
KRISLAI
rg. Stalino Pamokos 
Mums.

Kam Privalome Kalbėti?
Valdžios Veidmainystes, 

j Rašo DIMAS BENAMIS

Atsiskyrimas nuo masių, už
sidarymas vien tik savuose 
“progresyviuose” rateliuose ne
turėtų būt toleruojama revoliu
cinių darbininkų tarpe, nes tai 
sektantizmas, oportunizmas. 
Tokio supratimo praktikavimas 
veikime silpnina eiles revoliuci
nio proletariato ir stiprina ka
pitalizmo frpntą.

Draugo Stalino savikritikos 
kalba, pasakyta Septyniolikta
me Sovietų Sąjungos Komunis
tų Partijos kongrese, labai tin
ka mums, amerikiečiams. Mes 
Jungtinėse Valstijose Kompar
tijoj turime labai daug tokių, 
taip vadinami “krėslų šildyto-' 
jai”, kaip d. Stalinas juos va
dina. Tokie komunistai savo 
tarpe, savųjų rateliuose labai 
radikališkai nukalba, kad “mes 
tą ir tą padarėme, tą ir kitą 
nutarėme daryt”, bet toliau tų 
kalbų nenueinama.

Pirmas Lietuvių
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian 
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart 
Sekmadienių

Darbininkai Visų dalių, 
L* Iri Vienykitės
N e p r a 1 almėsite, Tik

‘ L. vi'.'1 ji 
Retežius, o Išlaimėsite
Pasaulį!
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SPECIALIAI PRANEŠIMAI IS DARBININKŲ KONGRESO
Darbininkų DelegataiWashington 
ras Lietuvos Atstovą PATEES0N N 'L Apie Darbininkų ir
del Politinių Kalinių
WASIIINGTON, D. C., sau

sio 6 d. — Sekmadienį visuoti
name šalies darbininkų kon
grese, rytinėje sesijoje, laikė 

i atskirus susirinkimus daugiau
siai kitakalbių delegatų, gru
pės, kaip tai, rusų, žydų, če- 

, lietuvių

Kuomet bent kuri mūsų * or- Į...............................
ganizacija surengia prakalbas, ■
sušaukia keletą desėtkų šimpa- choslovakų, ukrainų,
tingų darbininkų ir darbinin
kių, tai mūsų kalbėtojai neblo
gai nupiešia eigą darbininkų 
kovų Chinijoj, Austrijoj, Ispa
nijoj, primena apie didelius pa
siekimus budavojime socializmo ■ torium__D.
pergalingojo proletariato Sovie-jNew Yorko delegatas, 
tų Sąjungoj. Bet paklaustume' . . . . .
jų, ar kada nueinate prie dirb
tuvių, kur susirenka vieni dirb
ti, o kiti jieškoti darbo; ar nu
einate į namus pas katalikus ar 
kitokius darbininkus padisku-

ir kitų tautų.
Lietuvių delegatų konferen

cija atsidarė 9:30 vai. ryto. 
Pirmininku išrinktas d. M. žal- 
dokas, Phila. delegatas; sekre- 

M. šolomskas, 
. Daly

vavo 48 delegatai, kaip tai, iš 
Chicagos 6, Detroito 2, Cleve
land© 4, Pittsburgho 3, Min- 
ersvillės 1, Shenandoah 1, Sha
mokin, Pa., 1, Nanticoke 1, 
Scranton 2, Reading 1, Phila-.KJVLCMLUVll AVKzCVVA A, O.

suot su jais apie tai, ką darbi-i delphia 8> Baltimore 1, Eliza- 
ninkai ir valstiečiai jau atsie-i beth Newark Worcester 
kė Sovietų Sąjungoj; kas deda-1 New Haven 1, Waterbury 2, f* * T y A. • % T w 4 A »x 4" 1 • _ — — .
jo$

-1

suorganizuoti lietuvių 
Amerikoj kovai už so- 
apdraudos ir bedarbių 
bilių, kuris dabar yra

Ši lietuvių darbininkų orga
nizacijų delegacija vardu 35,- 
881 organizuotų lietuvių darbi
ninkų įteiks Lietuvos fašistų 
valdžios atstovui savo protestą 
ir reikalavimus.

Po to buvo diskusuojama, 
kaip 
mases 
cialės 
šalpos
įneštas į šalies kongresą.

Nutarta suorganizuoti Lie
tuvių Laikiną Komitetą, kuris 
dirbs bendrai su Bedarbitj 
Kongreso išrinktų Nacionaliu 
Komitetu.

Į Lietuvių Laikiną Komite
tą išrinkta 7 draugai. Kastė
nas, Stalnionis ir Požerienė iš 
Chic. ir D. M. šolomskas, M. 
žaldokas, Adamonis ir Janu
šonis iš rytinių valstijų. ;

Šis komitetas šaukia visas 
lietuvių nacionalės ir vietines 
masines organizacijas prisidėti 
prie jo ir bendrai ‘kovoti už 
socialės apdraudos ir bedar
bių šelpimo bilių.

Toki tai lietuvių delegatij Sausio 6 d. popietinėj sesi-

PATERSON, N. J.—šil- vyriausiai nusistatė, prieš 
ko Dažytojų Unijos 1733 lo- Ammirąto, kaipo Roosevel- 
kalas išrinko Charles Vigo- to, Gorihano it kapitalistų 
rito, eilinių narių kandida- agentą; tačiaus išrinkta du 
tą, į savo prezidentus. Iš ei- ammiratiniai unijos debega
linių narių sąrašo taipgi iš- tai ir vice-prezidentas Char- 
rinkta John Toyano kaipo les Perolo todėl, kad ^trei- 
lokalo sekretorius ir Tony ko laiku jie vis tiek š: 

I Ventura,, kaipo vienas iš tri- tuom prisidėjo prie 1 
jų delegatų (biznio agentų).....................

j Tarp devynių unijos pildan- 
Ičios tarybos narių išrinkta 
šie eilinių darbininkų kan
didatai: Carlo Trichilo, Car
men de Lorenzo, Ray Emi- 
dio, Ed, Healy, Joseph Ven
tura ir Harold Hyenhouse.

Iki šiol buvęs reakcinis 
lokalo prezidentas Anthony 
Ammirąto, Jungtinės Audė
jų Unijos valdybos narys, 
vėl kandidatuodamas į loka
lo prezidentus,, buvo sumuš
tas antra tiek didesne balsų 
dauguma prieš jį. Nariai

Jaunimo Kongresus..
1 ' ' ' ' . : ' 1 * 1 •'■Tbwal

Šiandien, sausio • mėn. 5 Sov. Sąjungoj nebėra kapi- 
d., labai atydžiai klausiau talizmo.
visos eilės “žymių žmonių” ; _ J1"*
prakalbų, pasakytų Ameri- Valstijų kongresmanas Am- 
kos Jaunimo Kongrese, ku- f
rio sesijos pasibaigia šiuos tinka, kad kapitalizmas nė* ....... ■ - • - ■- - - - ;

talizrųo. \
Sakė prakalbą Jungtinių 

lee, iš Wis. valstijos. Šis su-

si Vokietijoj, Ispanijoj, Austri-,iš Great Necko 1( Brooklyno 4 
tt.
čia buvo delegatai nuo mai- 

džianitorių, kriaučių 
kiojimų. Vargiai surasime pus-| unijų lokalų, kultūros, apšvie- 
tuzinį kalbėtojų, kurie į tai at- t°s> pašalpos organizacijų,j 
sakytų konkrečiai, tenkinančiai,!Bedarbių Tarybų ir v|k nutarimai, 
bolševistiniai. Gi didžiuotis ir miestų organizacijų konferen- 
vadintis bolševikais labai dau- clJy*

Dalyvavo draugai Kastėnai, 
Požėrienė ir 1

..'Vieną sykį Chicagoj “stock-1Beliunienė iš Detroito;
jardų” (skerdyklų) apielinkėj t ’ , 
Kompartijos sekcijos narių su-: ’
sirinkime vienas

taetuvoj ir kas reikia da-1 jr 
čia, Jungtinėse Valstijose, į 
*'brist iš bedarbės, bado,. 
go, skurdo, policijos perse- nierių,

už darbininkų reikalus.
Išrinkimas eilinių nariu v 1V. v v. . , .. -

kandidatu į vyriausias vie- zod"lus pasant’ sl vakarą, .geras;j jis sutinka kad 
tas Dažytojų Unijos lokaleNeperdėsiu pasakęs, kad marksizmas “neblogas” 
yra didelis smūgis atžala- si^ žmonių (isskinant vie- i 
reiviškai Gormano-MącMa- n^) prakalbos vaizduoja budu ne politikoj. Jis da- 
hono vadovybei ir stafmbus siu dienų Washingtoną, ku- bar esąs . progresyvis, ; re- 
eilinių narių laimėjimas. Tai r^s> tarsi katilas, verda poli- įvairius darbininkų 
svkiu yra antausis lovesto-, tikos maišatėj ir klaidžio- ases judėjimus, tarnaus... 

J r komunistai jam nepažįstą
Amerikos darbininkų psi- i uaumiii'j i vuuo, SU“

7. šauktas kovai prieš karą ir
fašizmą, taipgi kovai už be- nepasakė,’'į "kurią^kryptį— 
darbėj ir socialę apdraudą_, komunistinę ar fašistinę...

Kalba J. V. kongresma- ’ 
nas. Marantonio, iš New 
York. Šis yra dar naujhfe 
kongresmanas, i š r i n ktas 
pereituos rinkimųosj. SkųiH J, 
džiasi, kad jam ir kitiems ! •' • i 
naujiem kongresmanam yTa - 
labai sunku- kas nors pada
ryti, nes “seniai” juos igno
ruoją. Sutinka, kad kapita
lizmo krizis įnešė krizį ir 
pačiuose valdžios sluoks
niuose. Jis stovįs su darbi
ninkais, bet jo pozicijoj visa 
eilė klausimų kaip buvo de-

nidi noizrtiicio iicuiugaa , uet 
tiktai ekonomikoj, d nieku

Taį ris, tarsi katilas, verda poli- nnąs įvairius

opozicionieriam”, :tėj.
Socialistų Partijos vddams| jaunimo Kongresas 
ir darbo Federacijos 
riams, kurie visi išvieri kiek 
galėdami šmeižė komuhistus 
ir persekiojo bendro fronto 
veikėjus.

niečiams “
su- chologijos. Jis pasiren 

savo pažiūras pakeisti,

v

Delegatai ir Jų Sudėtis Streikai! Išėjo 1150 
Darbininkų Kongrese Penna. Angliakasių m
WASHINGTON; D C.—

SHENANDOAH, Pa. —

pasakius tiesą, gerai padarė 
pakviesdamas šituos asme
nis pasakyti savo nuomones 
apie įvairius politinius ir 
ekonominius'šąlies reikalus.

Kas gi tie asmenys ir jų 
nuomonės? ’

•' Politikų Kalbos
vietiniu Ivisuotiname šalies darbininkų joj buvo sekamas delegatų Sausio 3 d. sustreikavo apie I štai kalba senatorius Nye.- J'-’J VIA IXCUMCA OCliaVVllUŪ

skaičius ir jų sudėtis. Viso 1500 Knickerbocker kasyklos žmogus nacionalės reputaci- 
delegatų buvo, pasak man- imainierių, Readingo kompa- 

41.i X4 zsl ..X IyIITAQ G £» 11 C!1 A A /4 /4 O 1» AVICI- 

kiDetroitohic Pint Audėjai Eina per
aldld i to Apskričio Ga|vą Renegato Kellerio 
tonus, is Pittsburgho; j c 

draugar ^ek. idraugai iš Clevelando; Lvekavi"| PATERSON, N .J .—Ką 
ora) davė sumanvma eiti rv-iČiuS atstovavo Augščiausią nedarė lovestonietis Šilko org.) davė sumanymą eiti ry j Pri laud,j Lietuvių Amerikoj; i 
fr o i o r\Y’tn o ir Ir 111 /■lorhn hlHvn , * *

D. M« Šolomskas.

gelis mėgsta.

tais prie skerdyklų darbo biurų 
ir kalbėtis su bedarbiais darbi
ninkais. Visi tokiam sumany
mui pritarė, bet po susirinkimo 
taip pat, kaip ir prieš tai, dar 
neteko matyt nei vieno mūsų 
kalbėtojo. Reikia pasakyt, kad 
prie skerdyklų kas rytas susi
renka tūkstančiai darbininkų ir 
darbininkių j ieškoti darbo.

. .Darbininku Unijos vedėjas
K Arminas buvo iš Miners- Keller ka(j nariai nerinktu 
ville, Pa.; žaldokas, tanaus- . . . R ‘
kas, Uršinskas, Sabaliauskas irln,aUJ1J vlrslmnKlĮ>, D.et Keue 
kiti iš Phila., Adamonis iš ™ pastangos vėjais nuėjo. 
Great Necko, Sukackiene iš Šilko _ darbininkai mitinge 
Worcester, J. Strižauskas iš nutarė sueiti ateinantį šes- 
Waterbury, Skairius iš Eliza- tadienį ir perrinkti savo vai- 
beth, Janušonis iš Newark, J. dybą. Jie pasiryžę išrinkti įgg Lygą.

Washington© valdžios vienas 
farmų administracijos valdinin
kas, Carl C. Taylor, sako: 1 
“Mes turime paimt farmų šei-| 
mynas nuo tokių žemių, kurios 
badu marina jas iki mirties, ir | 
padėt (apgyvendint) ant der
lingų žemių, kur jos galės pa
sidaryt žmonišką gyvenimą.”

Tai veidmainystė. Jeigu ka
pitalistams ir jų valdžiai rūpė
tų biednų farmėritį reikalai, tai 
jie nepaikintų derlių laukuose 

taikintų mokesčius už že-

iš viršininkais tuos, kurie pa- 
įrodė kovingumą už eilinių 

’ j reikalus pereitame, 
žymia dalim laimėtame 
streike, Kelleris rėkia, kad 
negalima statyt kandidatais 
buvusius narius revoliucinės 
Nacionalės Audėjų Unijos, 
kuri laike streiko nrisivieni- 

P^įjjo prie Amerikos Darbo Fe
deracijos Šilko Darbininkų 

> eiliniai

Reikalauja, kad Amerika 
' Kištųsi į Meksiką

NEW YORK. — Per pa
maldai* St. Paul katalikų 
bažnyčioj kunigai pervarė 
nul * 
jon 
veli 
vali

Šlajus iš Chester, Jonaitis 
Baltimore ir kiti.

Nemažai buvo jaunuolių de-'narių 
legatų : V. Zablackas iš Brook
lyn, Pivariunaitė iš Phila., Me
delis iš New Haven, ę. Stri
žauskas iš Waterbury, Miller 
iš Detroit, Kastėnas iš Chica
gos, Stankevičius iš Shenan
doah, Alex Deksa iš Nantico-. 
ke, M. M. šolomskas iš i 
ladelphijos. . , - v.

Kongrese lietuvių buvo at- J Unijos. Taciaus
stovaujama virš 100 įvairių or- nąriai- nepąiso to . Kellerio 
ganizacijų ir 35,881 organi- Spardymosi. . .
zuotų narių. ’ : Be to, darbininkų pirmi-

Lietuvių delegatai vienbal- ninkai iš dirbyklų, susirin- 
siai nutarė pasiųsti delegaciją kę' pereitą šeštadienį, atme- 
pas Lietuvos atstovybę ir įteik- tė Kellerio padaryta sutar
ti protesto rezoliuciją prieš tį su bosais ir'išrinko pen- 
nepakenčiamas Lietuvos politi- kių narių komitetą pradėti 
nių kalinių sąlygas su mūsų. naujas derybaS su fabrikan- 
reikalavimais. Į delegaciją! į-aįs.

Be to, darbininkų pirmi-

rfimą tarp 1,200 parapi- 
:reikalaut, kad Roose- 

įs priverstų Meksikos 
^rią sugrąžinti ten kuni- 
i teises.

avąna. — Nežinia kas 
rogdino bombą valdiška- 
apšvietos rūme, bet ne- 

nuostolių padarė.

jos, republikonas, smarkiai 
pagarsėjęs kaipo Jungtinių 
Valstijų senato komisijos 
tyrinėjimui amunicijos ka
ralių veiklos ir darbų pirmi- 'iefratams neaiški, taip ir pa- 
ninkas. Ką gi šis žymusis sniko. 
republikonas pasakė ?

Pacitavęs kai kurias skai- prasčiau) nukalbėjo J. 
tikies (kurios savu laiku til- Į V* kongresmanas Will , _ . 1 w C ilzIonnYno Qia

.datų komisijos, iki šiol už- nijos, sausio 4 d. dar prisi- 
siregistravusių—2,242, iš 40 dėjo Draper ir Gi berton 
valstijų, bet dar daugelis | kasyklų apie 650 ma: nierių. 
delegatų nėra užsiregistra-j streiko priežastis4-nepa- 
v§’ r ,v „ (kenčiamas išnaudojimas

Yra delegatų is Kansas, majnjeriųt Paprastai mai- 
taipgi iš District of Colum-; nieriai dirba nuo kkntrak- 
b1^- , ! tų. Kur mainieriai negali

Delegatų sudėtis: 867 at- pasidaryt dienos uždarbį, -
stovauia tiesiai darbo uni- mažai tegali išleisti įnglies> -po mūsų spaudoj) apie amu- m,oseVe
jas: 306 atstovauja Amen- ten juos verčia dirUti nu0 nicijos magnatų pelnus, jis ’ , ,
lene Durbn ♦ 244 i___ j j i. i . i... t i 4oxrn/ln v^dovS anL-oma • iaS paSCKeiaS, DandC

berton

Vaikiškiausiai (nepasa-
bia.

stovauia tiesiai darbo uni- j gers, iš Oklahoma. Šis vy- 
I rūkas, kaip Roosevelto ak-

kos Darbo Federaciją; 344 kontrakto, bet kur g 
—nepriklausomas t

217 — Darbo Unijų Vieny- Jienų~ 
Pag T.vcrn, Į

Bedarbių Tarybas atsto-! Abelnai darbo 
vauja 384 delegatai; Bedar- baisiai blogosbet 
biu Piliečių Lyga—24; iš ’ ?---- - -■—----T
bedarbių 
delegatai.

K;ti visi
broliškos savišalpos organi
zacijų, kultūriškų ir kt. | #

Socialė delegatų sudėtis: jiems negalvoj.
Sentimentas už streiką

jali dau- išvadą padarė sekamą: na- 
unijas; gjau uždirbti, ten moka nuo cionalizuokim amunicijos ir1(juokus, turbūt, pamėgdžio- 

... .v, . . , . damas ana iuokdarį-kome-
iFjnkJu isdirbystę, ir tuomi djjant^ will Rogers. Šaukė- 

s'dvo-os ^1SSiri>S karo pavojus; tuo- sį -s -r dįevo jr de]egatų 
met karo nebebus... Jeigu padgįj Rooseveltui. Jo kal-baisiai blogos; bet unijos 4X4-4i™4,s h

[ Ly?a—24; iš viršininkai nieko necaro. Jie ' č. . . .. >,a buvo niekam netinkamasorgamTacijųL67 težino išrinkt duois nuo panaslai- mano’ tai J,s yra mišinys.
nariu po $1.00 į menesį ir;. . .. ................ A ,

delegatai—nuo dar apkrauna asesinentais, |jel. J1S ™ano T8'11 piievs.m." Hathaway nušvietė -daly* 
'npnnnrnqtniQ mnkpąčmią O Sai> ° kalba panašiai, kūs, ir io prakalba buvo la- , kiek mainieriai uždfrba, ’tas tuomet, žinoma, jis veidmai- bai vietoj.
Home yinn-nKzA-; niauja. Jam ten pat, tuojau į . Teko kalbėtis su eile j#u-

Sentimentas už streiką' nurodė “D- Worker” redak- nuoliu, girdėįusių šitų žv.
Visi

Į kad ne amunicijos ir ginklų negali atsistebėti tuo, kiek 
mažai reikia žinoti ir ko- 

nes magnatai, yra karų ^ų syumnų ijąuymu reiiua 
priežastimi, o visas Ameri- į patekimui i “išrinktųjų tąr- 

ant Capitol kalnelio

nanasiai mano, tai jis yra i^iišinyg
.labai didelis trumparegys, o Kaip ’ sakyta, tiktai dr. 

' nušvietė daly-

1,110 delegatų yra darbo - TT • • i iu
uniju nariai; 1,496 delegatai didelis. Jei unijos distrikto torius, Clarence Hathaway, miu žmonių a 
yra bedarbiai; 170 del. yra ;viršininkai nesulaužys pra-1 
negrai. sidėiusį streiką, įali ' -‘ _

Daugiausiai > delegatų iš streikas išsiplėsti ! visame įnas magnatai
gis 1 gamintojai, t. y., tos pramo-j , . . .

karų knj skromnų gabumu reikia
New Yorko valstijos—viso 9-tame distrikte.

Viso delegatų dalyvauja Reporteris.
821.
arti 3,000.

R. M.

o*

ikos imperialistinis kapita-'na 
• dizmas.

Kalba buvęs J. V. senato- 
j rius Brookhart. Šis dar vis !

MAŽEIKIAI. — Pii. J., gyv.! tebegina savo seną teoriją 
D. Vandens g-vėj, pusvalandžiui —kooperatyvį ekonomizmą, 
užėjus pas kaimyną ir palikus kaipo išeitį iš dabartinės 
atrakintą butą, Įsibrovęs vagis|depresijos.' Kurkime, sako,

Stambi Vagyštė

tt 

Washingtone.
Iš viso jaunimo Kongrese 

tbuvo tiktai keturi lietuviai: 
Strižauskas. Medelis. Kastė
nas ir V. Zablackas. Dar ir 
dar tenka pasakyti, kai 
prastai pas mus yra past? 
tvtas jaunime darbas; kai 
siloni musu jaunimo n. 
šiai su tarptautiniu judėji- 

fmu! * t
Mūsų Riliaus Numeris 

Pakeistas
Darbininku Bedarh 

Socialės Apdraudos 
įminti tą mažą faktą, kad | (Pabaiga 5 pusi.)

I’M

Politinė Sutartis Tarp
Francijos ir Italijos

ROMA.—Pranešama, kad 
Italijos diktatorius Mussoli
ni galutinai priėjo; prie po
litinės sutarties su Franci-

įėjo 15 draugų: Kastėnas nuo 
Chic. Medley—New, Haven, 
Šūsnis—Cleveland, Skairius— 
Elizabeth, Beliunienė—Detroit, 
K. Arminas—Minersville, čiu- 
plis—Pittsburgh, M. žaldokas 
ir Sabaliauskas—Phila., Jonai
tis—Baltimore, Sukackienė — 
Worcester, J. Strižauskas— 
Waterbury, R. Mizara ir D. M. nistų Manifestą 
šolomskas—Brooklyn, N. Y., ir! Karolio Markso ir Fr. En- lerininkai labai tuom nepa- ninkai ir ne vargšai ūkininkė- (nu. bet jis “pamiršo” nri- 
Janušonis iš Newarko. gelso raštus.

BELGRADE.—Per eks
ploziją cino kasykloje Ju
goslavijoj tapo užmušti 5 
mainieriai.

ir paėmęs 2,000 lt. r. 
tus sidabro, o likusiu 
pinigais, viso 5,000 lt., paspru
ko. Spėjama, kad vąj

Pietų Afrikos valdžia
baustinai uždraudė “Komu- jos užsienio reikalų ministe- 

” ir kitus riu Laval’iu. Vokietijos hit-

aukso, ki kooperatyvus tuomi paza- 
bosime kapitahstusSr pasa- 

įgies būta Jinsime krizį, betvarke. Bu- 
žinovo, kuris policijojs stropiai ‘vusis senatorius keliais at- 
jieškomas. ’ vėjais priminė Sov. Sajun-

Pasirodo, kad ir Lietuvoj yramos kooperatyvus, kuriuose 
pinigų, bet juos turi ne darbi-;priklauso apie 70 mil. asme-

vėjais primine Sov. Sajun-

tenkinti. (liai.
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Kunigų Naujas Išradimas
“Žydai, išeina prie; komunistus,- komu

nistai prieš žydus”, džiaugiasi So. Bosto
no “Darbininko” redaktorius. Ir paskui 
pats priduria: “Tai rodos netikėtina, bet 
taip yra!” O mums atrodo, kad tas ku
nigėlis buvo perdaug “mįšiaupo” paėmęs, • 
kuomet rašė editorjalią. ff 1 1, J 1 G

Dūr taip nesenai tas pats “Darbinin
kas” įtikino visą pasaulį, kad komuniz
mas tik žydams priklauso, o visai netip-; 
ka lietuviams bei kitų tautų žmonėms. 
Matote, kaip nelaimingas redaktorius ap
sivertė ragožiumi. ; >

Žydai yra toki pat žmonės, kaip' ir visi • 
kiti. Jie irgi pasidalinę į klases. Žydų 
buržuazija, kaip ir lietuvių buržuazija, 
dantį griežė ir griežia prieš komunizmą, 
bet, už tai žydai darbininkai, kaip ir lie
tuviai dąrbininkai, veda kovą po komu
nizmo vėliava prieš savo klasinius neprie
telius. Taip pat komunistai neina prieš 
žydus, ar lietuvius, ar lenkus, ar vokie
čius, kaipo tokius. Jie daro skirtumą. 
Jie visų tautų darbininkus šaukia vieny- 
ben, o neatlaidžią kovą skelbia visų tau-- 
tų išnaudotojams, kurių tarpe rasime 
“Darbininko” redaktorių ir visus sūto- 
nuotus ponus.

Lietuviški Prajovai
Chicagos menševikų tėvąs (Grigaitis) 

išėjo iš kantrybės. “Kadangi ‘Dirva’ jau 
ilgas laikas nesiliauja mane, Altass val
dybą ir ‘Naujienas’ šmeižusi, ir tolyn tie 
meižtai darosi vis aršesni,” - rašo savo 
aiške Grigaitis, “tai šiuomi aš ‘Dirvai’ 
iranešu, kad daugiaus aš tos purvinos 
Kampanijos nebetoleruosiu.” Jis griež
tai reikalauja tai visa “be išsisukinėji
mų atšaukti.” Bet fašistų “Dirva” ne
atšaukia nė su išsisukinėjimais. Tuo bū
du, jeigu Grigaitis savo grūmojimą iš
tesės, tai jis ir Karpius pasimatys 
teisme.

Vanagaitis patraukė teisman “Naujie
nas”, lakūnas Janušauskas patraukė teis
man Grigaitį, “Naujienas” ir Altass val
dybą, o dabar Grigaitis žada pasišokėjęs 
kirsti “Dirvai”! O visi jie skelbiasi “tė
vynainiais”, šalininkais ‘filozofijos” “lie
tuviai pas lietuvius”; visi jie panašiais 
būdas išnaudoja ir mulkina darbininkiš
ką visuomenę. Tai už ką pjaunasi? Well, 
pakliuvo niekelis po padu. Susipjovė už 
teisę prie tų $32,000, kuriuos Grigaitis 
su kolegomis surinko “Antram Skridi
mui.”

;Tuq klausimu jau išsireiškė ameril® 
nes Lovestonb “Opo?iięijos” orgąhas 
“Workers Age” (sausio 5 d;) Redakto
rius (fcovestonas) jau pripažįsta, kad

kiekviena pa^tijipė. opozicija, nežiūrint, ko
kia galėjo būti jos programa, > patraukė 
prie savęs spurgus priešpartinių, ir prieš- 
sovietinių elementų. Apart to, reikia at
minti, kad per paskutiniu du metu trockis- 
tai ir kiti elementai atvirai skelbė perspėk- 

> . tyvą spėka nuversti Stalino režimą Rusi
joje, tai yra, civilį karą... Politiškai dau- 

’ ’ gjau, ne^U galima, daleisti, kad tarpe des- 
į u- pętatiškiąusių Trockio ir Zinovjevo pase- 

i kūjų galima buvo rasti tokių, kurie, būdami 
i po įtaka naujos trockistų orientacijos ir pa- 

. J drąsinti, labai galimas daiktas, per sąmo- 
/ ‘nihgus baltagvardiečius, besivadinančius 

opozicionieriais; hupuole taip žemai, kad iš
drįso pakelti žmogžudžio revolverį prieš

‘ ptoletai-inės diktatūros atstovą ...
Tai tokius elementus, Lovestonas pri- 

’ pažįsta, patraukė prie savęs Zinov
jevo - Trockio Opozicija Sovietų Są-į 
jungoje. Bet. kaip Amerikoje? Ar-i 
gi jęia Amerikos Darbo Federacijos 

, vadai, mirtini komunizmo priešai, nesvei
kina Lovestono-Zimmermano kolegų pa
skelbtą karą komunistams sukniasiuvių 
unijos 22 lokale New Yorke? Arba pa
imkime lietuvių “Komunistinę Opozici
ją”. Ar čia Grigaitis ir fašistai nesvei
kina Prūseikos ir Butkaus vedamą karą 
prieš Komunistų Partiją? Argi ne fak
tas yra, kad St. Louise ir Rockforde tūli 
“opozicionieriai” net policiją pasišaukė 
prieš komunistus ir jų simpatikus?

Tai dar tik pradžia. Tik pagalvoki
me, kur tūli elementai atsidurs klasių 
kovai dar paaštrėjus, kuomet viešai gal 
nebus galima ne .žodelis ištarti už komu
nistus ir komunizmą!

Kiekviena “Komunistinė Opozicija” 
yra pavojinga Komunistų Partijai ir vi
sam revoliuciniam judėjimui. Viena, kad 
kiekviena opozicija atsiranda ne tam, 
kad pagelbėti partijai, bet tam, kad prieš 
ją faktinai kovoti; antra, kad ilgainiui 
kiekviena opozicija prie savęs pritrau
kia, tartum koks magnetas, atvirus ir 
apsimaskavusius nepermaldaujamus ko
munistinio judėjimo priešus. Tą parodo 
išsigimimas Trockio-Zinovjevo Opozici- į 
jos, tą paliudija kartūs prityrimai su vi
somis kitomis buvusiomis ir gyvuojan
čiomis “Opozicijomis”.

Naciohalis Darbinin- 
kp Kongresas

Entuziastiškai Atsidarė Visos Šalies Bedarbių Kongresas 
Washington Auditorium Svetainėje, šeštadienį, 1:15 Vai. 
po Pietų. Tūkstančiai Delegatų Dalyvauja.

(Nuo “Laisvės” Specialio. didelėmis raideiųis obalsis: 
Korespondento) “We Unite in a Determined

WASHINGTON, D. C.— Fight for Genuine Unem- 
Jdu penktadienį vakare de- ployment Insurąnce at Ex- 
legatai rinkosi iš tolimų va- :Pense of Government and 
karų, iš pįetų valstijų, iš ry- Employers!” Iš jkaires obal- 
tų, iš šaltų šiaurių.. Dau
gelis 1 atvykę senais veži
mais, kiti ant tų vežimų 
net “gyvenamių” pasigami
no. Bet daugiausiai dele
gatų atvyko šeštadienio ry
tą—specialiais traukiniais.

šeštadienį jau anksti de
legatai rinkosi į svetainę. 
Čia jie grupavosi, kiekvie
nos valstijos delegatai sky
rium, išrinko iš savo tarpo 

' komisijas ir vedėjus, išdirbo 
savo valstijų reikalavimus, 
kurie bus priduoti tų valsti
jų kongresmanams. Taigi 
šie valstijų delegatų posė-

sis prieš diskriminacijas ne
grų ir iš dešinės obalsis už 
farmerius.

Kaip 1:45 vai. iššauktas 
kalbėti šaukimo komiteto 
generalis sekretorius d. 'H. 
Benjamin. Jis kalbėjo apie 
bedarbių reikalus ir padėtį 
Jungtinėse Valstijose. Jis 
nupiešė istoriją kovų už so- 
cialę apdraudą ir bedarbių 
šalpą. Jis kalbėjo, kaip 
darbininkai mobilizavosi vi
soje šalyje už socialę ap
draudą ir bedarbių šalpą. 
Drg. Benjamin dėstė, kodėl 

! buvęs H. R. 7598 bilius da-

reso sesijęs. Tiek ,dauS politi- šeniaus popieros šmolą ir pa- 
kierių čia • pukasi! I šauniom* reikalavo, kad Auksutis p^sį- 
miesto gatvėm puikūs automo-' rašytų po ja. ,! ‘‘

Auksutis jo reikalavimą at-biliai tik širša, tik pliuški—au
tomobiliai, pilni ponų ir ponių.1 metė, sakydamas: 
Miesto centre pasižvalgius, nė-! <,XT ! ,.v . , j v. . . , ’ 1 “Ne laikas yra dabar para-įsrodo, kad čia kas jaustų de- v ... , , į . . . . ... , , . i • . . • so reikalaut! Jei nori koki pa- /presiją, bet pasisukus 1 darbi-! , . , . .... , . v. L . . rasą is manęs gaut, tai ateikininku kvartalus—ypačiai juod-i.. . ,, T, . .k... 1 , . . . dienos metu.” Koskis, kisda-veidzių—paveikslas tokis pats,' . . . .v . ,. . * , XT v , • mas ranka j kišenių tarė: Jeikaip Bostone, New Yorke ir t . , . . , K ■, .. . . 1 dabar nenori duot man parašą,Baltimore j atatinkamuos kvar-1 . . . . .t J • daugiaus mes ne besusieisiu
a us‘ i Tuo pačiu laiku pradėjo trauįlį^

Beje, Washingtone daugiau iš kišeniaus revolverį. Auksų- 
matosi ir statybos darbų. Kas tis, išvydęs traukiant revolverį, 
jie? Tai vis daugiausiai “pub- smarkiai užtrenkė duris ir me- . 
lie buildings” (valdžios namai), j tesi bėgti. Tuo pat laiku pąęi-. 
Rooseveltas tam pila, mat, mili-■ girdo šūviai iš už durų. Auk- , 
onus. Argi ne tiesa, kad be- sutis skubiai nubėgo sklepąn ir , 
veik kiekvienam mieste ir mie-j užsirakino durip, kad banditas , 
stelyj šiandien matosi naųjutč-, negalėtų įeiti. Kiek atsipfeikė- > 
liai pašto budinkai. Podraug jęs jis pajuto, esąs peršautų, y 
kyla kitas klausimas; argi ne į šone. ''51
tiesa,

argi nei šone.
kad yra blofas skelbti, Nė kiek n e gaišu o damas 

būk tokiu būdu bus galima iš- Auksutis iš skiepo atsargiai j 
paspruko ir, nubėgęs pas arti- ? 

imiausį kaimyną, pradėjo šauk-
Washingtono apielinkėje yra 

būta sniego, kuomet New Yor
ke mes jo iki šiam laikui 
met neturėjome, nežiūrint 
fakto, kad Washingtonas 
kur kas toliau į pietus.

rišti krizis? I

sie
to 

yra

Apie Darbininkų Kongreso 
eiseną, be abejo, pranešime “L.” 
skaitytojams plačiau vėlėliau.

R. M.

Nė kiek

Ar “Opozicija” Jau Suprato 
i-' Pavojų?

Draugą Kirovą nužudė buvęs Zinovje- 
vo-Troqkio Opozicijos žmogus. Pasiro
do, kacjl tie Leningrado opozicionieriai 
senai išvirtę į teroristūs-žmogžudžitis,ku
riuos baltagvardiečiai ir užsiėnib impe
rialistai panaudojo prieš Sovietų valdžią 
ir Komunistų Partiją.

Šitas įvykis, šitas Sovietų Sąjungos 
“Komunistinės Opozicijos” likimas nega
lėjo neatsiliepti į šiandien gyvuojančias 
panašias “komunistines opozicijas” Ame
rikoje ir kitose šalyse. Ęas laukia šių 
“opozicijų” ? Kokius elementus jos pa
traukia prie savęs? Tai vis klausimai, į 
kuriuos turėtų rimtai atsakyti kiekvie
nas darbininkas, kuris priklauso prie mū- 
Įttkės “Komunistinės Opozicijos”.

..------- —----------------------------------------------------------------------------- -  --------- -------------------r-

įAagfiakasiai Laimėjo Savižudystės Streiką
1 -.MBsava.—Dobrawa ka-isiu užvilkta algą. Jie nėjo

* A / •* *' ’

■ .jB** 60 mainierių savaitė iš kasyklų, į kurias bėgo

Dviveidė Socialistų Partijos
Politika

New Yorko kolegijos prezidentu yra 
fašistų draugas ir mirtinas priešas kiek
vieno radįkalio judėjimo tūlas gaivalas 
vardu Robinson. Komunistai ir socialis
tai studentai sudarė bendrą frontą kovo
ti prieš tą sutvėrimą. Bet Robinsono bu
vimas kolegijos prezidentu priklauso nuo 
miesto majoro LaGuardijos. LaGuardi- 
ja kelis sykius pasiuntė policiją ištašky
mui studentų demonstracijos prieš Ro
binsoną ir atsisakė išklausyti studentų 
delegacijos protestą prieš jį.

Socialistų Partijos vadas Norman 
Thomas “The New Leaderyje” (sausio 5 
d.) pasmerkia Robinsoną. Labai gerai.

Bet tas pats LaGuardija paskyrė So
cialistų Partijos šulą Rankeną teisėju vi
sai dešimčiai metų su dvylikos tūkstan
čių dolerių metine alga. Buvo manyta, 
kad Rankenas tą džiabą priėmė nuo re
akcionieriaus LaGuardijos savo valia. 
Bet dabar “The New Leader” praneša, 
kad buvo tartasi su Socialistų Partijos 
Nacionaliu Komitetu ir kad komitetas 
Pankeno žygį pilniausiai užgyrė. Dabar 
tas Gaikraštis užpildytas sveikinimais 
Pankeno su jo nauju darbu buržuazinė
je valdžioje.

Metai atgal LaGuardija paskyrė mies
to “accountantu” socialistą Blanshard. 
Tada Socialistų Partijos vadai smerkė 
tą poną už priėmimą to darbo nuo La
Guardijos. Kodėl? Todėl, kad priim
damas tą darbą valdžioje 'Blanshard re
zignavo iš S. P., su pareiškimu, kad jis 
negali tarnauti “dviem dievam.” Ran
kenas, matomai, galės tarnauti!

džiai ėjo iki 1:15 vai.,, kada |)ar pus žinOmąs kaipo 74-to 
visi valstijų delegatai per- kongreso H. R. 2827 bilius 
ėjo j ~apatinę svetainę ir pakeitimai padaryti,
prasidėjo generate sesija p)rg. Benjamin faktais kri- 
visos šalies bedarbių kong- įj^avo Roosevelto sakytą 
reso.

Pirmiausia vienas Ameri
kos Darbo Federacijos eili
nis narys iš. “Sponsoring” 
Komiteto pasveikino Ame
rikos Darbo Federacijos lo
kalų delegatus, kurių yra 
pusėtinai daug.

Vėliaus šaukimo komite
tas paskelbė dienotvarkį. 
Bedarbių Kongreso bus 7 
sesijos? Jis baigsis pirma
dienį 5-tą vai. vakare. Se
sijos bus laikomos ir vaka
rais. Tarpe generalių (ben
drų visų delegatų) sesijų 
bus laikomos atskiros sesi
jos: negrų, farmerių, profe
sionalų, studentų—jaunuo
lių, moterų ir kitos, kurios 
išdirbs savo reikalavimus ir 
jie visi bus įteikti Jungti
nių Valstijų kongresui.

Washington Audit, yra iš
puošta obalsiais: ant estra
dos, virš kalbėtojų galvų,

prasidėjo generale
Bridgewater, Mass

I sustreikavo, reikalau-
,v

į. atmokėti dviejų mene-
vanduo. Streikieriai nepum
pavo laukan vandens; parei-

škė, kad ir prigersime, bet 
nuo reikalavimo neatsisaky
sime. Paskui 28 silpnesnių 
mainierių išsikėlė viršun; 
bet .32 kiti tęsė sąužudystės 
streiką, kol samdytojai jiem 
prižadėjo atmokėti užvilk
tas algas.

kongrese kalbą. Delegatai 
tankiai pertraukdavo jo kal
bą griausmingais plojimais.

Drg. Benjamin nurodė, 
kad nors ADF vadai šaukė 
narius boikotuoti šį kongre
są, tačiaus yra apie 300 de
legatų nuo ADF lokalų, ku
rie nepaisė savo vadų. Jis 
šaukė visus darbininkus ne
paisyti politinių įsitikinimų 
ir spalvos, bet visiems bend-1 
rai kovoti už H. R. 2827 bi- 
lių. Benjamin baigė savo 
raportą 3 vai., griausmingai 
delegatams plojant.

Po to, Amerikos Darbo 
Federacijos, Nepriklauso
mų Unijų, prdfesionalų, far- 
merių, šalpos! organizacijų, 
veteranų, bedarbių ir kitų 
grupių buvo pasitarimai.

Tuom ir baigėsi pirmoji 
sesija.

D. M. šolomskas.

TRUMPMENOS
šie žodžiai rašomi Washing

tone, sausio mėn. 4 d. Jau teko 
būti dviejose pirmose sesijose 
Jaunųjų Kongreso, apsčioj Ma
sonic Auditorijoj. Gyvas ir ne
mažas (apie 300 delegatų) jau
nimo kongresas, bet lietuvių iki 
šiol teko sueiti tiktai trys: Vy
tautas Zablackas (iš Brookly-

rinkti delegacijas ir jas pasiųs
ti pas p. Rooseveltą ir įvairias 
kitas valdiškas įstaigas, o taip
gi pas įvairius senatorius ir 
kongresmanus. R o 9 s e veltas 
“neturėjo laiko“ priimti delega
ciją, tą rolę pavedė savo vyriau
siam sekretoriui.

“Taip,’’ tikrino sekretorius de-
no), Klimas Straus-Strižauskas Jegaciją, “p, Rooseveltas rūpi- 
ir Brunas Medelis (iš Conn.).1 naši jūsų yeikįalais! Jis nepa- 
Kodel tiek mažai lietuvių jau- miršta jaunimo...” 
nuolių šiame kongrese? Mano 
nuęjnone, permažai buvo išnau
dota mūsų laikraščių angliški gogiškos administracijos, kokią 
skyriai tam reikalui; 'permažai davė ponas Rooseveltas! . . j

Teisingai jįra sakomą, kad 
Amerika neturėjo . tokios dema-

juose judinta lietuviški jaunimo —4--- i— J.•; , "t ‘
reikalai, kaipo toki, santykyj su i
šiuo kongresu; Kongrese iš lietuvių kol kas pri-

Tegul tas bus gera pamoka 'buvo tik brooktyniečiat (šolonįs- 
ateičiai!

Pirmojoj sesijoj jaunimo 
kongreso kalbėjo ir socialistų 
lyderis, Norman Thomas. Kaip 
sunku jam buvo pripažinti tas 
faktas, kad H. R. 7598 bilius 
yra vienatinė laikinė išeitis be
darbiams. Kalbėjo jis apie vis
ką taip neaiškiai, taip dvejojau-1 
čiai—tikrai sociafistiškai. Mi-1 
zerną įspūdį tas žmogus paliko 
jaunuose delegatuose savo kal
ba!

Pirmiausiais savo
Jaunimo Kongresas pasiėmė iš-

darbais

Suaugusiyjii — Darbininkų

kas, Murėją ‘ir aš) ir Adomo
nis iš Great Necko. Rytoj, bė 
abejo, susilauksim daugiau lie
tuvių, nes rytoj prasidės didy
sis kongresas. ! ’ ■ . ;

, Tariamės, darome planus apie 
pristatymą Lietuvos ^atstovybei 
Washingtone i mūsų reikalavimų 
del Lietuvos politinių kalinių. 
Dar nežinia, kokių būdu biis tas 
įvykinta; tai, pagaliaus, turės 
nuspręsti iš kitur suvažiavę 
draugės ir draugai.

Washingtonas dabar nepap
rastai judrus ir “busy”, kadan
gi tik ką prasidėjo J. V. kong-

Kaip Lietuvis Pranas Auksutis 
Tapo Peršautas Kito Lietuvio 

---- A. Koskio

Naktį, iš 28 į 29 d. gruodžio 
mėn., 1934 m., ramiai miegojo 
savam vasarnamyj, prie Old- 
hem Pond, Pranas Auksutis. 
Apie antrą vai. naktį, Auk
sutis išgirdo beldžiant į duris. 
Nieko blogo nemanydamas P. 
Auksutis atidarė duris, kur pa
sirodė esant jo senas draugas 
Koskis. Koskis ištraukė iš ki-

'tis pagalbos, bet jo tenais ne
įsileido. Tada jis nubėgo pas-? 
kitą namą, kuriam gyvena po
licininkas. Ten jam tapo su- , 
teikta pirmoji pagalba, iš. kur 
vėliaus liko nuvežtas į Brock- 
tono miesto ligoninę.

Gydytojų buvo manyta, kad 
esąs peršautas arti širdies ir . 
gali bile minutę numirt. Bet^ • 
dabargi Auksutis jaučiasi kiek 
geriaus ir yra viltis, jog jis pa- ’ 
sveiks.

Kada Auksutis nubėgo.skie
pai!, Koskis išlaužė duris, už
lipo ant antro augšto ir radęs 
piniginę iš jos išėmė $32.50. 
Policija dabar jo jieško, bet t 
kol kas dar nepasisekė surast.

Draugas Auksutis yra žino
mas tarpe lietuvių, kaipo rim
tas ir pavyzdingas lietuvis. 
Apie 7-8 metai atgal, Auksu-J. 
tis buvo pasiturintis. Prikąl- 
betas Koskio, jis Brocktop > 
įrengė didelį garadžių maš^- 
nom laikyta Bet į trumpą 1 
ką buvo priverstas tą biznį t

‘ (Tasa 4-tam Pusi.) ,
------- .—- - Zl ‘ --------------—--------------------- ....i'!,,

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
371 Lake St„ Newark, N. 1.

Telephone: Humboldt 2-7964
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Syringomyelia—Reta Nervų .labiau pablyškęs, negu sveika#
I ■ rv ‘ <■» d L? 11 za >> zx ««

vaikinas, 21 metų, 
šiaip esu sveikas fi-

būdamas. Burnoj nėra opų. A 
Bendrai imant, aš jaučiuos 

visai gerai, tik man dešinė 
ja silpna ir kaip tai nejąųkįjp 
per nugarą. Valgau gerai, 
svaigalų nevartoju, tik retkar
čiais stiklą ar du alaus iš
traukiu. Nerūkau dabar, nors 
pirmiau rūkydavau. Esu trum
paregis ir nešioju akinius. Ūgio 
esu 6 pėdų ir sveriu 155 sva
rus.

Kai buvau ligoninėj, tai gy
dytojai pripažino, kad geriau 
man nieko nedaryt, nesigydyt- 

'Surado, kad tai yra kokia nų- 
jg-ąrkąulio smegenų ligą, koks 
įdegimas, vadinamas Syringo
myelia. Sakė^ kad gal man 
reikėtų švitintos X-spipduliais.

Pąąlskinklt>e: per “LanĮvę.” 
| Kaip man tą liga atsirado, ar .••vi f •• * 1 * jf i O

Aš esu 
bedarbis, 
ziškai.

Kokie trys mėnesiai mano 
dešinė koja pasidarė perpus 
silpnesnė. Ji nuolat šalta. Kai 
vaikštau, tai šlubuoju, nes de- 
šinis kelis silpnas ir atsilošia 
netikusiai. Man jos neskauda, 
ir jausmai tos kojos atrodo, 
kaip reikia, normalūs, bet ji 
pasidarė laibesnė už kairę. Ir 
koja silpna iki pat kulšies.

Besimaudydamas, pajutau, 
kad kairė mano kūno dalis ne
jaučia nei šilumos nei šalčio. Ir 
man ten neskauda', jeį adata 
badau. Tojus keistas apmiri
mas yra palei visą, kairę koją, 
kaiijiąm j kiaiišĮnėlyj kaį’|j są
nario pusėj, palei visą kairę 
kūno pjusę. Kairė kaklo pusė! 
truputį jaučia, b galvčj viįsa 
kas; kaip reikia.' ‘Akys, ausys, 
veido i^raiŠka-^-visa normalu.

Dešinio kelio refleksai (at- 
mūšiai nuo stųkterejirtio) daug 
didesni, negu kairio. Ęai del 
pilvų refleksų, tai kairiam šo-« 
rie jie smarkesni. '*

Galvos neskauda, neužeina 
vemti, širdies nepykina, nieko,ir sugenda. Iš ko syringomm^ 
blogo galvoj ir rankose. Bdvo Ha atsiranda, tikrai da nej’į- 
užėjęs rankosę keistas dilgčio- Sėktą. .Esama kokio tai g.Al 
jimas, lyg kad būtum užga- paveldėto palinkimo. 7 - 
vęs nervą palei alkūnės kaulą, Jokio gydymo nėra nusVv 
bet dabar perėjo. Taip gi bu- tyta.. Niekas ligos beveik ne 
vo užėję skausmai nugaroj, pakeičia, nors kartais savaim- 
b.et perėjo. Pastarųjų keletą ji kiek pasikeičia, palengvoj, 
naktų, gulint ant nugaros, jau- vietomis. Rentgeno spinduli? 
čiausi, lyg kad kas judėtų nu- bandyti patartina: gal jie ai 
garkaulio apatinėj dalyj. Bet stabdytų tų nereikalingų au' 
tai ir gi perėjo. Aš atrodau nių augimą.

išgydoma, ar' ji atsikartoja? )
■ | Atsakymas I (

Patalpinau beveik ištisas 
Jūsų aprašymą, nes tai įdomi/, 
reta.nervų jiga. Organine liga. 
Nugarkaulio smegenyse vieto
mis atsiranda nereikalingų law- 
dinių, nuo ko patys smegtenį 
audiniai vietomis pasiž^iažik

Jokio gydymo nėra nustSi-
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dalykai, Kuriuos Op
ozicijos Nariai Turi

Žinoti
Lovestonas su savo grupe pa

siuntė laišką Partijos Centro 
Komitetui, siūlydamas “vieny
bę”.

Prūseika, kuris yra dalimi 
Lovestono “tarptautinės opozici
jos,” pareiškia, kad jis ir visi 
opozicionieriai yra streiko kiti
ke! Streikuoją prieš Komunis
tų Internacionalą, prieš revoliu
cini proletariatą!

Tikrumoj, tiek “tarptautinėj 
opozicijoj”, tiek lietuviškoj yra 
sąžiningų darbininkų, kurie 
pradeda pamatyti savo klaidas

ną”, prieš kurį “streikuoja” 
pats Prūseika, kuris (Grikš
tas), beje, kaipo ištikimas “ko
votojas” streikuoja podraug su 
Prūseika!

Tuo laiku, kuomet Sovietų 
Sąjungos proletariatas ir visų 
kraštų darbininkai vienbalsiai 
pasmerkia teroristus, zinovje- 
viečius-trockistus sąmokslinin
kus, tai “streikierys” Prūseika 
juos gina. Mitingas, kuris ge
ram atvejuj turėjo būti pašvęs
tas dalykų aiškinimui, o taipgi 
atsuktas prieš teroristus, tapo

ir jau geriau pasirengę būti 
“skebaiš” ir grįžti į revoliucinio 
proletariato eiles, negu pasilikti 
tokiam Prūseikos streike.

Pažiūrėkim, kur link Prūsei- 
ką ir jo pasekėjus “streikas” 
nuvedė?

Imam Butkaus-Prūseikos “de
biutą”, įvykusį gruodžio 28 d., 
BroOklyne (nors apie kalbamą 
debiutą “Laisvėje” jau buvo, 
tačiaus bus neprošalį čia pami
nėti tuos dalykus, kurie nebuvo 
paminėti arba kuriuos Prūsei- 
ka-Butkus savo gazietoj iškrai
po).

Kaip jis aiškina dalykus So
vietų Sąjungoj? Stalinas, Sta
linas, Stalinas! Pas “streikierį” 
Prūseiką tokio dalyko, kaip Ko
munistų Partija, kaip centro ko
mitetas, kaip politinis biuras 
nėra. Leninas buvo geresnis už 
Staliną, tvirtina jis; Leninas 
buvo gabesnis; Stalinas nelei
džia priešingų minčių žmonėm 
išsireikšti; Stalinas juos slopi
na; Stalinas suareštavo Zinov- 
jevą ir Kameneva, be įrodymų, 
nekaltai. Stalinas sergąs didy
bės manija; Stalinas vadina
mas “velikyj Stalin,” panašiai, 
kaip caras Petras didysis...

Kuo gi skirtingiau dalykus 
“ateina” buržuazija į. “Dikta
torius Stalinas,” “.Stalino dik
tatūra,” “Stalino Valdžia.”

Prie kokių išvadų toki daly
kai veda? Puikiausiai parodė 
minėtas sklokos mitingas. Tuo
jau, po Prūseikos kalbos, ima 
balsą Grikštas, Glaveckas ir vi
sa eilė socialistų ir daveda prie 
logiškos pasėkos: visi smerkia 
Staliną (žinoma, podraug bjau
riai atakuodami visą Sovietų 
valdžią, visą Sovietų Sąjungą) 
ir Lietuvių Centro Biurą, o 
taipgi visą komunistinį judėji
mą. Sklokos pirmininkė nei 
žodelio jiems nepastebi. Tūli 
fanatiški Prūseikos “streikie- 
riai” ploja kiekvienam, net ir 
nepraustaburniui Grikštui, ku
ris atakuoja tą baisūną “Stali-

pašvęstas plūdimui revoliucinio 
judėjimo, jo atskirų veikėjų ir 
vadų, ir užbaigta atakomis 
prieš Sovietus.

Štai, opozicijos nariai darbi
ninkai, prie ko privedė jūsų 
“streikas”, kuriam vadovauja 
Prūseikos ir Butkai!

Naujos Unijos ir Skloka
Butkus daugiausia laiko pa

aukojo apie naujas unijas ir 
Partijos nusistatymą santikyj 
su jom.

Iš Komunistų Partijos jis 
bandė padaryti karikatūrą, su
maišyti ją su purvais. Gavęs 
penkias minutes laiko diskusi
joms, Mizara nurodė, kad nau
jos unijos buvo pradėtos orga
nizuoti dar 1928 metais, kuo
met Lovestonas buvo Partijos 
sekretorium ir tuomet nei But
kus, nei Prūseika prieš tai ne
sakė nei žodelio! Aprašyda
mas apie tai, Butkus dabar se
kamai tą diskusiją atžymi:

Mizara bandė išteisinti rau
donųjų unijų organizavimą, 
sakydamas, kad partija jas or
ganizavo tik ten, kur nebuvo 
kitos to paties amato unijos. 
Ir priminė, kad jas ir Love
stonas organizavęą... Miza- 
rai, tačiaus, ant vietos tuoj aus 
nurodė Jakubonis, Antanaitis 
ir kiti, kad visai netiesa, būk 
partija neorganizavo dualinių 
unijų. Taip žmoguš ir susmu
ko. O kai del '■ Lovestono, tai 
jo laikais buvo organizuojama 
unijos tik ten, kur jų nėra; gi 
suorganizuotos buvo priyieni- 
jamos prie Amerikos Darbo 
Federacijos.

Šitaip sklokos tūzai dalykus 
bando aiškinti dabar. Prakal
bose, reikia atsiminti, Butkus 
visai neminėjo, kada ir kas pri
vertė organizuoti naujas unijas, 
industrines unijas.

Kokios naujos unijos buvo or
ganizuojamos, kokiose pramonė

se ir kur jos buvo prijungtos 
prie ADF Lovestono laikais?

Paimkim bile laikraštį ir mes 
surasime, kad Partijos politika 
organizavime naujų unijų buvo 
pradėta 1928 metais, kuomet 
Komunistų Partijos sekreto
rium buvo dar Lovestonas, da
bartinis Prūseikos-Butkaus ir 
Ko. vadas. Faktinai, dar prieš 
tai buvo plačiai kalbama ir 
svarstoma, tačiaus gegužės mė
nesį, 1928, įvykęs Kompartijos 
C. K. susirinkimas, apsvarstęs 
Partijos nusistatymą del darbo 
unijose veiklos, priėmė specia- 
lišką rezoliuciją tuo reikalu. 
Minėtoj rezoliucijoj, be kitko, 
buvo pasakyta:

“ADF unijos, susidedančios 
vyriausiai iš lavintų darbinin
kų ir vadovaujamos visiškai 
sureakcionėjusios Greeno biu
rokratijos, vis daugiau ir dau
giau aiškiai rodo savo negalė
jimą suorganizuoti plačiųjų 
masių darbininkų jų kovai 
prieš samdytojus ir valstybę. 
Apardymas mainierių unijos, 

^akyregyj samdytojų puolimų, 
nuolatinis silpninimas darbi
ninkų judėjimo pačiose strate- 
gingiausiose jo dalyse, atima 
paskutinę gyvybę darbo unijų 
judėjimo ir jį daro negalimu.

“...Darbo unijų vadovybė, 
stovėdama prieš tas atakas, 
mano palaikyti bent organiza
cijos išžiūrą, kad ją panaudo
jus savo grupės naudai. Ji tai 
daro visiško pasidavimo sam
dytojams keliu, darydama 
kompaniškomis unijomis darbo 
unijas ir darydama jas kapita
listų eksploatuojančio mecha
nizmo padėjėjomis... Darbo 
unijos mažėja nariais, pasilie
ka unijose tiktai darbo aristo
kratija, kurią vadovauja vis 
didėjanti ultra reakcinė vado
vybė; šitie unijų likučiai pasi
lieka didžiumoj tiktai lefngves- 
nėse pramonėse ir patampa vis 
mažiau ir mažiau ryškesniu 
ginklu darbininkų rankose ir 
vis didesniu ir geresniu ginklu 
samdytojų įrankiu prieš dar
bininkų klasę.” .

Toj pat rezoliucijoj toliau 
skaitome:

“Faktas yra, kad mūsų nu
sistatymas dirbti ADF unijose 
tiktai tose pramonėse ir ama
tuose, kur randasi tikros masi
nės organizacijos. Pramonėse, 
kur unijos yra sukrypę, arba 
miršta, kaip avalų, tekstilės, 
adatos, marininkų, transporto, 
mainų, plieno, etc., mūsų nusi
statymas yra paremtas darbu 
nepriklausomose unijose arba 
didesniu domės kreipimu į jas. 
Kur visiškai pramonės neorga
nizuotos, kaip gurno (rubber), 
automobilių, mėsos pramonės, 
etc., mūsų nusistatymas yra 
kurti naujas unijas.

“...Kuomet senos , unijos 
buvo masinės, kuomet josios 
buvo vyriausiais darbihinkų 
kovų organais, tai buvo teisina 
ga mūsą Partijai konceritruo- 
tis vyriausiai jose ir per jas... 
Bet kuomet tasai pagrindas 
siaurėja..; tai mūsų Partijai 
reikalinga koncentruoti dides
nę savo atydą į .kūrimą naujų 
unijų neorganizuotose masė
se.”

Pakartojame: ši rezoliucija 
buvo priimta 1928 metais, kuo
met Partijos sekretorium buvo 
J. Lovestonas, prūseikinių va
das, kurį Prūseikos-Butkai 
šiandien garbina ir remia.

Nei Lovestonas, nei Prūseika, 
nei Butkus, nei vienas iš šian
dieninių sklokininkų tais laikais 
nesakė nei žodžio prieš tą politi
ką.

Tais pačiais metais buvo su
kurta Nacionalė Mainierių Uni
ja, Tekstiliečių Darbininkų Uni
ja ir adatos pramonėje unija.

Ar Tai Buvo Klaida?
Ar tai buvo klaida organi

zuoti neorganizuotus darbinin
kus arba organizuoti darbinin
kus tose pramonėse, kur reak
cionieriai šimtais ir tūkstan
čiais kovingų darbininkų mėtė 
iš savo eilių? Žinoma, ne! Re
voliucinės unijos suvaidino 
svarbų vaidmenį visoj eilėj dar
bininkų streikų. Be to, dėka 
tam, kad revoliuciniai darbinin
kai pradėjo organizuoti neorga
nizuotus darbininkus, ADF ly
deriai buvo priversti daugiau 
rūpintis organizavimu neorga
nizuotų. Jei ne darbais, tai 
bent žodžiais, jie turėjo šį tą 
pradėti.

Pasirodžius NRA, pradėjus 
darbininkams daugiau bruzdėti, 
kovingėti, krypti į kairę, val
džia, samdytojai ir ADF virši
ninkai dėjo visas pastangas, kad 
neprileidus darbininkų į revo
liucines unijas. Ten, kur dar
bininkų pakairėjimas buvo di
desnis, ten, kur jie pasirįžo or
ganizuotis, valdžia, bosai ir A- 
DF biurokratai traukė darbi
ninkus į ADF, vartodami repre
sijas prieš revoliucines unijas.

Šitie reiškiniai pakeitė padė
tį. Todėl Kompartijos darbo 
unijų politikos centras turėjo 
būti perkeltas į darbą senosio
se unijose. Daugelyj vietų mū
sų naujosios unijos buvo pri
jungtos prie vietinių ADF uni
jų. Kitur mes bandome jas su
jungti, bet Lovestono pasekė
jai kovoja prieš (sukniasiuvių 
unijos lokale 22, New Yorke, 
kur lovestonietis Zimmerman 
yra to lokalo vadas) vienybę.

Sulyg naujom sąlygom, nau
jom aplinkybėm Partija priva
lo nustatyti savo politiką ir su
lyg ja veikti.

Šitie dalykai būtinai reikalin
ga žinot Prūseikos-Butkaus pa-

tą vieną delegatą, kad atsto- ka labai pritarė tam darbui, 
vantą žemiau sužymėtas orga- Sekt., Wm. Mick«laj<es.

Tai liekanos inžino, kurio eksplozi joje tapo nesenai užmušta penkiolika 
mainierių, inžinierius ir pečkūris, t uo laiku buvusiu traukinyj. Nelaime 

įvyko miestelyj Powellton, W. Va.

sekėjams, eiliniams darbinin
kams. Tik tuomet jie. galės ge
riau įvertinti jų “teisingą” 
“streiko” “teoriją”, jų kritikos 
komunistų partijai “teoriją,” 
jų žalingą nusistatymą visais 
pamatiniais klausimais.

Atsiminkit, opozicijos eiliniai 
nariai: Prūseika bando įkalbė
ti jums, kad jūs dabar esate 
“streiko lauke”. Jis šaukia " 
“skebu” kiekvieną, kuris grįž
ta į rev. darbininkų judėjimą. 
Tuoj jis gal būt įsidrąsins 
skelbti, kad visas Komunistų 
Internacionalas dabar “skebau- 
ja”, o jis ir jūs, jo pasekėjai, 
esate geriausi žmonės, nes 
“streikuojate”!

šituos ir kitus dalykus aš bu
vau pasirengęs pasakyti minė
tam jūsų vadų “debiute”, bet 
per penkias minutas negi gali 
žmogus tai pasakyti.

Apie kitus dalykus teks pa
kalbėti atskirai, kitu kartu.

R. M.

Dayton, Ohio, pernai vie
na moteris, kurią apakino 
dūmai nuo kūrenamo virtu
ves pečiaus, išbėgo gatvėn 
ir tapo automobilio užmuš
ta.

DR. I CORN
Specialistas ant Operacijų ii 
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Ausų, Akių ir Gerklės
OFISO VALANDOS:

nuo 11 iki 1 dienom i*
nuo 5 iki 7 vakarais 

Sekmadieniais nuo 11 iki 1 
84 Union Avenue 

BROOKLYN, N. Y.

Benld, III

Cia

Tuojaus Jas Įsigykite

KRIKŠČIONYBE
AR

PARAŠĖ A. BIMBA

Kodėl Turės Įvykti Komunizmas?

TUOJAU SIŲSKITE UŽSAKYMUS:

Literatūros platintojams, kurie ims nemažiau
10 kopijų, kaina 3 c. už kopiją.

“Laisvė,” 427 Lorimer Street Brooklyn, N. Y.

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

badauja.

KOMUNIZMAS?
32 PUSLAPIŲ, KAINA 5 CENTAI
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^Gruodžio 30, 1934,m 
taigomis LDS 63-čios kuopos 
valdybos tapo sušauktas ben
dras visų lietuviškų organiza
cijų susirinkimas, kad pagel
bėt pasiųsti delegatą į šaukia
mą Darbininkų Kongresą, 
Wash., D. C., del kovos už pri
ėmimą Bedarbių Apdraudos 
Biliaus H. R. 7598, kuris šiam 
USA Kongresui jau priduotas 
kaipo HR 2827.

Delegatas išrinktas nuo Pro
gressive Hod Carriers and 
Common Labor Union, jaunuo
lis M. Hutton.

Vienai organizacijai nega
lint pasiųsti delegatą del fi
nansų stokos, nutarta įgalioti

nizacijas, įduodant jam man
datus ir suteikiant finansinę 
paramą.

Prog. Hod. Car. Com. Lab. 
Unija aukavo $15, LDS 63-čia 
kuopa—$5, SLA 155 kp.—$5, 
APLA 41 kp.-—$3, ALDLD 
160 kp.—$2, surinkta auką 
tarp publikos $1.95. Delega
tui perduota $31, o 95 c. už
mokėt svetainę už tos dienos 
susirinkimą. Visa buvusi publi-

Telephone: Evergreen 7-0072

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APTIEKA 
randasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus daug 

prieinamesne kaina, negu kitur dabartiniu laiku.
A. M; KISHON, Aptiekorius Savininkas

8701 JOS CAMPA U A VĖL, DETROIT, MICH.

DVI NAUJOS BROŠIŪROS

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

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

“Kas tau duoda i vieną žandą, tam atsuk ir antrą; 
kas nuo tavęs, ima viršutinį drabužį, nekliudyk jam 

ir apatinį.”

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

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

Visų šalių darbininkai, vienykitės!”
Kurie reikalausite per paštą prisiųsti po vieną knygelę, 
malonėkite kartu su reikalavimu atsiųsti 6c. vertes 

štampų, nes kainuoja persiuntimas.

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

turi žlukti? Kaip įvyks Komunizmas?

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

į anglų kalbą, šią brošiūrą vertė j lietuvių kalbą Laisvietis.
64 puslapių, su viršeliais, kaina 10 centų

Literatūros platintojams, kurie ims nuo 5 iki 25 eg- 
zemplorių, kaina 7 centai už knygelę. Imantiems 
viršaus 25 egzemplorių, kaina 6 centai už knygelę.

M.e
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PRANEŠIMAI IŠ KITUR

1335 Medley St

Yonikas, veikiausia

Dobinis

MEDUS

liams
Luksneniškis

Bridgewater, Mass

ant

License L-1370 Tel. Stagg 2-2996

SVIESKITE SAVO

pra

1st. 1892
New Pioneer

Mes

Sieninių 
Laikrodžių 
Vedybinių

Cent- 
negali 

dele-

Laike 
puikią

pastaruosius de 
pas draugus Vasa

Kas Veikiama Apie 
Pittsburghą?

Geriausias Vaikų žurnalas 
Visoje Amerikoje! Pilnas 
Paveikslų, Apysakų 
Galvasukių

427 LORIMER STREET 
BROOKLYN, N. Y.

Į tą kliubą susieina prade
dant profesionalais ir baigiant 
eiliniais darbininkais.

Spaudos 
Pittsburgho 
giausia 
Martinkus 
“pointų”, 
si Cinas 
102. 
gu daugiau draugų būtų dirbę 
turėtumėm dar geresnes pa
sekmes.

Choras auga ir gerai 
Pašalinių

labai apgailestauja
linki draugui

Nesenai buvau paskelbęs

Sckr., A. Dočkuis.
(6-7)

> reikalu nesirūpina, 
bus daugiau apie tą

920 E. 79th St., 2 vai 
Visi nariai malonėkite da-

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

4-Naudokite medų vietoje 
cukraus. Nelaukite pir-

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

rioms parems degtinių, kreipkitės pas mus.

N. Astrauskienė, 
LINDEN, N. J.

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

Draugai 
ta incidentą
Auksučiui kuo greičiausio pa 
sveikimo.

site šaltį. Naudokite me 
dų, kad neturėtumėt 

šalčio!
^Tuojau kreipkitės šiuo antrašu:

4* < H A T C V r f f

Daugelio prašymą gauti 
tikro bičių medaus jau 
išpildėme. Turime 40 
galionų tikro, šviežio, lie- 

y pų žiedų medaus.

Bet kaip ten nebūtų, Bridge- 
waterio gyventojai lietuviai, 
lenkai, rusai ir kitų tautybių 
žmonės, yra draugiški žmonės, 
tiiomi jie lieka pavyzdžiu ki
tom kolonijom.

Ežero Lukštas*

Liet. Darb. Choras turi pa
mokas kiekvieną penktadienio 
vakarą.
dainuoja. Pašalinių ateina 
pasiklausyti ir sako, kad cho
ras daro progresą. Vieta vi
siems žinoma: Liet. Darb. 
Kliube.

UŽRAŠYKITE 
SAVO JAUNUOLIAMS

Antrašas:
YOUNG WORKER

Box 28, Sta. D.—New York City

ir išsiėmęs iš kišeniąus pini
gus lipdo ant langų. Bet ir jį 
šykjį nakties laiku, sučiupo, iš
sivežė j laukus, “apklynijo” ir 
paliko miegantį. Kai paryčiu 
išbudo, negalėjo žinot, kur jis 
randasi, turėjo klaust polic- 
mano, kur randasi Pittsburgh. 
Tai dabar sarmatinasi ir kal
bėti apie savo pinigus.

CLEVELAND, OHIO
TDA ekstra susirinkimas įvyks 13 

d. sausio (Jan.), Lietuvių Darbininkų 
Svetainėje 
po pietų.
lyvaut, nes turim daug svarbių rei
kalų apkalbėt. Taipgi bus ir distrik- 
to organizatorius, kuris išduos platų 
raportą apie šios organizacijos veiki-

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves 
tuvių, kitokių

20 kp. sekr. V. Yonikas 
klausia, ar APLA neturi ats
kirų įstojimo blankų mote
rims, nes jis gausiąs ir mote
rų į APŪA. Atsakyta, kad tos 
pačios įstojimo blankos- geros 
ir vyrams ir moterims. Taip
gi. •-pastebėta, kad 20 kuopoj 
kol kas nėra nei vienos mo

ters
ir rūpinasi, kad tą spragą už 
pildžius, kad prirašius bent ke 
lėtą moterų.

23 kuopa, Thomas, 
jau atgaivinta. Turi 
narius. Drg. Chas

Ketvirtadienio vakare, Liet. 
Darb. Kliube, N. S., įvyksta 
APLA 50 kuopos pirmas šių 
metų susirinkimas. 1934 me
tais kuopa smarkiai paaugo, 
gaudama net 11 naujų narių. 
Manau, kad šiemet irgi jinai 
pasirodys ir kaip girdėt šiame 
susirinkime bus naujų narių. 
Visi atsiminkite susirinkimo 
laiką: sausio 10, pradžia 7 :30 
vai. vakare.

Nesenai vienam piliečiui, ir 
gi naktį, atėmė 11 šimtų dole
rių. Tas buvo per “smart” 
Kaip išsigeria porą “lempu 
kių”, tai pradeda kitus pa 
juokt, kad kiti neturi pinigų

50 kp. sekr. M. Urmoniutė 
praneša, kad kuopa užsisako 
^0. kopijų “Ddily Workerio” 
Leninė laidos platinimui. Kuo
pa veikliai visur, dalyvauja ir 
todėl jos vardas kyla. 1934 
metais gavo 11 naujų narių.

APLA Vajus Tęsis iki Kovo 1
Visiems jau žinoma, kad A 

PLA vajus prailgintas iki kovo 
1. Reikėtų todėl su padvigu
binta energija pasidarbuoti 
gavimui naujų narių, čia pa
duodu, kurios kuopos yra pasi
darbavę 1934 metais gavime 
naujų narių.
) 3 kp. gavo 2 naujus, 4 kp.— 
1, 5 kp.—5, 7 kp.—2, 8 kp.— 
1, 12 kp.—5, 16 kp.—2, 17 kp. 
—1, 20 kp.—8, 25 kp.—1, 26 
kp.—4, 29 kp.—7, 35 kp.—2,1 
37 kp.—1, 38 kp.—1, 41 kp.— 
1, 45 kp.—4, 47 kp.—4, 49 kp. 
—1, 50 kp.—11, 51 kp.—2, 
54 kp.—1, 55 kp.—3, 58 kp.—

Čia yra sūsitvėręs Jaunimo 
Choras. Taipgi ir muzikalės 
dailės mokinasi. Yra paskirti 
ir ALDLD 87-tos kuopos na
riai, kurie tą viską tvarko, or
ganizuoja. Bet tenka susidur
ti su tokiais tėvais, kuriuos pa
kalbinus leisti vaikus mokytis 
dailės, gauni “komplimentų”, 
būk jų vaikai ištvirksią.

Dar kiti pasako, būk netin
kama vieta, nes jų vaikai “lai
kiną” kitas vietas. O kur tos 
geros vietos? Kur tik įžanga 
$3 porai; o kur kiti triksai: 
sandvičius 25c., alaus bonkutė 
25c, ginger ale 75c, ir ledo 
biskutį prideda.

* Ar tai ištiesų geros tokios 
vietos? Ne! Tokiose vietose

mo
jis dabar pilnai 

Vadinasi, bedar- 
darbą, galima

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

Juozas Levanda 
(Levandauskas) 
GRABORIUS 

Patarnauju visiems be skirtumo. 
Parsamdau automobilius kiekvie

nam reikale. Kainos žemos. 
Ateikite ir persitikrinkite 

107 Union Avė. 
Brooklyn, N. Y.

DIDĖLIS NUPIGINIMAS
Dviejų dolerių vertes knygq

Patarimai Vyrams
Apie Lyties Dalykus
Dabar gausite už $1.25

Tai ta paskilbusi D-ro Robinsono 
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 

111-40, 128th Str., 
OZONE PARK, N. Y.

ALDLD 165-tos kuopos su
sirinkimas įvyks 9 d. sausio 
(Jan.), Welcome Hall, Winans 
Ave. ir 16th St., 8 vai. vakare.

Visi nariai įsitėmykite, nes 
tai yra nauja vieta, kur mes 
su pradžia šių metų pradėsime 
laikyti susirinkimus. Ir būtinai 
dalyvaukite, nes turime daug 
svarbių dalykų aptarti, taipgi 
turime išrinkti delegatus į 2-ro 
Apskričio konferenciją.

SeJr., O. Vertelienė.
(6-7)

kuri galėtų su 
“kostumeriu” išsi- 
patarnaut girtuok-

spaudoj, kad Povilas Dargis 
įtariamas s t r e i klaužiavime. 
Šiomis dienomis man teko su
sieiti su vienu pietinės dalies 
piliečiu, kuris sakosi matęs P. 
Dargį “deputy šeriff” parei
gas einant laike Swift Co. dar
bininkų streiko. Tasai pilieti- 
tis sako, kad P? Dargis “ne- 
streiklaužiavęs”, bet tiktai 
“dirbtuvę saugojo nuo strei- 
kierių.” Aš suprantu, kad 
“deputy šeriff” yra aršesnis ir 
už tą, kuris laike streiko eina 
dirbti ir tuomi laužo streiką.

didžiausias ištvirkimas. Apie 
12 vai
suvaldyti galvą, kojas ir kitą 
ką. Vienus nešte neša į ma
šinas, kitus į kambarius, jau ir 
burnų nevaliojančius uždaryti. 
Tai tikrai netikus vieta jauni
mui. Bet jaunimas turi kuom 
nors užsiimti. Neprirašysite į 
darbininkų chorą ir kitas orga
nizacijas—gali papulti į virš- 
minėtas, tikrai 
vietas.

Mėnesinis 
• 24 Puslapių

Prenumerata—50c. Metams
Antrašas;

—50 E. 13th St., New York

ELIZABETH, N. J.
LDS 33 kuopos susirinkimas įvyks 

trečiadieni, 9 sausio (Jan.) L.D.P. 
Kliube, 408 Court St., 8 vai. vakare.

Draugai ir draugės, būtinai turime 
visi dalyvaut šiame susirinkime, nes 
nuo’pirmiau turėjome atidėję keletą 
svarbių reikalų, kuriuos reikės da
bar apkalbėti ir užbaigti. Taipgi 
buvo atidėtas valdybos rinkimas, .ir 
reikės rinkti duoklės už 1935 metus.

Sekr. V. K. Sherelis.

DETROIT, TvlICH.
TDA Karolio Požėlos kuopos su

sirinkimas įvyks trečiadienį, 9 d. sau
sio, 7:30 vai. vakare, Draugijų sve
tainėj, 4097 Porter, St. Draugai visi 
būtinai dalyvaukite šiame susirinki
me, nes turim daug svarbių reikalų 
apkalbėt.

BAYONNE, N. J.
ALDLD 2 Apskričio kuopų atydai. 

Metinė konferencija įvyks 13 d. sau
sio (Jan.), 1935, “Laisvės” svetainėje, 
4,19 Lorimer St., Brooklyn, N. Y. 
Taipgi peržiūrėkite knygas ir patik
rinkite ar visi nariai yra užsimokėję 
ir, kad į apskritį būtų užmokėtos na
rinės duoklės, nepamirškite ir dele
gatus į konferenciją išrinkti.

Fin. Rast., J. Skiparis.
< (6-7)

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- 
viinu ir palaidojimu mirusių.

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

Šaukite dieną ar naktį 
423 Metropolitan Avė.

Brooklyn, N- Y.

HYMAN BERGER
SAVININKAS

Tai jau ir po kalėdų, ale 
vis daugiau bėdų. Čia vienas 
pilietis pasivėlino iš saliūno 
pareiti 2 vai. naktį. Tai pik
tadariai pasigavo netoli jo na
mo ir atėmė $50 vertės dei
mantinę špilką. O tai buvo 
kūčių naktis. Tai nekurie juo
kus daro, sako: “gavo gerą 
‘krismus’.” Taigi, atsargiau 
naktimis.

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.

(Tąsa iš 2-ro pusi.) 
leist. Pasirodo, kad Auksutis 
liko prigautas Koskio.

Netekęs viso gyvenimo su
taupą, jis prie Oldhem Pond, 
Bryantville, Mass., ežero pasi- 
pirko vasarnamį ant išmokes- 
nio. Auksučio nuolatinė gy
venamoji vieta buvo Montello, 
Mass., per 
šimts metų 
rius.

Kuopų Sekretorių Pranešimai 
Apie Veikimų

4 kp. sekr. S. Kuzmickas ra 
šo: “Siunčiu vieno nario, ku 
ris buvo bedarbių skyriuj 
kestį $83.36. 
užsimoka.” 
biams, gavus 
vėl patapti pilnais nariais, jei
gu tiktai jie nori.

7 kp. sekr. J. Sliekas ra
šo: “Kuopa negali siųsti de
legato į Washington© Kon
gresą, bet išrinko tris delega
tus į Pittsburgho konferenciją 
ir pasižada tą darbą remti. 
Liet. Mokslo Draugijoj vos, 
vos nepravaryta išrinkimas 
delegato. Trūko tik trijų bal
sų, kad sudaryt didžiumą.”

9 kp. bendrai su kitomis 
Į£ew Kensingtono lietuvių or
ganizacijomis siunčia delegatą, 
J. Čiuplį, į Washington© Kon
gresą. Kuopa paskyrė tam 
tikslui $4. “Daily Workeriui” 
kuopa sukėlė $10.

14 kp. sekr. G. Urbonas ra
šo, kad kuopa nupirko už 
$1.50 štampų Socialės Ap- 
draudos Kongreso rėmimui ir 
pinigus pasiuntė Centram Nau
jų narių negauna.

19 kp. sekr. J. Stanevičius 
rašo, kad kuopoj sukelta $4.45 
delei parėmimo Socialės Apd. 
Kongreso ir pinigai 
ran pasiųsta. Kuopa 
pasiųsti Washingtonan 
gąto, tai nors finansiniai re 
mia.

SCRANTON, PA.
ALDLD ir LDS kuopos bendrai 

rengia “Tea Party”, arbatos vakarėlį, 
trečiadieni, 9 <1. sausio, Workers Cen
ter, 416 Lackawanna Ave. Kviečiam 
visus apielinkės draugus ir drauges 
atsilankyti ir praleisti linksmai va
karą.

NEWARK, N. J.
ALDLD 5 ir TDA 19 kp. susirin

kimas įvyks seredoj, 9 d. sausio, 8 
vai. vakare, 180 New York Avė. Lą- 
bai svarbus susirinkimas, tad visi na
riai abieju kuopų dalyvaukite. Taipgi 
tiems, kurie buvo prižadėta knygos 
vajaus laiku, ateikite ir atsiimkite

AUGŠČ1AUSIA PRIEGLAUDA LIETUVIŲ AMERIKOJE
The Supreme Lodge of Lithuanians of America

N. S. Pittsburgh, Pa. Telefonąs: Fairfax 5512

Daugelis kuopų nei po vieną 
naują narį negavo. Ar tai ne 
sarmata toms kuopoms. Jeigu 
visos kuopos būtų pasidarbavę, 
matytumėt, kokios būtų geros 
vajaus pasekmės.

Reikėtų draugams ir drau
gėms naudotis proga, kol dar 
nėra vėlu. Dabar įstojimas 
n u m a ž i n tas pusiau. Kurios 
kuopos neįma įstojimo, tai ten 
pasidaro tiktai ketvirtadalis. 
APLA finansiniai nuolatos au
ga. Dabar jau turi viso turto 
$30,758.69. Įstojimas pas mus 
pigiausias palyginus su kito
mis centralinėmis organizacijo
mis. Kiekvienas narys lesų 
pas mus temoka 10 centų į 

i mėnesį, kuomet SLA turi mo
kėti 25 centus į mėnesį.

Darbuokimės gavimui nau
jų narių: BudaVokime APLA.

J. Gasiunas, Centro Sekr.

Senas Vincas, kad jau plie 
kia “NG” apie Bimbą. Senas'kur yra lietuvių kliubai 
Vincas persistato “revoliucio- ■ priklauso vien 
nierium”. ' 
Senas Vincas rašė apie savo 
atsižymėjimą: Lietuvoj būda
mas kunigą net rup... išva
dinęs; žydo obuolius nukrėtęs 
ir jau būtų kėlęs revoliuciją su 
rudu šunim, ale jo meistras 
perskyręs. Tai S 
“zlascies” nupleškinęs į Vo
kietiją kaizerio palociun ir 
kaizerio sūnui apskaldęs ant
ausius. Na, ar ne smarkus 
“revoliucionierius”. O 
Bimba vis sako, kad S. V 
stas revoliucionierius.

ALDLD Ketvirto Apskričio 
metinė konferencija buvo sėk
minga. Gerų tarimų padary
ta. Nusitarta rengtis smar
kiai prie vajaus, remti Darbi
ninkų Mokyklą, siųsti delega- 
tą d. A. Pipirą į Washington© 
Kongresą, rūpintis jaunimo or
ganizavimu ir t. t. Veikiausia, 
tuojaus bus protokolas pa
skelbta. 

—------
SLA Pittsburgho apskričio 

konferehcija įvyko gruodžio 
80. UŽgirta Socialės Apdrau- 
dos Bilius H. R. 7598, bet de
legatas neišrinktas. Pasirodo, 
kad tos organizacijos lyderiai 
visai tuo 
Manau, 1 
Jtdnferehciją spaudoj parašy

Buržuaziški laikraščiai iš
juokia Amerikos inteligentus. 
Sykį randu vienam geltonlapy- 
je, kad pajieško į saliūną 
“bartenderio”. Ir pažymėta, 
“A Glass”,, reiškia, kuris bai
gęs augštą mokyklą. Na, ma
nau sau, dar reikės lankyti 
“aiškūles”, kad pripilti alaus 
skūnerį. Kur 15 metų atgal 
toks darbas buvo tik del “gri- 
norių” arba atėjūnų, dabar 
jieško aiigštos klasės. Ar dar 
reikia didesnio pažeminimo 
šios šalies jaunimo.

O kaip bjauriai tūli smukli
ninkai išnaudoja jaunas mer
ginas. Jie pasiima jas “vei- 
terkomis” už.mažą atlyginimą 
ir jie nori, kad . tos jaunos 
mergšės su “kostumeriais” 
gertų. Kuri iš jų negali gerti, 
tai tą prašalina iš darbo, o 
jieško tokios 
kiekvienu

naktį mažai kas gali j Kaip Bridgewater’io Lietuviai 
Patiko Naujus Metus

Kajp kitais, taip ir šiais me
tais Bridgewater’io lietuviai 
patiko Naujus Metus. šiais 
metais jie nutarė Naujus Me
tus patikt savam kliube 
Hale gatvės.

Tas kliubass visai nesenai 
netinkamas kaip susitvėrė. Jame priklau- 

I so visokių tautybių žmonės. 
Svečiui užėjus į tą kliubą su
sidaro keistas įspūdis. Kiek 
aš žinau, kituose miestuose, 

ten 
_ ,___ ~_______ x_______ ___ _ lietuviai. 
Tik žiūrėkim, kaip j Čion visi draugiški, linksmus 

“džentelmanai.”

■H Brangakmenai 
perkame seną auksą 
VELTUI

gruodžio mėnesio duodame 
dovaną prie kiekvieno pir

kinio virš $25.

ROBERT LIPTON 
701 Grand Street

Brooklyn
Bet., Graham & Manhattan Avės.

vajus pasibaigė 
apielinkėj dau- 

pasidarbavo d.
gaudamas 

sekantis d. J.
—215, A. Sliekienė 
Kiti keli po mažiau.

<4*$ <4* e4^e4-e4į?4w4M4^

I LIEPŲ ŽIEDŲ \ I 
f ŠVIEŽIAS I

LIETUVIŲ

Valizų Krautuvė
A. G. GUGIS 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 j 
BROOKLYN, N. Y.

W. Va., 
penkis 

Strauss 
praneša, kad jis darbuojasi ga
vimui naujų narių. Jo pasi
darbavimu kuopa atgaivinta 
ir, jam padirbus daugiau, bus 
galima kuopą gerai slitvirtinti.

26 kp. sekr. A. Daipbaus- 
kas prisiunčia Centran $1.50 
delei Socialės Apdrauclos Kon-| 
greso rėmimo' ir Sako, kad 
kuopa tam darbui prijaučiu. 
Kuopa taipgi aukavo “Daily- 
Workeriui” $2.50. Kuomet 
buvo prakalbų maršrutas, tai 
sukelta pakankamą! pinigų pa7 
dengimui kalbėtojų išlaidų.

29 kp. sekr. A. Kubilskis 
rašo, kad kuopa išrinko jį de
legatu į Socialės Apdraudos 
Kongresą Washingtonan ir 
taipgi prisiunčia vieną dolerį 
to Kongreso rėmimui. Kuopos 
nariams pasidarbavus, suorga
nizuota ir Bedarbių Taryba, 
kuri taipgi siunčia delegatą į 
Washingtoną. Coal Center 
veikimas kyla. APLA kuopa 
buvo surengus maršruto pra
kalbas, kurios labai gerai pa
vyko. Daug literatūros išpar
duota.

37 kp. sekr. Siniauskas ra
šo, kad gavęs vieną naują na
rį, bet daugiau negalįs gauti. 
Keli pasižadėję prisirašyti, bet 
dar vis neprisirašo, žada pri
sirašyti ir visiems gerai žino
mas J. Skulevičius. Darbai 
silpnai eina. Prisiuntė Cent
ran 60 centų Socialės Apdrau
dos Kongresui remti.

47 kp. sekr. J. K. Alvinas 
rašo, kad gavęs vieną naują 
narį, bet daugiau sunku esą 
gauti. Draugas netuiėtų nu- 
stot vilties. Dirbant visados 
galima gauti.

VAIKUS ’JAUNIMĄ!
užrašykite jiems

DARBININKU LAIKRAŠČIUS

grupių ir pavietrių 
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 

k sudarau su 
amerikoniškais.

B. Reikalui esant 
M ir padidinu to- 
Hkio dydžio, ko- 
M kio pageidaujk- 
W ma. Taipgi at- 
w maliavoju įvai« 
' riom spalvom.

Kainos prieiną* 
mos.

JONAS STOKES || 
Marion St., kamp. Broadwa/ 

Chauncey St. Stotis 
BROOKLYN, N. Y.

Tel.: Glenmore 5-6191 .

Naujų Metų lauktuvių va-i 
iš tos! kare žmonių tiek prisirinko į 

minimą kliubą, kad buvo sun
ku ir vietos gaut atsisėst. Prie 
muzikos ir alaus žmonės visi 
linksminosi iki trečios valandos 
ryto. Visas neparankumas ta
me, kad labai maža vieta, kur 
alus yra parduodama. Draugas 
Manstavičius, vienas iš kliubo 
narių, pareiškė: “Mes esam 
numatę, kaip galima greites
niu laiku įrengti didesnę vietą' 
pardavinėjimui alaus.

Šiaip vakaras baigėsi geram' 
ūpe, .tik ant nelaimės vienas iš j 
buvusių draugų tame kliube,' 
matomai, būta perdaug paimta 
“šv. Magdalenos ašarų,” kad 
parėjęs namo sumušė savo 
žmoną ir davė “juodą akį” 
žmonos -motinai.
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Penktas Puslapis

PHILADELPHlJOS ŽINIOS

į < ”

Delegatasdo!” Jis atidarė krautuvę kaip visuo
met, bet niekas neatėjo j on, todėl vėliau 
uždarė.

Beje, E. Gordon 
skirtingos nuomo- 
buvo gyvendamas 
atsiminimus. Jis 
proletariatu prieš

Socialės Bedarbių
7598.

delis ir jo sudėtis visapusė: 
įvairių nuomonių ir pažval- 
gų čia atstovaujama. Tiesa, 
kongresui, galbūt, stoka 
tam tikro organizacinio ryš
kumo, tačiaus, tai ne dele
gatų čia kaltė, o prezidiumo.

Apie kongresą smulkme
nų čia neminiu, kadangi jas 
rašo d. šolomskas.

R. Mizara.

Rezoliucija Del Soc. Bedarbiu 
Apdraudos Diliaus HR 7598

JUOZAS 
KAVALIAUSKAS 
Laisniuotas Graborius 
Pennsylvania ir New 

Jersey Valstijose
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

(Tąsa iš 1-mo pusi.) 

kaip žinia, 
naujo įvestas į 74-tą Jung
tinių Valstijų kongresą. 
Kaikurie dalykėliai pakeis
ti, įnęšant jį ięnaųjp. Tūlus 
dalykus kbngresmanas 
Lundeen, nieko neatsiklau- 
sęš, pakęitė. Tiesa, tai ma
ži dalykai. Podraug pasi
keitė ir biliaus numeris:

LAIŠKAS Iš WASHING
TON APIE DARBININKŲ 
IR JAUNIMO KONGREŠ.

Lietuvių Apie 50.
• ■ ■ 1 į,.*’* - 7 'įsi/' * $ j* *

Darbininkų Kongrese lie
tuvių delegatų dalyvauja 
apie 50. Jie turėjo savo sesi
ją atskirai ir nutarė: (a) 
pasiųsti delegaciją pas Lie
tuvos atstovybę reikale Lie
tuvos politinių kalinių lais
vės ir (b) išrinko komitetą, 
kuris organizuos darbą lie
tuviuos kovai už socialę ap- 
draudą.

Po raportų sekė diskusijos. 
Delegatai nuo kliubų pažy
mėjo, kad jie pilnai sutinka, 
kad H. R. 7598 bilius būtų 
pravesta^ gyveniman, ir kad 
jų organizacija pasisako pilnai 
už tokį bilių ir už būsiantį kon
gresą sausio 5-7d-. Trys kliu- 
bai raportavo, kad jie turi iš
rinkę, tiesiog į Washington de
legatus. O Chesterio kliubas 
pasižadėjo dar išrinkti delega
tą. Diskusijos buvo gyvos ir 
svarbios tuo klausimu. Po 
diskusijų likosi priimta rezo
liucija, užgiriant Socialės Be
darbių Apdraudos Bilių H. R. 
7598.

Tolimesniam darbui išrink
tas platus komitetas, po viena 
narį nuo kiekvienos organiza
cijos. Komitetas įgaliotas at
lankyti ir kitas organizacijas 
bei draugijas, ir parapijas, 
kad jos užgirtų Socialės Be
darbių Apdraudos Bilių H. R. 
7598, ypatingai veikti tarpe 
parapijonų, kad juos įtikinus, 
kad jų parapijos užgirtų tokį 
bilių ir kovotų už pravedimą 
įstatymu, nes bedarbė visus be 
skirtumo smaugia.

Buvo skaitytas laiškas nuo 
LDS pirmininko drg. R. Miza- 
ros. Jis savo laiške sveikino 
konferenciją ir pabriežė svar
bumą kovoti už socialę bedar
bių apdraudą, ir prieš karą ir 
fašizmą. Jis savo laiške kvie
tė, prisidėti organizacijas bei 
draugijas prie šaukimo visuo
tino Lietuvių Seimo Prieš Karą 
ir Fašizmą. Laiškas likosi pri
imtas ir užgirta šaukimas to
kio visų Amerikos lietuvių sei
mo.

Kadangi kliubai ir nekurios 
organizacijos jau turėjo išrin
kę delegatus į būsiantį kongre
są Washingtonę, sausio 5,6,7, 
konferencija dar keturius iš
rinko. Nuo Phila. draugijų ir 
organizacijų bus 10 delegatų 
Washingtono kongrese ir at
stovaus virš 4,000 organizuotų 
darbininkų. Tai didelis dar
bas.

Konferencija užsidarė 6. vai. 
vakare.

Dublin. — Airijos vysku
pas J. Kinane išleido pra
keiksmų manifestą ne tik 
prieš Komunistų Partiją, 
bet ir prieš airių respubli
konus kaipo bedievius.

no motina mokino mane, kad būti 
tktu “nigeriu”, reiškė būti iškolio- 
>ažemintu, išjuoktu. Tai reiškia 
ą pradėjimui mūšio. Balto žmo- 
prieteliskumo juokas, ji tvirtino, 
kaip Judo bučkis. Mano motina 

.io mane, kad nei jokis baltveidis ne- 
ia rimtai skaityti prietelium: jam 
:alima esą tikėti. Jie visi galį pa- 
Jinčiuotojais ir juodų moterų už

stojais. Jeigu baltveidžiai kada 
pasirodo prieteliškai, tai tiktai to
ad jie nori kuo nors pasinaudoti iš

juodveidžių. Jie nėra lojalūs; jie apleis
tų tave nelaimėje, ypačiai jei tu būtum 
negras. Jie niekuomet nėra parodę lab
daringo veiksmo, neigi pratarę palan
kaus žodžio į negrą, dėka jųjų primity
viškam gerumui. Jie buvo šmeižikai, 
niekšai, užpuolikai, žudeikos. Kaip jie 
‘Tokiais patapo”, tai buvo nuolatinė min- 
klė, kurios aš išrišti nebegalėjau.

Aš ėjau į sekmadienio mokyklą ir man 
buvo aiškinta, kad kristus buvo žydas. 
Argi žydai nebuvo balti? Taigi, argi 
kristus nebuvo baltas taip jau? Ar ir 
Jungtinių Valstijų prezidentai buvo toki, 
kaip tie baltieji, apie kuriuos man motina 
pasakojo? O kaip su groserninku ant 
gatvių kertės—kuris pasirodė malonus 
žmogus—ar ir jis buvo tokis pat? Taip, 
kristus buvo baltas, bet jis stovėjo augš- 
čiau tos visos neapykantos. Prezidentai 
nebuvo geresni už visus kitus baltuosius. 
Groserninkas? Ar aš neturėjau užten
kamai proto suprasti, kodėl jis taip prie
teliškai atsinešė linkui mūs?

As nemačiau mano motinos turėtų 
prietikių su šiurkštesnėm gyvenimo pu
sėm... Kai kada aš galvodavau, ar ji 
nesibijo valgyti maistą, nupirktą iš balt- 
veidžių biznierių. Taip galvodamas, aš 
vis augau.

Buvau tarpe septynių-dešimts metų 
amžiaus, kuomet New Orleans mieste at
sitiko tas, ko aš tikėjausi, ir kas pa
tvirtino mano motinos kartotus kaltini
mus. Tai1 buvo daug metų atgal, ir ka
dangi tie faktai ir įspūdžiai paeina iš nu
girstų šaltinių ir vaikiškų pastebėjimų, 
tai jie dabar nėra pilnai ryškūs mano 
atmintyje. Bet aš aiškiai atsimenu, kaip 
vieną rytą ėjau žaisti ties savo tėvo “le- 
do-anglies ir medžio” krautuvėle ir ma
čiau gatves pilnas policmanų. Mes gy
venome mūsų krautuvėlės užpakalyje, 
kertėj Third ir Rampart gatvių, ir tasai 
šiurkštus spektaklis, atkreipęs mano do
mesį, dėjosi Third gatvėje.

Įvairūs gandai kilo, kaip dulkių banga 
iš Rampart gatvės. Baltieji vyrai stum
dė juodus nuo šalygatvių, nepaisydami 
nieko. Ir, negirdėti dalykai! — didžiu
ma šitų stiprių negrų nuolankiai pasida
vė ir ėjo savo keliais! O man buvo aiš
kinta, būk juodveidžiai vyrai yra kur 
kas smarkesni, negu baltveidžiai, viso
kiose sąlygose. Neatėjo į mano galvą 
mintis, kad baltveidžiai buvo ginkluoti, o 
juodveidžiai neginkluoti. Neigi aš su
pratau to fakto, kad policija, atstovau
janti valstybės ir baltveidžių galią, buvo 
atsukta prieš juodveidžius-

Policmanai vaikščiojo ištisą dieną, ne
šiodamiesi ant savo pečių ilgus šautu
vus. Mano baltveidžiai vaikai, su kuriais 
tiktai vakar bendrai žaidėme, šiandien 
skaitė mane priešu, atsakydami į mano 
klausimus kažin kokiu tai nekantriu 
šnairavimu. Jie atsuko man nugaras ir 
stovėjo artimai savo durų.

Vėlai, po pietų, aš išgirdau mano tė
vą pasakojant motinai šį įvykį. Negras, 
vardu Robert Charles, pereitą naktį nu
šovė du policmanų, kuomet jiedu norėjo 
suareštuoti jį už mušimą savo žmonos. 
Policija jo nesugavo. Šiandien jie apsu
po kvartalą, kuriame nužudymas įvyko; 
sustojo ant stogų, už tvorų ir sienų; už 
šulinių ir įsilipo į medžius. Tą naktį go- 
vėda uždegė vienintelę negrų augštesnę 
mokyklą ir neprileido ugniagesių užge
sinti gaisrą, iki viskas sudegė. Govėda 
nuplakė keletą negrų, kurie išdrįso gat
vėse pasirodyti tamsoj.

Sekantį rytą policija patarė mano tė
vui laikyti krautuvę uždarytą. Jinai atsi
sakė imti atsakomybę už tai, jei “karšta
galviai”, dėka šitom aplinkybėm, sunai
kintų mūsų vietą. Atsimenu tėvą sugrie-

Kadangi šiuo laikų randasi 
daugiau kaip 17 milionų dar
bininkų be darbo, o skaitant 
jų šeimas sudarys vųš 40 mi
lionų ypatų, kurie yra atsidū
rę bado nasruose.

Kadangi tie milionai bedar
bių negali niekur gauti darbo, 
o neturint darbo, nėra būdų 
nei gyventi, neigi savo šeimas 
-užlaikyti. Visuose fabrikuose, 
kasyklose tapo įvesta skubini- 
mp sistema ir pagerinta maši
nerija, kurios pagelba pagami
na daugiau produktų su ma
žiau darbo spėkų, tad tie mi
lionai darbininkų negali ir vil
ties nėra gauti darbo.

Kadangi sulaukus darbinin
kui 45 metus amžiaus ai’ dau
giau, veik visuose fabrikuose 
yra durys jiems uždarytos; fa
brikantai samdosi jaunesnius, 
gabesnius, su daugiau energi
jos, kad tuomi daugiau pelnų 
gavus.

Kadangi toj milioninėj ar
mijoj randasi daugiau kaip 7 
milionai jaunuolių, nuo 16 m. 
iki 25 m., jie irgi niekur nega
li gauti darbą neigi pašalpos. 
Roosevelto valdžia juos versti 
verčia stoti į kempes—į ka
riuomenę, kitaip sakant, juos 
verčia būti gatavais kanuolių 
pašarui. Kita dalis jaunuolių, 
verčiama bado, turi užsiimti 
vagystėmis, o daugelis mergai
čių turi pasiduoti į prostituci- j 
jos namus, žodžiu sakant, da
lis jaunuomenės yra verčiama 
eiti į pražūties nasrus, ar vie
nu kelių ar kitų.

Kadangi didelės sumos iš 
skirtų iš valdžios iždo pinigų 
del bedarbių šelpimo tenka 
milionieriams, bankier i a m s, 
žemvaldžiams, visokiems graf- 
teriams ir didžiosioms, korpora
cijoms, o ne badaujantiems 
darbininkams ir ūkininkams.

Kadangi Roosevelto valdžia 
skiria bilionus dolerių del di
desnio apsiginklavimo naujai 
žmonių skerdynei.

Kadangi šio krizio našta yra 
verčiama ant biednuomenės: 
smulkių ūkininkų, darbininkų* 
ir smulkiosios buržuazijos, vi
sokiais taksais jie yra apkrau
nami taip, kad darbininkų gy
venimo sąlygos vis blogėja ir 
blogėja. O tuom pačiu kartu 
turčiai, milionieriai naujus mi- 
lionus dolerių pelnų gauna: 
1934 metais Amerikos milio
nieriai padarė 70 nuošimčių 
daugiau pelno, negu 1933 
metais. Tas aiškiai rodo, kad 
darbininkų klasė yra stumia
ma į didesnį skurdą ir vargą.

Tad mes, lietuviai delegatai, 
susirinkę nuo 18 organizacijų: 
draugijų kliubų, kultūros or
ganizacijų, ir parapijos, atsto
vaudami, 3,924 narius, visa
pusiškai apsvarstėm bedarbių 
padėtį 
Apdraudos Bilių H 
Vienbalsiai nutarėm reikalauti, 
kad Suvienytų Valstijų Kon
gresas priimtų minėtą bilių, 
kaipo įstatymą, kad visiems be
darbiams būtų mokama ap- 
drauda.

Nutarta, kad ši rezoliucija 
būtų pasiųsta Washington, D. 
C., Darbininkų Kongresui ir 
Suvienytų Valst. Kongresui, ir 
lietuvių spaudai.

Rezoliucijos komisija:
Zaleękas, 
Puodis, 
M. Zald.

Kųorpet turėjau dvejus jflętus amžiaus, 
nano tėvai paėmė mane ir mano jaunes
nįjį, brolį iš mūsų gimtavietės, Oviedo 
miestelio, Floridos, ir nuvykome visi į 
New Orleans, Louisiana. Šičia prasidė
jo mano tikras mokslas kas delei mūsų 
santikių su baltveidžiais tėvynainiais. 
Mano motina, smarki, ruda, mažo ūgio 
r pasirįžusio veido moteriškė, mokino 
mane, kad aš esu “toks pat jau geras”, 
kaip bile kitas vaikas. Dažnai aš mąsty
davau, kodėl ji tiek daug svarbos deda 
iel tų smulkmenų. Man išrodė, kad to
na jau visur priimta tiesa turėtų būti 
)aminėta tiktai del viso ko. Tolydžio aš 
radėjau jausti, dėka tam motinos skėl
imui, kad aš būčiau bailys, jei bijočiau 
ižgavimų savo mažų kaimynų, ir kad aš 
urėčiau, visai naturališkai, atsakyti į 
tžgavimus kumštimi į jų sumenkusius 
eidus. Tačiaus, kuomet pamačiau bal- 
ą moteriškę, mušančių savo vaiką, mano 
)ažįstamą, tik todėl, kad jis žaidė su “ni- 
reriu”, aš niekaip negalėjau suderinti 
nano motinos filozofijos su tais priešgi- 
liavimais. Kodėl, aš norėjau sužinoti, 
jo motina muša jį, jeigu aš esu “toks 
pat jau geras”, kaip ir jis, ir kodėl jo 
motina vadino mane “nigeriu”?

Motinai nepatiko šitokis mano klausi
nėjimas. Jinai prikąsdavo lūpą ir nu
duodavo negirdinti; jinai nusgrįždavo ir 
eidavo prie savo darbo. Bet, kuomet aš 
kartojau šį klausimą, iki jai atsibosdavo 
klausyti, tai jinai verkiančiai atkirsdavo: 
“Jinai daro taip, kadangi geriau nieko 
nežino. Ji tuo parodo savo tamsumą.” 
“Kokį tamsumą”? mąstydavau aš. Ko
dėl jinai buvo tamsi?

Eugenijus Gordon yra žymus Amerikos rašy
tojas, kritikas, publicistas, nors amžiumi dar 
jaunas. Jis gyvena Naujoj Anglijoj, šitie jo 
atsiminimai nepaprastai ryškiai vaizduoja negrų 
gyvenimą pietinėse valstijose, 
dabar, kaip žinia, yra visai 
nes linkui baltųjų, negu jis 
pietuose, apie ką rašo šiuos 
dabar Stovi su revoliuciniu 
buržuaziją. Jis žino, kad darbininkų klasė ne 
turi nieko priešingo negram, kaipo tautai ii 
kaipo rasei; kad tuos gilius skirtumus tarpe tau 
tų ir rasių bando daryt 
naudotojij klasė, kad tuo būdu jai būtų lengviau 
pavergti visą proletariatą

Gyvendamas ramiai nusiteikusiam ir 
olimam Naujosios Anglijos miestelyj ir 
Sūrėdamas į savo praeitį, aš matau, kad 
'isa mano praleista pietinėse valstijose 
kūdikystė buvo aptamsinta gulančių pū
dau sąmoningos balto žmogaus baimės 
lebesų; pusiau sąmoningos baimės, kuri 
retkarčiais išsiverždavo į atvirą terorą. 
Nesakau, kad mane kankino dieną ir 
laktį baimė buvimo tučtuojau fiziškai 
mžeistu; tai buvo ne tos rūšies baimė. 
Tai geriau buvo susikaupimas minčių, 
*autų iš nesuskaitomos daugybės šalti
nų—mano motinos, mano mokytojų, 
>ažnyčios klebono, vaikų, su kuriais aš 
žaisdavau New Orleans miesto gatvių 
arabėse, iš visos atmosferos, kuria aš 
;vėpavau, iš visų apystovų—baltasis 
įmogus buvo mano naturališku ir amži- 
iu priešu, nepaisant visų jo nudavimų 
) riešingai arba jo metodų, bandomų nu- 
iuoti esant geru. Ims kurią dieną, ma
liau sau, ateis baltveidis, užpuls mane, 
mano motiną, mano tėvą (nors žinojau, 
kad jiems būtų sunku paimti mano tė- 
v^ą), mano brolius, mano seseris ir visus 
mano juodus, rudus ir geltonus žaislia- 
draugus, suriš mus visus ir sudegins kai 
kažin ką labai degantį.

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

485 Grand Street Brooklyn, N. Y
•______ Telefonas: EVergreen 7-1661- « .

Hauplmanno Teismas
FLEMINGTON, N. J.— Į 

šį mažytį miestelį suvažia
vo 60,000 žiopsotojų, kurie 
žingeidauja teismu prieš 
Hauptmanną. Pastarasis 
yra teisiamas kaipo lakūno 
Lindbergho vaiko pagrobė
jas ir nužudytoj as. Keli šim
tai kapitalistinės. spaudos 
reporterių per dieną tele
grafuoja po 2,500,000 žodžių 
savo laikraščiams.

Pirmadienį liudijo buvusi 
Lindbergho vaiko slauge 
Betty Gow. Pašaukta ir keli 
kiti liudininkai prieš Haupt
manną. Bet “New Yorko 
Advokatų Žurnalas” rašo, 
kad tikrumoj sunku bus įro
dyti, jog Hauptmann paėmė 
50,000, kaipo išpirkimą už 
sugrąžinimą Lindberghui 
vaiko. Fašistai, hitlerinių 

pinigų rinkliavas, 
savo sėbrą 

nuo gręsiaii- 
čios jam mirties bausmės. .

Sėkminga Konfer. del Socia
lės Bedarb. Apdraud. Biliaus 

r i t A v . •

Gruodžio 30 <į. buvo, pasek
minga konferencija. Dalyva
vo visi didesni kliubai ir drau
gystes, tautiška parapija, kul
tūrinės darbininką organizaci
jos ir dailės rateliai. Viso 
konferencijoj buvo atstovauta 
18 organizacijų su 3,924 na
riais. Tai buvo didžiausia 
konferencija, kokia buvo iki 
šiolei Philadelphijoj.

Prirengimo komitetas paaiš
kino tikslą konferencijos ir 
jos svarbumą. Pirmininku iš
rinktas d. Pranaitis, o sekr. d. 
Lipčius. Rezoliucijų komisija: 
Zaleckas, Puodis, ir Zald. 
Mandatų komisijon: Samulio- 
nis ir Šlajus.

Nuo miesto komiteto rapor- 
jtavo drg. Salman, jis aiškiai 
nurodė, kodėl reikia kovoti už 
Socialę Bedarbių Apdraudą— 
II. R. 7598 Bilių. Jis nurodė, 
kaip veikia kitos tautos tame 
darbe. Antras raportavo drg. 
M. Zald. Nurodė, kad į šią 
konferenciją buvo kviestos vi
sos lietuviškos organizacijos, 
kliubai, parapijos. Bet kon- 
ferencijon dar nemažas skai
čius organizacijų neprisiuntė 
savo delgatų, taipgi ir parapi
jos neprisiuntė delegatų, išsky
rus tautišką parap. Tas rodo, 
kad reikia dar platesnio aiški
nimo tų draugijų susirinkimuo
se, nariam ir narėm, kodėl tos 
draugijos turėtų užgirti Socia
lės Apdraudos bilių H. R. 7598. 
Taipgi plačiai buvo aiškinta, 
skirtumas tarpe Wagner bi
liaus ir H. R. 7598;

LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA

Pirmos klasės anglis, geriausios 
rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai legališkas svoris. Prista
tome greit į jūsų namus. Prašome 
isitėmyti adresą ir telefoną.

Telefonuokite: Evergreen 7-1661 

arba užeikite pasikalbėti | ofisą 
Kampas Union Avė. ir Grand St.

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

Mano Atsiminimai is 
Kūdikystės Dienų 

------- EUGENIJUS GORDON

MONTREAL ■ CANADA 

J. M. ROSENFELD 
ADVOKATAS 

Kalba Lietuviškai

BEN GERSOVITZ 
NOtARAS

R. 7598, o dabartinis—H. R. 
2827. Greitu laiku teks jis 
išversti į lietuvių kalbą, 
kad kiekvienas žinotų, kaip 
dabar jis skamba.

Beje, kongrėsmąųas Lun
deen, kalbėdamas Darbinin
kų Kongrese, pareiškė, kad 
Jungtinių Valstijų kongre
so reakcionieriai, matydami, 
kad darbininkai kovoja už 
Šį bilių ne juokais, pertvar
kė savo reguliacijas arba, 
kaip jie vadina, “gag rules”.

Kuomet bile bilius esti 
įteiktas kongresui, jis pir
miausiai eina į tam tikrą 
komisiją. Jei komisija su 
juo sutinka, duoda visam 
kongresui svarstyti, o jei ne, 
—atmeta jį visai. Tačiaus, 
tokiam atsitikime, iki šiol 
buvo taip:, esant 145 kon- 
gresmanų, pareiškiančių sa
vo nuomones už tai, kad ta
sai bilius būtų svarstomas 
kongrese, jis, bilius, imama 
svarstyti, nepaisant, kad 
komisija jį atmetė. Dabar 
pertvarkyta taip, kad vietoj 
145 kongresmanų skaičiaus, 
reikalinga 218 kongresma
nų, idant komisijos atmes
tą bilių svarstyti kongrese.

Lundeen pabrėžė reikalin-1 kai dar 
gumą masinio judėjimo už idant apgint 
šį bilių. “Priverskit savo Hauptmanną 
‘tarnus’ (kongresmanus ir 
senatorius) padaryti šį bil- 
lių įstatymu, o jeigu jie jūs 
neklauso,—pašąlinkit juos iš 
ten ir patys ten atsisės- 
kit!” Šis pareiškimas susi
laukė didelių aplodismentų 
iš 3,000 delegatų.

palaikyti tiktai
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Debatai, Kurių Nebandykite Pamiršti
Ketvirtad. vak. Liet. Pilie

čių Kliubo svetainėj- (kampas 
Union Avė. ir Stagg St.) de
batuos drg. Johnnie Orman ir 
Vytautą^ Michelson, abudu 
jaunuoliai, klausimą: “Ar Bol
ševikai išpildė prižadus pada
rytus prieš įsigalėjimą ?” Or
man įrodys, kad išpildė ir iš
pildo tuos prižadas, o Michel-

• sonas bandys -užginčyti. Pasta
rasis taip ;“myli”! bolševikus, 
;kad viskas, ką jie daro, jam; 
atro&o nė£rai$u,j nedorą, i ne
naudinga. Jis. sakomą, prisjr! 
rengęs įtikfnti ‘ publiką, kad,- 
ot, socialdemokratų kelias, 
prie kurių ;jią paklauso,' į tai 
“šiur” privedė ir^eda darbi- 
ninkuą prie pasiliuosavimo! 
Jis, matomai, tiki į stebuklus. 
Aiškus daiykhs, kad jeigu 
bolševikai neišpildo savo pri
žadų, jeigu jų kelias yra neti
kęs, tai koks kelias yra geres
nis, tai kokiu kitu keliu darbo

nėjįme narkotikų. Jeigu ras 
kaltais, valdžia bandys išde- 
portuoti arba įmesti į kalėji- | Brooklyno Tiltus 

žmonės turėtų eiti ? Į šitą klau-. 
simą Vytautas turės : atsakyti, 
nes pasmerkti kitus, o nieko 
savo neparodyti, būtų pasista
tymas savęs ant juoko. So
cialistų 19 kuopa prie to ne* 
prileis ąąvo dėbatoriaus, 'kurį i 
pastatė jos ppzicjją apginti ir 
atlaikyti, f ? 1

Drg. Orman,;, kaipo komu-' 
nistas (bolševikas)., kiek mums 
žinotos,; Vra‘ gerai' prisirengęs 
apginti bbl^eVi&ų piatfdrmą ir 
veilpnhą.’ 1 Jis ŠO43kad 'j'is turi ] 
tiek daug* faktų* apgynimui sa- į 
vo pozicijos, 'jog gaila tik, kad | 
debatams laiko permažai pas- 
kiiįtar. ! V ' '

Todėl/ ‘Brddklyho lietuviai 
visų pažiūrų ir įsitikinimų, bū
tinai ateikite į debatus ir iš
girskite labai rimtą politinį su-' 
sikirtimą tarpe čiagimių dviejų 
jaunuolių. Debatai, eis lietuvių 
kalbojė. ' 

. Senas Debatorius.

mirė

Modernizuosią Visus

Komisionierius Kracke 
portuoja, kad valdžia 

sumodernizuoti,

Gražus Vakarėlis, Bet Puikios “Daily Worker

Antradienis, Sausio 8, 193<

Nepakankamai Publikos
Tarptautinio Darbini nkų 

Apsigynimo lietuvių 17 kuopos 
surengtas pasilinksminimo va
karėlis pereitą sekmadienį bu- 

. vo labai gražus savo turiniu, 
bet neskaitlingas publika. Pro
gramą išpildė Aido Choro 
M e rgi n ų E n samble, Mary 
Bro*wn ir Frank Pakalniškis. 
Mary Brown yra visai jauna 
mergaitė, bet tai tikra artistė. 
Jinai pernai dalyvavo lošime 
veikalo “Moteris Gatvėj.” Sek
madienio parengime labai pui
ki*** -padeklamavo lietuviškai 
ir angliškai. Abidvi ’ kalbas 
gražiai moka. Ji yra LDS 
v£ikų skyriaus narė. Kodėl 
daugiau mūsų vaikų negalima 
būtų įtraukti į proletarinio 
meno veikimą ?

Kaip Merginų Ensamble, 
9 •

taip d. Pakalniškio dainos iš
ėjo labai gerai. Iš savo pusės 
galiu tik tiek nusiskųsti, kad 
dainininkai dar galėjo po ke
lias dainas padainuoti, bet pa
šykštėjo. Drg. Kuraitis pirmi
ninkavo ir kvietė susirinkusius 
remti Tarptautinį Darbininkų 
Apsigynimą, jame priklausyti 
i» veikti.

Sukaktuvės
di-

sve-

Gyveno, Kariavo, Mirė 
Apleistas Savo 

“Geradė jų” 
Naujų Metų dienoj

darbininkas Bert Strass, perei- 
ito imperialistinio karo vetera
nas. Jo likimas yra arba bus 
likimas visų karo Veteranų.
> ’ Strass liuosandriai įstojo į 
karą 1917 metais, būdamas 18 

■metų amžiaus ir i 
prakeiktos šovinistinės karinės 
agitacijos. Jiš manė, kad jis 
atlieka tikrai didvyrišką, pa
triotišką darbą.

Bet karas pasibaigė, Strass 
'sugrįžo jau pažeista sveikata. 
Gavo darbą už “taxi” vežiką 
ir dirbo iki užėjo 1929 metų 
krizis. Tuo tarpu apsiženijo 
ir susilaukė šeimynos—trijų 
mergaičių. Greitai neteko dar
bo, gyvenimas kietai suspaudė. 
Strass kreipėsi prie valdžios, 
kad atmokėtų jam bonus, bet 
gavo 
rio, 
Mat, 
met 
Stryto bankieriams ir korpo
racijoms, tuo būdu badaujan
tiems karo veteranams neturi 
pinigų!

Strass bandė gauti darbą, 
jieškojo dieną ir naktį, karts 
nuo karto surasdavo šį tą die
ną kitą padirbėti. Mėnuo lai
ko tam atgal sukrito prie dar
bo ir tapo nugabentas ligoni
nėn. Sveikatos visai nebeliko, 
tapo išsemta klapatų ir vargo.

ra- 
esanti 

nutarus sumodernizuoti, pa
gerinti visus tiltus, kurie suri
ša Brooklyną su New Yorku 
per East River. Tiltai busią 
pagražinti ir padaryta ant jų 
daugiau vietos automobiliams 
važiuoti. Taip pat surasta, 
kad Williamsburg tilto dratai 
esą pradėję rūdyti. Pagerini
mo darbas užsitęsiąs ištisus 
tris metus. ‘

nes galėsite smagiai, linksmai 
laiką praleisti. Tą* dierhą Brook
lyn© lietuvių komunistų frakci
ja rengia šaunų vakarėlį “Lai
svės” svetainėje, kampas Ten 
Eyck St. ir Lorimer St. Kiek 
jau žinoma, vakarėlyje bus 

programa, nes, apart 
dainuos garsusis Aido 
merginų “ensemble”, 
plačiau parašyta apie 

Sekite praneši-

i graži
kitko,
Choro

Bus
šį parengimą, 
mus “Laisvei*

Komitetas.

SKAITYKIT IR PLATIN
KI! “LAISVĘ”

, būdamas 18'x v. • ą - . ,-v- rA
sužavėtas tos Sesi Vagys, Apipiešė 50

Žmonių
Sekmadienį šeši plėšikai 

puolė “Pebplės Democratic t 
Club”, 237 South 4th St., Broo- 
klyne, sustatė visus žmones 
(kurių buvo 50) prie sienos, 
iškraustė kišenius ir sėkmin
gai paspruko. Sakoma, kad 
plėšikai susirinko apie $2,500.

uz-

PARDAVIMAI
Parsiduoda Luncbropm, labai ge

roje biznio vietoje, yra ir alaus lais- 
niai, galima daryti geras pragyveni
mas, vieta apgyventa įvairiom tau
tom. Pardavimo priežastis savininko 
mirtis. Kaina bus prieinama, nes tu
rime būtinai parduoti. Tad kreipki
tės tuojau šiom antrašu: Mrs. Emma 
Neal, 67 Furman St., Brooklyn, N. Y.
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SUSIRINKIMAI

f LORIMER "RESTAURANT' 
LIETUVIŲ VALGYKLA

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

Stiliumi > : PABANDYKITE!

417 Lorimer Street, “Laisves” Name H
SAVININKAI J. P. MARČIUKAI*

Brooklyn, N. Y.

<t>

<!>

4>

<!>

<f>

<f>

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

A. BALČIŪNAS h ; ' ‘‘X
Chauncey Street, Brooklyn, N. Y. ,

P. BIELIAUSKAS, t į r ’ 
8831 76th Street, Woqdhaven, N. -Y. 1 a c

Tel.: Foxcroft 9-6461 y 1 ‘ M

321
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S Tel. STagg 2-5043;Notary PublicBROOKLYN, N. Y.
Ateinanti sekmadienj, 13 d. sausio 

įvyks Antro Apskričio konferencija, 
“Laisvės” svetainėje, 10 vai. ryto. 
Visi delegatai pribūkite laiku, nes 
turim daug svarbių reikalų aptarti, 
atsivežkite ir kuopų raportus, taipgi 
nepamirškite atsivežt ir duokles pa- 
simokėt į apskritj.

ALDLD 2 Apskr. Komitetas.
(6-7)

5 s
MATHEW P. BALLAS

(BIELIAUSKAS) SE 
EOhrbach Darbininkų 

Streikas
NEW YORK, N. Y. — Per- 

eitą šeštadienį įvyko masinė 
demonstracija st r eikuojančių 
Ohrbachs štoro darbininkų. 

“Storas randasi ant Union Sq. 
ir 14th St. Tą dieną buvo areš
tuota 20 darbininkų už pikie- 
tavimą. Išviso iki šiol pasidaro 
136 areštuoti.

Streikierių pikietavimą pa
rėmė apie 500 simpatizatorių, 
kurie garsiai šaukė: “Nepirkit 
pas Ohrbachs — darbininkai 
streikuoja.”

Darbininkai streikuoja už 
(pakėlimą algos 10 nuošimčių,! 

Mirė palikdamas dideliam nu- ug vieną valandą pietums, už 
liūdipie dar jauną pačią, ir tris' 
mergaites (13, 6 ir 3 metų am
žiaus), kurios faktinai badau
ja! Tai tokia kapitalistinių 
“geradėjų” padėka tam, kuris

špyga pirma nuo Hoove- 
paskui nuo Roosevelto. 
valdžia turi išmokėti kas-
bilionus dolerių Wall

S Laisnuotas Graborius
660 GRAND ST. BROOKLYN, N

šeštadienį New Yorko 
dėlėj St. Nicolas Palace 
tainėj buvo surengtas koncer
tas ir mitingas paminėjimui 
“Daily Workerio” vienuolikos 
metų sukakties. Prisirinko pil
na svetainė komunistų ir sim
patikų. Buvo gal iki septynių 
tūkstančių žmonių. Progra
ma buvo nepaprastai turtinga. 
Labai įspūdingai dainavo gar
sus darbininkas Andre Cibuls- 
ky, o raudonos šokikės sukėlė 
publikoje didelį entuziazmą. 
Draugas Hathaway, “b. W.” 
redaktorius, kalbėjo apie ko
munistinės spaudos rolę kovoje 
už darbininkų pasiliuosavimą.

“Daily Workerio” ir italų 
darbininkų chorai padarė ne- ____ o _____ ___y
paprasto ir gražaus įspūdžio. 1917 metais" buvo skaitomas 
Labai išlavintai dainavo.

Tiek tik reikia pasakyti, 
kad St. Nicolas Palace svetai
nė nepritaikytą del koncertų, 
užimąs labai didelis, tuo bū
du sunku dainininkams dai
nuoti ir sunku klausytis tiems, 
kurie ištikrųjų norėtų viską 
išgirsti ir suprasti.

“L ” ReP:

didvyriu ir kuris buvo paau
kojęs savo gyvybę apgynimui 
plutokratijos reikalų.

atidarymą toilėtų darbinin
kams ir už pripažinimą unijos. 
Ohrbachs darbininkai negavo 
daugiau kai $14.50 į savaitę 
ir sąlygos tokios blogos, kad 
šitas streikas buvo neišvengia
mas.

Suareštavo 9 Chiniečius
Po numeriu 54 Elizabeth St. 

New Yorke policija suarešta
vo devynius chiniečius ir kal
tina juos įvežime ir pardavi-Rep. D.

•-.-A

Ką ; Aukosite “Laisvės” Bazarui?
Šiemet Galime Gauti Įvairių Sovietų Produktų, Bet Juos 

Reikia Pirkti. Todėl Reikalinga Piniginių Aukų.

BAZARAS BUS TRIS DIENAS
r-

t

A" -u ’ri

, PENKTADIENĮ

22 VASARIO (FEB.)
< ŠEŠTADIENĮ

23 VASARIO (FEB.)
SEKMADIENĮ

24 VASARIO (FEB.)

BAZAĘAS BUS 

“Laisves” Svetainėje, 
419 LORIMER STREET 

BROOKLYN, N. Y.

VISAIS VAKARAIS

BUS ŠOKIAI
Įžanga 10 centų ypatai.

i.iw r'm ■ , J.. . į...... ■■ , .■!

Bazarui bus renkama dovanos. Prašome visų dienraščio 
rėmėjų, visų simpatikų revoliucinio judėjimo, ką tik 

išgalint paaukoti bazarui.
JAU GAUNAMA BAZARUI DOVANŲ

Drg. Margaret Buivydžjutė dovanojo mandelinį, vertės 
$20. Drg. žigaitis dovanojo dvi muftas (muffs), vertės 
$3. O drg. P. Bemiunas pasižadėjo nupirkti kokių nors 
naujų ir įdomių Sovietų gaminių. Linksma, kad drau
gai išanksto pradeda apdovanoti bazarą.

Augščiau pasirodžiusieji su aukomis visi yra brpoklynie- 
čiąii Laukiaptie žinių iŠ toliau. ; h . | •' :,

BROOKLYN, N. Y.
TDA 17 kp. susirinkimas Įvyks 9 

d. sausio (Jan.) 8 vai. vakare, “Lais
vės” svetainėje. Visi draugai ir 
draugės malonėkite būti, nes turim 
daug svarbių reikalų apkalbėt, taipgi 
visi nariai atsineškite mokesčių kny
geles ir užsimokėkite savo duokles, iš 
apie 70 narių nei pusė nėra pasimo- 
kėję už 1934 metus. Taipgi stengki- 
tės gauti nors po vieną narį prirašyti 
prie kuopos.

Organizatorius.

BROOKLYN, N. Y.
Sveikatos Kultūros Draugija ren- 

gia prakalbas sveikatos klausimu 8 
d. sausio (January), Osvaldo kibu- 
rio svetainėje, 948-950 Jamaica Ave., 
8 vai. vakare.

Anglų kalba -kalbės Dr. Mozart, 
temoje: “vaikų auklėjimas ir mais
tas.” Lietuvių kalba kalbės P. Balt- 
rėnas, temoj: “vidurių užkietėjimas.” 
Kviečiam visus atsilankyti ir išgirsti 
šiuos svarbius klausimus.. ..

Rengimo Komisija.
(5-6)
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Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

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

imwioiintWMinitfwwwvMirv wtotitoiiAitAiiniww :

Valgė Dievą, Bet Keikėsi 
Susiriesdamas

Sekmadienį laike “komuni
jos Pusryčių” Šventųjų Petro 

paskelbė, kadĮir Povilo katalikų bažnyčioj 
kalbėjo klerikalas Polo. Suval
gęs komuniją, kad jau atidarė 
burną, tai atidarė. Prakeikė 
mokytojus, kurie mokina radi
kalizmo mokyklose, o raudoną 
vėliava išvadino “Sovietų kru
vina vėliava.”

BROOKLYN LABOR LYCEUM

■

Bet Nesiskaito su Artistais
LaGuardija

jis tuojaus įsteigs New Yorko 
“Dailės Centrą” ir tam turis 
paskyręs komitetą iš 118 žm. 
Centro tikslas būsiąs pagelbė
ti bedarbiams artistams.

Bet New Yorke gyvuoja be
darbių artistų unija, kuri turi 
virš tūkstančio narių ir išlei
džia savo žurnalą “On the 
Art Front”, tačiaus LaGuar
dija visai nesiskaito su tais or
ganizuotais artistais ir pasky
rė komisiją iš visokių buržua
zinių pašlemėkų, kurie tiek 
nusimano apie dailę, kaip deg-'ir gazines bombas, 
loji apie astronomiją.

Mokytojai Atsisako Remti 
Valdžios Raketų

Apšvietos Tapybą paskelbė, 
į kad ji surinko $34,000 į “Citi
zens Family Welfare Commit
tee” fondą. Aukoję 40,000 
mokytojų bei mokyklų dar
bininkų. Vadinasi, neišeina 
nė po $1 ant ypatos. O reikia 
atminti, kad nemažai tų do- 

! lerių buvo iškaulyta po prie- 
.varta, grūmojant.: Tas parodo, 
;kaip mokytojai žiūri į šitą 
■ fondą,, iš kurio saujalė buržu
jų pasinaudos.
Už Žiaurumų Policistus 
Paaugsima į Leitenantus

Policijos komisionierius Va- 
lentine pakėlė į leitenantus net 
29 policistus. Kiekvienas iš jų 
pasižymėjęs brutališkumu, to
dėl jiems suteikia augštesnę 

l vietą. Tarpe tų 29 yra vie
nas ^negras, tai spauda bando 
įtikihtiį. negrus, kad LaGuardi- 

' jote Valdžia yra jų draugas I .

Suareštavo su 5 Revolveriais
Policija suėmė Eng Wayee, 

42 metų amžiaus ir kaltina 
nešiojant penkius revolverius, 
kuriais galima šauti ir kulkas!

Paleistas1 
po $1,000 kaucijos.

Mirė Automobiliuje
Bronxe automobiliu važiuo

damas mirė Enoch Aucoovan, 
55 metų amžiaus.. Matomai 
žmogus pajuto, kad jam atei
na galas, tai prisuko mašiną 
prie šalygatvio ir užmigo am
žinu, miegu! Rastas sėdintis, 
bet negyvas.

DARBININKŲ ĮSTAIGA
Salės del Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujau
siais įtaisymais. Keturios bo- 
lių alleys.

KAINOS PRIEINAMOS
949-959 Willoughby Ave.

Tel., Stagg 8847

PRAŠYKITE

BRET-O-COL TABLETS
BRET-O-COL TABLETS (pilės) 
yra geriausia pagelba pasiliuosa- 
vimui nuo šalčio nesmagumo ir 
nuo paprasto galvos Skaudėjimo 
iš priežasties šalčio. BRET-O-COL 
TABLETS galima gauti aptieko- 
se po 50c. už bonką, o jei ne, sių

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

500 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

Persiuntimas apmokėtas 
Ir jūs aplankysite siuntinj.

PRANEŠIMAS
Nauja Lietuviška

Barzdaskutykla
(Barber Shop)

{taisyta pagal naujausią madą;
tarnavimas kuo mandagiausias; dar

bas atliekamas sulyg kiekvieno 
pageidavimą.

PASIDABINKITE

ALDLD 1 Kp. Susirinkimas
Ketvirtadienį, sausio 10 d., 

8 vai. vakare, “Laisvės” sve
tainėje, įvyks Amerikos Lietu
vių Darbininkų Literatūros 
Draugijos 1 kuopos susirinki
mas. Visi nariai raginami da
lyvauti. Taip pat raginami, Į Visi ir visos yra kviečiami atsilan- 
kurie išgali, pasimokėti duok
les už 1935 metus.

Komitetas.

Komunistų Rengiamas
Puikus Vakarėlis

Visi,, laukite sausio 13 die
nos, < ateinančio sekmadienio,

' r

pa-

kyti Į šią naują vietą, susipažinti ir 
pasidabinti savo plaukus ar veidą.

CHARLES’UP TO DATE
BARBER SHOP

• I

K. DEGUTIS, Savininkas

100 UNION AVENUE, 
Brooklyn, N. Y. ,
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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

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

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
‘ 2220 Avenue J 
Kampas E. 23rd St.

>

Telephone, EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

(j : '• I > ■ 1 ' • ’ i

. ‘ LAIDOTUVIŲ DIREKTORtUS

: 'Išbalzamuoja ir laidoj’a numirusius 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas^ veselijoms, 
krikštynoms Ir pasivažinėjimams

231 Bedford Avenue 

BROOKLYN, N. Y.

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
LIETUVIS GRABORIUS . 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoja 
tinkamai ir už prienamy kainą 

Parsamdau automobilius ve- 
stuvSm, parSm. krikštynom ir 
kitokiem reikalam.
402 Metropolitan Avė.

(Arti Marcy Avenue) 
BROOKLYN* N. Y .
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Sergančių Vyrą ir Motery 
Chroniškos Ligos Gydom

Gydoma 
—1 Išbėrimai, _ 
• < io Nesveiku 

‘Nervų 
Chroniški 
dūliai, Sk 
žarnų ir M8: 
žamės Ligos, 
b e 1 n as Nusi 
mas, Nervų Į 
girnai ir Ch 
k i Nesvei 

mai, Gerklės. Plaučių, KvSpuoJan 
jų Dūdų ir kitos Vyrų ir Moterų 
gos; o jeigu turite kokį nege 
kurio nesuprantate, su pasitik 
ateikite pas Dr. Zins.
X-Spinduliai, Kraujo Tyrimai, £ 

rūmų ir čiepų IšmirkštimaL
Prieinamos Kainos 

Sąlygos pagal jūsų išgalę 
Pasitarimas ir Ištyrimas Vėl

r » £ J

DR. L. ZINS
110 East 16 Si N. I

įsisteigęs 25 metai s
Tarp 4th Avė. ir Irving PI. 

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




