
m^iUfiM1^' ’ WWfflRWF

KRISLAI 
“Draugo” Klajones, 
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Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
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Išeina Kasdien, 'Apart
Sekmadienių

“Draugo” kunigiški redakto
riai nemiegodami klajoja. Jie

IN TWO PARTS

PART ONE

“D.” 232 numeryj savo skaity
tojams pasakoja apie Sovietų 
GPU; tikrumoje nei to nežino,
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Audėjų Vadai Daro Šešių Mėnesių Taikų 
Su Rooseveltu prieš Darbininkus

kad minima įstaiga paleista. 
Jie cituoja tūlo kontr-revoliu- 
cionieriaus i.šmislus, kuris būk 
buvo Sovietų Sąjungoje kalėji- > 
me ir baisiai kankintas. Tąsi 
elementas sako, kad į kalėjimą, j 
kur jis buvo, į vieną naktį at-j
varydavo “nuo 1,500 iki 2,000 Į WASHINGTON. — Bu-Į monės darbininkams algas 
naujų suimtųjų.” Kas gi galinusio visuotino audėjų ver-į pakelti nei darbo valandas 
tikėti tokiai kvailai pasakai? I pėjų streiko pirmininkas ;sutrumpinti; negalima esą

j Gorman parašė prezidentui j net bendrą sutartį daryt vi- 
: Rooseveltui laišką, kuriame' soj šalyj tarp audėjų unijos 
• priima Roosevelto pasiūly-iir samdytojų. O Audimo 
, tas paliaubas darbininkų su Fabrikantų Instituto pirmi- 
| kapitalistais. Gorman pri- ninkas Sloan pridūrė, kad 
žada per šešis mėnesius ne- negalima atgal imti tų dar- 
vest audimo pramonės dar-: bininkų, kurie laike streiko 

šimtai tūks- bininkus Į jokius streikus.' darbavosi kaipo veiklūs pi-

Dar daugiau; toliaus jie sa-! 
ko: “reikia turėti galvoje, kadi 
Sovietų Rusijoje yra šimtai tuk- 1 
stančiiĮ kalėjimų.” Jeigu imsi-j 
me mažiausias “Draugo” skait-) 
lines, t. y. 1,500 kalinių į vieną 
naktį ir tik 100,000 kalėjimų, o 
jis sako, kad yra “i 
tančių kalėjimų”, tai į vieną i Vis tiek, kokius atradimus kietuotojai. 
naktį į tuos kalėjimus, sulig 
“Draugo”, ;
žmonių, tai yra visus Sovietų 
Sąjungos gyventojus. Taip 
bjauriai meluoja apie darbinin
kui ir valstiečių kraštą.

ir sprendimus padarys Roo- Dabar viskas rodo, kad
atvaro 150,000,000 sevelto paskirta Audyklų tokius punktus prieš audė-

xn»a oriono i • *i • tt • • • . . . . ... _

NEW YORK. — Demonstruoja atleisti iš pašaipū
nių darbų bedarbiai. Protestuoja prieš tokią “mok
slišką” iš biurų duodamą pašalpą, kuri reiškia ba
davimą.

AUGA MARININKV MOBILIZACIJA Į
VISUOTINĄ STREIKĄ SPALIO 8

Darbo Federacijos Unijos Vadai, Parduodami Savo Narių 
Streiką, Kursto Darbininkus prieš Industrinę Uniją
NEW YORK. — Paskuti- 

: niame mitinge ant South 
ir Whitehall Sts., 1,000 lai- 
vakrovių ir jūrininkų pasi
žadėjo pirmadienį eit į vi
suotiną Atlantiko pakraščio 
marininkų streiką, kurį šau
kia Industrinė Marininkų 
Unija ir Bendras Streiko 
Prirengimo Komitetas. Su- 

j sirinkusieji paskui demonst
ravo pro Darbo Federacijos 
jūrininkų unijos svetainę, 
smerkdami Olanderį ir ki
tus jos vadus, kurie iš savo 
pusės atšaukė streiką ir ati
davė darbininkus ant Roo- 
sevelto komisijos valios. 
Trečiadienį jūrininkai kelių 
Eastern Kompanijos laivų 
atėjo į Federacijos unijos 
centrą ir grūmojančiai pro
testavo prieš tą ^'rdavys-

streikuot spalio 8 d-. Jie 
protestavo prieš Olanderių 
vykdomą pardavystę.

Norfolke, New Orleanse, 
Galvestone, visu Atlantiko 
pakraščiu jūrininkai ir lai- 
vakroviai daro masinius su
sirinkimus, besiruošdami vi
suotinam streikui.

Darbo Federacijos vadai 
ir kapitalistiniai laikraščiai 
varo šmeižtų vajų prieš mo
bilizuojamąjį streiką; sako, 
kad tai “raudonųjų užma
čia”; pliauškia, būk Indust
rinė Marininkų Unija nori 
sunaikint kitas unijos.

Bendro Fronto Streiko 
Rengimo Komitetas atsako, 
kad niekas čia nenori bent 
kokią uniją sunaikinti, ir 
kova bus vedama už sąlygų 
pagerinimą visų unijų lai- 
vakroviams ir jūrininkąins.

Bendras Streiko Rengmio 
Komitetas vėl mušė telegra
ma Roosevelto Darbo San- 
tikių Komisijos pirminin
kui Lloyd Garrisonui, reika
laudamas, kad priimtų šio 
komiteto delegatus ir išgirs
tų jų reikalavimus. •

Darbo Santikių Komisija, jus patvirtins ir naujoji Ro
kas liečia darbininkų algas, osevelto komisija. Tuo tar- 
darbo valandas ir unijos! pu per šešis mėnesius fabri- 
pripažinimą arba nepripaži- kantai dar pašėliau kriušins 
nimą, Gormanas sako, dar- uniją, mėtys laukan veik- 

įjbininkai turės su tuom su- lesnius jos narius. Bet su
tikti, ir aš, girdi, per šešis i lig judošėlio Gormano pa- 
mėnesius “neleisiu jiems j baubų su Rooseveltu, tai 

jūs, darbininkai, tylėkite ir 
kentėkite; tegul jus išnau
dotojai galutinai pribaigia.

“Draugas” atrado 
“šventąjį”, kankinį, tai 
Smetonos ir Pilsudskio šnipą 
vyskupą Matulionį, kuris išvien # v,
su Lenkijos šnipais Butkevi- streikais protestuoti prieš 
čium, čiepliaku ir kunigu Lady-! komisijos nutarimus, 
ga šnipinėjo Sovietų žemėje del 
Lenkijos ir Lietuvos fašistų. 
Sovietai Butkevičių sušaudė, gi 
Matulionį Lietuvos fašistai ir 
Čiepliaką Lenkijos ponai išsi
mainė, paleisdami už tai tam 
tikrą skaičių politinių kalinių 
išvažiuot į Sovietų Sąjungą. 
Dabar Matulionį^ atvyko į

naująĮ 
buvusį

Pardavęs visuotiną audė
jų streiką, Gormanas dabar 
juos antru sykiu parduoda.

Pirmesnė Roosevelto ko
misija su gubernatorium 
Winant pryšakyje raporta
vo, kad negalima tos pra-

Draugai, Teikitės Naujai 
Kovai!

Draugai audyklų, verpyk-
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Merginos Nužudytojas i Detroite Sustreikavo
ių darbininkai nenuleiskite Edwards Prisipažįsta?; 2,500 Treku Vežiku 
ranku; stiprinkite savo je- r z 7 c

—---- ---------- „ j irTinrno organizuokite plačius! WILKES-BARRE, Pa. . DETROIT, Mich. Strei-
Jungtines Valstijas darbininkus ZINlUb 1S LIfcl UVUo eiliniu nariu komitetus: iš-i^eisme buvo skaityta “išpa-jkąn išėjo 2,500 trokų veži-
apgavinėti, tat “Draugas” pa
skelbė jį kankiniu.

Sustreikavo Plytinės 
Darbininkai

Rimkų km., Jonavos vals., 
yra Parovozniko plytų dirbtu
vė, kurioj dirba apie 100 dar
bininkų. Nesenai visi darbi
ninkai sustreikavo. Streikuo
ją todėl, kad darbdavys suma
žinęs atlyginimą, verčias ilgai 
dirbti ir nepunktualiai išmo- 

Į vietą išvy- 
apyg. darbo in

spektorius p. Grabauskas.
Antras streikas kilo Kaune, 

Daukšos g. “Aškinazi” saldai-

Reikia pastebėti, kad Matulio
nis buvo kartu teistas su čiep
liaku ir Butkevičium. Faktais 
įrodyta, kad Butkevičius, čiep- 
liakas ir visi jų pagelbininkai 
buvo Lenkijos šnipai dar 1920 
metais, kai Sovietų Sąjunga ve
dė karą su Lenkija. Įdomu tas, 
kad tada Raudonoji Armija bu
vo atėmus nuo lenki] Vilnių ir i į"* ~ ” tlyginimą. 
atidavus Lietuvai; gi tuom pat Kauno 
kartu lietuviai kunigai ir vys
kupas Matulionis, gyyendami
Sovietų Sąjungoje, gelbėjo But- Daukšos “Aškinazi 
kevičiui ir čiepliakui, kurie šni- |njų dirbtuvėj. Darbdavys al
pinėjo Lenkijos naudai. Dabar i ]eįdęS vieną darbininką. Dar
gi tie lietuviški kunigai save. bininkai tvirtina, kad šis atlei- 
dedasi dideliais Vilniaus vaduo-1 dimas esąs neteisėtas ir pro-dedasi dideliais Vilniaus vaduo-1 Girnas esąs neteisėtas ir 
tojais, o tada jie pagelbėjo Vii- testuodami metė darbą.
nių Lenkijai užgrobti. 

Pinigus Paslėpė Rugių Ar
uode, o Pats Išvyko į 

Šiluvos Atlaidus
Kuršėnų vals., Tariškės km. 

gyventojas Juozas Lymontas,

“Litkės”, Sovietų Sąjungos 
ledlaužio, apiplaukimas aplin
kui Sibirą sujudino pasaulį, 
nes tai dar kartą įroadyta, kad 
bolševikai atidarė ten vandens 
kelią. Anglijos dienraštis “Dai- * nutarė šiemet vykti į “stebūk- 
ly Telegraph” rašo: “Tai pir
mu kartu žmonijos istorijoje iš 
rytų atlikta šiauriais sėkmingai 
kelionė.” Kiti laikraščiai ne 
mažiau atžymi tą didelį Sovietų 
laimėjimą. ' ' ■

“Pravdoje” tilpo didžiausio 
sodininko Mičurino pareiški
mas. Jis sako, kad prie caro 
režimo tik ir girdėjo pasityčio
jimus, išjuokimus, nepaisymus 
didelio jo? darbo, i Valdininkai 
šaukė: “Nedrįsk!”, kunigai ir 
popai: “Nerūstink Žievą!” “Ne- 
griešykF Bet didelis moksli
ninkas tęsė savo darbą. Prie 
Sovietų valdžios jis gavo pilną 
aprūpinimą ir tinkamas sąly
gas. Dabar jo yra jau išvysty
ta virš 300 obelių, vyšnių, grū- 
šių, slyvų ir kitokių vaisinių 
gerų medžių rūšių, kurie nesi
bijo ir šalčio.

lingąją” Šiluvą. Kadangi pini
gus bijojo su savimi imti, kad 
kas nepavogtų, tai sukišo į. ru
gių aruodą, o pats ramia sąži
ne išvyko Šiluvon. Lymontas 
labai nustebo, kai grįžęs iš Ši
luvos nerado aruodan įkištų 
10,400 lt. ir 100 aukso rusų 
rublių. Lymontas bėga į poli
ciją, skundžias, kad jo pini
gus pavogę, bet ne taip leng
va dabar kaltininkus surasti.

Ardamas Pelkę, Rado Lobį 
■ t •

Meškininkų kaimo, Jurbar
ko valsč., ūkininkas Ambrozai- 
tis Kazys, pirmą kartą arda
mas nusausintą pelkę, rado du 
molinius puodus sidabrinių pi
nigų, apie 1,000 monetų. Mo
netos yra lydytos iš sidabro, su 
gera priemaiša vario, senumo 
atžvilgiu, bus 17 amžiaus.

Mūsų dienraščių/‘Laisves” ir 
“Vilijies” vajus jau visai arti. 
Reikia, kad visų didesnių kolo
nijų draugai pkdiiįrtų planus, 
sušauktų skaitytojų’ ir organi-

zacijų narių susirinkimus ir ge
rai prisiruoštų vajui. Mes tari
me gauti mažiausiai po taikstan
tį naujų skaitytojų kaip vienam, 
taip ir kitam dienraščiui.

narių komitetus; iš-1 
anksto ruoškitės panaujin-' 
tai dar smarkesnei kovai už; 
savo reikalus, prieš išnau- 
dotojus, prieš Roosevelto džekiu primušė buvusią sa . 
komisijas ir sykiu prieš lat- v0 mylėtinę Fredą McKe-i . v. . .
rus Germanus, Greenus ir chnie> idant jinai prigertų. ; Darbieciy Vadai Mulkina 
McMahonus. ; Tuomet, girdi, lavoną tyri- ■ Vakfvhinin Snmlizmn

f žintis,” kurią detektyvams! kų. Streikas pasiskleidžia 
! atliko jaunuolis.JL A. Ed-jir į Clevelandą. Streikieriai 
į wards: kad jis ežere bliak-: reikalauja žmoniškesnio už- 

i darbio.

i _". j . . ■, .. : Valstybiniu Socializmu
• nejant, atrodytų, kad jinai eOTJTHPORTE Anriiloi 
(kaip nors netyčia persiskė- ,, ,U 7.. 1

1 » !-• M- . ' lė galvą ir todėl nuskendo. ;Darbo Partl-’os suvaziavi-
AllflejaS iNUISMltaS,! Edwards rašytoj išpažin- mas 1

, n v » , i tyj taipgi Iprisipažino, kad )
Šimtas sužeistu I jis norėjo nusikratyt Fredą, 

kad galėtų be kliūčių apsi
vesti su muzikos mokytojai_  __

■ ninkams; išleis šėrus, sulig 
' kurių jiems bus metai iš I

Bostone, Mass., prisirinko 
pilna Faneuil Hali laivakro- 
vių ir jūrininkų į prakalbas 
Rov Hudsono, Bendro Strei- 
ko Prirengimo Komiteto 
pirmininko. Keturių laivų 
darbininkai pasižadėjo su-

Milicija Užpuolė 4-riu
Liejyklų Streikierius

ROME, Ga. — 500 mili
cininkų su 16 kulkasvaidžių

nutarė * kad ieieu iu iir su plikais durtuvais pada- 
valdžia bus išrinkta, tai per- i / užpuolimą ant. streikie- 

■ ims j šalies nuosavybę pra-'™l> pikietuojaneių. Rome 
mones, gelžkelius , žemes, I “^ove ir tris kitas liejyklas, 

.............. . . . bankus ir kitką. Bet už tai!,P™s kurias jau dvylika sa- 
Specialiai policininkai spa- Margaret Crain iš East Au- ^gins •dabartiniams savi- 
lio 3 d. ėmė bombomis ata- roros m y. ' ’ °“’'"0 °"
1 i • • • V 1 7 * •

BRIDGEPORT, Pa.

kuoti ir iš revolverių šau
dyti į demonstruojančius 
streikierius James Lee au- e . ... z ,
dyklos. Streikieriai ir pri-! Į)]gI]Og A*D.FO Stfftlka : Pes‘&° būtų supilami kalnai

Eiliniai Delegatai už 1 yj.įjį. Xlt
tarėjai atkakliai gynėsi ak-' 
menimis ir plytomis.

Policininkai nušovė El
wood Quirką, 23 metų am
žiaus, kitos audyklos darbi
ninką, dalyvavusį šioj de
monstracijoj. Per du poli-i 
cijos susikirtimus su strei-; 
kiečiais, be to, sužeista apie Į 
100 darbininkų, jų skaičių-i 
je pavojingai pašauta vie- ■ 
na moteris. į

žmogžudišką užpuolimą j jėles sujungt į dideles indu- 
specialiai policininkai taip į strines unijas. Vallejo, Ca- 
sauvališkai padarė, kad pats 
veikiantysis policijos virši
ninkas Orfio Colliluri areš
tavo penkis žudeikas.

Po visuotino streiko at
šaukimo, šio miestelio audė
jai buvo darban sugrįžę; 
bet Lee kompanija atsisakė 
atgal priimt daugelį iš 
streikierių. Tuomet darbi
ninkai, nežiūrėdami vadij 
uždraudimo, vėl išėjo į strei-

Del Bedarb. Apdraudos
SAN FRANCISCO, Cal. 

■—Eiliniai delegatai Ameri
kos Darbo Federacijos su
važiavime padarė įnešimą 
šaukti vienos dienos visuoti
ną streiką, kad priverst 
šalies kongresą išleist be- 

! darbių, apdraudos įstatymą, 
į Kitame įnešime jie reika- 
(Jauja įvairias amatines uni-

lif., mašinistų unijos dele
gatui J. Geraghty’ui suva
žiavimo vadai atėmė balsą, 
kada jis pradėjo kalbėti, ką 
patyrė apie unijas Sovietų! 
Sąjungoj, lankydamasis toj | 
šalyj.

Vadai pakartotinai giria 
Rooseveltą ir jo NRA.

Manoma, jog . ateinančią 
savaitę Federacijos vadai 
pradės nuo suvažiavimo pa-

M.f f

pinigų iš darbo žmonių ki
šenių. Tatai Darbo Parti-

vaičių kaip eina streikas. 
Pikietininkai šį kartą buvo 

j durtuvais išvaikyti.
Milicijos generolas Camp 

sako, kad leis tik trims dar
bininkams vienu sykiu pi- 
kietuoti. Bet streikieriai 
pareiškia, kad jie išnaujo 
masiniai pikietuos dirbtu-

orlaivininkai 
apakinti ir 

Tokiais spin- 
esą ištisus

jos vadai vadina “valstybi- ves kaįp šiol.
- i-' ” kas ištikroniu socializmu”, 

būtų valstybinis kapitaliz-
maSi

Tą žingsnį, beje, ne kartą 
buvo žadėję darbiečiai poli
tikieriai, bet kiekvieną sykį 
jį užmiršo, kai gavo val
džią į savo rankas. ‘

Suvažiavime buvo ir kai
resnių, , kurie reikaląvo mi
nimus turtus atimti iš ka
pitalistų be atlyginimo.

t

Pastaba: P i r m e sniuose 
spaudos pranešimuose buvo 
klaidingai paduodama 
Bridgeport, Conn., vietoj 
Bridgeport, Pa., kaipo šios 
kovos vieta.
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grindų skelbti karų komu- nu°spren t
nistams, reikalaus išmest

MONTGOMERY, ALA. — 
Augščiausias Alabamos valsti
jos teismas atmetė' reikalavi
mą pernagrinėt išnaujo bylą 
dviejų Scottsboro negrų jau
nuolių, H. Patterson ir Cl. 
Norriso. Pagal pirmesnį teismo 

u turi būt 
nužudyti š.elektros kedeje

m. gruodžio 7 d. Bet Tarptau-
JUOS VISUS 1S . Federacijos tjnĮs Darbininkų Apsigynimas 
ūnijų. Eiliniai nai lai-dele- duoda apeliaciją j šalies Aug- 
gatai sušaukė masinį mitin- liausią Teismą, kad išvaduot 
gą, kur dalyvavo apie 1,000, tuos nekaltus negrus darbinin- 
dtarbininkų. kus nuo mirties.

unijų.

Streikierių yra kokie 900. 
Jie trimis atmainomis pikie- 
tavo dirbtuves per ištisas 24 
valandas kasdien, taip kad 
visus darbus sustabdė; ir 
pats Rome Pečių kompani
jos manadžeris sako, kad 
per dvyliką savaičių fabri
kantai negalėjo išvežt iš 
dirbtuvių nei mažiausio ga
tavo daikto.

Streikieriai reikalauja pri
dėt algos, sutrumpinti dar
bo valandas ir pripažint uni
ją (Amerikos Darbo Fede
racijos). Rome Pečių Kom
panijos vedėjas Seiman gi 
smarkaudamas pareiškia, 
kad jie niekad nepripažino 
unijos ir nepripažins.

Washington. — Šalies vy
riausybė nusprendė greitu 
laiku įsigyt dar 900 naujau
sių karinių lėktuvų.

London.—-Parodon išsta
tyta guminis apykaklės 
knypkis, kuris kaklo ne
graužtų. .

Mirties Spinduliais 
Naikins Priešų Pulkus
PARYŽIUS. — Francijos 

karo orlaivyno ministeriui, 
generolui Victor Denain’ui 
buvo išrodyta, kaip pražū
tingai veikia naujai išrasti 
mirties spinduliai. Juos iš
rado tūlas Edmond de 
Christmas. Paleidus tų 
spindulių iš tam tikro švy
turio, priešo 
tuoj aus būsią 
turėsią kristi, 
dūliais galima
pulkus ne tik apakinti, bet 
ir numarinti. Be to, gali
ma įtaisyt mažiukai, revol-' 
verio dydžio švyturiukai, 
kuriuos gali policininkai ne
šiotis, kaipo įrankį prieš 
kriminalistus; tuo būdu ga
lima piktadarį laikinai ap-, . 
akinti, kol jis bus areštuo-- 
tas. ‘‘

Suprantamas dalykas,, , 
kad šis išradimas bus pri
taikytas kovai prieš strei- 
kierius ir “maištininkus.”1 ‘'

Kompartija Šaukia Remt : 
Marininkų Streiką

New Yorko Komunistų 
Partijos distriktas atsišau
kia į visas darbininkų orga
nizacijas piniginiai paremt 
Atlantiko pakraščio laiva- 
krovių ir jūrininkų streiką, 
kuris prasidės spalio (Octo
ber) 8 d. Aukas reikia siųst 
šiuo adresu:

The Joint Strike 1 : ? 
Preparations Committee, 

140 feroad gt,
N^ew York City.
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SLA Organas “Tėvyne’ Šoka 
Pagal Pardavikų Muziką

Nemažai yra audėjų, kurie priklauso 
prie Susivienijimo Lietuvių Amerikoje ir 
skaito tos organizacijos organą “Tėvy
nę”. To lapo redaktorius ponas Vitaitis 
pasiskubino į talką juodiems audėjų 
streiko pardavikams — Germanui, Mc- 
Mahonui ir Greenui. Jis jiems turavoja. 
Jis pasiraitojęs kelines piškina kadri
lių pagal tų pardavikų muziką. Jis net 
patį baisų terorą prieš darbininkus po 
streiko atšaukimo pakrikština jų labai 
dideliu laimėjimu!

“Vadinasi”, tvirtina Vitaitis, “streikas 
baigtas kompromisiniu pagrindu. Darb
daviai nežino, ką numatytos įstaigos pri
pažins darbininkams...” Nežino, a! Ne
žino, ką Roosevelto valdžia iškeps, kuo
met ta valdžia jau atvejų atvejais pa
klupdė darbininkus ant kelių prieš darb- i 
davius. Tą puikiai žino darbdaviai. Tik 
ponas Vitaitis veidmainingai nuduoda 
nežinančiu, idant užmuilyti akis “Tėvy- ! 
nės/ skaitytojams ir pagelbėti pardavi- | 
karns Gormanams ir valdžiai pravesti sa- 1 
vo priešdarbininkišką programą.

Ką gi “numatytos įstaigos” davė plie
no darbininkams, aluminum darbinin
kams, automobilių darbininkams, uostų 
darbininkams? Naujus pančius, prie
spaudą, kompaniškas unijas, bado algas! 
Štai ką jos davė tiems darbininkams.

Pačiam streike tos Vitaičio “numaty
tos įstaigos” aiškiai parodė savo iltis. 
Ponas Vitaitis nematėte? Jūs negirdė
jote apie kruvinus darbus milicijos North 
Carolina ir Rhode Island valstijose? Jūs 
negirdėjote apie paskerdimą penkiolikos 
darbininkų? Jūs negirdite likusių naš
lių ir našlaičių verksmo ir dantų grieži
mo? Jūs negirdėjote apie koncentraci
jos stovyklas, apie šimtus kovotojų ka
lėjimuose? Jūs negirdėjote apie Roose
velto grūmojimą paleisti darban prieš 
streikierius reguliarę Jungtinių Valstijų

kariuomenę? Tai darbas tų “numatytų 
įstaigų”. Jūs tuos kruvinus darbus ban
dote užslėpti, kaipo, geras pardavikų ir 
darbdavių agentas. Jūs bandote sutver
ti “Tėvynės” skaitytojuose iliuzijas, kad 
jie pasitikėtų Roosevelto valdžiai, kurią 
jūs pavadinate “numatytomis įstaigo
mis.” Jūs valgote iš darbininkų rankų, 
o dirbate Roosevelto valdžiai ir parda- 
vikams. Štai kodėl j ūš taip puikiai ap- 
akote ir tos valdžios kruvinų darbų ne
matote. ■

Bet dar ne viskas. Tam pačiam edi- 
toriale (“T.”, spalių 5 d.) ponas Vitaitis, 
išdėstęs pardavikų vadų apsikarūnavo- 
jimą “dideliais laimėjimais”, eina toliau 

; net už tuos pardavikus. Jis ve kokį ne
girdėtą begėdiškumą parodo:

“Darbininkų moralį laimėjimą padi
dina dar ir ta aplinkybė”, sako, Vitai
tis, “kad kai kurie darbdaviai atsisakė 
pildyti savo pasižadėjimą prezidentui, 
kad nedarys jokios diskriminacijos 
grįžtantiems į dirbtuves darbininkams. 
Daugelio audinyčių savininkai atsisa
kė priimti atgal į darbą tuos darbinin
kus, kurie buvo veiklūs streiko fronte. 
Vadinasi’ darbdaviai demaskavo save 
ir dabar juos pamatys pilnoje šviesoj 
visuomenė ir valdžia, kaipo tikruosius 

, priešus taikos audimo ir verpimo indu
strijose.”
Taigi, darbininkų “moralis laimėjimas” 

pasididina tuomi, kad apie šimtas tūks
tančių nepriimama atgal į darbą ir nu
grūsta į bado nasrus! Niekur, o niekur 
net gi Gormanas, vyriausias pardavikas, 
šitos baisios diskriminacijos prieš audė
jus nėra paskelbęs darbininkų “moraliu 
laimėjimu”. “Moralis laimėjimas”, kuo
met moterys ir vaikai badauja! Neapsi
riksime pasakę, kad ponas Vitaitis visai 
kitaip žiūrėtų į tokį “laimėjimą”, jeigu 
jis būtų vienas iš tų bedarbių ir beduo
nių. Užtikriname, kad jis rėktų, kaip 
proto netekęs, prieš pardavikus Germa
nus, prieš darbdavius ir prieš valdžią. 
Bet jis sotus. Daugiau, negu sotus. Jis 
gauna kelis kartus didesnę algą net už 
dirbančius audėjus. Tai kodėl badaujan
tiems audėjams jis nepirš “moralio lai
mėjimo !”

Tačiau, žiūrėkite, “visuomenė ir val
džia” atsikreips prieš darbdavius! Štai 
kuo Vitaitis ramina alkanus audėjus ir 
badaujančias jų šeimynas. O ką ta “vi
suomenė ir valdžia” davė Weirtono plie
no trusto tūkstančiams darbininkų, ku
rie irgi buvo parduoti Amerikos Federa
cijos vadų ir kurie jau keli mėnesiai ne
gauna darbo, uždėti ant “black listo”? 
Vitaitis negali to nežinoti. Jis puikiai 
žino. Bet jis yra SLA narių užlaiko
mas Roosevelto valdžios agentas. Jis 
turi jai tarnauti, kaip ir daugelis kitų 
panašių plunksnos prostitučių.

Prūseikos Pletkų Tąsa Į viškoj plotmėj, tą lyginai | 
i Lovestonas ir Cannon daro ‘ 
Inacionalėj plotmėj. Kiek' 

So Bostono draugai man j “Vilnį”, bet jie vadinasi tu- į ^Xnusi’P h^nunakink I 
pasakojo, kad pruseikmiai j rejo tikslo: užgrobti tam, i • R/ ti1 d j 
savo piknike, turėtam May-jkad kovojus prieš Kompar-: vauiančiuose d ra u e u 0Sei i 
nardė, paskelbė, būk “Bim-jtiją, kad klaidinus lietuvių jR1J‘ dan(r iip nrinipikavn 
ba jau nunakintas” ir darbininkų mases, kad ar-1 
“viską pasigrobė Mizara”. džius revoliucinį darbininkų 
Dabar tą patį rašo Prūseika judėjimą, 
savo ,gazietoj. 7

(Kiek daug jie priplėtkavo 
apie tai, kaip Browderis pa
sigrobęs Kompartiją, etc.! i

Šitaip save tiešind.amiesi, Į

ŠYPSENOS

Komunistų Partijos 
Narių Pareigos Kovoj

Abudu Taip Pat Pradėjo
Pasekmingas biznierius:—Aš 

tau sakau, jog kada aš prade-
_ v Pasirodo, Jie nudegė nagus. Jiems renegata.i, žinoma, ilgainiui! 

kad minėti pletkai varomi .tas nepavyko! Darbininkų yįgįškai patys save nusina- WJ
sistemačiai, . . atsistojo, prieš iuos, binS) kadangi, anksčiau ar jau gyvenimą, tai nei čeverykų

Dalykas labai nerimtas ir Kompaitiją ir: neprileido yeĮjau, darbininkai j,U pase- ant kojų neturėjau. * - 
todėl atsakyti į tai; rimtai jiems tą žygį atlikti._ 
nesinori, bet, kad parodžiusi Šiandien • mūsų eilės nuo [jai _____ ____ &__ ,
Prūseikos pasekėjams jų Pi’ūseikų, Butkų,,^et ah .ap- j baįp dideli, melagiai ir me-j 
vado paikybes, tenka nume- \ ..... .....
sti; keli žodžiai, i ; j draugės kunems rūpi stip- itakoj>

sistemačiai.

jkėjai pamatys, kad jų “va-[ Jo tarpas: — Aš;taip jau ne- 
i” yra niekas daugiau, su čeverykąĮs.

siyaje.pasiliko draugai ii ||aįs norį pąiajRyti jųQS savo!;

t . - ■ ! ririimas Kompartijos, bet ne
Vįsųpirmiausiąi tenka pą-j įos griovimas. Tai. ką, tuo anfR^ nLiT**Traimqp Kom ’ sakyti, .kad viskas, ką prū- būd£ kuris nors iŠ jų ga. sel PleP^> draugai, .Kom-, 

seikimai, tiksliai plepa apie lėtų grobti ir kokiam fiks-1[partijoj nebuvo ir nėra ir• 
Paštatyti atsako-J 

mingose vietose asmenys" 
turi pravesti partijos nu-1 

Tačiaus, į Prūseikos plet-• tarimus, josios liniją; turi- 
- v. ,. . .v x . kus negalima žiūrėti kaipo! įdėti visą savo energija tamąunese šiandien viešpatauja betiksli^s Tai despelJ0. darbui) kurį partija arba 

tekis diaugiskas sugyveni- pastang0S kaip nors dau- masinė organizacija, bei kū
mas, kokio niekuomet neia igįau sudemoralizuoti savo ri kita įstaiga, pavedė. Jei 

pasekėjus, kurie bando šal- to asmuo neatlieka, jis yra 
čiau protauti ir abejoti savo kritikuojamas, 
vado teisingumu. Tai jo spaudą ir, jei nesitaiso, pa
bandymas toliau diskredi- keičiamas kitu draugu, ši- 
tuoti komunistinį judėjimą! taip yra ir lietuvių darbi- 
lietuvių darbininkų akyse. ■ ninku revoliuciniam judėji- 
“Žiūrėkite, sako jis, tarpe [me. Šita taisyklė yra visa- 
komunistų vadų eina riety- Į me Kominterne.

Daugiau: lietuvių komu-

“nunakinimus” ii’ “užgrobi
mus”
Centro Biure ir kitų inūsų 
centralinių organizacijų vir-;

lui? Pletkininkas Prūseika v 
yra grynas melas, to nepasuko.

tekis draugiškas sugyveni-

Jis žino 1 r
t PATI:—O, tu lįųrbi; tu neti-

Nieko panašaus, ką Prū-1 ksli! Ki> tu šiaji^en darytum 
' ir kur tu rastumėš,; Jeigu ne 
.aš?

VYRAS:—Aš( būčiau, pas Mi
ką saliūne. . , ■' ■ ' ' <’

------t------— , ’
Tinkamas ’Prirodymas
Jis:—Tu sakai, kad tavo 

draugas yra labai negražus, 
tai norėčiau žinoti, ant 
kiek ir kaip jis negražus?

Ji:-—Jeigu jau taip nori, 
tai pasakysiu. Jis yra tiek 
negražus, kad nors jis yra 
vertas virš $100,000, bet dar 
mudu nesusižiedavę.

A. M. Bedievis.

buvę. Sugyvenimas yra to
dėl geras, kad draugai atsi
davusiai dirba revoliuci
niam darbininkų judėjimui, 
neturėdami jokių frakcinių 
sumetimų, • jokių politinių • 
skirtumų. Drg. Bimba kaip 
buvo Centro sekretorium, .. ..................... ............... ...
taip ir tebėra; kaip jis bu-(nės už vietas; jiems niekas[ Daugiau: lietuvių komu- 
vo vienu iš mūsų geriausių: nerūpi, tik ‘nakinimas’ vie-, nistiniam judėjime šiuo tar- 
veikėjų-vadų, taip ir tebė-,nų kitais, tik užgrobimas■ pu darbo tiek daug, kad už 
ra. • Partijos Centro Komi-[vadovybės, šiltų vietų...” Jokias vietas ne tik niekas 
tetas pilnai pasitiki mūsų j Nuolatos taip kaldamas nesivaržo, bet rūpinamasi, 
šiandieninio C B sąstatu, i jr kaldamas, ponas Prūsei-1 kaip gauti daugiau prala- 
kadangi Centro Biuras ban-! Ra mano, visgi galėsiąs su- vintų darbininkų, kaip su-, 
do pravęsti gyvenlman Par- demoralizuok vieną ar kitą rasti daugiau draugų, ku- 
tijos liniją. ;• darbininką ir atitraukti jo rie galėtų užimti įvairias

Kiek tai liečia lietuviško j prijautimą nuo Komparti- • atsakomingas vietas. Ten- 
judėjimo reikalus, pravedi-[jos. !^a pridurti, kad pas mus
ma komunistinio darbo lie-j TZ , . .. , , , , ! niekuomet nebuvo kovoja-
4. "• j u- • i 1 Kadaise jis nuolatos skel-1 -not ir fd<jtuviu darbininkų masese, • i - iina uz vietas,-net n tais, . ? . X be, kad d. Bimba viską uz- < c kiinmpf Prn^ikajie yra aptariami ir nuta-j - Mizara ir kiti nasili-! L x“ i /ru^el.a 
nJmi kolektvviai- np tiktai , ° .J . Z,^\a J1 , ūa5įn buvo Partijoj,-kadangi vi- a ° y . ’ .ev t j ko tiktai “bimbukai”. Da- |suomet darbu buvo dau- 
Centro Biuras juos isspren-1 b •• x • kad imi Mi-i aaroų omo aau_ Dai J1S ataioja, Kau jau ivii ;giau> negu darbininkų.

; Taigi, šitie Prūseikos plet- 
... ... x.___ ....j ir pasilieka.

.. mizaruku. !pakunaį jįe yra tąSa tu 
Ryt-poryt j.s teliks saukti,; letku kuriuos p. Prūseika 
kadšolo.mskas)ar S1urba,aripradgjo ketveri metai at. 
Jeskeviciute, ar Lauras, ar: į ., 1
Buknys, ar Krūtis, ar kuris i 
kitas draugas viską pagrobė1 
iš Mizaros. Ir taip tasai J AI DID 7 l A 1 >v* 
žmogus tiešinsis, leisdamasi AWL1) /"IO ApSKflClO 
savo makaulės išgalvotus! ir • n 1 i
pietkus. j Kuopas ir Delegatus

Ką Prūseika daro lietu-[ -------
i Draugai ir drauges, ALDLD 
7-to Apskričio sekretorė drau
ge E. Beniulienė jau keletas 
savaičių atgal išsiuntinėjo laiš-* 
ką kuopoms, kuriame šaukia
ma metine 7-to Apskričio kon
ferencija. Tas laiškas tilpo ir 
“Laisvėje“ ir galėjote visi pa
stebėti. Tuo būdu visos kuo
pos galėjote išrinkt delegatus, 
jeigu kurios ir nebūtumėte ga- 

1 vę laiško nuo sekretorės.

viešai, per

kadangi Centro Biuras ban-[ Ra mano, visgi galėsiąs su- vintų darbininkų, kaip su-.

džia . (dažniausiai vienbal-, zara paveržęs jg Bimbos 
šiai) ir praveda kolektyviai, ‘pastarojo “grobį” ir Bimba u": 
bet tariamasi su chicagie- pasilikęs tik ----- i—ai Pletkais
čiais, kur veikia Sub-Biu-I 
ras, ir su kitų kolonijų 
draugais.

Ką gi, tad, šiandien Bim
ba, Mizara ar šofomskas, ar 
Andrulis, ar Abekas, ar ku
ris kitas draugas galėtų už
grobti ? Renegatai kadaise 
bandė išgrobti iš po pąrti- 
jinės vadovybės “Laisvę” ir •

R. Mizara.

! Kas gi reikia daryti? Be-idėjų streiko, geriau prisi- 
i gyje dviejų artimiausių sa- } rengti ateinančioms !

Ne, tokio komunisto nė- 
Ir kiekvienas komunis-ko- ra.

i vaičių kiekviena Kom. Par- ’ voms, laivakrovių ir kitoms, tas streike darbavosi, • kad 
i tijos kuopelė turi imt domėn į Kitais žodžiais, tatai reis- darbininkai laimėtų, kad 
tą svarbiausią klausimą—- j kia, jog turime veikti kaip I geriausiai _ susiorganizuotų, 

• _t v __ . veikimą unijose, ypač Darbo revoliucionieriai, organizuo- kad nugalėtų bosų pasiprie-
I Federacijos

A. H X Cll VitX V y o LVij pelės susirinkime jos biuras
unijose. šinimą, kad suorganizuotųKuo- revoliucijai.

Draugai, kiekvienas par-1 galingas pikietų eiles, kad

Rašo Earl Browder, Amerikos 
Kom. Partijos Generalis 

Sekretorius

Kiekvienas revoliucionie
rius yra giliai pasipiktinęs, 
kad Gormanai ir Greenai 
taip niekšiškai išdavė audė
jų streiką, kad jie iš už nu
garos nudūrė didvyrišką 
kovą šimtų tūkstančių dar
bininkų.

Bet negana vien piktintis 
ir apmaudauti, bet reikia 
semti iš to pamokas. Vie
na iš svarbiausių pamokų 
yra ta, jog buvo permažai 
komunistų lokaluose Darbo 
Federacijos audėjų unijos, 
kad mes komunistai dar tu
rėjome persilpną įtaką tuo
se lokaluose, ir todėl uni
jos vadai sugebėjo išduoti 
streiką. Mes dar nebuvome 
gana suorganizavę darbi- 

• ninku pasipriešinimą Jung
tinės Audėjų Unijos va
dams. *

Newark, N. J.
Matykite Puikiausj Sietyno 

Choro Koncertą!
Spalių 6 d., šį šeštadienį, 

mūsų Sietyno Choras, vado
vaujant gabiausiai chorvedei 
draugei šalinaitei,. duos puikų 
savo metinį koncertą ir šokius. 
Koncertas įvyks Lietuvių sve
tainėje, 180 New Yorke Ave.

Pradžia 8 vai. vakare.
Šiame koncerte dalyvaus ir 

mūsų žymiausia dainininkė 
K o n s t a ncija Menkeliuniutė. 
Tai bus - Newarkui ir visai 
apielinkei didžiausia naujeny
bė išgirsti šią puikią daininin
kę. Dainuos visų mylimas mū
sų daininkas A. Višniauskas iš 
Bayonnės. Naujenybė bus gir
dėti dainuojant didžiulį žydų 
Freiheit Chorą ir Vengrų Dar
bininkų Chorą. Šių chorų lie
tuviai dar nėra girdėję.

Taip pat bus su dainomis 
mūsų brooklyniečių Aidas ir jo 
naujas merginų ^Ensemble.”

Pats gi Sietyno Choras ne 
tik duos naujausių dainelių, 
bet ir solų, duetų ir kitų meno 
kavalkų. Jūsų atsilankymas 
ne tik bus moralė ir medžia
ginė parama chorui, bet su
teiks daugiau energijos ir jė
gų plėsti proletarinę dailę 
ateityje. Po koncerto šokiams 
grieš puiki orkestrą..

Albinas.

Judošius Grūda Laukan 
iš Unijos

AMBRIDGE, Pa. — Čionai---------  turi reikalaut iš kiekvieno ^Jos branduolys (vienetas) i apsisaugotų nuo pardavys-j lįUSKU HUU sekretores
Kai-kurie reakcionieriai nario, kad raportuotų, ar turi pasidaryt įrankiu deleLtės. Taip yra ne tik tarpi kad kick tapo išmestas laukan iš Plie-

.. p.- p..'.----------------- organizavimo per g alingos, audimo pramonės darbinin-j viella kuopa prisiųsįų savo de. no ir Metalo Darb.ninkų Uni-
sidaryti sau kapitalo iš to- Jeigu jis nepriklauso, tai kovos tarp Amerikos Dar-jkų; taip yra ir visose^ kito-1 legatus į šią konferenciją. x-f vaJdžjos 11 °SV as 
kios mūsų savikritikos. Mes kodėl? ir jam turi būt pa-i bū Federacijos narių,.patap-j se pramonėse, kovose, už: Taip pat svarbu, kad visi iš- ,u rpvniiurioniškai bet 
tad jiems atsakysime: gelbėta įstoti-į atatinkamą organizatorium perga- į bedarbių reikalus ir visur [rinkti delegatai, pribūtų laiku. fnnn ano.n,1<as iudošiau6 rolė-

uniją

Kai - kurie reakcionieriai nario, kad raportuotų, ar 
ir renegatai gal bandys pa- jis priklauso darbo unijai.

tad jiems atsakysime:
“Taip, poneliai, mes pri

sipažįstame kaltais, kad ne
išvijome jus laukan iš dar
bininkų klases eilių taip

• i
Visur,rinkti delegatai pribūtų laiku, 
darbo Konferencija prasidės 11 va- 

i landą ryte, šį sekmadienį, spa-

Į Bostoii. •
kalas—tui;ėti daugiau ko-i Bet jeigu kurios .kuopos nė- 
munistų tarp plieno darbi- ra. >«nnkę delegatų, ta. but.- 

tim <U, tarp ;.laivakiovių, delegatus ir vis tiek prisiųs- 
ikeliecių,. tarp mai- įį j konferenciją, šioj konfe- 

•rencijoj dalyvaus' ir drg. R.
—-------- i Mizara. Šioj konferencijoj tu-

tūkstančiai ' darbi-, rčsinre išdirbti planus visam 
ninku milžiniškomis * savo mūsų veikimui per šitą sezoną,

• "Vilnies'’ vajams, pravedi-, 
mui Komunistų Partijos rinki
mų kampanijos, “Daily Wor- 
kerio“ finansinio vajaus ir tt.

Dar vienas dalykas, šio
je konferencijoje išgirsite pil-

uniją. ; Jeigu kuris dfąu- darb9 klasės masinių i tarp į išnaudojamų 
gas nuo to atsisako, jis tu-!*-'kovų. ■ - [žmonių. ; : .

bo_ [ ; Štai kodėl prieš mus s.to- jBu 7 d., 376 W. Broadway, So.
r-x vi būtiniausias • greitas rei-1

būt draugiškai, bet_ stip- Į Ar yra bent vienas 
riai įtikintas, kaįp būtinai i munistas, kuris nenorėtų

greit, kaip reikėjo.” O juos • i’eikįa veikti darbo unijose. I Racj mūsų-Partija būtų pen-
išvyti reikalauja darbinin
kų judėjimo interesai, visos 
darbo klasės' pasiliuosavi- 
mas—ir tai yra mūsų par
eiga ! Kas to nesupranta, tas 
nėra pilnai susipratęs revo
liucionierius.

Ne tiktai agituoti, bet 
mestis į praktikos darbą ir 
organizuoti darbininkų pa
sipriešinimą vadams Ameri
kos Darbo Federacijos uni
jose, prieš išdavikišką į tų 
vadų politiką, tai yra vienas 
iš dabar svarbiausių punk
tų revoliucinėje mūšų poli
tikoje.

Kiekvienas kuopelės ; ną* Ris bei dešimt sykių drū-? 
rys turi raportuoti,, ką jis tesnė tarp audyklų darbi- 
veikia savo unijoj, ar dar- ninku, idant galima būtų 
be. Jis turi raportuoti, užkirst [ kelią išdavystėms 
kaip jis . jungia Partijos į iš Gormanų? x____  _
darbą su unijiniu darbu to- j mes turėtumėm daugiau 
m : jsavo organizuotų grupių ir

komunistinių frakcijų tūks
tančiuose dirbtuvių ir loka- parodo gabumo, didvyrišku-, 
Juose į Jungtines Audėjų Irį°^> Argi, nėra jų tarpe ( 
Unijos? Ar yra bent vienas! tūkstančiai kovotojų,, kurie 
komunistas,, [kuris nebūtųIbus (rytoj komunistais?) 
nogėjęs matyti dvidešimt * Taip, yra *tųkstaučiai dar- _______ _ ___
kartų" j daugiau komunistų [^biiiinkų, kuriems jau .ma- j nQ raport^ didžioj p pikniko, 
masiniuose ■streiko susįrih- žai.ko stinga .sutraukyti i’e-jkUris įvyko liepos 4‘ d., May- 
kimudse ir ,r gikiętū ęįlėsę, [težius, kurie ju’os iki šiol ri- [ nardą... ' ■■ •
negu kad būva?

j e darbavietėje.
Tokie klausimai nebus ■ 

nuobodu svarstyti; juk tai 
bus diskusuojama, kaip ne-? 
prileist daugiau išdavysčių 
iš Darbo jFederacijos vadų 
pusės, kaip greičiau ir sėk
mingiau suorganizuoti re
voliucines mūsų jėgas prieš 
reakcionierių spėkas Jiį 
kaip, sulig pamokos iŠ au-

nienu.
pusės ? kad

komunistinių frakcijų tūks- kovomis tose pramonėse ne-1 kaip susimobilizuoti “Laisves

- -7
.rytoj . komunistais ?

; (Pabaiga 5 pusk) Del geroves višij! kolonijų ir

tapo sugautas judošjaus rolė
je. Unijos surengtam teisme 
jisai buvo priverstas prisipa
žinti, kad jis tarnauja vai- . 
džiai, kaipo šnipas, jau 11 me
tų. Jis taip pat priverstas bu
vo išduoti kitu du *judošiu-šni- 
pu, tūlus George Butcher ir 
Ed. Monihan.

Homestead, 
lo darbininkų unijos išgrūstas 
laukan judošius Bill Dreshke. 
Jis sugautas ągentaujant plie
no korporącijhi.

Darbininkai yra jpersergsti- 
mi saugotis tų visų judošių ir 
grūsti juos lapkan iš visų su
sirinkimų. * /

-.Iš meta-

p. Grybas, 
ALDLD 7-to Apekr. Org.

viso mūsų judėjimo, padaryki
me šią konferenciją skaitlingą 
ir gyvą’ i; .




