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KRISLAI
Streikierių šelpimas. 
Išvien su Bedarbiais. 
Ką Valdžia šelpia. 
Jaunuoliai ir Moterys 
Kovoj prieš Fašizmą.

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių

IN TWO PARTS

PART ONE

Komunistų Partija ragina au
dėjus kovoti už regu Ii arę pašal
pą streiko metu. Huntsville, 
Ala., darbininkai, miniomis ap
supdami šelpimo centrus, jau 
privertė šelpti streikierius.

Sykiu veikdami tūkstančiai 
audėjui gali juo geriau išreika
lauti pašalpos, negu paprasti i 
bedarbiai. Pas streikieriusĮ 
augščiau išsivystęs susiklausy- Į

ir kovos ūpas, | VaMŽld Šilki“
JXfX’Xe&l » s Bifionus Merit I 
po streiko dirbantiems taip pat Į 
reikia kovot išvien su bedar
biais už pastarųjų šelpimą.

Dirbančiųjų masių įsitrauki
mas į bedarbių kovas greičiau 
priverstų valdžia išleist bedar
bių apdraudos įstatymą visai ša
liai.

ROOSEVELTO KOMISIJA KRIKDYS AUDĖJŲ STREIKĄ*

Jei randasi tokių, ką šneka, 
iš kur ims valdžia pinigų?”

WASHINGTON. — Pagal 
Roosevelto NRA advokato 
Richbergo paskelbtas skait- 

i lines, šalies valdžia nuo 1983 
m. kovo 1 d. “paskolino” 
(geriau sakant, sukišo) virš 
$8,000,000,000 Wall St. ban
kams, trustams, didiesiems 
morgidžninkams ir kitiems 
s t a m b iems kapitalistams.

it.ikia jiems nurodyt, joj, nuo j^ur isnaudotojai gavo 1S 
1933 m. iki šiol Roosevelto vv- , m j i • • k- io .... . . . . * valdžios 10 doleriu, tai be-1
šelpė didžiuosius bankus, trus-1 ^^111 SBlpimm valdžia te- 
tus, gelžkelius ir kt. kapitalis-if ave ę Volelį. Sau]e e 
tus [siurbėlių, vadinasi, dešimts’

Jeigu NRA valdžia iš geros ’ kartų gausingiau sušelpta, 
valios taip apipila šalies pini- negu 15 milionų bedarbių, 
gaiš peniukšlius kapitalistus, 
tai darbininkai turi parodyti sa
vo pasiryžusią valią ir prispirt 
valdžią šelpt visus bedarbius ir 
streikierius.

❖

' 2 ASMENYS UŽMUŠTI, 24 PAŠAUTI, 
! POLICIJAI UŽPUOLUS PIKIETUS

no. Mūšis prasidėjo, kuo- 
i met vienas skebas peršovė 
‘streikierių pritarėją H. Bur- 
’ nette.

AUGUSTA, Ga.—Kuomet
i Senieji Vadai Pritaria Streiklaužiškai Prez. Roosevelto Ty- streikieriai pastojo kelią ei- 

rinėjimo Komisijai; Streiko Komiteto Pirmininkas Fr. nantiems iš Enterprise au- 
dyklos streiklaužiams, poli- 

Icininkas Bair vieną pikie- 
..... , . . .. jtuotoją pašovė, veikiausia

rais fabrikantais, bet jis ne- j mirtinai, ir du kitus netaip 
Patį Bairdą

Gorman Kalba Apie Atskirų Sutarčių Darymą Su Bosais
HYDE PARK, N.Y.—Pre- ........... ............ ........ ... ..........

zidentas Rooseveltas rugs. 5 reikalauja, kad bosai įvestų (pavojingai? ~ L
d. padarė stambų žingsnį sąlygas, kurias išstatė pas- Į streiideriai taųr~pačiupinė- 
delei suardymo visuotino kutinis United Textile Uni-’ 

... ................ . ’ ’ jos -----
... v. i jo, kad jis atsidūrė ligoninė- 

audejų suvažiavimas. je
Vadinasi, Gorman siūlo lau- jųuo Sibley audyklos poli-

audėjų streiko. Jis paskyrė 
trijų asmenų komisiją, ku
riai pavedė ištirti darbinin
kų nusiskundimus bovelnos, 
vilnonų, šilkų ir kitose gimi- 

i ningose pramonėse. Komi- 
! sijos prievolė bus tuo pačiu 
|laįku tyrinėti ir fabrikantų 
I “vargus”—problemas. Ko- 
(misija turės išduot prezi- 
i dentui raportą su savo pa
barimais nevėliau kaip spa
lių 1 d. Į komisiją įeina to
kie NRA politikos šulai, 
kaip New Hampshire vals
tijos gubernatorius J. G. 
Winant, M. Smith iš Atlan
tos, Ga., ir R. V. Ingersoll 
iš Brooklyno, N. Y. Komi
sijos nariams bus mokama 
po $25 algos į dieną ir dar 
padengiama jų kelionės ir

žyti streiką dalimis.
Darbininkai, Atmeskite Tas 

Viliūgiškas Derybas
Audimo Fabrikantų Insti

tuto pirmininkas Sloan “su 
didžiausia pagarba priima 
bile taikymo komisiją, kurią 
paskirs prezidentas.”

Bet darbininkai turi ener
gingiausiai atmesti tokius ’ 
pasimojimus komisijų ir N- 
RA derybų, kurių tikslas 
yra išsklaidyt audėjų spė
kas, palaužt jų kovą ir su
varyt atgal į darbą be lai
mėjimų, o tada jau neva! 
svarstyt jų reikalavimus.

ei ja bombomis blaškė pikie- 
tuotojus ir areštavo.

GREENVILLE, S. C. — 
Kovoj su policija ir ginkluo
tais skebais penki darbinin
kai liko sužeisti, jų tarpe 
keturios moterys.

Mūšyje tarp streikierių ir 
skebų ties Saxon audykla 

(tapo sužeistos keturios mo
terys.

Kada į New Yorką atvažiavo negras kovotojas, 
Angelo Herndon, ji tūkstančiai darbininkų pasiti
ko ir ant rankų nešiojo. Jis buvo Georgijus vals
tijoj nusmelktas 18 metų į katorginį kalėjimą už 
bedarbių organizavimą. Per darbininkų pastan
gas jis dabar paleistas po $15,000 parankos iki 
apeliacijos bylai Augščiausiame šalies Teisme.

NUŠOVĖ DAR 12 STREI
KO PIKIETŲ

CHARLOTTE, N. C.—Mi-1 
licija ir policija rugs. 6 d. i

Be kitų fašizmo plėgų, Inu§Ove šešis audėjų streiko j
, kuomet šie( 

norėjo išvest streikan dar 
vienos audyklos darbinin-

23 kus. Keturiolika streikierių 
i sužeista.

HONEA PATH, S. C., po
licija ir skebai nušovė pen
kis streikierius ir pašovė 

Į dvyliką.
GREENVILLE, S. C., vie

nas policmanas šešiais šū
viais užmušė streikierį Leo
ną Carrolį, 27 
žiaus.

WARREN, R. I.— Strei-(stato prieš “žydišką intelek-!kė, kad

Turime plačiau traukt jauni
mą ir moteris į kovą prieš fa
šizmą, 
galima jiems ir joms primint’ 
kad ir tokius faktus. Vokieti-j 
joj fašizmas iš darbų pramo
nėje ir prekyboje išveja visus 
nevedusius jaunuolius iki L. 
metų amžiaus. O Italijos fašiz
mas pasinešė išmesti visas mo
teris darbininkes ir tarnautojas 
iš dirbtuvių ir raštinių.

GINKLŲ KOMPANIJŲ IR
VALDŽIŲ GRAFTAS

WASHINGTON. — Vie
nas augštas Argentinos val
dininkas gavo $50,000 kyšių 
ir tūlas Brazilijos karo lai
vyno tūzas gavo $150,000 
grafto iš Anglijos Vickers 
ginklų kompanijos ir Ame
rikos Electric Boat Kompa
nijos. Jiedu pasidarbavo, 
kad Argentina ir Brazilija 
užsisakė pojūrines valtis 
(submarinus) iš tų kompa
nijų, kurios išvien veikia ir 
pelnais dalinasi.

Septyni metai atgal, kilus 
kivirčams tarp Chilės ir Pe
ru, minimos kompanijos su
sitarė, kad submarinus Chi- 
lei statys angliškoji Vickers 
firma, o Peru respublikai 
amerikinė Electric Boat 
Kompanija. Gaut pinigų 
del Perų submarinų, bu
vo Amerikoj išparduota 
Perų bonų už $75,000,000. 
Šiuos bonus pardavinėjo ir 
Wiggins, kuris paskiau tapo 
Roosevelto finansų ministe- 
riu. Peru gi toliau pasi
skelbė, kad negali nieko at
mokėti pirkusiems tuos bo
nus.

Tokius faktus aikštėn iš
kelia Amerikos senatinė ty
rinėjimo komisija.
BULGARIJOJ TEISIA

KAREIVIŲ
Bulgarijos sostinėje, 

fijoje eina byla prieš 
kareivių. Jie kaltinami, 
kad dalyvavo priruošime 
rugpj. 1 d. demonstracijų 
prieš karą ir fašizmą. Tei
siamiems gręsia mirties 
bausmė.

MACON, Ga. — Įkalinta 
8 audėjų streiko pikietinin- 
kai.

150

So-
150

Streikieriai Atgriebė 
Pašalpą Kaip Bedarbiai

HUNTSVILLE, Ala. - 
Šičia audėjai streikuoja nuo 
rugpj. 17 d. ir jie gaudavo 
pašalpą kaip bedarbiai. Bet

Hitlerio Grūmojimai 
Komunisty Judėjimui 
NUREMBERG. — Ket- 

virtame nazių partijos kon
grese buvo perskaitytas Hi
tlerio manifestas. Jame Hit
leris augština Vokietijos fa-’prasidėjus visuotinam strei- 
šizmą, kaipo kultūros tvir- kui, vyriausias pašalpos ad- 
•tumą prieš komunistinę re-! ministratorius H. L. Hop- 
(voliuciją; naziii “idealus” jis ■ kins iš Washington© patvar- 

1 streikieriai negali 
kieriai nugalėjo policiją ir tualizmą” ir šaukiasi visų būt šelpiami; ir Huntsvillės 
atėmė iš jos savo streiko va-) kapitalistinių šalių pritari-į audėjams pašalpa buvo sū
dą.

Visi Streiklaužiai Yra 
Apginkluojami

CHARLOTTE, N. C. — 
Kompanijos duoda ginklus

1 1 J 1 • * , minėki- j ne sužiniems skebarhs,

metų am

mo.

Svarbus Išradimas .t 5. V
Paryžiaus “Matin” praneša, 

kad vienas Rouene gyvenąs me
chanikas suradęs būdą iš jūros 
vandens benzinui gaminti. Sa
vo formulę jis sutinkąs parduoti 
už 2 bilionu frankų. Jo paga
minto benzino kvorta kaštuotų 
3 santimus. Reuterio žiniomis 
išradimu susidomėjo Francūzų 
karo ministerija.

ATITAISYMAS
Remiantis bendrosios spau

dos pranešimais, “Laisvėje”

1]0 (gyvenimo lėšos.

• stabdyta. Tad jie rugs. 4 d. 
arba kalėjiman i masiniai apsupo vietinius 

> moksli-'šelpimo punktus ir grūmo- 
ninkus, artistus ir kitus kul-Įdami visai neišleist valdi- 
tūros skleidėjus, tačiaus j ninku privertė juos išnaujo 
Hitleris skelbiasi kultūros 
apaštalu.

Užsienių laikraščių korės- ’ 
pondentai suprato Hitlerio j 
manifestą, kaipo grąsinimą1 
dar daugiau galvų nukapoti 
revoliuciniam darbininkam.

šelpti streikierius kaipo be
darbius. <*

T.D. Apsigynimo Pagelba
Streikuoiantiem Audėjam

BOSTON, Mass. — Tarp-
buvo paskelbta, kad virš tautinis Darbininkų Apsigy- 
3,000 audėjų sustreikavo 
Eastone, Pa.

Dabar vienas draugas ea- 
stonietis mus šitaip infor
muoja:

“Turiu pranešti, kad nie
ko panašaus nebuvo ir nėra, 
kol kas. Čia yra nusistaty
mas toks, kad laukti iki 
streikas išsiplėtos kitur, ir 
tik tuomet išeiti.”

Iš paties atitaisymo drau
gai audėjai matote, kaip yrą 
svarbu, kad jūs patys diena 
iš dienos duotumėt ‘Laisvei’ 
pranešimų iš visų audyklų 
centrų vis tiek, ar kur strei
kuojama ar tik streikan 
rengiamasi.

nimas pasižadėjo visomis iš
galėmis teismuose apginti 
areštuojamus s t r e ikierius. 
Sykiu jis išleido lapelius su 
patarimais areštuojamiems, 
būtent:

Niekados teisme neprisi- 
pažinkite kaltais. Reikalau
kite Grand Džiūrės teismo. 
Stengkitės patys apsiginti, 
išrodydami ryšius tarp fab
rikantų, valdžios ir polici
jos. Darbininkai, kimštinai 
užpildykite teismus, ir rei
kalaukite, kad paliuosuotų 
jūsų draugus. Demonstruo
kite prieš kalėjimus, kur bū
na įmesti streikieriai.

15,000 Pikietuotojų
NEW BEDFORD, Mass. 

—Rugs. 5 d. Pepperell audy
klą pikietavo net 15,000 
streikierių. Čia darbuojasi 
Anna Burlak, kairiosios Na- 
cionalės Audėjų Unijos sek
retorė. Federacinės unijos 
nariai uoliai pritaria josios; 
prakalboms už vienybę visų 
unijų ir visų darbininkų.

Su komisijos pagelba Ro- 
oseveltas mulkins darbinin
kus, būk valdžia jieško jiem 
“teisybės” ir išspręs klausi
mą “jų naudai”; todėl, esą, 
nėra reikalo jums nei strei
kuoti. Jeigu komisija grei
tai išduotų savo raportą su 
patarimais, audėjai pamaty
tų, kaip viskas nukreipta 
samdytojų naudai; ir dar 
ryžčiau tęstų kovą. Todėl 
komisijai Rooseveltas duo
da beveik pilną mėnesį lai
ko; tikisi, kad per kelias sa
vaites galima bus nupuldyti 
streikierių ūpą, belaukiant 
kokių gerumų iš tų kapitali
stinių politikierių.
Darbo Federacijos Vadai 

Remia Komisiją prieš 
Darbininkus

W A SHINGTON. — Dar 
Rooseveltas nebuvo pasky
ręs, tik žadėjęs paskirti to
kią streiko laužymo komisi
ją, o streiko komiteto pirmi-

te, kad tokiomis gudrybėmis 
buvo sulaužyta laivakrovių 
ir visi kiti streikai, kur tik 
darbininkai pasidavė NRA 
komisijoms ir deryboms. To
dėl griežčiausiai atmeskite 
dabartinį Roosevelto, fabri-

bet ginkluoja ir nesusipra
tusius darbininkus, dar teb
einančius dirbti.

MARION, N. C. — Fabri
kantai organizuoja fašisti
nes c gilantes” govėdas ko
vai brieš skraidančius strei-

kantų ii senųjų \adų Pasi"|Rięriu būrius, kurie uždari- 

 

kepimą. i ^ja dirbtuves.

Streikuokite, masiniai pi-j 
kietuokite, laikykite uždą-1 
ras visas dirbtuves, kol tik! 
laimėsite savo reikalavimus.! 
Tuo pačiu laiku skleiskite( 
streiką, kad jis visur pasi-. 
daryt šimtaprocentinis.

Svarbiausi Reikalavimai

“Užmuštinai Šaudyti 
Streiko Pikietus”

South Carolines milicijos 
komandieriams yra duota 
komanda “šaudyt kovingus 
streiko pikietininkus, taip 
kad ant vietos užmušt.” To

30 valandų darbo savaitė! nežiūrint, 650 pikietininkų 
be jokių išimčių. ; Greenvillėj šturmingai už-

Nelavintiems darbinio- puoiė kelias audyklas ir iš- 
kams bent $13 per savaitę; vedė jų darbininkus į strei- 
pusiau-lavintiems $18; išla- ką, nors 125 milicininkai 
vintiems $22.50; augštai iš- saugojo dirbtuves, užsidėję 
lavintiems $30. plienines kepures ir pilnai

Sumažint mašinų skaičių kariškai buvo įrengti.
plienines kepures ir pilnai

kiekvienam darbininkui.
Pripažint darbininkų uni-

ninkas Fr. J. Gorman tai Sugrąžint darban visus, 
žingsnį karštai užgyrė. Gor-(kurie buvo pavaryti už uni-

ROMA, VIII. 18. E.—Italų 
vyriausybė pritarė Austrijos 
prašymui prailginti leidimą Au
strijai ir toliau laikyti padidin
tą kariuomenę.

VISAS MOTERIS Iš DAR
BŲ IŠVYSIĄ

ROMA. — Pranešama, 
jog Italijos diktatorius Mus
solini rengiasi išvyt visas 
moteris iš darbų fabrikuose 
ir kitose įmonėse. Mussoli- 
nio laikraštis “Popolo d’Ita- 
lia ” rašo, kad tokius dar
bus dirbančios moterys pa
sidaro perdaug nepriklauso
mos, neigia savo vyrus ir 
nenori vaikų gimdyti. To
dėl, girdi, sveikiausia būtų 
tautai, kad tik vieni vyrai 
už algas dirbtų, o moterys 
daugiau vaikų perėtų.Blogas Vaisių Derlius

ŽIEŽMARIAI. *— šiemet yra 
visai menkas obuoliij derlius, j 
Ūkininkai susirūpinę, nes iš so
dų kasmet gaudavo nemaža pa- plikais durtuvais užpuolė 
j amų.

Greer, S. C. — Milicija

audėjų streiko pikietus.

man, kaip ir kiti Darbo Fe
deracijos vadai, numato, 
kad sekamas po komisijos 
raporto žingsnis tai bus su
šaukt valdžios, fabrikantų 
ir unijos vadų-biurokratų 
derybas. Per derybas gi tie 
ponai tikisi iškrikdyti visuo
tiną audėjų streiką pana
šiai, kaip tuo būdu iškrikdė 
automobilių darbininkų ir 
kt. streiku^. Gorman taip 
stačiai ir sako:

“S u p r a ntamas dalykas, 
kad mes eisime taip toli, 
kaip tik galima, idant pa
tenkint prezidento norus.”

Tuo pradėjimu Gorman 
pareiškė, kad nėra būtino 
reikalo daryt vieną bendrą 
su bosais sutartį; sako, gali
ma būsią taikytis su atski-

jinį veikimą.

Streikierių Kraujas Jau 
Plačiai Liejasi

ATLANTA, Ga. — Prie 
audyklos Trion miestelyje 
specialiai policininkai už
puolė šaudyti ir kitaip žalo
ti streiko pikietininkus. Nu
šovė streikierių pritarėją J. 
V. Blalocką; penkiolika ki
tų sužeidė. Streikieriai gy
nėsi, ir kova tęsėsi dvi va
landas. Tapo nušautas ir 
Šerifas W. M. Hix. Iš dar
bininkų pusės smarkiai ko
vojo net vaikai. Šerifo nu
šovimu taipgi kaltinamas 
vienas jaunas berniukas, ku
rio vardo dar policija neži-

Šimtaprocentinis Streikas 
Naujojoj Anglijoj

Is Bostono raportuojama . 
N. Y. Times’ui, kad Naujo
joj Anglijoj audėjų streikas 
eina jau 100 procentų.

LOWELL, Mass. — 50 po
licininkų buožėmis užpuo
lė ir išblaškė 2,500 Lowell 
Silk Mill pikietuotojų ir ar
eštavo viena darbininką.

DANIELSON, Conn? — 
Streikieriai apdaužė du au
tomobiliu, kuriais buvo ve
žama skebai. Viename va
žiavo ir pats Powdrell Kom
panijos iždininkas.

Phila. Streikas Plečiasi
PHILADELPHIA, Pa. — 

Užstreikuota jau 14 audyk
lų. Daroma masiniai pikie- 
tavimai. Streikieriai atėmė 
iš policijos septynis areštuo
jamus savo draugus.

■1
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Prieš Arbitraciją 
Tekstiliečią Streike!

Prezidentas Rooseveltas paskyrė “tyri
nėjimo komisiją” iš trijų — New Hamp
shire valstijos gubernatoriaus John G. 
Vinant, Marion Smith, iš Atlantos, Ga., 
ir Brooklyno miesto prezidento, Ray
mond V. Ingersoll, — “ištirti” einamąjį 
tekstiliečiu streiką.

Minėtai komisijai suteikiama teisė pa
skirti arbitracinę taryHą arba pačiai eiti 
arbitracinės tarybos pareigas, jei, girdi, 
streikieriai ir samdytojai to norės.

Šis visas žygis yra niekas daugiau, 
kaip sudarymas mašinos laužymui teks- 
tiliečių streiko.

Be abejojimo, kad ADF lyderiai ir 
samdytojai sutiks pavesti dalykus spręsti 
arbitracinei tarybai.

Streikieriai privalo stovėti savo reika
lų sargyboje ir atmesti arbitraciją. Ar- 
bitracijos keliu darbininkai niekuomet 
nieko nelaimėjo. Be abejojimo, kad val
džia ir samdytojai, o taipgi ADF lyderiai 
sakys jums, streikuoją tekstiliečiai: 
“Grįžkit jūs darban, o arbitracinę taryba 
paskui išspręs jūsų reikalus.” Kuomet 
darbininkai sugrįš į darbą, arbitracinę 
taryba su samdytojais padarys, kaip 
jiems bus geriausia, ir darbininkai iš to 
nieko gero nelaimės.

Todėl, draugai streikieriai! Griežtai 
stovėkit prieš arbitracinę tarybą, prieš 
grįžimą į darbą pirm, negu bus išpildyta 
jūsų reikalavimai.

Laikykitės visi streiko lauke, iki jūsų 
reikalavimai bus išpildyti!

Kovokite prieš atskirų fabrikų sutar
tis!

Visi išėjote į darbą drauge—drauge 
laikykitės, drauge kovokite, drauge, 
mėję streiką, grįšite į darbą!

lai-

Socialistą Lyderiai Atmetė 
Bendro Fronto Pasiūlymą

“Kairioji” socialistų partijos vadovy
bė — Nacionalis Veik. Komitetas — su
sirinkęs nesenai Mihvaukėje, atmetė, be
rods septyniais balsais prieš keturis, 
Komunistų Partijos pasiūlymą sudaryti 
Amerikoj bendrą frontą prieš karą ir fa
šizmą.

Komunistų Partija, kaip žinia, pasiūlė 
sekamus punktus, kuriais einant, būtų 
galima sudaryti bendras frontas ir abiem 
partijom vieningai veikti:

1. Kova už paturėjimą darbininkų 
streikų, vedamų už didesnes algas ir 
trumpesnes darbo valandas.

2. Už tuoj autinį pravedimą įstatymu 
Darbininkų Bedarbės ir Socialės Apdrau- 
dos Biliaus (H. R; 7598).

3. Už tuojautinį pravedimą Nepapras
to Farmerių Pagelbos Biliaus, kad apsau
goti farmeriams jų žemes ir darbo įran
kius, ir užtikrinti masėm duoną.

4. Už tuoj autinį pravedimą Negrų Tei
sių Biliaus.

5. Už bendrą kovą prieš karą ir fašiz
į mą.

6. Už plačiausį bendrą veikimą vietose, 
fabrikuose, darbo unijose ir kiekvienoj 
vietoj, kad iškovojus darbo žmonių ma
sėm geresnes gyvenimo sąlygas.

1 Kas, save skaitąs darbininkų reikalų 
gynėju, gali būti priešingas šitiems rei
kalavimams, šitiems dėsniams? Betgi so
cialistų lyderiai pasisakė prieš tai.

Tiesa, jie Komunistų Partijos pasiūly
mą atmetė “labai mandagiai” ir išsisuki
nėjančiai. Girdi, palikime šį dalyką 
spręsti patiems Internacionalams. Te
gul, sako tie ponai, Komunistų ir Socia
listų Internacionalai sudaro planus, tuo
met mes priimsime. Todėl jie nutarė 
atidėti šį dalyką iki gruodžio mėnesio, iki 
jie gausią nurodymų iš Antrojo Interna
cionalo! Tegul reakcija siaučia, tegul 
darbininkai badauja, tegul vargas ir 
skurdas plečiasi.

Bet sudaryti bendrą frontą prieš ko
munistus su ADF lyderiais ponai nelau
kė, iki jie gaus nurodymus iš savo Inter
nacionalo! Ne! Thomasai bučiuojasi su 
Greenais ir Morrisonais; jie pritaria pa
stariesiem puolime ant komunistų, ardy
me darbininkų judėjimo!

Socialistai darbininkai turėtų į tai 
kreipti juo didesnį domesį. Jų pareiga 
eiti per vadų galvas ir vietose sudaryti 
bendrą frontą viršminėtos programos 
dėsniais!

Laukimas, atidėliojimas, išsisukinėji
mas yra niekas daugiau, kaip tiktai mui
linimas darbininkams akių!

apie 
kon-

Kanados Kompartijos 
Konvencija

Draugų kanadiečių “Darbininkų 
dis” rašo:

Workeryje korespondentas praneša 
Kanados Komunistų Partijos septintą
venciją. KKP paskutinę, šeštą, konvenciją 
turėjo 1929 metais. Tuomet toj konvenci
joj buvo didelės kovos su oportunistais, kaip 
Spector, Macdonald ir kitais, kurie tuom 
laiku buvo užėmę žymias vietas partijoje. 
Tie oportunistai visais klausimais laikėsi 
klaidingos taktikos ir trukdė partijai augti 
ir išvystyti tikrai bolševistinį veikimą.

Liepos 23 dieną šiemet įvyko septinta 
konvencija. Kaip Workeryje korespondentas 
praneša, tai šioj konvencijoj partija užre- 
kordavus didelį pasisekimą. Pati partija 
nusivalius visų oportunistinių elementų, ku
rie dabar su savo teorijomis paliko genero
lai be armijos. Nežiūrint, kad Bennetas pa
skelbė partiją nelegale organizacija ir areš
tuotą politinį biurą nuteisęs įmetė kalėji
mai!, partija išsiauginus gerą vadovybę ir 
narių skaičiumi labai daug paaugus.' Pačioj 
partijoj yra daug gabių ir pasiryžusių bol
ševikų, kurie kiekviename partijos darbe 
parodo didelių sugabumų. Partija nemažai 

/atsiekus unijų organizavime. Turi gerus 
diegus dirbtuvėse. Daugiau ne šimtą gru
pių turi dirbtuvėse. Turi didelės simpatijos 
darbo masėse.

Konvencijoj dalyvavo daug delegatų iš 
* įvairių industrijų. Visi darbininkai. Visai 

kitą vaizdą partijos konvencija sudarius, 
negu, kad CCF, kurios konvencijoj daugiau
sia biznieriai ir advokatai dalyvavę.

Pereitame numeryje tilpo lietuvių komu
nistų suvažiavimo atsišaukimas į Kanados 
lietuvius darbininkus. Tai vis parodo, kad 
komunistinis judėjimas Kanadoj auga ne
žiūrint, kad didelis komunistų persekiojimas 
siaučia. O tai vis dėlto, kad darbininkai pa
mato, kad nėra kitos darbininkų partijos, 
kaip tik Komunistų Partija, kurion ir sto
ja. CCF su savo darbais parodė, kad jai 
nerūpi suvienyti darbininkus kovai už dar
bininkų reikalus ir kapitalizmo nuvertimą, 
bet jai rūpi tik suardyti vienybę tarp darbi
ninkų, kad palaikius šią išnaudojimo siste
mą.

hnnnai Tpcia Melne i taiP Pat nurod€'> kaiP su Ja" Japullda lędld lUVlUo ! ponijos įr Manchukuo žinia

Prieš Sct. Sąjungą
Japonija, pagaliaus, davė I vartoma traukiniai iš bėgių, 

j” i Sovietų Są- Dabar Japonija aiškinasi,“atsakymą” į Sovietų Są- Dabar Japonija aiškinasi, 
jungos protestą, įteiktą Ja- kad Sovietų piliečius areš- 
ponų valdžiai rugp. 22 d. So
vietai protestavo prieš areš
tus Mandžurijdj sovietinių 
golzkeliečių, dirbančių Ryti
niame Chind Gelžkelyje, ku
ris priklauso Sovietams;

tuoją ne Japonai, bet Man- 
chukuo valdžia, — nors vi
siem žinoma, jog tikraisiais 
Manchukuo valdonais yra 
Japonai. Kad jau ir labai 
mandagiai kalbėdama, Japo-

s •

GYVENIMAS KOLEKTYVE
Istorija Vieno šiaurės 

Kolektyvo
Vienodas vaizdas. Ilga, 

jžiauri, šalta žiema. Per 8 
• mėnesius žemę valdo snie- 
•gas, ledas ir šaltis. Laike 
caro viešpatavimd šiaurė 

1 buvo ištrėmimo vieta kovin- 
i giesiems revoliucionieriams. 
;Buvo sunki šiaurėj žemdir
bių kova del egzistacijost 

' Biedni šiaurės kaimai ken- 
'tėjo visuomet nuo stokos 
■ duonos ir kitų gyvybės pa
dai kymui reikmenų. Žemė 
i šykšti, negatfdama užtekti- 
' nai trąšų, išduodavo labai 
; menką derlių. Sunkus, pra- 
| kaitų aplaistytas žemdirbys
tės darbas neatnešdavo rei- 
: kiamą ■ kiekybę produktų. 
, Tankiai atsitikdavo, kad 
'pasėtoji bile kokia sėkla bū
davo sunaikinama šalčių. 
M a ž a ž e m iai tankiausiai 

i dirbdavo pas buožes vien 
įtik už menką maistą. Dau-

I sias celes.
darbininkė nuolatos tėmija 
švarumą ir tuojau prašalina 
mėšlą. Tarsi prieš savo 
akis matytumėt gražų pa
veikslą, kurį nežinomas dai
lininkas būtų nupiešęs pa
rodymui ideališko tvartų 
švarumo. Tvarka yra vie
noda, kaip dieną, taip nak
tį. Štai yra karvė, vardu 
“Agrafena”, 4 teliukų • am
žiaus, kuri laike 300 dienų 
melžimo periodo 1933 me
tuose davė 3,643 litrus pie
no 3.9 nuošimčių riebumo. 
Kita karvė, vardu “Njur- 
ka,” 7 teliukų amžiaus, davė 
per tą patį periodą 4,519 lit
rų pieno 3.86 nuošimčių rie
bumo. Trečia karvė, vardu 
“Blestika”, 1 teliuko am
žiaus, laike 276 dienų davė 
3,250 litrų pieno 4 nuošim
čių riebumo. Tos yra ge
riausios karvės kolektyve.

Šone randasi teliukų tvar-

—Aš visai nieko nesu
prantu, ką kunigas kalba, 
tai kam tu mane varai į baž
nyčią?Dižūruojanti hektarai naujai išdirbtos že

mės, vieton 12 hektarų, nu
statytų pagal planą. Dabar 
kolektyvas stropiai rengiasi 
prie javų suvalymo. Kolek- Onytės: 
tyviečiai žiemos laiku pade- i malonumo supratimą? 
da dirbti prie miškų darbų, | 
pasiųsdami tam tikrą žmo-'

Malonus Sutvėrimas
Mokytoja klausia mažos

— Ar gyvuliai turi

mų ir arklių kiekį.
Vertė Petras.

(Tąsa bus)

ŠYPSENOS

Onytė atsakė:—Taip, turi.
Mokytoja liepė Jonukui 

įvardyti gyvulį, kuris turi 
malonų atsinešimą į žmogų.

Jonukas biskį pamikčio
jęs atsakė:—Moteris.

Geras Argumentas
Mažas Pranukas: — Mo- 

. tin, kada aš buvau pas bo- 
Zmogus atėjo 1 vaistinę ir įaį jį man visada duo- 

sa <0 r Kas nors yra nege-, davo šmotu keikso.

Lyg ir Panašu

jguma jų neturėjo arklių ir Jai. Ten yra užlaikoma dar 
į padargų, labai retas kuris iš svariau negu karvių skyriu- 
■tų mažesniųjų ūkininkų tu-h)e* . kiekvienos celes 
j rojo senovinę rusišką medi-Į.yra lentelė su užrašu. Ta

pasportas, kuriame .yra nu
rodyta jo gimimo diena ir 
keletas informacijų apie tė
vų veislę. Štai yra statis
tiniai daviniai, rodantieji

10 mano pilve. Aš noriu j Motina: — Bet aš sakau, 
tam o aų nors gyduolių. i^ad du šmotai keikso to- 

p ie onus.—-Bet koki tiej^am ma£am vaikui tai per- 
tavo ligos simptomai? Ldaug. Tu da per j aunas ta . -Laikas nuo laiko, rodo-j supiSasti.

Kokį laiką Pranukas pa
tylėjęs atsakė:—Bet, motin, 

’ juk bobutė yra daug senes
nė už tave.

A. M. Bedievis.

•nę žagrę. Nekultūringu- 
| mas, tamsumas ir beraštybė 
buvo įsišaknėję giliai į kai
miečių šeimynas. Apie tą 

'praeitą liūdną gadynę žino 
visas pasaulis. Bet štai atė-
jo naujos šviesios dienos ir [gyvulių prieauglį kolektyve.

Metai 1930—1931—1932—1933—1934 
Karvių
Telyčių 
Te liuku

; naujos idėjos. Kolektyvinis 
žemės apdirbimas yra vie
nintelis kelias ir išeitis pa-

| naikinimui biednystės, tam-; Jaučių *
sumo ir skurdo—taip nuta
rė žemdirbių avangardai, 
įsitėmydami

16— 42— .76— 93—110 |
5— 7— 24—

22— 45—

kyla, tai vėl nusileidžia, tai j 
vėl iškyla ir vėl nusileidžia.

Aptiekorius pakrapštė sa-1 
vo plikę ir atsiliepė:—Ar tu 
tik neprarijai dumples?

Prastas Pamokinimas
Kunigas:—Ar tu žinai,! 

žmogau, jog degtinė dau-j 
giaus žmonių išmuša, negu 
kulkos.

Girtuoklis:—Gal tavo ir 
tiesa. Bet aš geriauš būsiu 
pilnas degtinės, negu kulkų.

Vaiko Teisybė
Vaikas:—Motin, kodėl aš

28— 49 Į negaliu su tavim eiti į te- 
89—98 !atrą?

Viso
Apart to, buvo išdalinta 

svarbius žo- atskiriems kolektyviečiams, 
džius didžiojo darbininkų neturintiems nuosavų kar- ' 
vado draugo Stalino.Metuo- vių, 33 teliukai. Apart to 

prasidėjo ta buvo parduota į kitas sritis! 
istorinė statyba sovietinio i 136 geros rasės jaunos tely-1 

'kaimo. Ir šiaurę su jos žiau-'čios. Gyvuliai turi visuo-j 
riomis aplinkybėmis komu- met užtektinai gero pašaro.! 
nistai performavo į turtin- Kolektyvo raštinėje kabo] 
gą, industrinę žemę; ir, ne-Į pačių darbininkų taisyklės! 
žiūrint gamtos žiaurumų,'arba, taip sakant, kolekty-Į 
šiaurė pavirto į žemdirbys- vo įstatymai. Darbininkai I 
tės, industrijos ir- kultūros j konkuruojasi patys tarpe 
vietą. 1 savęs, išpildydami užduotą

j kiekį darbo kuogreičiau. 1 
Viskas tas, žinoma, duoda! 
gerus rezultatus. Gera kar
vių priežiūra paaugština 
pieno kokybę ir kiekybę.

Geras Derlius
Sovietų Sąjungos šiaurinė 

provincija turi labai žiau
rią gamtą. Ilgos, šaltos 
žiemos ir labai trumpos va
saros. Senovinė metodą 

I ūkininkavimo niekados ne-

savos duonos. Vi- 
suome t net būtinai jos rei
kėjo dasipirkti. Tik stam-

te 1929-1930

1930-1933 metuos visi 
ūkiai kaime N. Matigorvy, 
šone miestuko Cholmogory 
(šiaurės provincijoj), susi
vienijo j kolektyvinį ūkį.
Aiškiai matomi pasekmingi? 
rezultatai kolektyviško ūki
ninkavimo įrodė per trumpą 
laiką savo milžiniškus atsie- 
kimus, suinteresavo ir pri
jungė pavienius ūkius. Be 
perstojo kolektyvas progre-

'jau turėjo savyje 86 buvu-i 
sius ūkius ir tuo buvo visas;

! kaimas sukolektyvizuotas.,
[Augo pajamos ir '
indeliai statybai. 1933 me
tais buvo pastatyti dideli

I moderniški tvartai. Nupirk

210 255
— Motina: — Dėlto, kad
5 Shakespearo tragedijos tu

1 i negalėsi suprasti.
—Ar ta tragedija svetima

i kalba parašyta ?
’ —Ne. Bet tu vis viena I

I nesuprasi, nes da tu perma- 
žai žinai.

Mokyklos laikas, 
mokyklos laikas...

Atgal j mokyklą! Tai patvarky
mas jūsų vaikams dabar. Atgal 
i mokyklą, maišytis su senais 
mokyklos draugais ir susitikti 
daugelį naujų.

Draugai are ne, kiti vaikai na
tūraliai nešiojasi bakterijos... 
slogų perus... ligų perus. Jūs 
norite apsaugot SAVO vaikus 
nuo užsikrėtimo.

Gerai. Supenėkite jiems aps
čiai pieno. Nes pienas yra pačias 
Gamtos stiprylas. Jis budavoja 
atsparumą. Sutvirtina prieš už
sikrėtimą. Sveikatingi vitaminai 
tatai padaro, su maistu, kuris 
yra beveik pats pilniausias, ką 
tik jūs galėtumėte pirkt už pi
nigus.

4 stiklai per dieną kiekvienam 
vaikui yra sveikatos įsakymas— 
ir tai yra galų gale daug pigiau, 
negu sirgimas. Taigi pradėkite 
daryti DABAR, kad jūsų vaikai 
gertų daugiau pieno. Jis jiems 
naudingas!

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

Telephone: Humboldt 2-7964

liARBININKU 
SVEIKATA

Plyšys arba Opa Išeinamojoj} kia visuomet, po kiekvieno iš- 
Aš pastebėjau, kad per i ėjimo, gerai numazgoti vande- 

“Laisvę” eina jūsų raštai apieįniu [r nusausinti, 
sveikatą. Kadangi mano sūnus! Kas vakaras, prieš 
turi taip vadinamą “fissure,” J Jūsų sūnus tegul
ar negalėtumėt rekomenduot išeinamąją truputį 
kokį vaistą, kad jį išgydžius? ! °kve oil,” I

Daktarai pranešė, kad vien1 ----- - ------  ----  -----
išeitis 
kinas,
ir aš taipgi esu viena iš tų,1 lėlį medvilnės žuvų 
kurie netiki į jokias operaci-' mosčia, “2^ 7“ 
jas, jeigu galima kaip išveng- ointment, 2 ozs.
ti.

einant 
įleidžia 
alyvos, 

? j “olive oil.” keletą šaukštų, 
„ I vartodamas tam tikslui nedi- 

tai yra operacija. Vai-: dėlę šmirkštynėlę.
būdamas 17 metų, bijo,Į P««Vni fooml arPaskui tegul aptepa gaba- 

1 nuosėdą 
netiki į jokias operaci-' mosčia, “25 per cent ichthyol , . .v ~ _-..x----- 2. —,, -r įegUi įde_

da į išenamąją, ant įplyšimo 
Būčiau jums labai dėkinga žaizdelės. Tegul sau taip sto- 

už paskelbimą “Laisvėje” ko- vi per naktį. Gaukite vaisti- 
’ j kių vhistų ir atatinkamos di- nėję “liapsio,” deginamojo 
cjjetos arba maisto. Meldžiu akmenėlio: “Silver nitrate 

» pa-'caustic sticks or applicators.” 
' Pasidėjęs veidrodėlį ant aslos, 

A i Jūsų sūnus ir pats galėtų iš-
tsa ymas , tuo akmenėlių, pir-

Pavardžių, Drauge, niekad ma to jį pavilgęs vandeniu, 
nededu. Netik pavardžių,'Nuo tokio tepimo plyšelis pa- 
bet ir pradinių raidžių ar mie-'bals, žinoma,* tuo tarpu tin
stu. I pūtį peršės, ir pradės greičiau.

Kiek galiu spręsti, jūsų sū-'gyti. Po tokio prideginimo te- 
nui yra “fissure,” tai yra ply-'gul irgi įdeda į išeinamąją 
šys arba ir opa, žaizdelė apie medvilnės puokštelę, apteptą 
išeinamąją atvarą. Tai yra'žuvų nuosėdų mosčia. Tokį 

gė sėjimui 25 hektarus nau- labai įkirus, skaudus daiktas.1 prideginimą sūnus galėtų da- 
jai išartos žemės. Pagerini- Plėvelė apie suraukiamuosius ryti kas 2-rą, kas trečią dieną, 
rnui javų augimo, pagelbėjo I raumenis įtrūksta, įplyšta, ir,'o vakarais, ant nakties, kaip 
daug geras tręšimas žemės | ilgainiui pavirsta opa, didesne minėta, vis tegul įsileidžia aly

vos
Sutinku su Jumis, Drauge,'tąja mosčia. 

kad su operacija nėra reikalo 
skubintis, šitokiam atsitikime. 
Dažniausia išeinamosios ply-

, . , Ibieji buožes, kurie išnaudo-kapaato dayo mažažemius ūkinin.
kus ir laukų darbininkus, i 
turėjo užtektinai visokių i 
produktų. Taip buvo pir-1 neskelbti laikrašty mano 
miau, bet kolektyviniai į vardės. 
ūkiai turi tikslą planingai | 
išvystyti agrikultūrą į tokį? 
laipsnį, kad garantavus 
kiekvienam savo nariui ir 
gyvuliams užtektinai mais
to pagal reikalavimą, ir tu
rėti net javų perviršių, kų-Į 
rie būtų parduodami. 1933 
metuos kolektyvas priren-

ti įvairūs ūkio padargai. 
Prie pirmųjų žingsnių ko
lektyviško veikimo buvo; 
sutvertas gyvulių ūkis. Ma
žoje senoje kūtelėje, kuri 
pirmiau priklausė buožei, 
buvo patalpinta 16 karvių, 

i Tvarkyti tą ūkį buvo paves
ta jaunai komunistei Lidai 
i Roševai, kuri save užsire
komendavo kaipo gera mel- 

Lida gerai žinojo sa- 
. Josios akys įsi

gavo į kiekvieną gilų kam- 
savo energiją

nija vėl pakartoja šmeižtą, žeja.
būk tūli sovietiniai gelžke- v0 darbą.

t ________ z_ -L .
ardyti traukinius, PeH- Visą

į kreipė, kad pakėlus gyvuli-

liečiai “davę banditams įsa
kymus” ;
ypač tuos, kuriais vežama 
Japonų kariuomenė.

Sykiu reikia priminti, kad 
caristai b a 11 a g vardiečiai,

ninkystės ūkį iki augščiau-
šio laipsnio.

Įsivaizdinki t, kad jūs esat 
tarnaujantieji Japonijai, da-j tvartuose, kuriuos užbaigė 
ro tokius ardymus, kurie statyti 1933 m. Prieš jūsų 
tinka Japonų imperialistams I akis randasi geriausios rū- 

priekabė šies karvės, kurios patalpin
tos į atskiras švarias, švie-

kaipo kariška 
prieš Sovietus.

jai išartos žemės. Pagerini-

mėšlu ir mineralais. Tas da- žaizda, 
vė labai gerus . rezultatus. | 
Jei 1932 metais 1 hektaras 
davė 13 centneriu rugiu, tai
1933 metais tas pats hekta-ii'*““™ ,p*<

išgydyt praprastomis gydymo 
priemonėmis, be nie jokios o- 
peracijos.

Svarbus čia punktas tai 
, vei

ras davė 32 centnerius. ■ 
Šiaurinėje provincijoj toks 
atsitikimas yra tiesiog ste
bėtinas. Šių metų (1934) 
pavasarį buvo apsėta dar 24 j švara, išeinamoji vieta

ir medvilnės įsideda su

ga-
La-

Tuos prideginimus jam 
lėtų ir kas kitas darj’ti. 
bai menkas daiktas, užimąs 
minutėlę laiko. Ir tuo būdu 
jam gražiai užgys ta įkiri o- 
pa, be operacijos.

Apie maistą nieko ypatin
go: tegul viską valgo, tik te
gul gerai kramto.




