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Už Vienybę, bet ir už 

Organizuotumą, t/"* 
Kultūra ir Muzika.
Lašas Jūroje.
Ne Darbui, Bet Ardymui.

Rašo KOMUNISTAS

Pirmas lietuvių
Darbininkų Diepraštis

(First Lithuanian
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart
_ Sekmadienių

Darbininkai Visų šalių, 
Vienykitės t Jūs *Nieko 

N e p r alaimėsite, Tik 
Retežius, o Išlaimėsite 
Pasaulį!

, Literatūros Draugija ir Dar
bininkių Susivienijimas disku- 
suoja vienybės klausimą. La
bai mažai atsiranda draugu 
ir draugių, kurie priešintųsi tų 
dviejų organizacijų vienybei. 
Jeigu vienas kitas atsiranda 

’kur, tai tik (del neišaiškinimo 
vienybės prasmės.

’ Bet reikia saugotis, kad vie
nybė nevirstų pakrikimu. Tu
rime būti sargyboje, kad vie
nos ar kitos organizacijos kuo
pos nesubyrėtų, bei nariai ar 
narės neišlakstytų. Ypatingai/ 
prieš tai reikia kovoti DarbiJ 
ninkių Susivienijime. Gali atj 
sirasti draugių, kurios pamaj 
nys, jog dabar jau neapsimoki 

) darbuotis, nes vis tiek'susi 
•jungsime bu vyrais. Reikli, 
draugėms narėms išsiaiškinti, 
kad jos niekur nenueina, be 
niekur nenuneša savo organi
zacijos. Abi organizacijos vie
nijasi lygiomis teisėmis. Suvie- 

į nyta organizacija bus lygiai 
vyrų ir moterų organizacija.

Antra, »suvienijimas abiejų 
organizacijų dar nereiškia, 
kad jau nebus specialių pro
blemų ir speciali© veikimo 
tarpe moterų. Vienybės re
zoliucijoj aiškiai nurodyta, 
kad bendros, suvienytos orga
nizacijos kuopose bus sudaromi 
spec, organai veikimui tarp mo 
terų. Trečia, draugės nėra ir 
nebus verčiamos grynai mote- 

' rų kp. panaikinti, kuomet bus, 
einama prie yiehybės. * Kur i 
dauguma draugių nori pasilai
kyti esamas Darbininkių Susi
vienijimo kuopas, t galės jas 
laikyti. Net gi raginama iš 
centrų, kad darbininkių kuo
pos, kur daugelis draugių to 
pageidauja,' pasiliktų -atski
romis kuopomis ir prie suvie* 
nytos organizacijos. To reikia 
neužmiršti. Daugelyje įviety 
tas gali prisidėti prie įtrauki
mo visų ^samų narių į suvie
nytą, bendrą organizaciją. J

No. 233
_______________________________ ___________________ _ -■ X . --------- ------------------- ------------------------------ -- .............. ...—... ............... .................

Telephone Sta'gg 2-3878 Brooklyn, N. Y., Antradienis, Spalio (October) 3, 1933

Mi
m

to

1 ' J ' S&S

DONALD HENDERSON
Sekretorius J. V. Anti-Karinio Kongreso; buvęs 
Columbia Universiteto profesorius, iš kur jį reak

ciniai viršininkai pašalino del jo 
radikališkų pažvalgų.

SOVIETU BALIONAS IŠKILO VEIK 
DVYLIKĄ MYLIŲ J STRATOSFERĄ

Augštu Iškilimu Sumušė Pasaulinį Rekordą; Iškilę Buvo 
I ' I t I t ’ l ' l s

8 Valandas ir 19 Minutų. *

15,000 Anglies Darbininkų 
Tęsia Streiką .

PITTSBURG, Pa. — 15,- 
000 painierių, Frick Coal 
Co., vienbalsiaii nutarė tęsti 
streiką. Susirinkimas įvy
ko Centerville miestelyje1. 
Visa eilė United Mine 
Workers unijos lokalų nu
tarė, kad seni vadai, kurie 
parduoda mainierių reika
lus, pasitrauktų iš savo vie
tų. Eilinių dąrbininkų ko
mitetai streiką ima į savo 
rankas. •

DETROIT. — H. Fordas 
paleidžia iš River Rouge ir 
Ford Mot.or Co. dirbtuvių 
19,000 darbininkų. Fordas 
pajautė, kad ' darbininkai 
rengiasi prie kovų už geres
nes darbo sąlygas ir algas. 
Automobilių D a r b i n inkų 
Unija energingai organi
zuoja darbininkus į savo ei
les. Darbininkų kovos 
smrkiai plečiasi visuose 
Fordo fabrikuose.

( IŠ ŠIAUČiy STREIKO KOVOS LAUKO

‘ MASKVA; ^-Rugsėjo 80 ; Nusileidę* baliūnistai įtrum* 
d. • sekmiiigdi iškilo beveik $ai papasakojo įdomių daty- 
|2 mylių (11.8) augštyn Šo- kų iš savo patyrimų toj dL 
vietų armijos baliūrias ' so delėj augštumoj., Nors Jtai 
trimis mokslininkais: Geort([ 
gi j Prokopiev, Ernest Birn
baum ir Konstantin Gude- 
nov. (Kelios dienos atgal 
šis baliūnas, ' del migloto 
drėgno oro, negalėjo iškilt.) 
Iki šiol augščiausiai buvo iš
kilęs su baliūnu šveicaras 
prof. August Pickard. Bet 
Sovietų baliūnas dabar su
mušė pasaulinį rekordą — 
iškildamas 9,000 pėdų augš
čiau Pickardo baliūno.

Baliūnas iškilęs ore išbu
vo 8 valandas ir-19. minutų; 
nusileido už 62 mylių nuo 
pakilimo vietos. Nusileido 
laimingai, be susitrenkimo.

Baliūnistai..buvo “aklai” 
užsidarę metalinėj bolėj, ku
ri buyo pakabinta po apačia 
baliūno. Toj bolėj turėjo 
įsitaisę radio aparatą, per 
kurį galėjo susikalbėt su 
žmonįįnip ant ŽE^nęsj jt^rejo 
taipgi oxygeno (kvėpavimo 
pro) prtėtais& Dę 
kilus į stratosferą, baliūnis
tai galėtų Užtrokšti, nes auk
štai /nėra oxy geno—oro kvė
puoti. i .. hD JZ

i ..•■fnif.'jn į ."..'i 

bet prieš Komunistų Partiją, i
, I Į.......— į.

Lygiai taip buv.o lietuvių 
bendro fronto konferencijoj 
Brooklyne. Butkus ir Prusei- 
ka škerečiojosi ne prieš socia
listus, ne prieš tautininkus bei 
fašistus arba klerikalus, bet 
prieš komunistus. Teisingai 
Leninas yra purodęs, kad visų 
laikų, visų vietų visi oportunis- 

Kožnojįtai yra vienodi. O dar paškųd.-' 
konferencijoj jie triukšmą ke- niau, kuomet oportunistai yra' 
lia ne prieš buržuaziją, ne 
prieš liberalūs, bei socialistus,

Sovietų Sąjungos Komunis
tų Partijos Centralinis Komi
tetas specialiai svarstė klau
simą gaminimo gpamafonų > ir 
muzikos instrumentų. Atrodo, 
jog tai nesvarbus klausimas, 
bet ištikrųjų labai svarbus. 
Liaudis taip pakilo kultūroje, 
jog jieško progų išliejimui 
savo jausmų energijęs muzi
koje, dailėje. O muzikos in
strumentų gamyba buvo ap
leista. Nutarta griebtis už jos 
pagerinimo.

Prieškariniam kongrese da
lyvavo grupelė oportunistinių 
renegatų — Lovestono “armi
ja.” Jų norėta patriukšmuoti 
ir vienu sykiu, kuomet išėjo 
kalbėti draugas Browderis, 
pradėjo net kumščiais “argu
mentuoti.” Triukšmadariai ta
po nuraminti.

Nežiūrint to, kad iŠ tūkstan
čių delegatų jų tebuvo gal tu-

♦ žinąs, bet būtinai užsispyrė 
net kongreso vadais būti. Ne-

• pasitenkino, kad įleido į kon
gresą, kaipo delegatus. Savo 
troškimų parėmimui gavo gru-

frv f? pę liberalų, kurie “vardan 
Šventos ramybės” bandė kon
gresui įpiršti tūlą Lovestono 
gizelį Zimmermaną į vyriausią 
kongreso komisiją.* žinoma, 
tiek pešė, kiek Zablackas ant 
muilo.

Konstruktyvia darbas opor
tunistams neapeina. Visas jų 
darbas susideda iŠ to, tai lysti 
už akių Komunistų Partijai ir 
ją žeminti darbininkų akyse. 
Kur tik kokį svarbų žygį par
tija darys, pamatysi, jie ir len
da su savo “kritika.”

renegatai, pabėgėliai iš darbi 
ninku kovos lauko.1 /

Pavienio Numerio Kaina 3c» Metai XXIII, Dienraščio XV
• t f* . j T,. Lįl
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SUDARYTAS JUDĖJIMAS KOVAI PRIEŠ 
IMPERIALISTU RUOŠIAMĄ KARĄ

; -------------------------------------------------------------------

3,000 Delegatų Dalyvavo Prieškariniame Kongrese. Išrin
ko Komitetą, Kuris Vadovaus Prieškarinio Judėjimo Ko
voms. Priėmė Manifestą, Rezoliucijas ir Išdirbo Planą

| buvo graži * ir nešalta die
na, vienok, iškilus augštai, 
termometras užregistravo* 
didelį šaltį—89 laipsnius že
miau zero. Gi jųjų metali
nėj bolėj buvo labai šilta— 
86 laipsniai šilumos.

Iš, augštunjios žemė buvo 
galima matyti grynomis 
akimis, be teleskopų; bet 
vietas galima buvo pažint 
tik pagal ujfes, ežerus ir di
desnes girias. Bet žiūrint į 
tuštumą, tai yra į tfiršų, iš
rodė neišpasakytai graži 
tamsiai violetinė spalva.

Baliūnistai, nusileidę, jau
tėsi labai gerki; keleto va
landų buvimas beorinėj at
mosferoj (stratosferoj) jų
jų sveikatai nepakenkė. Jie 
išreiškę; pageidavimą grėitu 
laiku wėl* kiltinaugštyn; ir 
gal dar augščiau. -Plačiau 
savo/ patyrimus pefduos 
spaudai, ?!/•■ į, N i k

Tokis* iškilimas stratosfė- 
ron \ turi. ? didelę > reikšmę 
mokslui. i i / v •

■ • i . uu| ■ ...............I- N| .

Šio mies-i Reading, Pa
r to visos darbo uriijoš nutarė 
nedalyvaut NRA parodoj, 
kuri Čia rengiama Šį antra
dienį. Mat; pasirodė, kad 
laikė čia buvusių • streikų 
NRA ’ vedė streiklaužišką 
politiką. ! ‘ i

Shanghai*'— Hęnan pro
vincijoj, Chinijoj, smarkiai 
platinasi: kokia tai baisi li
ga; jau išmirė 50,000 žmo
gių. uto U '

(Specialis Pranešimas I stabdytų liuosnorį masinį 
“Laisvei”) ___• y-

BROCKTON - MONTEL
LO, Mass.—Rugsėjo 28 d. 
suėjo lygiai keturios savai
tės, kaip šių miestelių šiau- 
čiai yra kovos lauke, kai 
darbininkai veda gana sun
kią kovą.

Čia pažymėsiu vėlesnius 
svarbiausius n u o t i k i u s. 
Streiko apimta yrą 15 dirb
tuvių, iš jų W. L. Douglass 
Shoe Co. yra didžiausia, ku
rią fabrikantai bando ope
ruoti su skebąis, bet jiems 
nesisek^ ’Rugsėjo.25.' d:. prie 
šios dirbtuvės ryte ir vaka
re buvo masinis; pikietavi- 
mas; pikietuotojų i ir šiaip 
žiūrėtojų buvo apie 2,000, o 
rugs* 26 jau siekė iki 3,000. 
Bosams ir policijos viršinin
kui tas įvarė didelę baimę. 
Delei to policija ėmė pikie-

pikietavimą. Unijos virši
ninkai prašymą išpildė: da
bar prie minėtos dirbtuvės 
pikietas sumažėjo iki 20 as
menų ir apie tiek žiūrėtojų. 
Policija ir bosai jau links
mai šaiposi.

Darbininkai turėtų supra
sti, kad tik per masinį pi
kietavimą galima atsiekt sa
vo tikslą. Šiame streike 
darbininkų vienybė eina 
bendru frontu; pasiryžę ko
vą tęsti ir laimėti. Bet nė
ra disciplinos; streiko vadai 
perdaugpasitiki antį NRA.

Bugs. 29 d. * vietinė anglų 
spauda ir biule tinai paskel-

New Yorke 29-30 rugsėjo 
ir 1 d. spalių įvyko Ameri
kos Prieškarinis Kongresas. 
Dalyvavo 3,000 delegatų iš 

*visų Jungtinių Valstijų 
kampų. Buvo d. Henry 
Barbusse francūzas komu
nistas, , ir veikėjas Pasauli
nio- Prieškarinio Komiteto. 
Kongresas praėjo prie paki
lusio delegatų ūpo. Į dieną 
buvo laikoma po tris sesi
jas ir svarstoma, kaip pa
stoti imperialistams kelią jų 
besiruošime prie naujo pa
saulinio karo. Kongreso da
lyviai pasidalinę į sub-sesi- 
jas: unijų, jaunuolių, mote
rų, profesionalų ir t. t. iš
dirbo planus vedimui prieš
karinio darbo ir plenarėse 
sesijose tą užtvirtino.

Kongrese buvo milžiniš
kas delegatų pritarimas Ko
munistų Partijai, Jaunųjų 
Komunistų Lygai ir abelnai 
revoliuciniam darbi ninku 
judėjimu^, i Griausmįngąi 
buvo sveikinami Komunis
tų Partijos vadai Browder;

be, kad spalių 2 d. darbinind) Wnor \r ' DrS-_H- ?’r' 
kai gali grįžt dirbti. O tuos' 
35c štampas B.S.W.U. iško- 
lektups vėliau, kaip bus iš
neštas N.L.B. nuosprendis. 
Darbininkai nusprendė nei- 

tuotojus persekiot; kurie' ti dirbti, kol nebus sukriu- 
praėjo pro kampą Spark ir^šinta B.S.W.U. ir fabrikan-

busse dalyvumas iššaukda
vo didžiausį.v delegatų susi-

domėjimą ir griausmingas 
ovacijas kiekviename jo iš
stojime. Kongrese buvo 
delegatų ir nuo Lovestone 
renegatiškos grupės. Dar
bininkai pasmerkė tuos ele
mentus, ypatingai paskuti
nėje kongreso sesijoje.

Kongresas priėmė visą ei
lę rezoliucijų, kaip ve, rei
kalaujant, kad visi pinigai, 
skiriami karo reikalams, 
tuojaus būtų perduoti del 
bedarbių šelpimo, pasveiki
nimą Vokietijos Komunistų 
Partijai ir kovingiems drau
gams, kuriuo “ x 
ir terorizuoj 
nį ištraukimą Jungtinių 
Valstijų karo\ laivų iš Ku
bos vandenių ir visą eilę ki
tų rezoliucijų.

Kongresas priėmė mani
festą ir išrinko platų komi
tetą, kuris rūpinsis vedimu 
prieškarinio darbo ir sušau
kimu visos Amerikos kito 
prįęškarinip kongreso. Kon
gresas ,baigėsi, 11:30 vai. 
naktį, sekmadienio vakarą, 
visiems delegatams dainuo
jant revoliucines dainas ir 
“Internacionalą.”

fašistai teisia 
, už tuo jau ti-

£

VOKIETIJOS FAŠISTAI PILNIAUSIAI 
NUMASKUOTI KOMUNISTŲ BYLOJE

Field gatvių, tų eit atgal 
neleido, ir tuomi pikieto ei
les sumažino. Taipgi poli
cijos viršininkas uždraudė 
mokyklų studentams eiti 
prie pikietuojamų dirbtu
vių.

i Policija kreipėsi prie uni
jos viršininkų, kad jie su-* •

tai.
Iki šiol tvirčiausiai laikosi 

“lasteriai.” •
(Pranešimas apie masinį 

mitingą spal. 2 d. pavėluo
tas spaudon, nes laišką ga
vome šeštadienio vakare, 7 
vai., kuomet “L.” buvo jau 
atspaustą.—Red.)

Sugrįžo iš Kelionės 22 Sovietų Automobiliai
MASKVA. — Spalių 1 d. Nors mašinos atliko dide-

Maskvon sugrįžo iš centrali- 
nes Azijos’tyrų, Sovietų iš- 
dirbystės^karavanas — au- 
tomogiliai ir trokai-H-visę 22 
mašinoš. i Tai buvo bandy
mas' Sovietų išdirby stės au
tomobilių; ištvermingumo) ir 
drūtumo. I šita bandymo ke
lionė buvo gana didelė, viso 
5,721 mylia, r Nuskirtas ^ke
lionės* tolumas pasibaigė ar
ti miesto Podolsk, apie 60 
mylių nuo Maskvos. Iš ten 
visas • i karavanas i atvyko 
Maskvon. z ,

Kadangi pasitaikė graži, 
saulėta diena, tai , pusė Mas
kvos gyventojų i išsipylė į 
gatves pasitikt tokios svar
bios ekspedicijos. Skambė
jo “Internacionalo” aidai vi
suose kampuose; linksmiau
si šūkavimai ir sveikinimai 
sugrįžusių jų. į. \

lę ir greitą kelionę, vienok 
sugrįžo gerame stovyje vi
sos, kas parodo, kad Šovie-, 
iįų j išdirbystės ^automobiliai 
ir trokai nei kiek ne men
kesni už kitų šalių tokiasj’ 
mašinas.,. - 5 , s '

Taigi,1 į dyiz dienas Sovie
tai pasižymėjo dviem pasau
liniais rekordais—augščiau- 
siu iškilimu su baliūnu įr, at
likimu' tokios, didelės kelio
nės be jokios nelaimės. To- 
kis pasaulinis < dar.bininkų 
šalies pasižymėjimas, su
prantama, labai nęrvuoja 
kapitalistinių įšaliu buržua
ziją, ypač militatistus. „ .

Po aš- šistų teisėjas klausė Van 
Der Lubbe; ar jis buvo ka
da nors komunistas, jis at
sakė, kad nebuvo komunis
tu, bet tik prigulėjo prie 
anarchistų-sindikalistų, o ne 
prie komunistų.

Teisme aiškiausiai iškyla 
viskas į viršų, kad patys fa-

BERLYNAS.
tuonių dienų fašistų teismo, 
kuriame jie teisia drgg. 
Torglerį, Dimitrovą ir ki
tus, galutinai susmuko Vo
kietijos fašistų provokaci
jos. Pilniausiai įrodyta, 
kad draugai bulgarai ir d. 
Torgler nieko bendro netu
rėjo su padegimu Reichsta-1 _ .
go. Fašistai buvo atgabe- ši štai padegė Reichstago na- 
nę visą eilę liudininkų prieš mą ir komunistus areštavo, 
komunistus, bet ir tie pa- ir teisia tik todėl, kad jie 
reiškė, kad jie negali liūdy- energingai gynė Vokietijos 
;ti prieš kaltinamuosius. Fa- darbininkų reikalus.

J.' 1.5

■

Kumštininkui S t riblin- 
gui Nupjovė Kojos

Į MACON, Ga.—Spalio pir
mą dieną patiko baisi nelai- 
thė pagarsėjusį kumštinin
ką Štriblingą: jam važiuo
jant motorcikliu, bėgantis 
pro šalį automobilistas už
kabino Štriblingą savo “fen
deriu” , ir sutrynė kojos 
pėdą. Greit nuvežus ligon- 
butin, jam tapo nupjauta 
pėda sulig riešelio. Sakoma, 
Striblingas randasi kritiš
koj padėtyję, kovoja su mir-

fo žaislo >į ligonbutį pąžįū- 
rėt'savo moters, kuri nese
nai pagimdė kūdikį

Per savo, kumščiavimbsi
laiką Striblingas turėjo 340 
kumštynių;

1 ' i . ’ P < 4

Montreal^ Kanada. *- DU 
ginkluoti banditai1 apiplėšė 
Provinciale du Canada ban- 
kos skyrių antm Laurier ėia nuo kraujo nubėgimo. 
Avė ir pabėgo su 2,000 doU Striblingas važiavo nuo gol

IBerlin.
išleidęs įsakymą, kad Vokie
tijos žmonės praėjusį nedėl- 
dienį pietus turi valgyt ne 
brangesnius, kaip 12c, liku
sius nuo paprastų pietų kai
nos pinigus turi atiduot į 
Nazių fondą. Daugely vie-< 
tų hitleriniai smogininkai 
ėjo patirt, ar žmonės pildo 
įsakymu . .

(Daugiau žinių 5 pusi.)

Hitleris buvo

k
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■wmTMmwscef?
Jau kelinti metai, kaip mente, suvadžiodami darbi- 

ekoųominis krizis gniaužo ninkus gražiais obalsiais, po 
Kaįistj^ * sistemą. xKri- skraiste CCF. Socialistai po 

jaRėtė/užiaurtei darbi-

M seeon class matter March 11, 1*24, att he Post Office at 
Brooklyn, N. Y„ ander the Act of March 8, 117*.

zis panėtė* žiauriai darbi- savo vardu nieko neatsiekė; 
ninku Klksę, bet Jiš palietė /darbininkai juos gerai pažį- 
ir smulkiąją buržuaziją. Be-į sta, kaipo išdavikus, ką pui- 
darbe ir sumažintos dirban- Riai parodė pastarieji įvy-

K Moksliniai Pasiekimai ir Darbininkai
• ‘ ‘ • i c ! ; i i ; )> ■ "/į ' • ! ' 'L

Sovietų baliono “Stratostat, .SSSR” iškilimą^ padai) 
gę lUr< _ . . . _ _
arba 63,000 pėdų) parado tą nepaprastą Sovietų Sąjuri-

■ T. 1 .1 . ... . 1 • - -I M X •

kalbėjome ne viejną kąttą. “Štr: 
-buvę trys tyrinėtojai, Birnbaum,

iškilo augščiau, negu kada nors kas žmonijos istorijojt 
IšbUvo jie padangėje 8 valandas. Per,tą laiką studijavo, 
llarį mokslinius tyrimus. . . . *

Svarbiausiai, žinoma, čia pasireiškia tps faktas, kad 
kaip patsai oro milžinas “Stratostat,SSŠR”, taip ir visi 
įrankiai, užrekordavę tyrimus, yra pagaminti Sovietų 
Sąjungoj ir iš Sovietų Sąjungos medžiagos! Kitas tokios 
pat'rūšies bandymas bus atliktas su kitu panašios rūšies 
balibnu šiomis dienomis. Ans irgi gamintas Sovietų 
Sąjungoj, Leningrade.

Spauda praneša, kad deįęi. šito, laimėjimo mokslo sįrityj 
susižavėjo visi Sovietų Sąjungos darbo žmph$š.; Ir kodėl 
jie pesusižavės? Kodėl jie nesidžiaugs? Kodėl jie nesi- 
didŽiuos? Juk tai jų pačių pasiekimas! < Jų padarytas 
lainjejimas—laimėjimas į taip trumputį palyginti laiko
tarpį! Laimėjimaš, kuris, be abejojimo, turi didelės pa
saulinės mokslinės. reikšmės.

Tplydžio, 22 Sovietuose gaminti automobiliai ir trokai 
šiomis dienomis sugrįžo į Maskvą iš ilgos bandymo ke
lionės po Centralinę Aziją, padarę 5,721 mylią kelionės. 

* Jų tikslas buvo išbandyti tvirtumą ir pajėgumą šitų mo
torinių vežimų, važinėjant po tyrus ir įvairius blogus 
kelfiis. ’ Jie parodė gerumą Soyiętų pramoninių gaminių. 
Tai* antras'įrodymai laimėjimų Sovietų technikos.

Mūsų lietuviški priešai dažnai plepa, būk komunistai 
nepaisą mokslo, jiems nerūpį tyrimai. Ypačiai jie mums 
bando primesti tuomet, kada mes išstojame prieš jų.sky-_ 
mus siuntimo trans-atlantihių lakūnų, kurių kelionė da
roma neva mokslo reikalais, o ištikrųjų tai stiprinimui 
fašizmo ir pigiam1 tūlų gaivalų pasipinigavimui.; < « t

Ą|es tiems ponams sakom: žiūrėkit, kokius mokslinius 
pasiekimus daro darbininkai Sovietų Sąjungoj!' Tą patį 
padarysim mes čia, Amerikoj, kuomet išsilaisvinsim, kuo
met nuversim kapitalizmą, kuomet užvaldyšitn' kraštą.1 
Šiuo tarpu darbininkų pareiga ne rinkti , aukas kokiems 
tai Jtrans - atlantiniams lėkimams, bet kovoti už duoną 
ir pastogę ir podraug prieš žiaurią kapitalizmo sistemą, 
kuifi. slegia darbininkų klasę. <• >

Kuomet Lietuvos, Amerikos ir kitų kraštų darbininkų 
kla|Ū laimės savo galutinas kovas, jinai sukaups savo 
pajėgas tyrimui gamtos, užvaldymui jos—mokslui, nes 
tuotnet mokslas tarnaus darbo žmonėms!

čiųjų darbininkų algos ver-|.kįai Vokietijoj. Kaip grei-

etų baliono Stratostat, įskilimas,į padai)-
eitą Šeštadienį arti 12 Įmyliu augštumkX\4ll-8fhiy’UiJ^7^1j. fe1?

_ _ u vvii lamin l/in

gos {technikoj pasiekimą, apie kurį mes mūsų laikraštyj 
jtat, ISS’SR” ii; |amė 
klunov i? ‘Prolwfiev;

Bjauri Politika
b$ew Yorko miesto buržuazinių politikierių pastarieji 

žy^ai dar ir dar kartą parodo, kaip bjauri ta buržua
zinės demokratijos politika.

Her ilgus metus New Yorko miestą vald& Tammany 
Hali—juoda ir paskendusi grafte buržuazijos politinė 
magina. Pereitais metais miesto majoro Wallkerio dar
bų įyrinėjimas tiktai dalinai parodė tą kyšiškumą, kokis 
yra? atliekamas Tammany Hall politikierių.

Walkeris tapo prašalintas. Jo vietą užėmė kitas Tam- 
ma»y Hali politikierius, neva opozicionierius, Mr. Mc- 
Ked. Atėjo miegtavi rinkimai. Tammany Hall oficiozai 
nestatė McKee kandidatu,‘bet pastatė esamąjį O’Brien 
ir *s tapo išrinktas. McKee pasisakė daugiau nedaly
vausiąs politikoj, bet užsiimsiąs tiktai bankų bizniu.

Ateina šių metų rinkimai. Tammany Hall oficiozai ir 
vėl Įstato kandidatu p’Briepą. R^ppbjlįkonai sudaro
“bendrą frontą” su “pažangiaisiais dėtnokritais’r ir iš
stato savo kandidatu LaGuardią, fašisfųojantį liberalą 
priįš O’Bripną. Pirm negu tą padarys, beji^ jįįe kyietė. 
Mc^ee būti jų kandidatu, bet pastarasis atsisakė' Su
sidūrė dvi stiprios mašinos: Tammany Hall ibIftfusionifc- 
tų.’C Išrodė, kad pastaroji gali būti pergalėtoja ir demo
kratams. gali tekti didelis smūgis. Tuomet Roosevėlto 
bičiuliai sudarė mašiną ir pastalė McKee “nepriklausū- 
mo” sąrašo kandidatu! Apsiimdamas kandidatuoti, Mc-’ 
Kee pareiškė, būk jo labai norį žmonės, todėl jis pildąs 
jų valią!

Daugiau negu šlykštūs jsįtię buržuazinės demokrati
jos ^manevrai. Dabar vėl liuš leidžiama maišai .’pinigų 
pro pagundai, kad apsukti galvas darbo žmonėms ir gau
ti iįi balsus. Prie tos visos makalienes dar prisidės ir 
so c iitlisUį mašiną, su* Solomon kaųdidatu į majorus, kuris 
anais metais kovojo už išgavimą *iridžidnK^no* ‘ prieš

čia juos kairėti. Kalbasi, 
klauso vienas/ kito; j ieško 
dšėities,^-.organižacij os, ku
ri nurodytų, kas reikia da-

milžiniška didžiuma darbi- 
nidkų masių dar nepažįsta 
savp, .klasės vado, partijos,

tojo.
Tokiai padėčiai esant, at

siranda ir tokių vadų-, kurie 
sugalvoja ką tokio naujo. 
Kanados1 parlafriente j du ke
liolika metų sėdi Darbo Par
tijos atstovas iš Winnipego 
J„ S. Woodsworth. Turėda
mas šiltą vietą, tas ponas1 
apie darbininkų skurdžią 
padėtį nei nesapnavo. Tik
tai tuome/kada darbininkui 
kovos ir grūmojimas už par
lamento sienų pradėjo reik
štis, p. Woodsworth pama
tė, kad ne juokais reikia 
gelbėti kapitalizmą, sugal
vodamas naują partiją, su 
kuria geriau būtų priei
ti prie darbininkų. Tapo 
įkurta “Cooperative Com
monwealth Federation,” ku
ri, esą, ramiu būdu kapita
lizmą nuversianti. Girdi, 
tiktai paduokite už CCF 
balsus ir jau bus įvykintas 
socializmas.

Tie visokio plauko refor- 
mistai, šitokiu būdu, pasto
ją Hpįią įkjairėjan^iep darbi
ninkam, kurie bėga nuo 
konsęrvątyvų..ir t, Jįb.eralų 
partijų įtakos. Liberalai ir 
jd spauda pradėjo šaukti už 
ęCF; dieninė spauda pilna 
populiarizavimo jų vadų. 
Varyte ji varo tarsi į bučių 
.darbo mases, kad tik sulai
kius jas ;ūuo dėjimosi prie 
revoliucinių organizacijų ir 
kovojimo už savo reikalus.

Kas yra tie CCF vadai? 
Tai tie socialistai, kurie sa-

tai CCF pradėjo organizayi-' 
mo darbą, taip greitai fa
šizmas pakėlė , savo galvą 
Montrealyj, Toronto ir kt.

CCF siųlomas * rojus ka
pitalistiniuose rėmuose yraf 
tiktai dūmimas /darbinin
kams akių. Kapitalistinės, 
sistemos nepanaikinsi per 
parlamentus. Tai jaū buVo 
įrodyta ir aiškinti' netenka. 1

i Į i ; . . i : ; <
D a r b ininkai,..budėkime! 

Nesiduokime apgaudinėti 
visokiem buržuazijos, šuny
čiam, kurie rengiami ant to- 
liaus palaikyti darbininkus 
kapitalizmo Vergijoj, bade 
ir skurde.1 Darbininkai turi 
organizuotis į revoliucines 
organizacijas ir kovoti už 
savo reikalus.

V Išsiliuosuoti iš kapitalisti-

nes sistemoj 'tegali-' tiktąi 
patys darbininkai, organi- 
zųo.damiesi į kovingas orga
nizacijas ir kovodami? 1

Šiomis dienomis darbinin
kų bendras frontas suglau
džia savo, jėgas'ir stato savo 
kandidatus į parlamentą, 
taipgi ir į kįtas įštatyišda
vystės vietas. Bendro Fron
to obalsiai^ yra tai, kad, įė
jus į parlamentą, pirmiau
siai turi .būti’ kovojama už 
opiausius darbininkų reika
lavimus : kasdieninius reika
lavimus, mobilizuojant d'a?r-‘ 
bininkų mašeS kovai; kad1 
jos iš oro,'o jų pAsiųšti at
stovai iš .vidaus, parlamen
tuose, galėtų kbvotį ir Išrei
kalauti būtinus gy’veninlui 
dalykus. Kovodami už kas
dieninius reikalavimus, dar- 
binįnkai podraug : kovos 
prieš pačią kapitalistinę sis
temą; už panaikinimą skur
do ir baisaus vargb, kuriuos 
ta' sistema gimdot Todėl 
darbininkai turi [ remti ne 
CCF, bet* revoliucines savo 
organizacijas ir suvienytą 
darbininkų frontąi v

Kumštis.

KOVA UŽ SOCIALI APDRAUDĄ
Kampanija už socialę ap-. skymai ir jų apgaulingu- 

draudą labai apleista mūsųjmas. '
| lietuviškame judėjime. Ne-| Dabartiniu laiku Komu- 
tik, kad mes aktyviai neda-' nistų Partija veda kampa- 
lyvaujame tokioj kampani- niją Darbininkų (Bedar- 
joj, bet net mūsų laikraš- bės Apdraudos Bilių. Kuo- 
čiai, agitatoriai ir f propą- mi jis,skiriasi nuo kitų siū- 
gandistai užpiiršta šią taip ^omii bilių? Jei mes. ;aty-. 
svarbią fazę1 mūsiį veikimo, džiai perskaitysime šį bi-; 
Dargi daugelis mūsų dįi> lių, ;taį surasime, kad jis is-j 
buotojų neturi aiškaus su- dįrbtąs ant viršui paminėtų

čiai, agitatoriai ir ? propą- mi jis,skiriasi nuo kitų siū-

Dargi daugelis mūsų

pratimo apie)’ pamatinius 
dęsniuą mpsu-^iplomps ,beį 
prop oliuojamos ‘ socialės ap
draudos. 0 tai labai svar
bu, idant mes galėtume bi
le darbininkui išaiškinti 
skirtumus tarpe socialės 
apdraudos, už kurią mes ko
vojame ir tos, kurią siūlo 
įvairūs reformistai.

Socialę apdraudą įima 
bedarbiams apdraudą, se
neliams pensijas, motinoms 
pagelbą prieš ir po gimdy-

vo kairiom frazėm organu mo> susirgusius bei sužeis.
7ovri (Ino Rior TTmnn vakfl. . ,w.zavo One Big Union vaka
ruose, Labor Party, Inde
pendent Labor Party ir kt. 
Ten jie nieko nelaimėjo, ne
gaudami darbininkuose įta
kos, tad ėmėsi už naujo žy
gio. '

Tie CCF lyderiai rėkia 
prieš kapitalizmą. Nesusi
pratę darbininkai patiki jų 
žodžiam ir mano, kad jie iš
gelbės juos iš sunkios, padė
ties. Tiem elementąm dar
bininkų reikalai, yra ;sveti
mi. Jie jieškosi vietos tik
tai prilysti prie valdiško lo
vio. CCF organizuoja kliu- 

i»)bųs ir traukią darbininkus 
* į juos, o Visi kliubai yra va

dų kliubai, į kuriuos darbi
ninkui sunku įsigauti. Iš 

’•tų kliubų į valdiškas vietas 
kandidatai buą renkami.

Socialįstai ir smulkioji 
buržuazija jieško šiltų vie
tų , kapitalistiniame parla-

tus. darbininkus-kes; žodžiu 
tai apdrauda bi darbininkei 
ar darbininkui,v kuomet jis 
delei nedarbo, nesveikatos 
ar senatvės negali sau už
sidirbti. pragyvenimą.

Pamatiniai dėsniai Ko
munistų programos socialės 
apdraudos klausimu yra: 1 
—kad fondą,iš kur tokia ap
drauda-būtų mokama, turi 
sudaryti bosai su valdžia; 
2/-kad apdrauda būtų kiek
vienam ...darbininkui, darbi
ninkei įr jo šęiiūynai, ne- 
iš.ski^staųt T bent kbkr 
imtina^ kategorijas; 3—kkd 
prie tvarkymo šio fondo fi
nansų, t.yr jo administraci
joj, eiliniai darbininkai turi 
tųręti savo atstovus. Jei 

šių pamatinių dėshių 
nepamiršime, tai bus mums 
lengvai ir greit galima per- 
matyti reformistų siūlomi 
apdraudos r e f o r mistiniai

1S-

streikuojaučius darbininkus!
New YąęJttfL revoliuciniai darbipįnkai turi išstatę savo 

sąnaąą>rj^mapas^tai KomuništųTartijoš .-sąrašas, su 
• draugu Robėrtu Minoru, kaipo kandidatu į majorus.

Mųsų pareiga dėti didžiausių pastangų agituoti darbi 
ninkus balsuoti už savo klasės karididatųp’ T kovoti prieš 
ęamdytojų išstatytus kandidatus,, kuriuos i-enii'ą ir palais 
ko 1Wg^^

trijų, pamatinių, dęsnių >su 
pridėčkaįs,. del, pifąkj^nio 
tuo j autinio jo pravedimo.
'Veik visi ^reformistų ir. 

socialfašistų siūlomi biliai 
liečia tik tuos, kurie ateity
je’ bus bedarbiais, kuomet 
Darbininkų Bilius kalba 
af)ie tuojautinę apdraudą 
dabar esantiems be darbo. 
Kuomet feikerių sumany
mai deda visą naštą bedar
bių apdraudos ant dirban
čių darbininkų, tai Darbi
ninkų Bilius tą naštą užde-

da -ant darbdavių ir val
džios. Reformistai visuo
met daro įvairids ’ įskypiiįs 
apdraudos į įstatymų kiek
vienai valstijai' atskirai ir 
tas veda prie -48 įvairių 
įstatymų, kurie skirtingu 
laiku yra diskusuojait^, 
ir bandoma pravesti, 'gi 
Darbininkų Bilius nustato, 
jog Šis įstatymas būtų fe- 
deralis, t. y. vienas Visai 
šaliai ir palaikomas nacio- 
nąliais takiais. Ten, kur 
valstijoms sis1 bilius propb- 
niuojamaš, jame sykiu atžy
mėta, jog jis' yra laikinas 
jkį jiš bu's priimtas kaipo 
•fęderalis bilius. ; j i ; : • • 
i ; Mes lietuviai darbininkai 
turime keltįį šį klausimą -vi
sose mūsų orgąrųzaęijose, 
o, ypatingai savišalpos or
ganizacijose įr rimtai pra
dėti darbuotis įvedimą 
socialės apdraudos Jungti
nių Valstijų darbininkijai. 
Labai, svarbų, kąd mūsų 
propagandą už socialę ap- 

5draudą pasiektų tas orga
nizacijas, kurios visai, ne
simpatizuoja , ^omunistams, 
nes šis klausimas yra svar
bus kiekvienam darbininkui, 
nežiūrint kokias jis turi po
litines ar religines pažiū
ras.. Aišku, jog mes turime 
mokėti prieiti prie masių 
darbininkų su savo propa
ganda >ir todėl pirmiausia 
reikėtų mums, patiems visa
pusiai susipažinti su šiuo 
klausimu ir, tada vesti tVšis 
taip svarbus darbas.’

Greitoj ateityj bus šau
kiamos lokalinės1 konferen
cijos socialės apdraudos 
'klausimu ir vėliau įvyks na- 
'cionalė konferencija.- Tad 
dabar* laikas mums pradėti 
dąrbudtis ! tarpe lietuvių/ 
darbininkų su propagandą, 
už socialę apdraudą. >

ĮVAIRŪS DALYKAI 
—— k ’ j l ’ 

įs Pii^nkšj1
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Nusinuodijo Du Vienuoliai

PORT OF SPAIN. — Čio
nai maistu nusinuodijo du 
vienuoliai Rosary vienuoly
no. Aštuoniolika kitų ran
dasi pavojingoj padėtyj. Jie 
valgė seną žuvį.

M

‘ ANNIE E. GRAY
’ i*, i ■ ‘ ■• O i > • ' i

Direktorė Moterų Taikos Draugijos, daug dirbusi ( 
prie suruošimo J. -V.. Anti-Karinio Kongreso.

. r..T7f— r p
;, Ar Kolumbas PiiįmhS/ ! 

Atrado Ameriką?
Yra žinoma, kad Ameri

ką atrado Kristofas Kolum
bas 1492 metais. Istorijoj 
jam vienam už tai duota 
garbė. Vienok yra ir kito
kių įrodymų apie atradimą 
Amerikos. Manoma, kad " 
daug šimtmečių anksčiau 
Kolumbo- laikų aigiptėnai 
buvo atvykę ir ilgai gyves 
nę Amerikoj.
f Abbe Moreaux, ■ direkto-:.. 
rius Bourges observatorijos, 
išeina su nauja teorija apie -• 
Amerikos atradimą. Jis sa- f 
ko, kad ! aigiptėnai turėję. 
būti Amerikoj dar faraonų. 
laikais. Šį tvirtinimą Mo-... 
reaux remia tuomi, ■ kad - 
kuomet Kolumbas' atvyko 
ant šio sausžemio, jis paty
rė, kad. indi jonai savo kai-., 
boj vartodavo senovės aigip- 
tėnų žodžius. Pavyzdžiui, 
tūlas žvaigždžių grupes m-., 
dijonai vadindavo taip pat, 
kaip, mums žinoma, aigip
tėnai jas vadindavo.

Kitas įrodymas: Ameri
kos didžiosios upės vardas • 
Mississippi yra indi jonų 
pramintas. Gi žodis “Miss
issippi” aigiptėnų kalboj •• 
reiškia “Vandenų tėvas.”

Arba vėl: Meksikoj ran- ' 
damos piramidos, hierogli
fai (senovė užrašai) ir šiaip - 
akmeninės skluptūros turi .. 
didelio panašumo į skulptū- 
ras, randamas aigiptėnų 
miestų griuvėsiuose' bei se
nuose kapuose. • Ypač plau
kų i sušukavimo, sudėjimo. 
forma visai Ipanašį» (kaip: 
Meksikoj, taip Aigipte at
rastų akmeninių stovylų. • i <

Giliojr' senovėj > aigiptėnai. 
turėję didelius laivus pasi* . 
budavoję.; Septintam šimt- . 
metyj prieš krikščionių ga- . 
dynę aigįptenai apiplaukė <. 
aplinkui Afrikos sausžemį. 
Taigi galimas daiktas, kad 
jie ir Amerikon buvo at- , 
plaukę. ;

LAIŠKAS K BEICUOS
“Laisvės” Redakcija ap

teikė sekamą laišką iš mie- ” 
sto Liege, Belgijos:

Drauge Redaktoriau: — 
Netikėtai apteikiau jūsų”' 
laikraštį “Laisvę” iš Pary-:.:* 
žiaus. Esu politinis emi— 
grantas ■ nuo 1920 m. Ne- • 
galiu pargrįžti į fašistinę 

1 Lietuvą. Dirbu sunkiai ka-;: 
sykloj; uždirbu labai mažaL.- . 
Lietuvių čionai randasi ne- • 
daug; esame suspausti iš vi-. . 
su pusių. Esame keturi ak-. . 
tyvištai, >kurie vedame pro
pagandą ir turime susisieki- , 
mą su* lenkais darbininkais.. . . 
Esame nariai Parti Commu- 
niste de Belgique (Belgijos. 
Komunistų Partijos), Sec-» 
tion de l’Internationale..;
Communiste. t> r .

Drauge redaktoriau! Prą-14 
šome prisiųsti lietuvių kai-., 
ba brošiūrų, o jei turit irM 
lenkų kalba; Xaipgi francū- 
zų ir vokiečių kalbomis.

Su pagarba,

Mount Pleasant, Pa. —• 
Čia tapo nušautas streikie- 
ris mainierys, Michael Gar- 
cher. Jį nuošvė. juodašim
tiškas mainierys, kompani
jos pakalikas. T. į ‘f ’



Šilko Darbininku Strei
Tai atsakymą^- pąrdayikams 
vadams. < } ; t (

Kuomąt Washingtone bu
vo laikom^įonferęncijos ir 
ponai unijų j vadai—McMa
hon ir Schweitzer — tarėsi

jo, tai ponai, unijų vadai, 
slankiojo po darbdavių raš
tines ir laikė konferencijas, 
kad sugrąžinti darbininkus 
darban. Jie susitiko Wa
shingtone. Tiesa, ,čia buvo 
pasiųsta . delegacija nuo 
NADU ir nuo neprigulmin- 
gų unijų (kaip tai Allen- 
towno šilko darbininkų).

Šioje konferencijoj hr pa
sirodė, kas kur'stovi. 'Mc
Mahon (prezidentas UTW 
unijos) laikė konferencijas 
su NRA viršininkais. To
se konferencijose tie ponai 
padarė sutartį ir paskelbė 
taip vadinamą “penkių sa
vaičių taiką.” Bet apie tai 
ponai vadai nesitarė su 
streikuojančiais darbinin
kais nei savo unijos eiliniais 
nariais. Sąlyga1 buvo ta, 
kad jie grąžįs darbininkus 
darban, o paskiaus ves de
rybas su fabrikantais.

Tam išdavi-ngam žygiui 
pasipriešino Nacionalė Au
dėjų Darbininkų Ijįpija (N- 
TWU). Jai greitai pritarė 
neprigulmingos unijos ir 
prasidėjo didesnis bruzdėji
mas darbininkuose už strei
ko stiprinimą. Tą “sutartį” 
padarė ne darbininkai ir ne 
jų vadai. Tai buvo darbas 
NRA vadų, kaip kad gene-į, 
rqlo Johnsono,* jo pagelbi- 
pinko Whiteside, senato- 
riąus' Wagnerio ir šilko fąb-r 
•rikantų. Paskiaus (iš kitos 
pusės), Suvienytos Audėjų 
Darbininkų Unijos (UTW- 
U) vadų — Schweitzerio ir 
McMahon. Pastarieji tik 
priėmė gatavus planus.
' ‘ Paskiaus šie ponai rūpi
nosi, kad pravesti tą “taiką” 
gyvenimam Scrantone M jie 
laikė Suvienytos Audėjų 
Darbininkų Unijos streiko 
komiteto susirinkimą rug
sėjo 18 d. Šiame susirinki- 

' Uniją, būtent, kad jinai ne-1 mė McMahon ir kiti virši
ninkai siūlė priimti tą “pen
kių savaičių taiką.” Ta
Čiaus jau patys streiko ko
miteto nariai jų siūlymą at
metė. Viename masiniame 
susirinkime taiką siūlė Mc
Mahon varde Suvienytos 
Audėjų Darbininkų Unijos, 
o'Schweitzeris — nuo šilko

(Pabaiga)
Kuri Yra Darbininkų 

Unija?
Darbininkams reikia pa

kalbėti rimčiąu apie esamas 
unijas. Kaip matote, tai 
dabartiniame momente nėra 

'klausimas naujų unijų or
ganizavimo. Jei šilko: dar
bininkų pramonėje būtų tik 
viena’reakcinė Darbo Fede- 

' racija, nors jr tik >su “ge
rom čermanų įstaigom” ir 
tuomet kiltų klausimas or
ganizavimo naujos unijos, 
tai gal mes sakytume, jog 
nereikia pradėti nauja uni
ja. Bet dabar šioje pramo
nėje veikia trys žymesnės 
unijos—Nacionalė Audėjų 

, Šilko 
Darbininkų Federacija ir3uni j os—N acionalė
Darbininkų Unija, 

ų * Darbininkų Federacija
Suvienyta Audėjų Unija.

Tad kyla klausimas seka-j 
mai: kurią uniją darbinin
kai turi pasirinkti, kurią 
uniją komunistai gali pirš
ti darbininkams? Tai Pru- 
seika, be jokios gėdos, per
ša Amerikos Darbo Federa
ciją, kurios vadai sveikina 
kapitalistų vaduotojo, pre
zidento, NRA mėlyną arą. 

/Gi darbininkų uniją, kuri 
visa krūtine metasi; kovon, 
kuri laipii kiekvieną dieną 
eilinius narius iš i reakcinių 
unijų,—liepia atmesti. Ji
sai šią darbininkų uniją 
šmeižia ir niekina; j H J

Na,' o darbininkai"dar gė^' 
rai žino, kad ir “Naujoji1 
Gadynė” save vadina- l<<ko- 
m u n i s t i niu laikraščiu.” 
Prusėika-Butkus save vadi
na “komunistine opozicija.” 
Ar gali šioj srityj kitaip ra
šyti reakciniai laikraščiai, 
kaip “Vienybė,” “Tėvynė,” 
“Sandara” ir kiti?

Kiti argumentai, kuriuos 
Pruseika stato prieš Nacio- 
nalę Audėjų Darbininkų

skaitlinga. Bet ir Federa
cija neskaitlinga šioje pra- 

|| monėje. Tai kas reikia da
rytį • kuomet darbininkų 
unija neskaitlinga. Komu- 

į *nistas, ar bent simpatikas 
jų, taip pat ir sąmoningas 

įjĮpjfr darbininkas, pasakys, jog 
reikia organizuoti, reikia
dirbti, veikti, kad darbinin- Darbininkų Federacijos, 
kų kovinga organizacija bū
tų skaitlinga. Jisai kvies į 
ją naujus narius,./o ne į 
Federaciją, kurioj; vadovau
ja parsidavėliai, ‘kapitalistų 
batlaižiau > Juk darbininkai 
negalės rimtas kovas lai
mėti be ‘ organizacijos. !Tik 
žmogus, kuris tarnauja ne 
darbininkams, bet kapitalis
tams,—lieps darbininkams 
eiti į reakcines unijas, kuo
met yra geresnis pasirinki
mas. - ' M

Prūseika atvirai pasisako 
už unijas, kurias vadovauja 
Greenai, Lewisai ir jų paka
likai. Jisai važiuoja viena
me vežime su darbininkų 
pardavikais.
Kaip Reakciniai Vadai Gina 

Darbininkų Reikalus?
Kuomet streikas prąsidČ-

Bet • kaip jiems atsakė 
darbininkai? Darbininkai 
jų taiką visur atmetė!

Darbininkai Reikalauja 
Bendros Kovos

Alleptowne laikyta kon
ferencija (rugsėjo 18 d.), 
kurioje pasirodė darbininkų 
bendras frontas galimų 
Šioje konferencijoj y ąuįjįatk 
Stovauta virš 27,000 audėjų 
darbininkų. Vienbalsiai pa4 
sisakyta ęrieš McMahonp' 
planus suvaryti darbininkus 
atgal į darbą , be jokių lai-' 
mėjimų. N e p r i g ulminga 
Šilko Darbininkų, Unija 
Allentowne, kuri bendrai 
veikia su revoliucine darbi
ninkų unija (NTWU) jau 
įrašė 4,000 naujų narių. 
Nariai rašosi ir į Nacionalę 
Audėjų Dąrbininkų f Uniją.

ęonferęncijos ir 
I vadai—McMa- 

‘tzer— tarėsi 
su bosais, tai tuo pačiu lai
kotarpiu šie vadai atsisakė 
dalyvauti ir tartis su strei
kuojančių darbininkų iš
rinktu komitetu Washing
tone. Jie išmaršav.o iš su
sirinkimo lauk’. TaČiaus po
nas Prūseika nemato reika
lo; juos papeikti. Jis peikia 
'tik revoliucinę U.T.W.U.
- > Dar vienas dalykas. Da
žytojų streiką iššaukė Na
cionalė Audėjų Darbininkų 
Unija. Streikuoja virš 10,- 
000 darbininkų. Šį streiką 
vadovauja taip pat minėta 
kairioji unijh.

Bet ką veikė tie ponai? 
Ar jie dalė bendrą frontą 
su UTWU? Ne. UTW ne 
tik kad pati neskelbė strei
ką ir negelbėjo darbinin
kams, bet pradėjo organi
zuoti dualinę uniją, kad su
naikinus ir disorganizavus 
Weimanno ' darbininkų pi- 
kieto eiles. Jei Prūseikai 
rūpi bešališkumas ir teisybė, 
tai kodėl jisai nepasmerkė 
šį lovestoniečio Kellerio, 
McMahono ir Schweitzerio 
darbą?

Ne, kaip jisai pasmerks, 
kad pats Prūseika yra pats 
renegatas, jisai pats agituo
ja ir nuo širdies kalba už 
Darbo Federaciją.

Žinoma, Prūseika ir jo su
klaidinti pasekėjai gali pa
sakyti, kad ir Schweitzerisx 
išleido pareiškimą: “Mes 

'imamės :kovos.” Paskiaus 
jišAi dar prideda ragini
mus“pasilikti fetrėikd lauJ 
kę vieningaiiki reikalavi
mai bus išpildysi.” 1; : 1 1 ’

IB et šitas pareiškimas bu
vo j aii ne Schweitzerio, bet 
tų I tūkstančių darbininkui 
kurie griežtai pasisakė 
prieš grįžimą darban be lai
mėjimo. Be to, tie ponai ne
leido nei balsuoti tiems dar
bininkams, kurie yra strei
ko lauke. Girdi, tik unijos 
nariai gali balsuoti. Vadi
nasi, maža mažuma išriša 
desėtkų- tūkstančių darbi
ninkų streiko reikalus. Ta
Čiaus ir iš tų 3,000 darbi
ninkų, kurie balsavo, nei 
vienas nepasisakė už šių va
dų siūlomą “taiką.”

Mes gerai žinome ir Eas- 
tono įvykį. Kuomfet UTW 
unijos vadas pasiūlė tokią 
“taiką”, tai darbininkai jį 
nubaube nuo scenos, o pa
sireiškė sveikinimai Nacio
nalės Audėjų. Unijos kalbė
tojams. /

O dažytojas, kurie dabar 
taip karžygiškai kovoja po 
NacionąJęŠ Audėjų Darbi! 
.-ninku ^Ūlfijo^ vadovybe, Su
vienytos Audėjų Darbinin- 
»(tfr#) ivadąU-Keller ir 
■|čįiwėitzerlą—visai atsisakė' 
|ąMti ^treiįąn! O padėtis 
ŠH darbininkų ėjo kasdieną 

? '■ 
fi/Tai ve, kuomet kairiosios 
(NTWU) unijos, UTW ir 
Šilko Darbininkų Federaci
jos eiliniai nariai pradėjo 
bendrai veikti, kuomet jie

• t ■> ' /" " ■

•mes 
einame sykiu.” • I. i 

Dabartiniu laiku čentrali- 
nis streiko komitetas yra 
Allentowne. Jisai atstovau
ja 27,578 šilko streikuojan
čių darbininkų. Jo skaičius 
dar vis didėja. Šitas strei
ko komitetas yra sumany
tas Nacionalės Audėjų Dar
bininkų Unijos (NTWU). 
Komitėte atstovai! jama 
streikieriai iš Patersono, 
Allentown, Philadelphijos, 
Eastono, Stroūsburgo; Phil- 
lippsburgho, Emaus ir kitų 
miestų.

• . / . ' . . , i
Streiko komitetas pats sa-j 

vaimi reiškia suvįenytą dar-, 
bininkų frontą. Jame pri
klauso kelidd ' čielos unijos, 
□balsiai į šio komiteto:1 “Vie
nas načionalis streikas!” 
“Vienas strėiko komitetas!” 

I

Šią vienybę ir bendrą 
darbininkų frontą patvirti
no labiausia tai Patersono 
audėjų ir dažytojų demonst
racija, kuri įvyko tik užper- 
eitą (23 d. rugsėjo) šešta
dienį. Tai buvo skaitlinga, 
karinga ir eptuziastiška 
bendro fronto demonstraci
ja/ už kovos tęsimą, už Na- 
cionalę Audėjų Darbininkų 
Uniją.
Vienok Renegatus Dar Ne

įtikino ir šios Kovos
Paskutiniame “Naujosios 

Gadynės” numery j (rugsėjo 
21) dar šlykščiau niekinama 
darbininkų kovinga unija— 
Nacionalė Audėjų Darbinin
kų Unija. Darbininkai gal 
rietiki, kad taip galėjo lie
tuviški renegatai suniekšėti. 
,Paduosijhe kėliš sakinius 
iš jų laikraščio del * persitik
rinimo. Jie rašo apie dažy
tojų streiką. Girdi, “dažy
tojai nebuvo organizuoti ir 
sykių į streiką nebuvo sauk
ti.” Toliaus jų korespon
dentas aiškina:

“Organizuot d a ž y t o jus 
pradėjo TUUL (Amatinių 
Unijų Vienybės Lyga — V. 
B.) šaka, National Textile 
Workers Unija ir dalį suor
ganizavo. Kita dalis dabar 
rašosi prie Amerikos Darbo 
Federacijos, o dar kita sto
ja į kompanijų suorganizuo
tas unijas. Streikuoja ir pi- 
kietuoja sykiu, bet kuomet 
skirtingos unijos, tai suda
ro keblumų, sumišimo, kon- 
fiūzijos. NTWU, kaip ir vi
sada, visus prakeikia, kas 
ne su jais.” (Mano pabrauk
ta).

Paskiaus tas rašytojas 
dar nežino, “kuri unija dau
giau šalininkų turi.” ’Bet 
ir kokiame atsitikime Darbo 
Federacija visgi Prusėikoš 
“opozicijai” malones n e. 
Mat,, “ADF turi daug palan
kesnes sąlygas.” Negerai' 
renegatam^, kad Nacionalės 
Audimo Darbininkų Unijos 
suirinkimuose šviečiami 
darbininką^ klasiniai, sako
ma prąlcalbos. Tad Prūsėi- 
kos, reporteris sekamai agi
tuoja už Darbo Federaciją:

(Tąsa 5-tam pusi.)

Naujiems Skaitytojams
* . ’ H H • • i ’i ! ‘ . t h i ' ’ * ’ ; j J p

"laisvės Vajus Gavimui Naujy Skaitytojų nuo Oct. 15 tos iki

Nov. Pabaigai. Naujiems Skaitytojams Nupiginta Kaina
, , , 1 ■ ęh'V (( ' 1 ’ J

$4.50 METAMS IR $2.25 PUSEI METUY < i J . ; ;
i < I . . < > J : , ( I < !■ _• < ;...................

' ' ‘ : . <■/ i ‘ ! i • ' ; I Į j ' ; • ■ I • , ( L
( Visi dienraščio skaitytojai, visi darbininkiško judėjimo rėmėjai sto

kime į darbą, gaukime “Laisvei” 1000 naujų skaitytojų, nuo Oct.
' ■ ■ 1 ■ ■ . • ' ‘ I j i , . ; .

15-tos iki November pabaigai. Seni ir. jauni, dirbkim visi. 1 v

DEŠIMTĮ DOVANŲ PINIGAIS URMININKAMS:
• t ■ » .

PIRMA ANTRA TREČIA KETVIRTA PENKTA
• J ‘ f

$20 $18 $16 $14 $12
- ‘ ; I

ŠEŠTA SEPTINTA AŠTUNTA DEVINTA DEŠIMTA
; ■ j ■

$10. $8 $7- $6 $5
, . ' ' ' • : ■ " i : ■ I

,------------------------— ' 1
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Nelaukite’ iki vajaus pabaigos/ stokite į darbą'tuojau ir stengkitės
I I. I . i' I V ; j ; ,) ■ I ■ ' ' . ■ < , . t ' .' ' ...... • • ‘ . 1 i ■ U * . .
gauti nors vieną iš^augšČiau paskirtų-dovanų. O vyriausiai darbuo-

i kimės, kad gavus 40Q9į nąujų gkąity(ojų savo dienraščiui. vTie laimi
; ’■ ■ , : r 1 į.| : ■ I . ; • '
. dovanas,, kurie ankstį stoja į darbą. Dirbkim iš pat Pradžios.
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• < ’ » . . : 1 'i • ‘ ’ t • • ■ •

Seniems Skaitytojams “Laisvės” Kaina

Seniems skaitytojams nupiginimo nėra, .tačiaus, kilant kainoms ant 

visų reikmenų, būsim priversti pakelti kainą ir “Laisvės” prenumera- 

tos. Todėl, draugai, kuriems jau pasibaigė “Laisvės” prenumerata,

Čia
DETROrfOLlETUVIŲ DARBININKU APTIEKA 

randasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus daug 
prieinamesne kaina, negu' kitur dabartiniu laiku.

A. M. KISHON, Aptiekorius Savininkas 
8701 JOS. CAMPAU AVE. DETROIT M.ICU.

. ........... .. i") ‘

atsinaujinkite ją visiems metams, kol dar gaunate už $5.00.

Po Vajaus “Laisvės” Kaina Bus $6.00 Metams

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

ii

fe"/ I aa’v i

!

Dabar atsinaujindami prenumeratą sutaupote sau dolerį. Paga- 

liaus, infliacijai siaučiant gal ir daugiau reikės prenumeratą pakelti.
. i

* Tat visiems metams atsinaujindami prenumeratą apsisaugosite nuo 

pakilimo (kainos. Jei pasibaigus jūsų prenumerata, tuojau atsinaujin

kite, ,. . ( < ; ■ ■J' . ’ ‘‘J ; .

: :: . ; . . i . i • .

Vieną ar Du Skaitytoju Daugelis Gali Gauti
; i . - : - i ■ • ( i j ‘ '■
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Yra vietų, kur drangai negali ghuti naujų skaitytojų, bet tokių
’! A t • • i J * • * .*

vietų labai mažai tėral :Didelė 'didžiuma gali gauti po vieną skaity

toją. Taigi, draugai stokime į darbą masiniai, rūpinkimės platinimu

savo dienraščio. Gavę prenumeratas tuojau siųskite sekamu antrašu:



SIS TAS IŠ LIETUVOS
Rašo P. š.

BKISVl

............. . '111 .1 ............. . ■ • . .................  
palyginus kitų metų derlių. Suvalkijoj ir
gi puikus vasarojas. Šiemet rugius pasi
sekė suimt gerus, nesudygusius, kaip pra
eitais metais. Tik šiaurinėj Lietuvos da- 
lyj šiemet ūkininkai nesigiria; ten sauso
mis vasaromis geriau viskas užauga. Ma
tyt, ten drėgnesnė žemė, negu kituose kam
puose. Šiaulių apskrityj (į pietų pusę) 
teko matyt vasarojų, tai visur gražiai iš
rodė. Tik nežinia, kaip sekėsi suimt. 
' HPraeitais1 metais (1932) visoj Lietuvoj 
rugiai ir kviečiai sudygo pėduose. Nu
pjauti išstovėjo laukuose virš mėnesio lai
ko. Todėl1 duona visur buvo i prasta, ne
gardi. Gi taip vadinamo '“pyrago” retai 
kur galėjai užtikt gero. Sudygusių kvie
čių miltai išrodė rusvi ir gabiausia kepėja 
negalėjo1 gerai nukept gero pyrago—sus
menga į “plytą” ir, gana. , Gi nesudygu- 
sių kviečių miltai buvo daug brangesni, nes 
jie buvo partraukti iš kitų šalių.

Vaisių šiemet Mažai Bus
Nors pavasarį sodai labai žydėjo, 

si, kad obuolių, grūšių, slyvų bus
pilna. Bet išėjo visai kas kita. Laike žy
dėjimo buvo šaltas oras, šaltas lietus, ir to 
pasekmė, kad vyšnių visai nebuvo, slyvų 
ir grūšių mažai yra; obuolių šiek tiek 
daugiau. Užtai šiemet vaisiai Lietuvoj bus 
labai brangūs. Pas ką sodelyj radosi šiek 
tiel^ obuolių, tai sodų pirkliai vienas po 
kitam lankosi ir derisi; duoda gana augš- 
tas kainas del šių laikų.

Ot riešutai šiemet tai užaugo, žmonės 
sako, kad senai buvo tokie geri metai ant 
riešutų. Kur tik kokis lazdynas, tai net

(Tąsa)

Pastojimas kelio miške ir atėmimas pi- 
taT gana tankūs atsitikimai dabar. 

Ypač turgaus dienoj, kam reikia važiuot 
per mišką, tai skubinasi, kad nesusivėlin
tu, kad su šviesa per mišką pervažiuotų: 
kitaip, gali nustoti pinigų ir apmušt ge
rokai gauti. Plėšikai įsitėmija, kas ką ve
ža turgun parduot, tai paskui jį ir seka. 
Jeigu ūkininkas grįžta pardavęs savo ta- 
vorą, na, (susistabdo ir liepia atiduot pini
gus. Jeigu žmogus sakys, kad neturįs pi
nigų, plėšikai atkerta, kad meluoji, tu par
davei turguj kiaulę... Kur pinigai ? Ir plie
kia revolverių kotais žmogui galvon.

Suranda “Lyšnos žemės” i

Kaip augščiau minėjau, dabar Lietuvoj 
visur kaimus skirsto į vienkiemius. Rur 
seniau žemę matavo valakais ar dešimtinė
mis, dabar hektarais. Po išdalinimo že
mės į sklypus, vieni gavo daugiau negu 
pirmiau turėjo, kiti mažiau. Tas priklau
so nuo žemės rūšies: žemė geresnė, gauni 
mažiau; prastesnė—gauni daugiau. Bet 
po išdalinimui mokestis už žemę kiekvie- 

žymiai padidėjo. Na, ką darysi, žmot 
fles jau priprato prie mokesčių didinimų 
Veik kasmet. Bet štai, kiek palaukus, iŠ 
Žemės Tvarkymo Komisijos ateina prane
šimai, kad matuojant jų žemę rasta dau
giau žemės, negu už kiek buvo iki šiol 
ipokama, ir kartu uždedama ant ūkininkų 
mokestis—skola išmokėt už tą “lyšną” že
mę, už kurią būk pirmiau nebuvo mokama, 
įtur toji žemė buvo pirmiau ir kuryji yra 
cjabar, niekai nežino. N.ors vienas kitas’ 
gavo daugiau žemės, negu pirmiau turėjo, aplipęs kekėmis. Kai kur net šakas len-s 
liųt ton vieton kiti mažiau gavo, kurių že- kia. Tik pas vietos gyventojus yra blogas 
lįfc geresnė. Kyla klausimai, ginčai; rašo 
Rašymus žemės tvarkytojui, bet niekas 
ipęko negelbsti—mokėkit, ir viskas Už kp? 
Idą tai žemę, kuri gal ant mėnulio randa;

rode- 
visur

Antradienis, Spalio 3, 1933
■ i lt1x1A ...... .................................................................-.........

mėnhiihkai/“tiras’’ guminių
šinų dirbėjai- gazolino, i alie
jau magnatai-—visi čia garsi
na savo biznius, ima užsaky
mus, parduoda automobilius 
ir t.t. General Motors, “Fire
stone Tires” rodo, kaip p^s 
juos darbininkai dirba. Ap
sirengę baltais drabužiais, su 
išvalytais panagiais nianadže- 
riai, rodo žiopsotojams, kaip 
pas juos dirbtuvėse automobi
liai arba tajeriai išdirbama; 
Vaikščioja tie poneliai ’pagal 
mašinas, šluostydamiesi. pra
kaitą nuo kaktos, o mašinos 
dirba. Juk< tai didžiausia ap
gavystė. >’ . i i '

Automobilių arba : tajerių 
išdirbyštėse, tikrieji darbinin
kai aprūkę, paišini, susitepę, 
dirba be atodairos; nėra kada 
prakaitą šluostyti; šluostosi 
prakaitą tik ponai, kurie nie
ko nedirba. Bet parodoj e tie 
išnaudotojai garsinasi,' būk^ tai 
pas juos taip labai poniškai 
darbininkai dirba. Jie duoda 
publikai suprastu kad jie labai 
mandagiai su savo vergais el
giasi, kad tik raudonieji pas 
juos “trubelius” kelia. Tai to
kia prasmė tos parodos šiuo 
atveju.

i
Kitas dalykas, tai kai kurie 

Jndustrialistai parodoje garsi
na savo išdirbinius, pradedant 
nuo motorų ir baigiant “clean
ser powderiu.” Bet juk tame 
nieko naujo nėra; tuos daly
kus visi matome paprastose 
mašinų dalių sankrovose ir 

1 “grosernese/” o automobilių 
motorus apžiūrinėja būriai 
žmonių gatvėje, kuomet tie 
motorai “sustokina.” Parodo
je motorai pritaisyta su elek
tra sukami, bet praktikoje, 
kuomet nusiperki ir pradedi 
važinėt, tuęinet tie motorai 
labai greit pasigadina ir nebe
sisuka. Tas ‘parodo, kaip ap-: 
gavingas kapitalistų biznis ir 
visa jų ta paroda.

Atvežta parodon ir keli se
ni laužai—'tai pradiniai auto
mobiliai, bet it jie jokio inte
reso neturi,'tiks labai senų for- 
dukų galimą matyti, važinė
jant ant’1 kielių pagal Chicagą 
ir pačiatnč ’mieste. Mat, yra 
žmonių, akivaizdoje to viso 
progreso, kurie neturėdami pi
nigų nusipirkti naujesnio mo
delio* auMYrtėbilių,—važinėja 
laužais, toli atsilikę nuo pro
greso. '• '•

Aš visai nesistebiu, kad pa
rodoje atsilanko daug tokių 
atsilikusių civilizacijoj žmonių, 
nes kapitalistai savo laikraš
čiais ir šiaip melaginga pro
paganda apgavo desėtkus 
^tūkstančių žmonių.

“Mokslo svetainė” biskį įdo
mesnė, bet ir ten suvežta da
lykai, kuriuos didžiumoje ga
lima matyt nuolatiniuose did- 
Yniesčių muzėjuose veltui. O 
skaičiusiepis, knygas apie mok
slo pažangą tai ir tame sky
riuje nieko naujp.

Aš esu tikras, kad šimtai 
tūkstančių žmopių, atsilan

kiusių toj “Hall of Science,” 
nieko nesuprato, Žmonių pri
sigrūdę neapsakyta^daug, vie
ni kitus stumdo, ir nespėji vis
ko apžiūrėt. Gerai apsišvie
tusiam žmogui prie, daugelio 

| dalykų reikėtų gęrokai apsis-. 
į tot ir pagal vį,j ; pavyzdžiui, 
kaip, vęikia elektrą : ^ep paro
doma tam(tikraę ; , aparatas, 
elektros pagęlba , sukamas.

Kodėl Aš Buvaus .Parodoj f ‘ 
•Aš nėsistebiii, kad kapitalis

tams sekasi apgajudifteti atsili
kusius darbininkuą, bet kuomet 
susipratę darbininkai pasiduo
da kapitalistų klases apgavys
tėms, kurioms daugelis sakosi 
netikį, tai ,blogas dalykas. Ka
dangi daugelis klasiniai susi
pratusių darbininkų eina žiū
rėt tos išpūstos parodos ir, ma
nos supratimu, neteisingai api- 
pasakoja apie ją, todėl mačiau 
reikalo pažiūrėti ir aprašyti iš 
komunistinio taškaregįo,

Mano supratimu, mūsų spau
da mažai kreipė domės į tą ka.- 
pitalistų klasės: paleistą muilo 
burbulą, kuris šimtus tūkstan
čių žmonių su vylė, išviliojo ne
mažai pinigų. Kaip augščiau 
sakiau, daugelis biėdnų žmonių 
nunešė ten gal paskutinį- centą 
todėl, , kąd , niekas nęsutetyė 
jiems teisingų informacijų apįę 
tą apgavystę, o šiandieri, gal
būt, tie žmonės neturi ko val
gyti. • • ■ • I . ’.......

, Dimas Benamis, ,

NEW KENSINGTON, PA

seikos gadynę; Jisai parašęs ber,: Vengrų svetainėje,- » . 
Prūseikai, jkad į jam prisiųsta praš.ome apielinkSą <įrau-: 
viėną “k <&.” numerį pasižiūrė- *» melo nerengtt.ni4.nga 
jimui, tai Prūseiką jam siuntė 
tą. laikraštį per tris mėnesius.
Bet kuomet jau nusibodo be
žiūrėti į tą laikraštį, tai drau
gas parašė, kad jam siuntinėji
mą laikraščio sulaikytų. %

Tai ve, kaip “platinasi” Prū- 
seikos laikraštis, 
nenori skaityti 
siunčiamą laikraštį. New Ken- dalyvaukite 
singtono lietuviai darbininkai plr°'*nn'a A 
gerai žino, kas yra renegatai ir, 
visai nekreipia domės į ištižę-1 nE"rn/\rr liūs - Prūseikaa-Butkus. I DETROIT, MICH.

New Kensingtono lietuviai L 17 
darbininkai stoja į darbininkų vakare, Draugijų svetainėje,’ karipas 
organizacijas, kaip tai: Komu- 25-tos ir Vemor Highway, 
nistų Partiją. ALDLD ir kitas. ’ . - _ 
ta i! v' • • y , - - diskusuojama, LDSA su ALDLD vie^Dar nelabai senai čia sutvėrė v]aUoima<., ♦ r t ♦ • i IllJlfllUb IVI C* Uol Illdb.

lietuvių komunistų frakciją. 
Lietuviai darbininkai Čia veikia 
ir tarptautiniai. Jei < Prūseiką 
ir (kitose kolonijosę , (turi tiek 
pasekmių, kaip Ne;w Keiųsiųg- 
tonė, platinime “Naujosios Ga-. 
dynės” ir organizavime Lietu
vių Donoščikų Draugijos, * tai 
galima spręsti, kad jo džiaugs
mai yra tušti. “Naujoji Klam
pynė” yra pripildyta darbinin
kų niekinimu ir vėjo nupučia- 
mu džiaugsmu.

J. čiuplis.

ypatai. KvieČiAihfe 
skaitlingai susirinkti į šj 
rengimą., ,

dnatigiia 
mūsų pa-

(233-234)

ELIZABETH, N. J.
Tarpt. Darb. Apsigyn. 25 kuopos 

susirinkimas įvyks utaminke 5 d. 
lapkr.—Oct., 408 Court St., Elizai 
beth, N. J. Pradžia 8 vai. vakare, gDarbininkai

nei UŽ dyką; Visi nariai ir visi draugijų atstovai 
nes bus

- - • skaitoma daug svarbių laiškų, kurie
. , I reikės svarstyti.

i iai ii* į

ištižę-!

susirinkime,

Narės dalyvaukite visos, nes. bus 
diskusuojama, LDSA su ALDLD vie*

Sekr.'
(232-233)

PLYMOUTH, PA.
LDSA 53-čia kuopa Miįrta ĮjuRkų* 

vakarėlį nedėlioj, 151 dieną spalio 
(Oct.), Darbininkų Centre, 325 E. 
Market St. Wilkes-Barre, Pa. Pra
šome kitų kuopų nieko ne rengt tą 
dieną, bet ateit ir pasilinksmint siu 
mumis. Turėsime gerą mueiką, dę“ 
šokių. Bus skanių užkandžių. TI-' 
kietai? tik 25 centai. . >

’ Komisija.
(232-233)

Iš M aini erių Streiko
New Kensingtono apielinkėje 

yra apie 20 kasyklų ir visos 
dabartiniu laiku streikuoja. Kai 
kurios kasyklos jau trečiu kartu 
šiemet streikuoja, kitos antru 
kartu. Pastarųjų yra apie 
pusė.

Pereitus du kartu Lewiso 
mašinai lengvai pavyko mai- 
nierius suvaryti atgal į darbą. 
Dabar ir kaip kur jau kalbama 
apie grąžinimą, bet mainieriai 
sako, kad juos jau Lewisas 
daugiau negalės apgauti. Tad 
dabar jau kitokia forma jie pri
sideda prie streiko laužymo.

Prieš streiką čia kalbėjo Na- 
cionalės Mainierių Unijos sek
retorius, d. Frank Borich. 
Draugas Borich savo kalboje 
nurodinėjo, kad mainieriai turi 
reikalauti 6 vai, darbo dienos 
ir algos 6 dol. į dieną. Taip 
pat reikia reikalauti ir ■ ’kitų 
reikalavimų. Būtent, atlygini
mo (už “mirusį darbą”, 'mokėti 
už vandenį, savo ■sVariklio, pri
pažinti niainųi komitetus ir tt.

ALDLD Veikimo žinios 
' I . . t f ■ 1 ■ ' ) . ■ ■ | 1

New Kensington ALDLĮ>4f34 
kuopa gerai, stovi pastaruoju 
laiku. Gautą 7 nauji nariąįJ 
kiti seni nariai pasimokėjo 
duokles. Yra narių, kurių 
duoklės dar nemokėtos, fačiaus 
manoma, kad ir ,jfe pasimokęs. 
Kitiems draugams kenkia labai 
daug streikas. '

Pereitame susirinkime buvo 
kalbėta apie vienybę ALDLD 
su LDSA, bet tas klausimas Ii- J Ikosi dar neišdiskusuotas. Mat, 
tą dieną čia į>uvo rodoma ju- 
džiai jš Sovietų Sąjungos, tai 
visi skubinosi juos pamatyti.

Susirinkime vienybei nesira
do priešingų. Manoma, kad 
nariai laikysis vienybėje šiuo 
klausimu. Nariai turi dalyvau
ti sekančiame susirinkime, tai 
galėsime plačiau tą klausimą 
apkalbėti. • ■

Rugsėjo 18 d. čia įvyko drau
gės Sasnauskienės prakalbos, 
kurias rengė ALDLD 4-tas Ap
skritys. žįmonių susirinko, ga
na daug. Matomai, darbininkai 
yra susidomėję tuo klausimu.

Draugė Sasnauskienė kalbėjo 
apįę .šių dievų darbininkų rei-L 
kalus ir. kovas. Sakė, kad dar
bininkai turį , organizuotis po 
komunistine vėliava. ’ Tik ko
vodami jie (gąlėą laimėti kovas. 
Taip p,at darbininkai .t'u'ri pri
klausyti, unijose. I
Dar Kaip Kas Reikia Priminti] 

Apie pusė metų atgal . Ptu-H 
seika savo laikraštyje džiaugėsi,! 
kad New Kensingtone labai ge
rai platinasi jo “Naujoji Gady-| 
nė”. Mat, Prūseiką siuntinėjo 
vienam f asistuojančiam žmogui 
po 6 kopijas savo laikraščio, o 
tas žmogus tuos numerius vel
tui išdalindavo. ' 1 |

Bet, tai ,koks čia platinimasis.
Juk tasai žmogus nesįųs tuos 
numerius atgal ir nesidarys sa-| 
vas išlaidas deį,pašto ženklelių'. 
Vienas draugas man pasakojo 
štai kokias pasėdės apie Prū-

PRANEŠIMAI Iš KITUR

HILLŠIDE, N. J.
”ALDLD 20 kp. rengia puikią vaka- | 

rienę; įvyks nedėlioję 19 d. Novem- Į

WORCESTER, MASS.
Vaikų Draugijėlės Žiburėlio susi

rinkimas įvyks spalio 8 d., 8 vai. 
vakare. Seni ir jauni visi susirinki- 
te. Bus pervesti visi reikalai naujai 
Draugijėlės valdybai.

Sekr. V. Žitkus.
(232-233)

KGNCRETAS IR ŠOKIAI

J. L. KAVALIAUSKAITĖ mezo sopranas

: REIKALAUKITE SOVIETŲ ŽUVŲ!

K:

ilgai galėsime jas pardavinėti už -

I i

Iby.

ir

B

Brooklyn, N. Y.
ĮŽANGA 50c IR 75c YPATAI j

PROGRAMOJ DALYVAUS SEKAMI DAINININKAh 
DILOVAS, garsus rusų basas, iš New Yorko

O. KATKAUSKAITĖ, pasižymėjus radio dainininke, iš 
Hartford, Conn.; A. VIŠNIAUSKAS, iš Bayonne, N. J.; 
J. L. KAVALIAUSKAITĖ, iš Brooklyn, N. Y.; N. HODA- 
RIK, iš New York City} RUSŲ MANDOLINŲ ORKES
TRĄ; PATS AIDO CHORAS, VYRŲ OKTETAS ir pla- 
čiai pagarsėjęs MERGINŲ SEKSTETAS vad. V. ŽUKO.

Wm. Norris Šešių Kavalk ų Orkestrą

o
r
w. -

AI

MRHM

Užuguosčio miestelio gyventojams šią 
vasarą atėjo sąskaita--f^a”)’sumokėt už 
vjadinamą “lyšną” žemę virš 400 litų. Sa
koma, tai dar,ne.viekas, tik dalis tos “u^ 
vilktos skolos”; sekančiais metais ateis kita 
čįlis. Žmonės tvirtina, kad tai gudri prie-

šių Metų Derlius
metai Lietuvoj galima priskaityti1^8

prie gerųjų, derlingų metų. Jeigu ūkinin
kų produktų kainos būtų tokios, kaip ko
kie 3 metai atgal, jie galėtų šiek tiek atsi
griebti. Bet dabar, kuo geriau rugiai ar 
vasarojas užauga, tuo labiau rinkoje grū
dai nupinga. Atsigriebt vis tiek sunku.

’ Vasara buvo labai palanki, ypač vasaro
jaus augimui; sausros nebuvo; tankiai pa
ly davo šiltas lietus. Dėlto visam Trakų 
apskrityj, kur daug žemės yra prie žvy- 
riaus, prie smėlio, viskas užaugo gerai,

paprotys: lupt riešutus dar nesunokusius. 
Vieni per kitus skubinasi daugiau prisi- 
rieąųtąut, nepaisydami, kad iš to mažai 
naudos, Win Prilupa jaunų- su- nesuaugu
siai branduoliais, (tai kię}< palaikius, pasi
daro riešutas tuščias sų jnažyčįu, sudžiū
vusiu branduoliu. Kol piešų tai. sųnoksta ;ir 
patys byra, tai jų jau mąžai belieka. . ;

; Augina Tabaką 1 J
Trakų $ apskrityje veik pas kiekvieną 

ūkininką; kuris tik rūko, yra nemažai pri
sodinta tabako (Jen daugumas dar jį vadi
na “titūnu”). Mat, pirkt kreminį tabaką 
ar papirosus nėra už ką. Kasdieną galima 
surūkyt iki pusei lito, rūkant papirosus. 
Cigarų kaimiečiai nerūko; kitas nėfa nie
kad nei “ragavęs” jo. Gamina-jie tabaką 
visai paprastai: suaugusius lapus nuskina, 
suveria ant siūlo ir džiovina. Išdžiūvo ir 
jąu gatavas rūkyt. Todėl ir skcfnis neko- 
kis. Nepratusiam ir dūmai kažin kuo 
dvokia. Laimė, kad valdžia nedraudžia 
tabaką augint. Kaimo rūkočiam būtų di
delis apsunkinimas..

(Daugiau bus) '

RENGIA AIDO CHORAS
Durys Atdaros 3 vai. po Pietų Programa 4 vai.

ĮVYKS NEDELIOJ, SPALIO (OCT.) 8,1933
BROOKLYN LABOR LYCEUM SVETAINĖJE .

949 Willoughby Avenue,

^4?

* “ 'pasaulinė paroda.” Kapitalis
tai per spaudą pradėjo blofin- 

__________ ti, šaukt žmones, kad važiuo- 
bininkai daugiausia nukenčia' tų žiūrėti-tos parodos, ^adė- 
Padėtis yra tokia,, kad žmo-; 
nes bijo tų gengsterių. O tie 
visokie sukčiai, raketieriai, tu- 
rėdami galios politikoj, nuva
rė miestą prie bankruto. Mies- 
tas įlindęs į skolas. Ųar prie, 
to ekonominis krizis prisidėjo 
darbininkai pradėjo nerimauti, 
kelt protestą, reikalaut duonoą 
ar darbo. Taigi kapitalistai 
ir jų skandalinga valdžia su-? 
manė blofą, kųriųomį apgavq 
mįlionus žmonių.

Pradėjo budavoti iŠ pleste- 
rio budinkus del savo šimtme
tinės pasaulinės parodos. Dar
bininkus baisiai išnaudojo. 
Nors mažai prie budavojimo 
darbininkų dirbo, bet daugelis 
tikėjosi gauti darbų. Tai jau 
čia suvylė daugelį darbinin
kų, atitraukė nemažai bedar
bių nuo kovos už pašalpą Ir 
bedarbių apdraudą.

Galų gale, atsidarė taip va
dinama “šimto metų progreso dėsnį bizrfį. Automobilių pra-

MEKO NAUJO PASAULINĖJ PARODOJ
_________ * *__________,________ ■____ • ,___ *y

’Kapitalistų klasė visuomet 
išjnislina ką nors, kad Žmo
nes uŽbovyti, vis kokią n^ują 
sensaciją. Pasaulinė parodą 
yra viena iš'fų. '

• Chicago? mięstasj kas liečia 
jo tvarkbs-vąldžįos, tai gėtigs-; 
torių, razbftinihkų, * vągių Ir 
rąketierių miestąs; tUomi jau 
ji| atsižymėjęs per eiles metų. 
Čia tie razbaininkai ir rake- 
ti iriai ne vien tik plėšimais 
užsiima, bet jie yra įleidę savo 
šaknis politikoj. » Kas neatsi
mena Kaponio afėrų? Jis juk 
buvo gengsterių karalium 
mieste Chicago j.; Bet kita 
gehgė sustiprėjo, paėmė viršų 
visur, ne tik raketerystėje, 
bet ir politikoje. Dabar tas 
“karalius” sėdi kalėjime, sėdi 
nepaprastai, o “karališkai.”

Chicagos miesto gyventojai, 
net vidurinė klasė, nieko ne
kalbant jau apie darbininkus, 
baisiai terorizuojami tų įvai
rių razbaininkų gcngių. Dar-

U 1 i Ui 1 ;
■Mb » r 4 t i Vi h , U

darni parodyt nebūtų dalykų, 
tiesiog stebuklų. Važiavo, ėjo 
kasdien, tūkstančiai žmonių; 
buržujai garšinosi, kad jie va
žiuoja parodon; paskui Sekė 
Harbininkai, farmeriai, net vi- 

\ įsai suvargę žmonelįai; visi ėjo 1 
' kaip į “atpuskus”, žiūrėt ste- 

ėjo į parodą, praleido paskuti
nį centą, o stebūk.lo nematė.

Kas Yra Parodoje?
Į pąrodą įėjimas 50 centų. 

Viduj, jeigu ! nori pamatyti, 
kur surinkti pusbadžiai indi- 
jonai pusnuogiai šoka, turi 
įnokėt 25 centus; jeigu nori 
pamatyti įvairių tikėjimų ro
žančių, škaplierių arba pasi- 
važinėt ant “karuselių”, pasi
šokt, ten turi Vėl po 25 ^entus<X 
mokėt. Reiškia, žengei žings- ’ 

’nį~*-m6kėk. Tai taip, daro biz
nį vidutiniai biznieyiai.

Dideli biznieriai daro di-

būklų. Kitas net nedavalgęs žmonės greit eidami pažiop- 
^so, o naudos neišsineša. Bet 
iir tame* skyriuje yra visokių 
kapitalistinių mulkintojų.

Apie t^ dajyk^ aš patar
čiau darbininkams įsigyti kny
gą, “Pasaulio Stębūkląi”, iš- 
leištą ALDLD, .parašką dak
taro* J. J. Kaškiaučiaus sulig 
Haeckelio, atlankyt muzėjus, 
pasiskaityt kitokių knygų apie 
klasių kovas, apie paskubos 
darbą,„įvairiose, ’industrijose, 
apie evoliuciją,—tai daugiau su
žinosite, negu tokioje iparodaje 
praleidę keliolika dojerių: O už 
tuos pinigiis nusipirkę knygų, 
gerokai pralavlnšlte sau smege
nis. .

, Krautuvininkai, laikykite Sovietų žuvų, i' Pradžiai 
duodame penkių rūšių, po 10 kenukų kiekvienos 
i-ūiŠeš 1

Vi $5.75 IR APMOKAME PERSIUNTIMĄ
Pinigus prašome prisiųsti išanksto, nes' “Laisvė” 

išąnksto turi užsimokėti “Amtorgui” už žuvis.

x GREIT PAKILS KAINOS ANT ŽUVŲ
Viskam brangstant, pabrangs ir Sovietų žuvys. 

Nežinome, kaip ilgai galėsime jas pardavinėti už 
šią kąiną. Tad naudokitės proga, tuojaus reikalau
kite jų ir rašykite sekamu antrašu:

“LAISVE” 427 Lorimer Street, Brooklyn, N. Y
. c- ' - .A . .



ŠILKO DARBININKU STREIKAS IR RENEGATAI

ODOS DARBININKAI SUNKIAI KOVOJA
Labai įspūdinga jos

WILKES-BARRE, PA.

uni

Brooklyn, N. Y;

masiniai
JUOZAS KAVALIAUSKAS

Laisniuotas Graborius

SPRINGFIELD, ILL

TYPEWRITERS

Klauskite Kainos

Rašomos Mašinėles

Skaitytojas

Mainieryd

MOLINE, ILL

ir unijas, 
sulaužymu

pirmiaus dir-
Capitol maina

PATARNAUJA 3 
DAKTARAI:

Didelė Nuolaida “Laisvės” Skaitytojams

RAŠYKITE
427 Lorimer St.,

Labai svarbu mokinant vaikus duoti jiems moderniš
kas mašinas. Nes ant senų mašinų yra skirtingi “key
boards” ir tas gadina darbo sistemą. Įpratus vienaip, 
vėliau sunku persilaužti kitaip, ant naujos sistemos' 
“keyboardo.”

LAISVE”
Brooklyn, N. Y<

Portable mašina1, su naujais parankumais, prietaisais 
ir pdtobulinimaib dabar galima ją įsigyti per “Laisvę.”

Sulig mtisU patarimo, kompanija sudeda visus lie
tuviškus akcentus už tą pačią kainą ■ '

renciją 
zacijas 
planus 
n’o.”

kitur paleidžia. O tikrenybėj, 
^ai darbai nei kiek nepagerė
jo atlėkus tam arui.

I Krautuvių ir raštinių darbi
ninkai ir darbininkės ir nieko 
nelaimėjo, i Merginos raštinės 
se uždirbdavo tik po 4-6 dolen 
riuSi Krautuvėse uždirbdavo 
nuo 2 iki 8 dolerių į savaitę, 
Jų mokestis pakilo . kaip . kur 
iki 8-9 dolerių; <o! kaip kur net 
iki 14 idol., bet neilgam. Bosai, 
galima sakyti, visai nepakėlė, 
neš kur dirbo dvi. merginos, 
tai paliko tik po vieną, kurios 
ištikimesnės boseliams. Dar 
prie kitų pradėjo jieškoti viso
kių priekabių ir atleidinėjo. 
Tai, abelnai. imant,, darbinin
kai nieko nelaimėjo. O kainos 
maisto ir kitų gyvenimo reik
menų pakilo labai daug.

Jau senui buvo “Laisvėje” 
rašyta apie šio,miestelio vei
kimą. Tai rodos, kad šia^ne 
mjįestęlyje. nie^o nei ;nėrąs vei
kdama. Tačiaus šiame mieste
lyj^ veikias.eina, kaip ir ki- 

Susipratę darbininkai 
Veikia gana ' gerai, tad aš ir 
parašysiu apie tą veikimą^

Rugpjūčio 1 d. čia buvo taip 
pat suruošta prieškarinės de-

nori jus įtraukti į uniją, kad 
atitraukti nuo kovos. Jie 
nori jūs duoklių.”

“Naujoji Gadynė” po šia 
citata deda pastabą, kad ji
nai “kopiją to lapelio pasi
laiko, kaipo svarbų doku- 
meptą.” Tai, vę; koks tas

Tokiu būdu jau šeši asmenys 
areštuoti. Jis toliau pažymėjo: 
“Jei šita, Durable Leather Ko., 
‘injunctin’o’ pagelba, sukriu- 
šintų streiką, tai ir kitų šapų 
bosai tokiu pat būdu pradės 
Jaužyti streikus.” Sako: “Kas 
mums lieka daryti? Viena tik 
išeitis—sujudinti mases žmo
nių ir iššaukti masiniai pikie- 
tuoti.” f

Jis kvietė visas organizaci-

Pereitą mėnesį vienas lietu
vis krautuvininkas nusišovė. 
Sako, kad jisai pinigus prara
dęs banke, kuris užsidarė šiais 
metais. Kitas namų savinin
kas (žydas) nuvyko Chicagon 
ir nuo 15-to augšto iššoko iš 
h'otelio. Sakoma, kad ir jisai 
turėjęs $600,000.00 morgičių ir 
negalėjęs išsimokėti.

A. Čekanauskas.

Vladivostoko dokų darbi
ninkams Sovietų valdžia pa
kėlė mokestį,, tai Japonij os 
tavorinių laivų valdininkai 
pakėlė didelį lermą-protestą 
prieš So v. valdžios pasielgi
mą. Mat, ir Japonijos prįe- 
pląųkų darbininkai gali rei
kalaut algų pakėlimo.

C»ty Darbininkų Veiki 
jmas ir Darbai

mas dualines unijas Prūsei- 
ka nieko neądko. Prieš 
kompanijos organizuojamas 
unijas—jisai taip pat tyli. 
Jam dabar viskas bloga — 
kas yra darbininkų organi
zuojama, veikiama. Tai ta
me ir pasireiškia renegatiz- 
mas. Jie nėra opozicija, bet 
atviras pabėgimas iš darbi
ninkų judėjimo—renegatiz- 
mas. / ‘

Tame pačiame rašte ci-( 
tuojama N ADŲ laŲe(lis, kai
po “svarbus . dokumentas” ‘ 
prieš, rųinętą darbįniųkųi 
uniją. Mat, lapelyje pasa
kyta: “Federacijos viršinin
kai užpakalyj jūs ruošiasi • * 1 • V 11 ■ j • f-i ‘ n '• ‘ • •

; Nutarta ‘šaukti jaunuolių su
važiavimas spaliordū> d.; šauk
ti diskusijas • visų / darbininkiš
kų organizacijų,, “Laisvės” 
skaitytojų ir. šimpfttikų^

Tad, draugai ir( draugės, pa- 
sistengkime, kad šitie tarimai 
nepasiliktų ant popieros. Rei
kia juos vykinti gyvenimam 
Nežinau, kas atsitiko su mūsų 
jaunuoliais, kad jie neskait
lingai lankėsi šiame susirinki
me.

Paskiaus buvo išdirbta pla
nai, kaip reikia veikti kovose 
ir prie jų prisirehgti. Dabar 
visi darbininkai stengkimės 
tuos tarimus pravesti gyveni
mam Eikime visi į kovas už 
kasdieninius darbininkų būvio 
pagerinimus. O kuomet mes 
kovosime, tai ir laimėsime.

Nesitikėkime, kad mūsų ko
vas iaijnėtų tie išdavikai, kurie 
jAu kelis kartus veda darbinin
kus į streikus ir vėl sutaiko 
be jokių laimėjimų. Darbinin
kai patys turi stoti į vadovy
bę. Reikia nesiduoti1 tokiems 
išdavikams, kaip ■ kad Lewis, 
Malone ir daugelis kitų.

Nesiduokime save apgaudL 
lieti tiems/ kurie einą “sykiu su 
Roosevelto valdži’d ir jo NRA. 
Jie rūpinusi tik kapitalistų rei-i 
kalaiš. Veikime visi, dalyvau-) 
kime susirinkimuose ir veiki- - 
me.. Tik taip galėsime-laimė
ti kovas?' / ‘ (‘

ti, Me 
menį ir šiaip praeivį, į kurį bo-- 
sai ar policija nužiūrės, turintį 
(tendeiicijos streikui,' ‘ąr pikie-j 
!tui, tas asmuo,, kuris .atrodys!

Konferencija įvyko rugsėjo, 
19, ,d. Joje dalyvavo 58 at- 
stęvai nuo 38 įvairių organiza
cijų. L. G. Unijos pirmininkas 

Ret kųojnet 600 į referavo apie,; < konferencijos 
svarbą. Po to, K. t). A. Lyty 
gos ‘generatis sekretorius plą- 
Čiai išaiškino, ką reiškia “in-; 
ju'nclfri’aš” if k'alp'kčVoti 'prieš 
jį. Jis sako: “Kad bosai, išė- 

Vąfl galį’ Urėštuo- 
jpiMęwj.aptį

suniek še j i nid^. Tfečiaus* ta-, 
me pačiame savo laikraščio 
numeryje (rugsėję r,ąšo 
kitas reporteris apie. Prūsei- 
kos prakalbas.
terio raštas labai pd'našuš 
paties Prūseikos rasi4* tad 
jį galime skaityti “autori
tetingu.”

Čia rašoma, kad Prūseika 
gyręs Associated Silk Wor
kers uniją,, nes ji • ' 
streiką demokratiniai, 
šapų čermanus, kurių yra 
virš penki šimtai.”

Pasvarstykite, draugai, 
šią Prūseikos “demokrati-

Kareivių Užpuolime ant 
Dęjnonętrantų

HAVANA, Guba. — Rug
sėjo 29 d. Havanos mieste 
darbininkai surengė milži
nišką demonstraciją,—drau
go Mellos pelenų laidotuves. 
Demonstracijoj dalyvavo iki 
60,000 darbininkų. Buržua
zijos tarno prez. Grau San 
Martin valdžia Nusigando ir 
pabijojo, kad nebūtų galas 
joą.i vįešpątąyįmui, todėl už
siundė i ant , demonstrantų 
kariuojpenę sd šautuvais1 ir 
kulkasvajdžiąis. Kareiviai 
atidarė; baįsią ugnį ant de
monstruojančių darbininkų. 
Krito daugelis užmuštų ir 
sužeistų ; pilnos, ligoninės ir 
kitos* įstaigos prikimštos 
sužeistųjų. Kai kur darbi
ninkai gynėsi nuo militaris
tinių galvažudžių ir ne vie-

Jamamoto, Japonija. —- 
Pereitą nedėldienį čia jūro
se apvirto ekskursinis ląi- 
vas su 130 asmenų. £>0 išgel
bėtą/ kiti prigėrė.

Pirmiaus “N. kavb'-ir žadėjo bendrai; kovoti 
ir grįžti darban. i ■ ji:

Vadinasi, dar gali būti didė
lės kovos ir, mūšiai tarpe dar
bininkų ir streiklaužių. Tuo tar
pu lyg: bisk; Kova aprimus, nu
tilus. Mat, darbininkai tiki 

i. Kitaip sa-

Išėjo į streiką ir Kohors 
Packing Ko. darbininkai. Jie 
išėjo šimtą nuoš. visi. Bet 
vėliaus (23 d; rugsėjo) dar
bininkai pasakojo, kad unijos 
vadai'Visą dalyką , pavedė ar- 
bitracįjąi. O kuomet priims 
arbitrąciją? tai jau aišku, kad 
darbininkai pralaimės.

Moline John Deere Ko. dirb
tuvės, uždarytos. Tik keli 
skyriai^ tedįrba. E. Moline 
dirbtuves, , pavasarį ' pradėjo 
dirbti/ bet’ dabaį rugpjūčio 
pirmą, vėl ųzda?e. 1 ' 1 ’

Vadinasi, tas mėlynas, aras 
nieko darbininkams nędubda. 
Ponai liepia darbininkam lauk
ti ir laukti. Paskiaus jie' sa
kys,. kad reikia rinkti kįti— 
r.epublikonai. 'Darbininkai 'jau 
turėtų susiprasti ir organizuo
tis tikrai kovai. Tik taip bus 
galima kas gero laimėti.

Jūsų Jonas.

(Tąsa nuo 3-čio pusi.)
“NTWU mitinge daugiau 

prakalbų apie ‘pardavikus’, 
4 šaukiama generalin strei- 

kan; ADF mitinge mažiau 
prakalbų, bet stengiamasi 

s streikierius surašyti ' uni
jom” Iš šio pareiškimo gir- 

. disi, kad Nacionalė Audėjų 
Darbininkų Unija * .nenori 
surašyti darbininkus į uni- 

> ją, o tik kėlioj eilutės augš- 
čiau rašė, kad NTWU jau 
“dalį suorganizavo.” O pir- 

- ūmesniame num. jie dar ra
šė, kad šita (NTWU) uni
ja net “demoralizuojanti”

į streiką del patraukimo na-
■ rių į savo uniją.; Atrodo,

kad tie žmoijės kartais ne
susikalba su savimi.

Į Bet kame tikra esmė šio 
rašinio? ' Matote, dažytojų 
pramonėje nebuvo linijos. 
Darbininkus pradėjo orga
nizuoti revoliucinė Amati- 
nių Unijų Vienybės Lyga ir 
išvedė streikam Tačiaus 
Prūseikos laikraštis ir čia 

Simpatijas reiškia ne NTW- 
U, bet Amerikos Darbo Fe
deracijai ir net “kompani
jos suorganizuotom uni
jom.” Prūseikos laikrašty
je nėra nei žodelio kritikos 
reakcionieriams, kuonąęt jie 
organizuoja dualinį unijiz- 
mą. Prūseikinis Reporteris 
neigia revoliucinę dąrbinįn- 

' kų uniją ir liepia darbinin
kams rašytis, kad ir* į kona- 

f partijoj

kad jie kuo greičiausiai pa
tiektų savo organizacijom kon
ferencijos nutarimus ir kad vi
sos organizacijos stotų masi
niai į pikietų eiles sulaužymui 
“injunctin’ą.”

Daug atstovų kalbėjo pana
šioj formoj ir įvertino kovos 
būdą. Baigiantis posėdžiui, 
K.D.A. Lygos gen. sek. patie
kė protesto rezoliuciją. Re
zoliuciją perskaičius priimta 
bę pataisų. Tuo kartu liepė 
visoms .organizacijoms šaukti 
rytinius mitingus ir išnešti 
protestus prieš “injunctin’ą.”

Varymui šios kovos ir, prp-r 
pagundos, ,posė.dis išrinko vie-, 
puoliką • ;asmenų voį . komitetą, 
Netolimoj ateityj,. nutarta, šau
kti kitą konferenciją, jei bus 
rėikAlas.
V^rieš/ uždarymą posėdžio; 
dar kartą komitetas paantri
no, kad visos organizacijos 
vykdintų gyveniman konferen
cijos nutarimus. Konferenci
ja užsibaigė entuziastiškai ir 
visi skirstėsi su dideliu pasiry
žimu.

Toronto ALDLD 162 Kp. ir 
KDAL-gds 144 Kp. Atst.

J. Barčas*

tai niekas daugiau, kaip tik 
Prūseikos renegatiška kvai
lybė. Ir arklys gali “nusi
juokti” iš tokios “demokra
tijos.” Demokratija tai 

^reiškia visų darbininkų va
lia, tarimai, svarstymai, o 
ne 500 čermanų. Tūkstan
čiai streikuojančių, darbi
ninkų, masiniai jų mitingai, 
demonstracijos pikieto ei- 
lesr—tai Prūseikai nėra de- 
ųiokrątij 
čę^mąnų nutars, nubalsuos 
už 25,000 streffcuojančių 
darbininkų,- tai* bus- “demo
kratija !” 
*/Bet ir tai’ dar vistas’. 
Tokius ^čermanjU” wadii, 
kaip (įemokratas Prūseika, 
Schweitzer, McMahon, Kel
ler ir kiti, Reikalui esant, 
moka ir ant ^užsakymo pa- 'sekąs skebus, važiuojančius 
širinkti. Tuomet tokia prū- ‘ 
ąeikiriė “demokratija” virs- 

’ ta kelių biurokratų dikta
tūra. į ;

Prūseika išpeikia ir dua
linį unijizmą. Bet tik tuo
met jis jį peikia, kuomet 
Nacionalė Aūdėjų Darbinin
kų Unija organizuoja uni
jas. Prieš sureakcionierėju- 
sių Amerikos Darbo Fede
racijos vadų organizuoja- jas per konferencijos atstovus,

Pennsylvania ir New
• Jersey Valstijose

Užtikrinu, kad mano pa
tarnavimas bus atatinka- 
miausias ir už prieinamą 
kainą. Nuliūdimo valan
doje, prašau kreiptis prie 
manęs sekančiu antrašu1:
1439 South 2nd Street, 

PHILADELPHIA, PA.
Telefonai: Bell—Oregon 5136 

Keystone—Main 1417

fcy Specializacija yra Moksliškas ; 
Ištyrimas Akiy Pritaikymui Akinių 

ŽEMIAUSIOS KAINOS LAIKE 30 METŲ
. Vien tik standard geniausios rūšies medžiaga naudojama. Mes 
visą darbą atliekame patys ant vietos, tuomi mes sutauporąe jums 
mažiausiai 25%. Jau 30 metų kaip laikomės šioj vietoj.

Darbai eina vėžio greitumu. 
Nepaisant, kaip daug kalbama 
apie Roosevelto NRA planus 
ir mėlyną erelį. Visur tas 

injucti- (paukštis tupi languose. Po to
kį mažą vanagėlį prisiuntė ir 

• į kiekvieną stubą. Prisiuntė 
ir po atvirutę padavimui zsąvo 
vardo ir antrašo. Paaiškinimo 
jokio nėra. Buvo tokių ir iš 
lietuvių, kurie rašėsi.

Bet didžiuma nesirašė. Kiti 
darbimpkai sakė, kad jie ne- 
žino, kam čia reikia rašytis. 
Kiti mainiėrial; net’ ir. progfė^ 
syyiai, tubs (vanagėlius lipde 
į savo langus. Kai kurief dar- 
bijiinkai-nedirba, bet ir jie lip
do (vanagėlį ,į langus.

Kasyklos kruta tik po 1-2-3 
dienas į savaitę. Darbininkai 
h* dirbdami negali padaryti 
pragyvenimą. Tad jau nėra 
kaš kalbėti apie bedarbius bei 
Streikuojančius dar bdninkus. 
Kai kurie mainieriai gauna šio
kią tokią mizerną pašalpą. Bet 
su tokia pašalpa galima kojas 
pakratyti.

United Mįne Workers, ar
ba, kaip juos čia vadina, stęei-, 
klaužiai, dirba dviejose kasy
klose. Vieną 
busią, uždarė, 
apstatyta milicija’ ir 'visokiais 
valkatomis. Tai prie jos strei
kuojanti mainieriai nei prieiti 
negali. O pirmiaus visi strei-

60,000 Dalyvavo d. Melos Pelenų Laidotuvėse j 
' M'jWJ"UPėįp. - ' J 

Kada demonstracija buvo* 
išblaškyta, kareįyiak pųolėf 
visas darbininkiškas įstai
gas ir jas išdraskė. Ko
munistų Partijos buveinės 
taipgi išdraskytos, geresnį 
daiktai išvogta.

Nacionalė Darbo Konfe
rencija atsišaukė į visos šū-.’ 
lies darbinin. nutraukt dąr- 
bą, kaipo protestą;prieš to*-' 
kį brutališką valdžios už
puolimą ant darbinįųkų de
monstracijos. ' .v*

Santiago ( mieste jkū - iš
šauktas gerleralis'streikas ir’ 
suparalyžiavo Vlšą judėji-’

• Ofiso valandos: nuo 9 vai. iš ryto iki 9.vai. vakaro.
i • , į Penktadienį iki 5 valandai vakare. • . .

“ DRS. SCHONGER & STENGER
j &^4-398 Broadway, 331-335 LH vision Ave

Dr, Anthony Stenger 
Dr. Fred E. Burnham 
Dr. Theodore ConklinBiskis Žinių iš Lietuviu Ko

munistų Frakcij’os Susirinkimo
Rugsėjo 24 d.1 čia laikyta 

svarbus lietuvių., . komunistų 
frakcijų susirinkinjas. Susirin
kimas buvo labai svarbus. Ta
rimų padaryta d^ug ,ir svar-

KAINA $60.00, NOISELESS $69.50
Remie Scout Model $39.50

amstracijos ir Įaikoma pra?
Ibos. Kalbėję J j^u!|a& kal

bėtojas d. Tarnai. ^I®dU tik 
į)O. dviejų menėrių' 'apie tai 
parašote Z—Red.)

Rugsėjo 3 dieną buvo su
rengta paminėjimas Komu
nistų Partijos 14 metų sukak
tuvės. Susirinko apie 3 šim
tai darbininkų. Veikiausia bu
vo daugiau, nes programa pra
sidėjo kaip 12 vai. dieną ir tę
sėsi iki 12 vai. nakties. Vieni 
žmonės išėjo, o kiti atėjo. ’

Draugas Nelsonas gerai nu
piešė Komunistų Partijos 14 
metų gyvenimą ir kovas? Bu
vo gera muzikališka progra
mą. Ta programa , patiko su
sirinkusiems darbininkams.

Rugsėjo 24 dieną buvo su
rengta Mother Bloęr prakal
bos. Senukė jau 71 metų am
žiaus, bet d^r, yažiųėja ir sa
ko prakąlbas. Dabar jinai va
žinėja po Iowa valstiją. Jinai 
orgahizdoja miesto darbinin
kus irifąhnerius. ■ '

f • .Senukės kalba gera ir įspū
dinga. Jinai į gerai aiškino šių 
dienų padėtį. Sako, kad Hoo- 
verio valdžia liepė laukti, Roo
sevelto valdžia su savo aru 
taip pat pasakoja, kad .geri 
laikai jau čia. Jie visi liepia 
mums laukti. Kalbėtoja pa
reiškė: “Nelaukime, vaikai!”, 
Reikia kilti, veikti, rašytis į 
darbininkų unijas, organizuotis 
ir kovoti 
kalba.

dokumentas.
G.” Hšė, kąstas “dokumen
tas” išleistas prieš uniją, 
prieš narius,i Dabar mes 
matome, kad lapelis išleis-1 
tas prieš išdavikiškus va-1 
dus, kaip McMahon, Keller, (Roosevelto taikai 
Schweitzer ir kiti. Apie tuos ,Į<ant, tai tam migdymui, kurį 

NRA skelbia.
Jei atidarė Vieną dirbtuvę ir

vadus ir jų išdavystes męs 
jau kalbėjome augščiau ir 
įrodėme jų išdavingūs dar- paėmė kelis darbininkus 
bus. Prūseika imasi juos į 
savo bagažą. Tai gerai, 
cĮąrbininkai. žinos, su kuo 
turi reikalą.

'Mes, eidami prie rašinio 
pabaigos, sakome, kad dar
bininkai turi hikytis bend
ro streiko' komiteto vado
vybėm Mes raginame dar
bininkus rašytis į.Naeionalę 
Audėjų Darbininkų Uniją 
{NTWU), eiti su Darbo 
Unijų Vienybės.Lyga. (TU- 
UL). Mes stojame ne mž 
čermanų “demokratiją0, bet 
už visų darbininkų demok
ratiją, bendrą frontą, de
monstracijas, pikieto eiles ii; 
kovingą streiko laimėjimą.

ĮSIGYKITE remington typewriters
“Laisvė” gali pristatyti jums į namus šių metų, vė

liausio išdirbinio, su naujais patobulinimais- < i

Reikia pasakyti, kad lietu
vių darbininkų veik nesimatė 
prakalbose. Peiktinas ' daly
kas, kuomet nei sąmoningi dar
bininkai, kaip tai aldiėčiai, ne
silanko į savo klasės prakal
bas. -

žmonių buvo apie 360. Au
kų surinkta' $6.80. Reikalinga 
daugiau ’išjudinti šios apielin- 
kės darbipmkai. : . ;

’ '■ 1 Streikas ’ i • 1
Da’venportė streikhoja mies

to darbininkai' jaū trys- skvai- 
tės.1 1 SfcėiĮias eina (gerai, a.pr 
skaitonia a’piė 9'0 :nubš. streike. 
Pikietuojama 
streiką veda Bedarbių Tary
bų Komitetas. ■ - i <

Streiko priežastis buvo se- 
kaVna:> Streikuoja bedarbiai, 
kurie 'buvo priversti dirbti tik 
už maistą; Arb.a už tą pašal
pą, kurią jiems miestas duo
da. Bet . ir tas . maistas nėra, 
kad darbininkai juo galėtų 
gyventi. Maistas, kurį čia be
darbiai gauna, tik gyvastį pa
laiko.

Streikieriai reikalauja, kad 
miestas mokėtų pinigais. Tai 
jau negali būti teisingesnio 
reikalavimo.

TORONTO, Ont. — Kelios 
savaitės atgal išėjo į streiką 
Durable Leather Ko. šapos 
darbininkai po vadovybe To- 
rbnto Leather Goods( Workers 
Union. ^Sustreikavo' del nepa- 
kenčiamų sąlygų ir menko už
darbio. 1933 m. sausio men. 

| darbininkai uždirbdavo apie 
I $30 į savaitę. Po to prasidėjo 
I baįsus algų kapojimas taip, 
fcįid kąiį kurie nei ant pragyve
nimo neuždirbdavo. Ir ant ga-^ 
lo ;įvędė darbą? jiuo, kavalkų,’ 
kad dirbdami 60-70 vai. į sa
vaitę/ mažiau patyrę; negalė
jo .-daugiau uždirbti kaip 3-5 
dolerius į savaitę, o patyrę—• 
8-12 dol. savaitėj. Išimtinai; 
*ksCi kas uždirbdavo iki 14-15j 
dol. į savaitėj

Iki*šiol buvo aktyvus pikiej 
tavimas. Kada bosai pamatė.? 
kad negalėsią sutriuškinti strei 
ką, jie išėmė “injunctin’ą”, 

i kad streikieriai negalėtų pikie- 
tdoti. Streikieriai atsidūrė blo
goje padėtyje. Tuomet, rugsė
jo 15 d., paskelbė generalinį 
streiką. Ir Toronte išėjo apie 
dešimts Odos išdirbystės šapų. 
Visos tos dirbtuvės yra pikie- 
tuojamos. Bet Durable Lea
ther Ko. šapoj pikietuoti ne
galima. Tokiu būdu Toronto 
Leather Goods Workers Uni
ja, negalėdama sulaužyti “iu- 
juctin’ą,” greitai sušaukė kon
ferenciją ir pakvietė į konfę- 

visas Toropto organi- 
ad išdirbti

ReminRton i<and



LORIMER RESTAURANT
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Telephone, Evergreen 6-5310

Oratorius (Undertaker)
(231-34)

231 Bedford. Avenue

bet ko

STEPHEN BREDES, JR
Lietuvis Advokatas

197 HAVEMEYER STREET

Kas jam to kyšio ne
5g®

“Ūkio pro- Į
Evergreen 7-8738

Lietuviai Meister iai- Budavoto jai

Prasidėjo Didelis
IETĄ savo

Viltra NEW

Phone, EVėrgreen 8-9130 Ignition Specialist

DR. HERMAN MENDLO WITZ
Raudonasis Bazaras

All Work Guaranteed. Towing Day an

OK STREET,
lear

NOTARY 
PUBLIC

gos < yra sėkmingai' 
viškais, moksliškais

UNDERTAKERS AND 
660 GRAND ST.

TEL. STAGG 
2-5043

Bendro Fronto Plačiojo 
Komiteto Delegatams

Atplaukia Tom Mann, * 
Angly Darbin. Vadas

paduosiu daugiau 
mių.iŠ strėiko eigos. 
A A. Mureika,

miltus, kepyklų produktus, ra
kandus ir kt. Jie priklauso 
prie Amerikos Darbo Federa
cijos. Reikalauja sutrumpin
ti darbof laiką iki’48 vai. per 
savaitę ir' apie $47 vidutinės 
Algos.

Pąrapijonka Užpuolė 
Lapelių Dalintoją

Hilo pir
madienio skelbiama^ streikas

512 Marion St., kampas Broadway 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel.: Glenmore 5-9467

Praneša visuomenei, jog jis atsidaro savo ofisą 
Williamsburghe s

New ftXor|c. City./ .< j ,t 
'(232-284)

Laikraščiy Pardavinėji 
moVėrgai “Subvėse

Drg. Millerio Prakalbos 
Gerai Pavyko

4 Lietuvių darbininkų organi
zacijos privalo tinkamai daik
tais bei pinigais paremti ko
munistinės spaudos bažarą, ku
ris |vyks Madison Square Gar- 
dene spalio 6, 7 ir 8 dienorh. 
Bazaro pelnas bus skirjamks 
"Dailjl tyorkeritii,” “Freihei- 
tui” ir “Young Workerfti(i.” j

PAREMKIME AIDO CHORA—DALYVAUKIME 
JO METINIAME KONCERTE SEKMADIENI

WOLF AUTO REPAIRSJ •. ; . • . i I ’

TRUCKS AND PLEASURE CAR? REPAIRED

LDS 46 Kp. Narių Žiniai
Antradienj, spalių-October 3 d., 

7 vai. vakare įvyks LDS, 445 kp. mė
nesinis susirinkimai. Viši nariai pa- 
sistengkite ateiti. Susirinkimas bus 
toj pačioj vietoj kaip ir visada kad 
būna. / Į ?

Patenkinančiai ir už prieinamą kainą sutaiso automobi
lius. Speciališkai - gerai ątliekd sekamus darbus.

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampai E.’rfad St.

Bosai, matydami, kad polici
ją ir mušeikos negali sulaužy
ti streiko, pasikvietė j talką ir 
moteris bei merginas, kaip šni- 
p i n ėtojias-provokatores, kad 
duot1 policijai progą areštuoti 
pLk’ietininkus bei iškirst kokią 
Šunybę.

Darbų gavimo agentūros yra 
padariusios sutartį su bosais 
pristatyt jiems streiklaužių. 
Kur tik sužino kokį nors kriau 
čiaus adresą, tai agentūra Ir 
siunčia jam laišką su pakvie
timu į darbą. Kada kriaučius 
j agentūrą - nueina, tai jį iš
klausinėja, kokius darbus jis 
moka. Vieną tokį agentūroj 
užklausė, o kiek tu nori už 
padarymą švarko ? Jis atsa
kė, kad $26. ’Tad agentūros 
viršininkas pasakė: gerai, ėik 
ir dirbk; gali uždirbti daug 
pinigų; darbo laikas neapribo
tas; apsaugą gausi nuo dirbtu
vės iki narnoj o nuo namų iki 
dirbtuvės; gali būti be jokioš 
baimės'po-mūsų tvirta apsau
ga. Darbininkas pasakė/ kad 
jis pats matė sėdintį ginkluo
tą sargybinį, kuris apgina ske- 
bus nuo streikierių.

* Unijos raštinėj randasi apie 
tuzinas laiškų nuo darbininkų 
su tokiaiš 1 pranešimais / apie 
savo patyrimus darbų agentū- 
rosę. . , , • •

Bet nežiūrint, kokias strei
ko laužymui pastangas bosai 
daro, mūsų kova abelnai eina 
linkui pergalės, ir jau laimėta 
dešimtoje dirbtuvių, kurios 
susitaikė su savo darbininkais: 
įvedė 40 valandų darbo savai
tę su alg a nuo $35 iki $45 
per savaitę ir su pripažinimu 
Industrinės Unijos.

Rytoj 
įdomių •

NEW YORK
"Majestic” laivu atvyksta?! W. 
18th St. prieplauką T. Mann, 
veteranas* Anglijos darbininkų 
vadas. Jis norėjo būti prieš
kariniame kongrese. Bet Am
erikos vyriausybė vis nedavė 
jam leidimo įvažiuoti. Paga
linus, per darbininkų’ spaudi
mą Washington© -valdžia buvo 
priversta įsileist Tom Manną. 
TaČiaus jo pribuvimas į prieš
karinį kongresą buvo jau su
vėluotas porą dienų.

Tom Mannui dabar bus ren
giama * prieškariniai mitingai 
New Yorke ir kituose miestuo-

NEW YORK. — Areštuotas 
lįaipo raketięrius Ed. McLau
ghlin, Dąrbo ..Federacijos Tin
kuotojų Unijos pagęlbininkų 
pirmininkas. Distrikto proku
rorui įteikta, šimtas prisiektų 
liudijimų, kad , .McLaughlin 
ėmė sau $12.50 jki $15 per 
savaitę iš kiekvieno po jo .ko
manda eęamo Radio City dar
bininko 
davė, tą iš dąrbo pavarė.

F e d era cinės, Maliavotojų

* • Sekr
(232-233)

. Jis yra pagarsėjęs, kaip An
glijos laivakrovių ir kitų dar
bininkų kovingas vadas. ftž 
tai buvo daugelį sykių įkalin
tas. Paskutiniu kartu pernai 
jį Šešiems mėnesiams įkalino 
už vadovavimą alkanųjų mar- 
šavimui ant Londono. Bet 
greitai iškilo tokios smarkios 
ir didelės darbininkų demons
tracijos, reikalaujant jį paliuo- 
suoti, jog Tom Mann neužilgo 
buvo paleistas iš kalėjimo.

• Evergreen 7-1643'
niai krautuvėse 
brangūs.

Po prakalbų buvo klausimai 
-atsakymai. Pirmininkavo d. 
R. Mizara. *

Buvo • parinkta aukų Ko
munistų Partijos rinkimų va
jui. Aukojo po dolerį— Dr. 
J. J. Kaškiaučius, J. Niūtarta, 
M. Simanavičius, J. Šimėnas, 
J. iRužinskas, ’G. Stasiukditisk 
ir* Bigliauškaš, po '50d 
kiutė, jJ. čibirka, Jūrgis'Valin- 
čius, K. Jonušą, S. Vėrtelka, 
P. Paškiitid;' Ch. Bhnfrn' it J. 
V? Navikienė; po .256-^' M. 
Vaičekauskaitė, J. Jonukas,' 
A.1 Lisauskai, BalthtšMtiš, A. 
Balčiūnas, D.!(Patrik'; ’JotaUta 
ir Williams, shiūHcių 
viso ' $21.56.

NEW YORK-, — Požeminiu 
gelžkeliii laikraščiu pardavi- 

standu.S'’ turi apėmus 
i. Jos dar-

Bus patraukianti programa:, 
prakalbos, muzika, masiniai 
vaidinimai, šokiai. Dainuos gar 
sus negras , tenoras Asadota 
Daf ora; bus special is negrų 
Šokis, vaizduojantis jų tautos 
žmonių papročius Afrikoj.

Ęazaręnjaų)gi, bus galima 
pasipirkti daug naudingų bęi 
gražių daiktų fųž pusę kainos 
ar pigiaųį} jlankykimės

ItOSii .

Sergančių 
Chroniškos

šį penktadienį, spalio 6 d., 
kaip 8 vai. vakare, "Laisvės” 
svetainėje, įvyksta beridi’o 
fronto plačiojo' kdfniteto susi
rinkimas, kuris’h'ėjvyko praė
jusį penktadienį, iŠ priežasties 
mažo delegatų atsilankymo* 1

Šis ' Susirinkimas bus viends 
iš 1 svarbiausių. Nes • jis' yra 
paskutinis prisirengimui prie 
bendro fronto konferencijos.

Delegatai, turite prisirengti 
su sumanymais konferencijai.

Taipgi, ar jau visos organi
zacijos išrinkote delegatus bū
simajai konferencijai? Jeigu 
ne, tai tuojaus pasirūpinkite.

Bendro Fronto Sekretorius,
P. Taras.

REIKALINGAS “dženitorius” prie 
6 šeimynų namp prižiūrėjimo East 
New Yorke.

Gaus 4 kambarius, damokant ran- 
dos 7 dol. mėnesiui; Telefonuokite 
Newtown 9-5916, arba rašykite laiš
ku: J. .Stankus, 8448—63, Rd. Elm
hurst. ■ | .> :■ j ■

Nesako Del Ko Iššaukė
Siuvėjas Streikan

NEW YORK. - Pereitą sa
vaitę sustreikavo keli tūkštafi- 
čiai darbininkių, siuvusių vaikų 
drabužius. Streiką iššaukė 
International Ladies Garment 
Workers Unijos 91-mas loka- 
las. Socialistuojanti unijos 
vadai slapta derisi su bosais 
ir nieko nepasako darbinin
kėms, del kokių sąlygų jos 
streikuoja.

Eilines siuvėjos dabar per 
šapų komitetus reikalauja pa
sakyt sąlygas ir pačios skelbia 
kovą už darbo laiko sutrumpi
nimą iki 35 valandų per sa
vaitę.

Unijos 905-to .lokalo eiliniai 
nariai kaltina^Ifad d w šios 
uiiijos viršininkai nusuko $60,^ 
000 unijinių pinigų.

Darbo Federacijos 
Dnij<^Raketieriai

Jau rpums visiems yra gerai 
žinoma, kąd Aido Choras tar
navo ir.tąrnau j a mūsų darbi
ninkiškom, draugijom veltui. 
Qi tuom tarpu, yra nemažai 
išlaidų choro pasilaikymui. 
Choras, kiek man žinoma, fi
nansiškai silpnai stovi ir daini
ninkai nusiminę del finansų. 
Aukų Choras dar iki šiol ne
prašė X

Taigi, draugai ir drauges, 
ir visa darbininkiška visuome
nė,' dalyvaukime Aido Choro 
koncerte ir paremkime jį fi-

KRAUJO SPECIALISTAS
X Gyd»n Otnin* ir chroniška* vyrų Ir 

‘ moterų ttg** kraujo ir odoe , 
Padarau ištyrimu* k*-4ujo ir tiesumo 

’ DR. MEER
186 W. 44th St. Room 302 

Naw York, Ji. Y.
Valandos Priėmimo t

Ryto nuo 10 iki 1. Po pietų 
iki 8 valandai vakare

Sekmadieniai* nuo rfto iki f2 dienų 
Telefonas Lackawanna 4-2180

IŠRANp^y().nMAI
PASIRANDAVOJĄ' 'Williamsburge 

fornišiuotas (didelis kambarys del 
vieno, ar dviejų vyrų, ant atskiri) 
floro , su visais pilnais įtaisymais. 
Randa pigi. Kreipkitės:

110 So. 1st Ši., Brooklyn, N. Y. ;
.. • y (232-233)

nejimo
Collier Korporaciįk 
b i n i n kai-pardavinėtojai yra 
priversti dėvėt tam tikras uni
formas, nepaisant, Šilta ar šal
ta. Už uniforma^ jie kompa
nijai moka po 25 ceųtus į sa
vaitę. kompanijos šnipai nuo
lat tėmija "standų” darbinin
kus, ar riesišneka vienas su 
kitu, ar vikriai dirba ir t.t. 
Kad ir šaltas būtų oras, ne
valia nei elektrikinių pečiu
kų turėt apsišildymui, nors 
darbininkai patys užsimokėtų 
už elektrą.

Oras požeminiuose gelžke- 
liuose yra tvankus; metalinių 
dulkių nuo besidėvinčių relių- 
traukinių pilna, kas greitai pa
liečia plaučius žmonių, turin
čių nuolat būti.iksubvėse. Tuo 
būdu vidutinis, amžius laikraš
čių pardavinėtojo tuose tune
liuose yra tiktai 40 metų.

Vienas ,iš j jų rąšp,7ka<j pra
sideda judėjimas ta^į- tų dar-

403 EAST X4tji SįTREET
Kamšąs Ist^Avenue

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Išbalzamuoja ir jaidoja numirusius 
ąnt visokių kąpinių; parsamdo au
tomobilius ir kertėtas veselijoms, 
krikštynoms- ir pasivažinėjimams.

Sekmadienį 
vakare priėjo kimštinai pilna 
žmonių "Laisvės” svetainė, kad 
pasiklausyti drg. J. P. Mille
rio, "Vilnies” administrato
riaus, įspūdžių iš Sovietų Są
jungos ir Lietuvos, iš kur jis 
ką tik sugrįžo.

Drg. Milleris interesingai 
nupiešė patyrimus iš Sovietų 
šalies apie naujovišką fabrikų 
kūrybą, apie gerėjančią darbi
ninkų būklę, spartų masinės 
kultūros plėtojimąsi, kolekiy- 
vius ūkius ir t.t. Lankyda
masis kolektyvėse farmoše", 
ypač Sovietinėje Baltarusijoj, 
drg. Milleris patyrė1, kad nė tik 
nėfra tarp ūkininkų badb, kaip 
tauškd kapitalistiniai ir s'o'cial- 
fašistiniai laikraščiai 
lektyviar ūkihinkai gerai mai
tinasi ir valgo pilna burna. Tik" 
kurie sulig buržuazinio nusi
statymo neina • į 1 kolektyvius 
ūkius, tie1 kai kur gauna pusė
tinai paskursti.1 Dkr netrūksta 
ir buožiškų sabotažninkų, ku
rie, norėdami pakenkti Sovietų 
politikai, tyčia laiko bergž
džias karves, nedirba žemės; 
bet pasimokindami iš savo žio
plumo ir vargo, daugelis jų 
paskui prašosi priimti į kolek
tyvus.

Lietuvoj būdamas drg. Mil
leris patyrė apie nepaprastai 
sunkią ten darbininkų būklę ir 
beviltingą varg^ smulkių ir vi
dutinių ūkinin 
dūktai baisiai jęųpigę, o pirki- 

beprotiškai

Telephone Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS'
LIETUVIS GRABORIUS

• (Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoja tin

kamai ir ūž> prieinamą kainą 
Parsamdau autoihobilius vestu

vėm, parėm, krikštynom ir kito
kiem reikalam.
402 Metropolitan Avenue 

(Arti Marcy Avenue) 
BROOKLYN, N. Y.'

PARDAVIMAI :
Parsiduoda. Delikątęssen :

Parsiduoda groserne ir biznis ii 
dirbtas gerai, per daugel) ūneti 
Priežastis pūrHąvimb: \savihinkas ti 
ri apleisti miestą. Kreipkitės 11 
Perry ’St.

RE1KALAV1MAJ
REIKALINGAS partnerys į barber 

shop biznį. Biznio vieta išdirb
ta per daugelį metų, 'gera proga 
lietuviui stoti į pusininkus. Kreipki
tės šiuo antrašu: 1031 3rd Avė., 
Brooklyn, N. Y.

ir Mėšlažar-
-.igos. Nervų 
iki Nesveiku-

JONAS STOKES
FOTOGRAFAS 

šiuomj pranešu savo kostume- 
riams, kad perkėliau savo studiją 

naujon vieton, 
po numeriu 
512 Marion Št., 
kampas Broad
way, Chauncey 

iŠ t r e e t stotis 
Brooklyn, N. Y.

i Naujcy vietoj 
s t u d i ja daug 
geriau įrengta, 
todėl paveikslai 
padaromi kuo- 
puikiausi.

STOKES

jiansiškai. Juk jeigu Aido 
Choras atsišauktų aukų; mes, 
be^abejonės, aukautume po ko
kį pusdolerį jo ^palaikymui. 
Tai kodėl gi dabar nenueiti į 
jo metinį koncertą ir neparem
ti jį, užsimokant pusdolerį 
įžangos? • 1 ■ ' • •

Aš tikiu, kad Brooklyno ir 
ąpielinkės lietuviai a^k^ėjips 
atydą į šį įriminirhą ir nedė
lioję bus pilna Labor Lyceum 
svetfain^ publikos parėmimui 
Aido Choro. ■. ■ t ■ ?„ . . . ,

BROOKLYN
i, lųąų drg. Millerio, frakai 

>l uli U. i•-/n (1 kje

MATHEW P. BALLAS (NC.
( B l E L A U S K A S ) 
G R A 3 O R i U S 

MBALMERS 
BROOKLYN. N. Y.

MŪSŲ. (STAIGA ATLIEKA . SEKANČIUS • DARBUS: 
MIRUSIUS PAFVEŽAM IŠ VISU ŠALJU, IR 'iŠ ČIA 
PASIUNČIAM (. KUR KAM REIKIA. TURIM PRIVATIŠKĄ. 
PIRMAJAI PAGALBAI ĄMBULANSINl AUTOMOBILIU, 
KURIUO PATARNAUJA^ NUVEŽTI į LIGONINĘ IR 
PARVEŽTI,- TURIM MOTERĄ MIRUSIOMS .MOTERIMS 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM GRAŽI 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.
■ ' VISAIS, TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS (MUS, O MES 
KUQOERlAUtyAJ PATARNAUSI. •

> ' MŪsų RASTINE ATDARA DIENĄ. IR NAKT( MŪSŲ. 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.

MEDIKALIS PATARNAVIMAS 
v , , diena ir naktį

DR. FILURlS’
.(Buvusio asistaritų Hamburgo Universiteto

. klinike). . > , >
LIGOS: Odos, kraujo ir lyties-slapinlmosl 
organų. Beskausmis gydymas garankž- 
čtu0tų kraujagyslių. Patarimai Daktarų- 
Specialistų visose ligose. .'
Valandos: nuo 10 ryto iki 10 vakare 
Nedčlionyis: nuo 10 ryto iki 2 po pietų 
113 W. 42nd ST. NEW YORK

■ tarpe > Broadway Ir 6th Avenue
PAY Pasitarimai ir $^>OO 

“‘‘A ’. egzaminavimas

BROOKLYN, N. Y 
attan Avenue ' 1

biį lapeliui? dalinąh 
bono Paulionio bažhycios, ka
da žmonės pradėjo eiti lau
kan, matėsi mažai jaunimo, o 
daugiausia senyvi žmonės.

Ateina kelios senesnės mote
rys; viena augšto ūgio mote
ris su maža mergaite ima iš 
manęs lapelius; aš padaviau 
vieną lapelį; jinai paėmus su
plėšė tą lapelį į mažus kaval- 
kus ir sugrąžino man atgal, ir 
liepė man eiti nuo šaligatvio. 
Aš jai atsakiau, kad aš čia 
turiu teisę stovėti, nes ir aš 
moku taksus už šaligatvius. 
Tada ji man mušė kumščiu į 
galvą ir stūmė nuo šaligatvio. 
Aš vėl užlipau ant šaligatvio; 
paskui ji bandė atimti iš ma
nęs lapelius/ bet ir |as buvo 
veltui, ir aš ją smarkiai pa
stūmiau nuo :• savęs. * Aria gi 
ėmė rėkti:' "Neimkite lapelių 
iš tos bolševjkiės!”

žmonės teiravosi, kas .tie do 
lapeliai ir ėmė jups dar smar
kiau. Buvo žmonių, kurie ban
dę ;šųstąbd.y|i įdųkusią moterį. 
Ątbęgp ir jaunos mergaitė? 
skersai ^ątvės, stabdė . Savo 
motįną ir praeiviai t barė, fą 
įųiH^sią 'mpferjšl^ę, , ... .

. Pąskūį nabage nuėjo nąino, 
keikdama susipratusius dąrbi- ' ‘ j ■ >• 1 ' 1 ■■

252 Berry St, Brooklyn, N. Y
arti Grand Street

; Telefonas Evergreen 6-3959
Ofiso valandos nuo 1 IM i kas dlen, seredoms ir subatoms 

M ‘ nuo* 6 iki 7:10 vaL vakarais.

DR. B. SH1FEJRS0N
DANTŲ >GYDYTOJAS

Vąjąndoą nuo.j9, rytoji 9 
vakare

Vyry ir Motery 
Ligos Gydomos 

šiandien ateiki- 
w te delei savo svei- 
A katos ištyrimo, o 
I jums bus išaiškinai ta, kaip jūs fiziši- 

kai stovitę.
I Odos Nušašėji- 
f mai, Nervų Ligos, 

’J Abel nas £ilpnu- 
r mas, Skjivto Žar-

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pabandykite!

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisvės” Name

įl‘ M Brooklyn, N. Y. . ■ į t

, LaunejimŲ
Iš pradžios nuo paskelbimo 

kostumeriškų kriaučių ir bu- 
Šelmanų streiko bosai stovėjo 
išvien kaip uola; bėgyje dviejų 
savaičių paskui susvyravo; už
stojus trečiai savaitei, bosai 
jau pradėjo skaldytis į mažes
nes grupeles; pabaigoj trečios 
gi t savaitės, • atrado, kad bosų 
frontas jau gana pakriko; ir 
daugelis pradėjo reikalauti de
rybų bei taikos ‘su streiką ve
dančia Industrine Siuvėjų Uni-

LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerkonišku Stilium

ALEX & URBAITĖS 
GENERAL CONTRACTORS

' '| Carpentry, Painting - ■,
I Art1 Decorating

’ Pertaisome senus narius ir budar , jĄ 
vo jame naujus. Perbūdavo jame f ron- 
tus, sudedame duris ir įdedame šie- 
tus (scręens) į duris, langus ir 
porčĮu^j l^ngiambį ^ąusį Visokiems

NEDALIOMIS 
Nuo lO fkf 12 vaL I

. <« i ’ ’ A1®8įdegimas bei Reumati 
mai. 1 * ' 1

Kvėpuojamųjų Kanalų ir Kitos li
gos yra sėkmingai; gydomos naujo

ms!, La
boratoriniai Tyrimai, Serumų bei 
čiepų ĮšmirkštimaL < t

■ , . Prieinama Kaina 
Sąlygos pagal jūsų išgalę, I 

Ištyrimas ir Patarimas Veltui
KALBAM LIETUVIŠKAI 

Br. zins
110 East 16 ST. N. Y.
Tarp 4th‘ Avė. ir Irving Place 

Įsisteigęs 25 metai
Valandos—9 A. M. iki 8 P. M.

O Sekmadieniais 9 A. M. iki 4 P. M.
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