė, kėd tuo jaus buržuazinė ’ ■
spauda pradėjo pripažinti bedarbės pro
blemą. Bijodama bedarbių riaušių, val
džia irgi pradėjo teikti šiokią tokią pa- 1 
šalpą bedarbiams. Be tos pašalpos keli 
milionai bedarbių iki šiol būtų išmirę ba
du. Valdžia nebūtų jų pasigailėjus, jei
gu Komunistų Partija nebūtų pradėjus 
bedarbius mobilizuoti ir organizuoti ko
vai prieš badą!

Darbininkai turi siųsti savo prakeiks
mą ir pasipiktinimą tiems, kurie šitą Na- 
cionalį Darbininkų Kongresą ąabotažavo. 
Tik pamislykime, kokią galinga audra 
bus susidarius, jeigu prie šip kongreso 
būtų prisidėjus Amerikoj Darbo Federa
cija su keturiais milionąisi naYių, gelžke- 
liečių brolijos su pusantro į piilibno narių,, 
taip pat Socialistų Partija. • -Sudrebėję 
būtų iš baimės i Washingtdnoi 'pdnai ir 
naujasis. Roosevelto kongįęsąs būtų <tiį- 
rejęs be jokių didelių ceremonijų užgirti 
bilių H. R.;7598! Apie tai negali būti 
jfokios abejonės. Roosevelto yaldžia gali 
liuoširdžiai padėkavoti GreenamS, Tho- 
masaftis, fiillmanams ir■ pagalinus, to
kiems Loveštonams, kūne irgi prakeikė 
Darbininką Kongresą! ;

Dienraštis “Laisvė” sveikina. Nacionalį 
Darbininkų Kongresą ir vėlina jam savo 
darbais suvienyti plačiausiąs kovingo 
proletariato mases laimėjimui Bedarbės 
ir Socialės Apdraudos.

šizmą? Žinoma, taip sau pasisakyti 
“prieš” juk negalima. Tuo būdu kalba
ma, kad “mes stojame už tarptautinį 
veikimą”, bet “prieš tautinį”, kuomet 
abudu tie veikimai yra vienas ir tas pats 
dalykas. Ar tik greičiau1 nebus ji’eškoji-

maš diemagogijoje pateisinimo savę klai- savo pasekėjų į revoliucini
dingam priešdarbihinkiškam riusistaty-* 
mui šiuo svarbiu klausirhu? Mes norime/ 
kad LDD eiliniai nariai pastatytų šį klau
simą tiems, kurie agituoja prieš Ameri
kos Lietuvių Visuotiną Suvažiavimą 
Prieš Karą ir Fašizmą. ■

Laisves Vajus Jau 
Pasibaigė

• ’ ' • .« - J Ą. > • ’

Gražus Skaičius Draugų Darbavosi Nuoširdžiai ir Parode 
Nepaprastai Gerus Rezultatus Savo Triūso. Bet Plačiųjų 
Masių Dienraščio Skaitytojų, kaip Kitais Metais, taip ir Šie
met, Nepavyko Suinteresuoti Šiuom Svarbiu! Apšvietos Dairbii

■ ' '■> ■ i ' : 1 : „j, ! , ' i' j ———-—t-j— i I ; j. ; j- 1 į j ,
Dalyvavusiems vajuje yrk paskirta $600.00 dovanom. Ta 

suma yi*a padalinta į 22 dalis arba dovanas. Iš pasidar-
• • ; ? bąvdsiį, dovanas gauna šie draugai: ;

: ■ t I 1 ■> r < -š . •_ * . r ' ’ ; f

M. Dobinis, Newark, N. J.. . .....2579pįrma:dovana .
■ A. J. Smith, Philadelphia, Pa..,. . .2470 Antra dovana .

S. Reikauskas, Shenandoah,: ; Pa. 2370 Trečia dovana
G. Šhimaitis, Montello, Mašs...... 1449 Ketvirta dovana 
Š. Penkauskas, Lawrence,,Mass. ., 1096 Penkta dovana 
A.L.D.L.D. 4 Apskr. Pittsburgh Pa..911 šešta dovana ..
P. Rokas, Waterbury,' Conn........... .905 Septinta dovana
A.L.D.L.D. 11-155 kp. Worcester, M.875 Aštunta dovana
O. Girnienė, Binghamton, N. Y...,. 850 Devinta dovana
D. Galeckas, Philadelphia, Pa........799 Dešimta dovana
Ki’ance, Katilis, Bridgewater, Mass.745 Vienohkta dovana 
J. Weiss, Brooklyn, N. Y. .........684 Dvylikta dovana 
S. Puidokas, Rumford, Me............... 551 Trylikta dovana
P. Žirgulis, Rochester, N. Y.
A. Daukant, Toronto, Canada
A. Klimas, Hartford, Conn..

O Kas gi Neduoda “Opozicijai” 
Prisidėti?

Lietuvių Darbininkų Draugijos (Sklo- 
kos) sekretorius A. Matulevičius paskuti
niame “N. G.” numeryje sako, kad visa 
eilė jų kuopų jau pasisakė prieš propo- 
nuojamą Visuotiną Amerikos Lietuvių 
Suvažiavimą kovai prieš karą ir fašiz
mą ir už padėjimą Lietuvos liaudžiai ko
voti prieš smetoninę diktatūrą. Jis sa
ko, kad tos kuopos priešingos “tautiniam 
veikimui”, bet nepriešingos “tarptauti
niam”. Betgi faktas yra, kad tos kuo
pos arba labai mažai, arba visai neprisi
deda prie to tarptautinio prieškarinio ir 
priesfašistinio veikimo, berods, jeigu 

. mes neklystame, jos visai neturėjo pa
siuntę savo delegatų į Chicagos prieška
rinį kongresą. Taigi, tas jų pritarimas 
“tarptautiniam veikimui” tėra žodžiai, 
darbų nėra, nesimato.

Pagaliau^, tarptautinis prieškarinis ir 
priešfašistinis veikimas, kuriam LDD ne
va pritaria, kaip tik ir reikalauja, kad 
kiekviena tautinė ateivių grupė pravestų 
Chicagos kongreso nutarimus gyveniman 
tarpe savo kalbos žmonių, kad ji išvysty
tų ir išplėstų platų masinį prieškarinį ir 
priešfašistinį judėjimą tarpe jų. Ir kuo
met mūsų revoliucinis judėjimas bando 
tuos tarimus pravesti gyveniman, tai jūs 
tą žygį apšaukiate “tautiniu veikimu” ir 
jam priešinatės. Argi neaišku, kad kas 
priešingas pravesti Chicagos kongreso 
tarimus bei instrukcijas gyveniman, tas 
priešingas tam pačiam tarptautiniam 
veikįmui ?

Kitas “argumentas”. Sako, kad neat
siklausus LDD, šis kongresas bandoma I 
sušaukti. Bet Laikinas Visuotino Su
važiavimo Šaukimo Komitetas keliais at
vejais yra pareiškęs, kad jis ragina ir 
kviečia visas lietuvių organizacijas, nu
sistačiusias prieš karą ir fašizmą, užgir- 
ti suvažiavimą ir prisidėti prie jo sušau
kimo. Neia uždarytos durys nei LDD. 
Ar kas iiždraūdžia jai užgirti suvažiavi
mą ir išrinkti atstovą j Sdvažiavimo šau
kimo Komitetą? Niekas neūždraūdžia. 
Mūsų revoliucinės organizacijos taip pa
darė:, ųžgyrė LDS sumanymą ir išrinko 
atstovus į komitetą.

Kas uždraudžia “sklokininkams” viso
se masinėse draugijose, kuriose jie pri
klauso, agituoti už suvažiavimą, gauti tų 
organizacijų užgynimą ir išrinkimą at
stovų į Suvažiavimo Sušaukimo Kdmite- 
tą?. Jie patys gali būti išrinkti tokiais 
atstovais. Taip daro komunistai, taip 
■daro mūsų revoliucinių organizacijų na
riai.

Matote, durys niekam neuždarytos. De
damą pastangos, kad į tą, svarbų judėji
mą įtraukti yįsąs organizacijas ir visus 
pavienius žmones, kurie yra Nusistatę 
prieš karą ir fašizmą, kurie tikrai pri
taria Lietuvos darbįfliilkų it valstiečių 
kovai prięs fašistinę diktatūrą.

Bot ar tik greičiau riebūs Iš Ld6 pu
ses nenorės veikti, nenoras prisidėti čtar-

..... $75.

... .$65.

....$50.
.. ,$45.

.. . .$40.

... . .$37.
.. .$35.

. . . .$32.
$30.
$27.
$25.
$22.
$20.

. . 530 Keturioliktą dovana $18
505 Penkiolikta dovana $16

. 458 šešiolikta dovana .. $14 } . . -
C K Urban Hudson Mass . 450 Septyniolikta dovana $12 jUalykai stovi SU skloka arba
J.' Grybas; J.’ Trečiokas, Norwood, m'.431 Aštuoniolikta dovana $10 ! opozicija. " ’ \ '
A. Valinchus, Pittston, Pa.......
A. Lideikienė,' Great Neck, N. Y., 
A.L.D.L.D. 84 kp. Paterson, N. J 
J. Vasiliauskas, Detroit, Mich....
žemiaus Telpa Surašąs Tų Draugų, Kurie Darbavosi, 

Bet Nepasiekė Dovanų Laipsnio:

dkrbininką judėjimo eiles.
Darbininkams iš' opozic 

jos tenka štai kas pasakyt 
Neklausykit Prūseikoš. Ji 
blofina! čia ne streikas,- < 
dezertyravimas, pabėgima 
iš klasių kovos lauko. Dav 
giau, ant tiek, ant kiek yr 
vedama kova prieš koniunh 
tinį judėjimą, ant tiek yr 
dirbimas kontr-revoliucin- 
darbo.
, Jeigu čia yra streiką, 
draugai iš opozicijos. kaL 
skelbia Prūseika, tai tas, ką 
daro fašistai, turėtų būti re
voliucija.

< Jeigu šių dienų prūseikiz- 
mas yra streikas, ■ tai reiš
kia, streikas yra : ir baltru- 
šaitizmas, ir ■ trpfckizmas, 
tuomet streikienu reikėtų 
vadinti kiekvieną,-dezertyrą 
pabėgusį iš Komunistų In
ternacionalo peilių/ f

Ne, darbininkai iš opoži-

dosi apie ją nereikėtų net 
rimtai kalbėti, tačiaus, ka
dangi, matomai, ja yra per
siėmusį dalis opozicijos eili
nių narių, tai apie ją tenka 
pasakyti keletas žodžių.

Kas gi yra streikas? Ką 
mes suprantame to žodžio 
prasme? ’ Beabėjo,, visųpir- 
miausiai, streikas; įyra dar-, 
bininkų klasės įrankis kovai 
už pagerinimą j saVo būvio 
fabrikuoš.: Strikas gali bū
ti ir politinio pobūdžio, bet 
jis vistiek bus', sujungtas SU 
plačiųjų darbo ■ žmonių ma
sių interesais J Streikas galu 
būti mokyklose, gali; jis bū- _ _7 ___________ .
ti kalėjimuos; bet visur cijos, čia nėra streikas. Pru- 
streikas reiškia dalyką, ku- " ' ................™
ris paliečia išnaudojamųjų 
žmonių interesus, dalyką, 
kurio pagelba streikieriai 
kovoja už tam tikrus reika
lavimus, santikyj su savo ir 
visos darbininkų klasės rei
kalais.

I Pažiūrėkim, kaip dabar

seika demagogiškai meluoja 
ir su tuo jis bando palaikyti 
jus išlaukyj revoliucinio ju
dėjimo, atitraukti jus nuo 
kovos. Jūs tatai greit patys 
pamatysite.

R. M...

Binghamton, N. Y
__ . u , Prieš ką “strei-
356 Devyniolikta dovana $81kuoja” opozicija? . Kokiam
327 Dvidešimta dovana . $71 . m j , . . p .
322 Dvidešimts pirma d. $6 stie KO įaUKe SLOV1 1 lusei
295 Dvidešimts antra d. $5.

Savęs Pasigarsinimas ir 
Išdidumas

“Tėvynės” No. 52, gruodžio 
28 d., 1934 m., tilpo korespon 
dencija iš Binghamton, N. Y 
Korespondencijoj tarp kt. pa 
rašyta: “Mokytojais rekomen-

ka, Butkus ir Ko.? Prieš ką 
jie streikuoja?

Komunistų Internaciona
las yra vadas kovingojo pa
saulio proletariato jo kovoje60 
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Atsižvelgiant į sunkius laikus, “Laisvės” vajus šiemet gerai 
pavyko. Vajuje dalyvavo keletas šimtų draugų, įskaitant tuos 
draugus ir drauges, kurie gavo po vieną ar keletą prenumeratų 
savo dienraščiui.

Tačiaus, draugai, vajui pasibaigus šis mūsų svarbus apšvietos 
darbas neturi būt pertrauktas. Vajus parode, kad geriausias pa
sisekimas gavimui naujų skaitytojų yra einant pas darbininkus 
į stubas.

Vajų pabaigėme, bet darbą tęskime per visą žiemą. Dar 
yra tūkstančiai darbininkų įtakoje, klerikalų, tautininkų ir so
cialistų, kuriuos reikia įtikrinti, kad jų reikalus gina “Laisvė” 
ir kad jie p'rivalo ją skaityti. Darbuodamiesi ir be specialio va
jaus dar gausime daug naujų prenumeratų.

Dabar “Laisvės” kaina metams $5.50, o pusei metų $3. Kad 
palaikyti tą žemą kain^, kuomet .viskas .brangsta, įtemptai turi- 
me veikti gavime haujų prenumeratų ir atnaujinime išsibaigusių.

Dėkavojame draugams iį* draugenis ūž bolševikišką pasidar
bavimą laike vajaus, turime iviltįeĄ, kad tą darbą tęsite ir vajui 
pasibaigus. U į ' i ;. • : :

L. Žemditienėj Waterbury, Conn. 276 
A. Lipčius, Chester, Pa.
J. , Valatka, Haverhill, - Mass 
ALDLD Pirm, itaji Eom.,- 

Montreal
Geo. Stasiukaitis, Cliffsidč, N. 
V. Globich, Wilkes Barre, Pa. 
A. Žemaitis, Shenandoah, Pa. 
ALDLD 13 kp., Easton, Pa.
E. Skleris, Cleveland, Ohio. 
J. Barkus, Brooklyn, N. Y. 
R. Mizara, Brooklyn, N. Y. 
A. Jesmantas, Harrison, N. 
A. Barčius, So. Boston, Mass,
D. Krūtis, Elizabeth, N. J. 
J. Žilinskas, Lewiston, Me.
J. J. Mockaitis, Bridgeport, Conn. 117 
A. Kučiauskaitė, Baltimore, Md.
F. Pakali, Brooklyn, N. Y.
J. Navalinskiene, Iforest City,
A. Kazokytė, Brooklyn, N. Y.

• ALDLD 149 kp., Phila., Pa.
B. Plungis, Cleveland, Ohio 
J. Adamas, Grand Rapids, Mich. 
P. Karpich, Lynn, Mass. 
J. Balsys, Baltimore, Md.
E. Zitkiene, Hartford, Conn. 
P. Janiunienė, Bayonne, N. J. 
A. Bimba, Brooklyn, N. Y. 
J. J£irtiklis, Akron, Ohio 
J. Muskauękas, Wildes Barre, Pa. 64 
J. Mažeika, Cleveland, Ohio 
Dr. J. J. Kaškevičius, Newark,
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V. Račkauskas, Haverhill, Mass. 
ALDLD ’39 kp. Scranton, Pa. 
P. Žemaitis, Detroit, Mich. 
M. Šleiva, Gardner,; Mass. ;
W. Brazai,-Hartford, Conn. ; 
F. Gervickas, Athol, Mass. 
J. Julius, Moline, III. 
J. Baltušis, Chicago, Ill.
P. Baranauskas, Brooklyn, N. Y. 
Chas. Dumčius, McAdoo, Pa. 
H. Tamošauskiene, W- Roxbury 
Geo. Bražinskas, Athol, Mass. 
P. Ramons, Scotia, N. Y. 
D. Slavinskienė, Rockford, Ill. 
J. Bastis, Grand Rapids, Mich.
V. Litvinas, Detroit, Mich. 
J. Burba, Boston, Mass.
W. Mickalites, Benld, Ill. 
J. A. Jerome, S. Barre, Mass. 
Leonaitis, J. Benton, Ill. 
B. Svelnienė, Akron, Ohio 
S; Sasna, Brooklyn, N. Y. 
Baltrušaitiene, Brooklyn, N. Y. _ 
Wm. Trainis, Royalton, III. 
A. Povilionis, Sutton, Mass. 
Chas. Kwarren, Brooklyn, N. Y. 
Kompartija Liet. Frak.,' Waterbury 33 
P. Taras, Brooklyn, N. Y. 
Ella, J. Butte, Mont
J. May, Hoboken, N. J.
P. Kuosevičius, Collinsville, Ill. 
Z. Koval, Woodhaven, N. Y.
K. Mikolaitis, Baltimore, Md. 
A. Balčiūnas, Brooklyn, N. Y.

Laisves

prieš kapitalizmą. Komuni- davo du .kandidatu: ponią 
stų Internacionalo^'sekcijos/ Berciuniene ir Poną K. L. Al- 
Komunistų Partijos kiekvie- baigusius Lavoje aug; 
na savo kraštuos orgamzuo- si k Po korespondencij.' 
ja ir vadovauja darbininkus pasiraŠ0'K. L. Aimanas. Rei> 
kovai uz jų buVio pagerini- jkia, tai viešas savęs pasigair 
mą, kovai prieš karą ir fa- *—•— -- 
šizmą.

Paimkim amerikinę Ko
munistų Internacionalo sek
ciją, USA. Komunistų Par
tiją. Ką: jinai šiandien vei
kia? Kokius darbus ji dir-

maną, baigusius Lietuvoje aug-

šių kursą.” Po korespondencij.

nimas ir dar išdidžiai, 1FW 
laikraščiuose tenka-matyti 
žodžius: “Garsinkitės, kad žmo
nės žinotų.” Taip K. L. Aima
nas ir pasigarsino. Mes ne bet 
koki, mes ponai, mes mokyti, 
baigę keturias klases Lietuvoj 
ir dabar lai žmones žino. .

Tenka “dar daug tokių “po 
nų” tarpe lietuvių susitikti pa 
mus Binghamtone. Klausyk 
vienas giriasi, kad jo tėvas tji 
rėjo du dvarus Lietuvoj ir k 
tu nori žinoti, tai paklausk 
Prano, ir Pranas žino jo tė

(Pabaiga 5 pūsi.)'

buos už organizavimą dar
bininkų klasės kovai prieš 
Roosevelto NRA, už socialę 
ir bedarbėj darbininkams 
apdraūdą, prieš karo ir fa
šizmo pavojų.

Kiekvienas Partijos na
rys, kiekvienas prijautė j as 
yra bandoma įtraukti į tą 
veiklą, į tą svarbų darbą.

‘ Prūseika su Butkum, kaip 
dabar jie sako, yra paskel
bę streiką Partijai. Jie at
sisako ką nors turėti su tais 
didžiaisiais istoriniais dar
bais, kuriuos Partija veda.

Kadangi jie, kaip patys 
sakosi, išėjo į streiką prieš 
Komunistų Partiją, tai, ži
noma, jie atatinkamai lin
kui savo “išnaudotojos” ir i 
atsineša; jie ją šmėižia, nie
kina, plūsta. - Jie bando vi
sais /būdais pakenkti Parti
jai ir tom įstaigom bei or
ganizacijom, kurios Parti
ją remia. >: ■

. , Šitaip veikdami, panašiai 
“streikuodami,” jie, aišku, 
padėda kapitalizmui, padeda 
išnaudotojams; jųjų “strei
kas” nusuktas, vadinasi; ne 
prieš kapitalizmą ir jo įstai
gas, bet prieš revoliucinį ju
dėjimą, prieš darbininkų 
klasės interesus.

Kuris eilinis Prūseikos 
pasekėjas pamato, kad, ši
taip “streikuodamas,” jis 
pasitarnauja ne sau ir savo 
klasei, bet išnaudotojams, ir 
bando sugrįžti atgal, tai, 
Prūseika apskelbia tokį 
“skebū”. Jis mano, kad, jei
gu darbininkuos žodis “ske- 
ba§” yra, baisus, tai jis jo 

orija” yra labai naivi it ro-’pagelba pajėgs neprileisti

“Laisves” Administracija.

Ar Čia Streikas 
Ir Prieš Ką?

Prūseika sugalvojo naują 
skymą, kuriuo, jis mano, ga
lėsiąs ilgiau palaikyti prieše 
komunistiniam judėjime sa
vo pasekėjus. Jis praveda 
tokią nuomonę savo pasekė
juos: visi tie žmonės, kurie 
dabar yra “opozicijoje”, yra 
streiko laukė. ; ‘ Tddeį nei 
vieriaš rieghĮi grįžti į komu? 
riistinį judėjimą pavieniai.

Kuris grįš, tas skėbaus.
Tokia mintis sklokinin- 

kuose paskiėista Bostono 
apiėlihkėje, panašiai Prūšėi- 
ka pareiškė pereitą savaitę 
k a 1 b e d a mas Brooklynė. 
“Opozicijos žriionėš rieske- 
baus,” tvirtino jis, “bimbu- 
kai jų neapgaiis!” / v

Ši typiška prūseikinė ”te-

žmona:
PO LAIKUI

Ar vyras turi daū 
giau proto, kaip jiš vedęs?

Vyras,—■
per vėlu. .-

Taip! Ė et jau tach

‘ JI ŠOKS •
“Aš šoksiu ant tavo kapo,’ 

sako supykus žmona. ,#
“Puiku,” atsakė Vyras. “A 

liepsiu palaidot mane jūrčjė.

Į PEKLĄ M
Vargonininkas (per ba^ny 

čios choro praktikas) : “Ėaša 
dainuos kol pfteis prie ‘PekloF 
Vartų,’ tuomet jhs visi įeisite.

GERAS RECEPTAS
Svečias: “Jūsų variniai indą 

nepaprastai žiba. Ką vartojat 
valymui ?”

Šeimininkė: “Savo vyrą.

negalėjo pakelt!
Teisėjas: “Tu mušei sav 

vyrą sii kede? Paaiškink, k< 
del taip darei?”

' Kaltininkė: “Deltci, kadsL 
lo negalėjau pakelti.”

V Surinko Montrealietin.




