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Visų šalių Darbininkai 
Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimėsit, Tik Re

težius, o Išlaimėsit 
Pasaulį!
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KRISLAI
Pilypas Iš Kanapių. 
Rooseveltui Pagalvoti. 
Aplankė Tanią Mooney. 
Sveikinimai Lietuviams. 
7-nių Metų Amžiaus. 
Red Wings Aukštai

Skrieja.
Rašo R. Mizara.
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Alfred Landon, buvęs repub- 
likonų partijos kandidatas į 
prezidentus, po ilgo snaudulio, 
pradėjo "gelbėti kraštą.”

Girdi, repu bl ikona i turį nety
lėti, bet kovoti su Roosevelto 
administracija, prieš josios po
litiką. Esą, J. V. kongreso bu
tuose iki šiol respublikonai tik 
pjudė dešiniuosius demokratus 
prieš Rooseveltą, o patys nevei
kė nieko konstruktyvaus.

Gal būt republikom; mašina 
išanksto paruošė šią prakalbą ir 
įsakė Landon u i pasakyti per ra
dio.

Ji pasakyta kaip tik tuojau 
po nepaprastai smarkaus nu
kritimo Wall gatvės biržos šėrų 
kainų.

Prezidentas Rooseveltas turinčiai klausimą dėlei svetimų 
nesnausti, jei jis nori neduoti 
Liberty Lygos ponams pasinau
doti proga ir sukonsoliduoti sa
vo gan pakrikusias jėgas.

Federalė valdžia turėtų su
grąžinti į darbą paleistuosius iš 
darbų tūkstančius WPA darbi
ninkų, kurie randasi skurde ir 
biednatvėj. Apskritai, Roose
velto administracija bus popu- 
liariška tik tuomet, kai ji rū
pinsis darbo žmonii; buities ge
rinimu.

Drg. Prūseika su d-ge Karo- 
siene aplankė St. Quentin kalė
jime garsųjį už darbo žmonių 
reikalus kenčiantį kalinį, Ta
rną Mooney.

Jie kalbėjosi 50 minučių. 
Drg. Prūseika rašo "Vilnyj”:

"Vist; pirmiausia mes per
davėm Tarnui Mooney širdin
giausius sveikinimus nuo lietu
vių darbininkiškos visuome
nės, nuo vilniečių ir laisviečių, 
nuo mūsų spaudos.”

Priėmęs linkėjimus, T. Moo
ney atsakė:

“Aš taip pat siunčiu lietu
viams mano revoliucinius svei
kinimus, 
eikitė 
vaga, 
mes. 
tautų
šviesesnė ateitis.

viui, tiek airiui, reikia geresnio 
‘byf steko’. Tuo atveju tarp
tautų nėra skirtumo.”

Būkite vieningi ir 
tarptautinio solidarumo 
Organizuotas darbas lai- 
Lietuviams, kaip ir kitų 
darbo žmonėms, rūpi 

Tiek lietu-

* Apie savo išlaisvinimo reika
lus Mooney pasakė: “Kuomet 
išsisems tegalės galimybės, tuo- 
met mes kreipsimės į darbo 
unijas, į darbo minias.”

Gruodžio mėnesį Tarnui Moo
ney sukaks 55 metai amžiaus, i ""*• r ~ i A ~ 
Jis nekaltai kali jau 22-rus me-' nazmtos ,iau laike 
t u S.

Išviso San Quentin kalėjime 
randasi 4,400 kalinių. "Iš jų tik 
šeši politiniai, bet ir šiaip ka
liniai gerbia Tarną Mooney,” 
rašo d. Prūseika.

Šitų žodžių rašytojas aplankė 
* Tarną Mooney 1923 metais, va

sarą, kai jis važinėjo Kaliforni
joje.

Tuomet Mooney buvo kur kas 
jaunesnis, dar su nepalaužta 
sveikata.

Ir tuomet šis garsusis kali
nys siuntė lietuviams darbo 
žmonėms revoliucinius sveikini
mus.

Kalbėjausi, beje, tuomet ir su 
kitu garsiuoju politiniu kaliniu, 

* MacNamara.

is 5:00.

perkama 
iš privati-

Newark, N. J.—Owens 
stiklo kompanija padirbo 
tokius plonus stiklinius siū
lus, kad 140,000 jardų sve
ria tik vieną svarą.

LDS. nariams ir bendrai vi
suomenei gal bus žingeidu ži
noti, kad Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimui šį mėnesį (spa
lio 14 d.) sukako lygiai septyni 
metai amžiaus.

Tai, palyginti, labai jauna or
ganizacija. Bet žiūrėkit, kiek ji 
atliko naudingų darbų. Kiek 
suorganizavo jaunimo, kiek pa

skleidė apšvietos, kiek sušelpė

“NESIKIŠIMO” KOMISIJA PRIĖMĖ 
ROMOS MONA DEL SVETIMU ARMIJŲ 

IŠTRAUKIMO IŠ ISPANIJOS
Italijos-Anglijos Planas Duoda Mėnesius laiko Mussoli- 
niui ir Naziam Prisiųst dar Stambesnės Karinės Talkos 

Ispanijos Fašistams prieš Respubliką

London.—Italijos amba
sadorius Dino Grandį spal. 
20 d. padarė neva “nusilei
dimą” tarptautinei “nesiki
šimo” komisijai, svarstan

šalių kareivių ištraukimo iš 
Ispanijos. Jis, Mussolinio 
vardu, pasiūlė šitokį planą:

Italija nereikalaus pripa
žint karo teisės Ispanijos 
fašistams tol, kol nebus iš 
Ispanijos atšaukta po nedi
delį lygų skaičių Italijos ka
reivių ir tarptautinių liuos- 
noriu, kaipo “geros valios 
ženklas.”

Italija sutinka, kad būtų 
paskirta tarptautinė komi
sija, kuri prižiūrėtų kraus
tymą svetimų kareivių iš Is
panijos. Tokia komisija, gir- 

Idi, turėtų patikrint, kiek 
svetimų šalių kareivių ko
voja po generolo Franco vė
liava, ir kiek tarptautinių 
liuosnorių kariauja už Ispa
nijos respubliką. Tada ko
misija galės spręst, kokia 
turi būt proporcija atšauk- 
tinų kareivių iš abiejų pu
siu.

Italija priima Anglijos 
nlana. pasiūlytą liepos 14 d. 
Pagal ta planą, turi būt su
teikta fašistams pilnos karo 
teisės, kaip tik tarptautinė 
nesikišimo komisija gaus 
raportą nuo savo pasiųstų 
jgaliotiniu-tvrinėtoių iš Is
panijos. Tas Anglijos pasiū- 
Ivmas. kurį dabar priima 
Mnssolinis. s«ko. kad karo 
teisiu pripažinimas Isnani- 
ios fašistams, taip ir liau
diečiams. priklausys nuo 
“žvmesnio skaičiaus” Itali- 
ios-Vokietiios kareivių ir 
tarptautiniu liuosnorių iš
traukimo iš Ispanijos. Bet 
karo teisės turėtu būt pri- 

! “stam
besnio” svetimu kareiviu 
skaičiaus kraustymo iš Is
panijos.

Mussolinis sutinka ir su 
tuom AnHiios pasiūlvmo 
punktu, kuris reikalauia 
pastatvt tarptautinės komi
sijos tėmvtojus ant Ispani
jos rubežių su Francija ir 
Portugalija.

nelaimėje-ligoje narių ir šiaip 
pagelbos savo nariams bei gimi
nėms suteikė!

Chicagoje, Brighton Parko 
srityje, LDS jaunimo kuopa, 
kuri angliškai vadinasi Red 
Wings (Raudonieji Sparnai) 
aną dieną turėjo savo mėnesį 
susirinkimą.

Jame buvo priimti naujai 
gauti nariai, kurių šiame vaju
je įrašė net 35!

Iš viso ši Jaunimo Kuopa tu
ri 100 narių. Bet kol vajus už
sibaigs, žada jų dar daugiau 
gauti.

Kad tai visoš jaunimo ir "se
nimo” LDS kuopos pasektų Red 
Wings kuopą!

Kaip tai būtų gražu ir nau
dinga!

Anglijos, Franci jos ir še
šių kitų šalių atstovai tarp
tautinėj sub-komisijoj Lon
done priėmė šitokį Mussoli- 
nio “skymą”. Jį ypač užgy- 
rė Hitlerio atstovas Woer- 
mann. Bet Sovietų amba
sadorius Iv. Maiski atmetė 
tą Anglijos-Italijos planą. 
Jis supranta, kad čia yra 
tik Mussolinio - nazių ma
nevras gauti daugiau laiko 
padaryti “kriušinančią” fa
šistų ofensyvą prieš Ispani
jos respubliką.

Reikia priminti, jog vy
riausias Ispanijos fašistų 
komandierius gen. Franco 
užreiškė, kad jis jokiu bū
du nesutiks, kad įeitų Fran
cuos ir Sovietų Sąjungos 
atstovai į tarptautinę komi
siją, kuri bus siunčiama pa
tikrint skaičių Italijos ir 
Vokietijos armijų. Taigi ta 
komisija gales būt sudaryta 
tik iš fašistinių ir fašistam 
pritariančių šalių atstovų.

New Yorko Times kores
pondentas, kaip ir kiti tė- 
mytojai, mato, jog besvars
tant tarptautinėj “nesikiši
mo” komisijoj Anglijos-Ita
lijos planą, praeis savaites 
ir mėnesiai laiko, o tuo tar
pu Italija ir Vokietija sku
biai duos didžiausių pastip
rinimų Ispanijos fašistams, 
kad jie galėtų kirsti “mirti
ną” smūgį Ispanijos respu
blikai.

O kai būtų pripažinta fa
šistams karo teisės, tada jie 
galėtų “paskolintais” Itali
jos ir Vokietijos karo lai
vais užblokaduot Ispanijos 
r e s p u b 1 i kos prieplaukas 
prieš bet kokius įvežimus 
liaudiečiams.

Chinų Lakūnai 7 Kar
tus Atakavo Japonus

Shanghai, spal. 21.—Chi- 
nijos lėktuvai septynis kar
tus per dieną bombardavo 
japonų pozicijas Shangha- 
juj. Bombomis sunaikino 
septynis priešų lėktuvus 
Yangtzepoo, Shanghajaus 
dalyje.

Chinai sako, kad iki šiol 
jie nukirto 100 japonų lėk
tuvų Shanghajuj; bet japo
nai tvirtina, kad tik 50 jų 
lėktuvų žuvę šiame mieste.

Chinai užginčija japonų 
pasigyrimus, kad jie visu 
25-kių mylių frontu stumią 
chinus atgal, nors labai lė
tai. Chinai kontr-atakavo 
priešus ir tik viename punk
te išžudė 200 japonų.

Patys japonų komandie
niai pripažįsta, kad viršum 
jie beveik visai negali pasi
varyti pirmyn. Todėl japo
nai daugiausia tik kasa sau 
tunelius linkui chinų pozici
jų, idant pakastais sprogi
mais sunaikint jąsias.

Paryžius, spal. 20.—Na
ziai taip laiko slaptybėje 
savo prieškarines kanuoles, 
kad prie jų neprileidžia net 
ispanų fašistų oficierių.

Kiek Yra Svetimų Ka
riautoji; Ispanijoje
London.—Žiniomis iš pa

sitikimų šaltinių, Ispanijos 
respublikoj yra ne daugiau 
kaip 20,000 tarptautinių 
liuosnorių. !

Pirmesniais 1 pranešimais 
buvo skaitliuojama, kad 
Italija yra atsiuntus 150 iki 
200 tūkstančių savo armijos 
fašistams prieš Ispanijos 
respubliką. Dabartinės gi 
Londono ir Paryžiaus skai
tlinės pripažįsta, jog ne ma
žiau kaip 100 tūkstančių 
Italijos juodmarškinių ka
riauja prieš Ispanijos liau
dį-

Be to, generolo Franco 
armijoj veikia tūkstančiai 
Vokietijos artileristų, lakū
nų, tankų vairuotojų ir ki
tų specialistų.

EXTRA!
ISPANIJOS FAŠISTAI 

UŽĖMĖ GIJONĄ
Hendaye, Franc.—Ispani

jos pasienis, spal. 21.—Fa
šistų armija įmaršavo ir 
užėmė Gijoną, 130,000 gy
ventojų miestą su prieplau
ka, šiauriniame Ispanijos 
najūryje.

Miestas buvo taip sudau
žytas ir sudegintas bombo
mis Italijos ir Vokietijos la
kūnų, kad liaudiečių ko- 
mandieriai buvę priversti 
pasiduoti, ypač, kad daugu
ma Gijono gyventojų bada
vo, • nes fašistų blokada už
kirto maisto pristatymą į 
miestą.

Fašistai pasakoja, būk Gi
jon paimtas “vien tik” ispa
nų fašistų jėgomis. Bet, pir
mesnėmis žiniomis, 65,000 
Italijos armijos kovėsi prieš 
liaudiečius Gijono fronte.

TEISIA TRIS ISPANIJOS 
GENEROLUS KAIP 

IŠDAVIKUS
Valencia, spal. 21.—Ispa

nijos karinis teismas pradė
jo bylą prieš buvusius res- 
publikiečių komandierius, 
generolus J. Asensio, T. 
Martinez Cabrerą ir F. M. 
Monję kaip išdavikus. Jie 
tyčia atidavę fašistams Ma
lagą su prieplauka, vasario 
8 dieną.

Sakoma, kad 5,000 slaptų 
fašistų dalyvauja sąmoksle 
padaryt sukilimą prieš res
publiką ir pervest Valenci- 
ia ir Madridą fašistams. 
Valdžia daugelį jų jau suė
mė.

Fašistai Paliuosavo Už
grobtą Anglijos Laivą
London, spal. 21.—Pagal 

Anglijos reikalavimą, Ispa
nijos fašistai paliuosavo an
glų laivą “Stangrove,” kurį 
buvo vakar suėmę. Laivas 
vežė pabėgėlius iš Gijono.

Viešų Darbų Mažinimas 
Puldo Privačią Pramonę
Washington, spal. 21.— 

Manoma, jog prarųonė pas
kutiniu laiku Amerikoj vėl 
pradėjo smukti todėl, kad 
valdžia žymiai sumažino lė
šas viešiem darbam.

Jiem būdavo 
daug reikmenų 
nių pramonių.

CHINU RAUDONARMIEČIAI SUSKALDĖ 
JAPONU 500 MYLIU UNIJA; APSUPO 

DIDELĮ SKAIČIŲ ĮSIVERŽĖLIU
Chinij Kariuomenė ir Parti
zanai Atėmė Eilę Miestelių

Iš Japonų L

Shanghai, spal. 21.—Chi
nų komunistinė Aštunto 
Ruožto Armija, vadovauja
ma generolo Chu Teh, vėl 
kirto eilę smūgių japonams 
500 mylių fronte nuo Shan
si provincijos iki jūros, 
šiaurėje. Chinai raudonar
miečiai prasilaužė per Shan
si sieną į Hopeh provinciją 
ir atakuoja japonus užpa
kalin.

Nęoficialiai pranešama, 
kad chinai atgriebė Paot- 
ing-fu miestą, už poros de- 
sėtkų mylių nuo Peipingo. 
Generolo Chu Teh kariuo
menė, veikdama neperdide- 
liais greitais būriais, apsu
po įvairiose vietose japonų 
divizijas ir sunaikino dau
gelį atskirų japonų kuopų, 
kaip praneša United Press. 
Raudona r m iečiai dabar 
stengiasi nukirsti japonams 
susisiekimus tarp Paoting 
ir Chenting, prie Peiping- 
Hankow geležinkelio.

Chinai, kontr-atakuodami 
japonų vyriausią jėgą ties 
Pinsikwangu, šiaur-rytinia- 
me Shansi, pramušė “gilią 
skylę” japonų eilėse arti 
Laiyuano. Ties Finchaoh- 
wangu jie pagrobė nuo ja
ponų 90 vežimų ir 145 ark
lius, 80 priešų užmušė ir 33 
suėmė. Japonai tapo išvyti 

Čechoslavų Protestas Fašistai Ketina Greitai 
Grasinantiem Naziam Užimti Gijoną

Berlin.—I čechoslovakijos, Salamanca, Ispanija. — 
atstovas Ad. Mastny užpro- Fašistai praneša, kad jie at- 
testavo Hitlerio valdžiai, 
kad Vokietijos laikraščiai 
ir radio bjauriai užsipuldi- 
nėja ir plūsta Čechoslovaki- 
ją ir grasina jai. Vokietijos 
užsieninis ministeris Neu- 
rath į protestą atsakė, kad, 
girdi, Čechoslovaki j a to |
“užsitarnavus”. Neurathnu-1pasakojo, būk čechoslovaki-. ";e® ?e^į. ^fėme Iš’ As' 
jos valdžia “sunkiai” spau- Ristai sakosi. atėmę is As 
ūžianti ir skriaudžianti sa- turuos. milicininkų dar 30 
vn vnki«knc niliApnie tnn- mažesniu miestelių n kai-vo vokiškus piliečius (na- 

Po Čecholovakijos protes
to, dar labiau hitlerininkų 
spauda prapliupo prieš tą 
šalį. Nazių politinis orga
nas “Diplomatische Korres- 
pondenz” tiesiog reikalauja, 
kad Čechoslovaki j a atiduo
tų savo “vokišką” pasieninį 
plotą Vokietijai.

Dabartinį ermyderį prieš 
Čechoslovakiją naziai sukė
lė ypač todėl, kad Čechoslo
vaki jos policija išvaikė na
zių demonstraciją Teplitz- 
Schoenau mieste ir apmušė 
kelis jos vadukus. Naziai 
ruošė tą demonstraciją pa
sitikti vyriausią savo vadą 
Čechoslovaki jo j Konradą 
Heinleiną, kuris reikalauja 
duot “vokiškam plotui savi
valdybę,” arba pervest jį 
Vokietijai.

iš Kwangling ir Pinsink- 
wang miestelių; bet chinai 
raudonarmiečiai apsupo ja
ponus, pasprukusius iš tų 
dviejų miestelių į Taiyingą.

Chinai liuosnoriai kariau
tojai sunaikino japonų ar
mijos traukinį arti Tunku- 
ango. Kitas liuosnorių bū
rys atakavo japonus Linch- 
ange, nukovė 100 priešų ir 
pagrobė 70 šautuvų ir 3 
kulkasvaidžius.
šala ir Badauja Apsupti 

Japonai Tarpkalneje
Tokio, spal. 21.—Raudo

noji chinų armija apsupo 
japonus Nianktzekwan 
tarpkalneje, kuri tarnavo 
japonams kaip susisiekimas 
j * tt i • m • I pl iixicvU.OCX1 aviu. Zjyul4 XUv*
tarp Hopeh ir Shansi. pro- (sįninkų Unijai. Apšaudė du 
virimui Ancnnriom nriarian . i..vincijų. Apsuptiem pristigo 
maisto. Visas valgis, ką jie 
gauna, tai tik duonos džio
vimai, numetami iš Japoni
jos lėktuvų.

Japonai subraklinti tarp- 
kalnėj yra apsivilkę tik va
sarinėmis uniformomis, ir 
labai kenčia nuo sniego su 
lietum ir šalčio. Jie despe
ratiškai bando prasimušt 
laukan iš tos tarpkalnėfe, 
bet, kaip skelbia žinios iš 
pačios Japonijos, dar lieka 
jiems “trečiadalis” tarpkal- 
nės prasilaužti iki galėsią iš 
ten pasiliuosuoti.

Chinai taip pat apsupo 
japonus Sinkowchen kalvo
se Shansi provincijoj.

ėmę du stambius miestelius, 
Villaviciosa ir Infiesto, As- 
turijoj, ir jiem dabar telie
ka tik 15 mylių iki svarbiau
sio tos provincijos miesto- 
prieplaukos Gijono.

| Du minimi miesteliai yra 
; geležies ir anglies pramo-

ir kai
mų; ir skelbiasi, kad greitu 
laiku paimsią patį Gi joną.

Fašistai pasakoja, kad iš
sivystę susikirtimai tarp 
pačių Gijono gynėjų.
PABĖGĘ PENKI LĖKTU

VAI Iš GIJONO
Paryžius.—Iš Gijono at

skrido penki Ispanijos res- 
publikiečių lėktuvai su dvy
lika lakūnų. Jie praneša, 
kad fašistu bombomis pa
degtas, Gijon skęsta lieps
nose. Francija varo tuos 
lakūnus į Ispanijos respub
likos konsulatą Bayonne 
mieste.

Ardmore, Okla.—Guber
natorius Marland užtraukė 
miliciją sulaužyt darbinin
kų streiką prieš 60 žibalo- 
aliejaus šaltinių.

Sacramento, Calif.—Nesi
tikima, kad Anglijos ex-ka- 
ralius, Duke of Windsor, at
silankys į Hollywoodą, ju
damųjų paveikslų centrą.

Verda Kova Arabų su 
Žydais Palestinoje

Jeruzale. — Anglija pir
miau leisdavo tiek žydų įva- 
žiuot į Palestiną, kiek tas 
kraštas gali jų “ekonomi
niai sugerti.” Dabar išdavė 
patvarkymą priimti į Pa
lestiną tik tiek naujų “žy-’ 
diškos tikybos . žmonių,” 
kiek būtų saugu pagal “po
litines sąlygas” tenai. Šis 
patvarkymas atsižvelgia į 
smarkėjančias ir platėjan
čias arabų riaušes prieš žy
dus ir anglus Palestinoj. Žy
dų vadai protestuoja prieš 
tokį varžymą jų tautiečių 
ateivybės į Palestiną.
Per Pusketvirto Mėnesio 

Užmušta 39
Arabai Jeruzalėj vėl pa

leido kelias kulkas, taikyda
mi į žydus. Jie priemies- 
tyj sušaudė vienuolika jau
čių, priklausančių Žydų Mė-
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Anglijos policininkus prie 
Jeruzalės vartų; metė bom
bą į žydus policininkus prie 
policijos stoties Safed’e, bet 
ji sprogdama nė vieno ne
kliudė. Arabai, taip pat ap
šaudė anglų policijos stotį 
Betlejuj.

Susikirtimuose tarp ara
bų ir žydų nuo liepos 7 d. 
iki šiol tapo užmušta 6 žy
dai ir 33 arabai. Su žydais 
eina Anglijos kariuomenė ir

Šery Maklioriai Apkirtę 
Smulkiuosius Savininkus
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New York.—Wall Stryto 

Šerai, kurie buvo nupuolę 3 
iki 15 punktų, vėl atsigrie
bė 1 iki 10 punktų.

Tūli žinovai sako, kad di
dieji maklioriai susitarė ty
čia nupuldyt šėrus, idant 
galėtų juos iš smulkesnių 
savininkų pigiai pirkti,. o 
paskui brangiau parduoti.

■%., i
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Respublikiečiai Atėmė 
Iš Fašistų Medians

Hendaye, Franc.—Ispani
jos pasienis.—Eina nuožmi 
kova tarp atakuojančių Is
panijos liaudiečių ir besi
ginančių fašistų Aragon 
fronte, šiaur-rytinėj Ispa
nijoj.

Liaudiečiai su tarptauti
niais liuosnoriais priekyje 
atėmė iš fašistų strateginį 
miestelį Mediana, 16 mylių 
į pietų rytus nuo fašistų 
tvirtumos Saragossos. 35,- 
000 vien tik Italijos armijos 
šiame fronte kariauja prieš 
respublikiečius.

M
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Norėjęs Sudegint 3 Dukte
ris dėl Apdraudos

Media, Pa.—Eina teismas 
prieš Al B. Knight, kad jis 
padegęs namą, idant sude
gint tris savo dukteris, 17 
iki 23 metų, ir gaut už jas 
$120,000 apdraudos. Bet 
dukterys liudija už tėvą;

V

$$

ORAS
Šiandien oras būsiąs gied

rus, sako N. Y. Oro Biuras.
Vakar temperatūra bu

vo 66 laipsnių. Saulėtekis 
6:13; sau
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Dėlei Darbo Unijų Vienybės
Didžioji masė darbininkų ir jų draugų 

su džiaugsmu sveikina Komiteto Indust
rinio Organizavimos (C. I. O.) ir Ameri
kos Darbo Federacijos paskyrimą komi
sijų dėl pasitarimo darbo unijų vienybės 
reikalais. Darbininkų judėjime suski
limas, kurį pagimdė Federacijos vadai, vi
saip kaip kaštavo darbininkams daug ir 
atvira kova greitai ėjo prie tos vietos, 
kur besitęsiąs pasidalinimas būtų pasi
daręs labai pragaištingas. Darbo uni
jų vienybė reikštų Amerikos darbinin
kams didelį žingsnį pirmyn. Vienybė 
atidarytų visai naują išsivystymo laiko
tarpį.

Bet darbo unijų vienybės įvykdymas 
nėra jau taip lengva problema. Tai ne
reiškia, kad C. I. O. ir Federacijos vadai 
susieis, pasisveikins, vieną kitą dalykėlį 
aptars ir bus pabaigta. Yra labai gilių 
ir sunkių problemų, kurias prisieina iš
rišti pirma, negu darbininkų judėjimą 
bus galima apvienyti. Atsiekimui šio 
tikslo jau diskusuojami įvairiausi pasiū
lymai ...

Naujo Tipo Unijizmas Jau Gimė
Prieidami prie darbo unijų vienybės klausi

mo, mes turime kreipti atydą į pamatinius pa
dėties reikalus. Jei mes tą darysime, tai grei
tai pamatysime, jog kas nors labai svarbaus 
atsitiko su Amerikos darbininkų judėjimu, pa
sirodžius C. I. O. organizacijai, šios organi
zacijos išaugimas reiškia daug daugiau, negu 
tie trys milionai naujų narių darbo unijoms, 
nors ir tas yra be galo svarbu. Progresyviš- 
kosios organizuotų darbininkų spėkos, kurios 
buvo ilgai prislėgtos per Federacijos reakcinę 
biurokratiją, pagaliau išsiveržė iš amatinio 
unijizmo varžtuvų, kurie neleido joms veik
ti. Po C. L O. vėliava tos spėkos sukūrė nau
ją ir progresyvišką darbininkų judėjimą, ku
ris sudaro griežtą atsiskyrimą su senuoju Fe
deracijos tipo unijizmu.

C. I. O. atstovauja organizuoto darbininkų 
judėjimo pakopimą į aukštesnį organizacinį ir 
ideologinį laipsnį. Šis naujas unijizmas yra 
ir pasiliks su mumis; jis parodo, abelnai im
ant, tuos ruožtus, kuriais darbininkų judėji
mas vystysis ateityje. Federacijos amatinis 
unijizmas paseno ir nebegali vadovauti visam 
judėjimui. Kelias turi būti išvalytas naujam 
unijizmui. Su šiuo faktu reikia rokuotis bet 
kokiam judėjime už darbo unijų vienybę. Kai 
kurios vyriausių šio C. I. O. išvystyto naujo 
unijizmo savybių yra sekamos:

1. Tvirta kampanija už suorganizavimą mi- 
lionų darbininkų pramonėje, agrikultūroje, 
transportacijoje, baltkalnieriškuose užsiėmi
muose ir t. t.

2. Įkūrimas industrinių unijų masinės ga
mybos pramonėse.

3. Įvedimas industrinių federacijų tose pra
monėse, kuriose amatinis unijizmas tebėra 
tvirtas.

4. Įkūrimas tokio centralizuoto darbo uni
jų judėjimo, kurio nacionalis centras turi pa
kankamai autoriteto ir ištekliaus suteikti visa
pusės paramos atskiroms unijoms jų kovose 
su darbdaviais.

5. Sudemokratizavimas darbo unijų nuo 
apačios iki pat viršaus, būtent, didesnė eilinių 
narių atstovybė konvencijose ir vadovaujan
čiuose komitetuose, pripažinimas pilnų uniji
nių teisių negrams, moterims ir jaunimui; tei
sė unijose progresyviškiems ir kairiojo nusi
statymo elementams išreikšti savo politines 
pažiūras ir t. t.

6. Išvystymas jaunesnės ir progresyviškes- 
nės unijų vadovybės.

7. Priėmimas moderniškesnės darbo unijų 
strategijos ir taktikos, būtent, geresnės orga
nizacinės metodos, sėdėjimo streikai, masinis 

z pikietavimas ir t. t.
8. Pradžia praplėstos politinės programos ir 

platus politinis organizavimas unijistų, vedąs 
prie įkūrimo Farmerių-Darbo Partijos.

9. Parėmimas unijų politikos daugiau kla
siniu pamatu, kaip amatine požiūra į darbi
ninkų kovas.

Nepakankami Pasiūlymai 
Kai mes kalbame apie darbo unijų vienybę,

RADIO

SOVIETU SĄJUNGOJ

ir Mateu-

Boston,

REDAKCIJOS ATSAKYMAI

KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI
unijos, kurios gyvuoja šiose 
užleisti vietą industrinėms

d.
d.
d.
d.

Steponas M inkus, 
garsintojas.
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tai turime žiūrėti, kad ta vienybė padėtų toli
mesniam vystymuisi darbo unijų judėjime tų 
progresyviškų tendencijų, kurios apsireiškė C.
I. O. organizacijoje. Tolimesnis tų tendencijų 
vystymas būtinai reikalinga sąlyga tinkamam 
progresui apvienyto darbo unijų judėjimo. Iš 
pat pradžių turime suprasti, kad progresyviš- 
kasis unijizmas, C. I. O. išvystytas, nebegali
mas sukimšti atgal į siauru kaklu pasenusio 
amatinio unijizmo butelį. Amerikos Darbo 
Federacijos unijos turi būti pakeltos iki C. I. 
O. lygio ir dar aukščiau. Jokiu būdu neleis
tina C. I. O. nustumti į Federacijos amatinio 
unijizmo laipsnį.

Turint tai visą mintyje, užtenka vieno akių 
užmetimo ant tūlų pasiūlymų, diskusuojamų 
Federacijos eilėse, idant pamačius, jog jie ne
gali būti pamatu tikrai apvienyto darbo unijų 
judėjimo, Pžvelgkime į tris iš tų pasiūlymų.

PIRMAS—pasiūlymas, už kurį stoja Fe
deracijos vadai, kad C.I.O. unijos sugrįžtų į 
Federaciją ir priimtų amatinį unijizmą. Aiš
ku, kad toks kelias negalimas ir negali tar
nauti darbo unijų apvienijimo pamatu. Tai 
reikštų sukimą atgal progreso ratų. Toks ke
lias susilpnintų arba visai pakrikdytų naująsias 
unijas ir supančiotų tas progresyviškas tenden
cijas, kurias CIO pagimdė. Tai būtų didelis 
žingsnis atgal ir toks žingsnis, kurio CIO nepri
ims. Turi būti aišku, kad' jei Federacijos 
vadai nori vienybės, jie turi būti pasirengę pa
daryti griežtų pakaitų savo devynioliktojo 
šimtmečio unijizme. Jie turi pažengti arčiau 
prie dvidešimtojo šimtmečio unijizmo, arčiau 
prie C.I.O. Jie negali nusitempti C.I.O. atgal 
į atgyventas dienas.

ANTRAS—pono Berry pasiūlymas, kad C. 
I.O. industrinės unijos sudarytų Federacijoje 
tam tikrą lig ir masinės produkcijos depart- 
mentą. Tai toks planas, kuris didžiąsias plie
no, automobilių, žibalo ir kitų pramonių darbi
ninkų unijas paverstų tiktai Federacijos de- 
partmentu. Tas pasibaigtų pajungimu mo
derniškojo industrinio unijizmo po nepakanka
mu, atgyvenusiu amatiniu unijizmu. Vietoj 
buvimo tiktai departmentu, industrinės unijos 
turi būti širdimi ir nugarkauliu viso atsteig- 
to darbo unijų judėjimo.

TREČIAS—tai pasiūlymas Typographical 
Unijos pataisyti Federacijos konstituciją, 
idant leistų ir amatinėms ir industrinėms uni
joms priklausyti prie Federacijos, šis pa
siūlymas, nors ir žingsnis gerojon pusėn, nes 
jis leistų industrinėms ir amatinėms unijoms 
sugyventi viename judėjime, toli gražu neiš
riš darbo unijų vienybės dabartinės proble
mos. Jis neišriša nesuskaitomos daugybės 
klausimų apie jurisdikciją, amatiniu ir indus
trinių unijų atstovybes ir t.t.

Minimum Vienybes Reikalavimai
Jeigu šitie pasiūlymai, kurie yra svarbiausi 

ir viešai diskusuojami iki šiolei, netinkami, 
nepakankami ir nepriimtini, tai kas tada ga
lėtų sudaryti praktišką darbo unijų vienybei 
pamatą? Aš jau nurodžiau vyriausias naujojo 
unijizmo fazes, C. I. O. išvystytas, kaip tai, 
industrinis unijizmas, darbo unijų demokra
tija, industrinė federacija ir t.t. Nurodžiau 
taip pat būtiną reikalą tų ypatybių tolimesnio 
vystymo darbo unijų judėjime. Bet labai aiš
ku, nebus galima su syk inkorporuoti visas 
tas ypatybes vienu susitarimu į atsteigtą dar
bininkų judėjimą. Tai būtų per daug didelis 
tikėjimas iš Federacijos reakcinių vadų. Mes 
galime būti tikri, kad tie vadai bus griežčiau
siai priešingi įnešimui į amatines unijas bet 
kokių progresyviškų priemonių. Todėl gal ge
riausia, kas bus galima padaryti, norint, kad 
derybos dėl vienybės duotų kokių nors teigia
mų rezultatų, tai įnešti į apvienytą judėjimą 
tuos pamatinius CIO unijizmo elementus, kurie 
yra būtinai reikalingi atsiekimui vyriausio CIO 
tikslo, būtent, suorganizavimo neorganizuotų 
darbininkų. Kas liečia kitas C.I.O. progre
syviškas fazes, tai turės būti palaipsniai pra
vestos apvienytam judėjime, besidarbuojant 
didelei progresyvių daugumai, kuri bus tame 
judėjime.

Turint tai visą mintyje, sekami vienybės 
pasiūlymai gali bent jau parodyti tai, ką turėtų 
C.I.O. ir Federacijos vienybės tuojautinė su
tartis apimti:

1. Sumobilizavimas apvienyto darbininkų 
judėjimo spėkų plačiai kampanijai, kad su
organizuoti neorganizuotus darbininkus.

2. Pripažinimas, industrinio unijizmo masi
nės gamybos pramonėse. O tas reiškia, kad 
C.I.O. industrinės unijos, kaip plieno, auto
mobilių, žibalo, gurno, stiklo, laivų statymo, 
čeverykų, radio ir elektros, komunikacijos, pa
kavimo ir tt., taip pat žemės ūkio darbininkų, 
tuęi būti priimtos į Federaciją taip, kaip jos 
yra, o amatinės 
pramonėse, turi 
unijoms.,

3. Generalėje transported joje, CIO unijos 
ir Federacijos unijos turi būti suvienytos ir 
perorganizuotos, o paskui sujungtos į centra
lizuotą industrinę federaciją. Panašiu keliu 
reikėtų eiti ir baltkalnieriškose pramonėse.

4. Apjungiant abi organizacijas, viršuje 
suvienyto darbo unijų judėjimo atstovybė ga
lėtų būti lygi C.I.O. ir Federacijos. Nors, tie
sa, C.I.O. turi daugiau narių, negu Federaci

ja, taip pat tiesa, kad C.I.O. unijos užima

strategiškeshę vietą pramonėje, tačiau vei
kiausia apsimokėtų sutikti ant 50-50 atstovy
bės vadovybėje. O kur unijos bus suvienytos, 
ten apvienytų unijų pildomieji komitetai tu
rėtų susidėti iš atstovų, proporcionaliai pagal 
narių skaičių. Tokia atstovybė apvienytuose 
komitetuose turėtų apimt dabartinius C.I.O. 
viršininkus.

5. Galima būtų išdirbti planą dėl sušaukimo 
specialės plačios darbo unijų vienybės kon
vencijos, į kurią būtų taip pat pakviestos ge
ležinkeliečių brolijos ir kitos nepriklausomos 
unijos. (Ištiesų, labai apsimokėtų įtraukti ge
ležinkeliečių brolijas ir į derybas dėl vieny
bės). šitokia konvencija galėtų užbaigti ap
vienijimo darbą, priimdama reikalingus kon
stitucinius įstatus, išrinkdama viršininkus ir 
taip toliau.

Bet Ką Daryti, Jeigu Federacijos Vadai 
Atmestų Tuos Pasiūlymus?

šie pasiūlymai, rodosi, turėtų sudaryti mi
nimum programą pasiekimui darbo unijų vie
nybės. Atrodo, kad jų priėmimas neturėtų 
ištempti per daug Federacijos vadų kailio, o 
tačiau atidarytų duris apvienyto darbo unijų 
judėjimo progresyviškam augimui ir vysty
muisi. Juo geriau, jei derybose dėl vienybės 
būtų galima laimėti dar palankesnes sąlygas.

Bet labai galimas daiktas, kad amatiniu 
unijų vadai atmes net ir šitdkią minimum pro
gramą, kuri leistų organizuoti neorganizuotus 
darbininkus, ir tuo būdu atsiekti C.L.O. vy
riausi tikslą. Net ir tokiame atsitikime nerei
kėtų atsižadėti kovos už darbo unijų vienybę. 
Nereikėtų leisti vienybės konferencijai pa
krikti nieko nepasiekus ir leisti Federacijos va
dams iš naujo pradėti .savo karą prieš CIO.

Drauges Bondžinskaitės Maršrutas 
Naujojoj Anglijoj

><

Rengia bendrai Lietuvių Komunistų Pirmo Distrikto Biuras 
ir ALDLD 7-tas Apskritys. Todėl kur tik yra Lietuvių Komu
nistų frakcijos, tose kolonijose turi būt rengiamos prakalbos 
ir šaukiami pasitarimai Komunistų' Frakcijų vardu. O kur 
nėra komunistų, o randasi tik ALDLD kuopos, ten turi rengti 
ALDLD kuopų vardu. Draugė J. Bondžinskaitė yra gerai pa
siruošus ir kaip kalbėtoja ir kaip organizatorė. Todėl turi 
būti dedamos pastangos geram išgarsinimui, kad sutraukus kuo 
skaitlingiausias mases lietuvių darbininkų-kių.

Didesnėms kolonijoms yra duodama po dvi dienas, todėl 
patartina pirmiau surengti masines prakalbas, 
turėti platus pasitarimas, diskusijos. Prakalbų 
sekančiai:
Lapkričio-Novembcr mėn.

d. Gardner, Mass.
d. Fitchburg, Mass.
ir 4 dd. Worcester, Mass.
ir 6 dd. Hudson, Mass.
d. 2-rą vai. dieną, Lowell, Mass.
d. 7 :30 vakare, Lawrence, Mass.

West Lynn, Mass.
Brighton, Mass.
Cambridge, Mass.
Stoughton, Mass.

ir 14 dd. Montello, Mass.
ir 15 dd. So. Boston, Mass.
d. Bridgewater, Mass.
ir 18 dd. Norwood, Mass.
d. |West Hanover, Mass.

20 ir 21 dd. Haverhill, Mass.
d. vakare, Nashua, N. H.
d. pasitarimas, diskusijos, Nashua, N,
d. Exeter, N. H.
d. Portland, Me.
ir 26 dd. Lewiston-Auburn, Me.
ir 28 dd. Rumford, Me.

Organizacijų komitetų nariai tuojaus imkitės už darbo. Pa
imkit svetaines ir pradėkit smarkiai garsinti. Jei kurioms ko
lonijoms netiktų dienos, tai galit su sau artimesne kolonija su
sirašyti ir susimainyti dienas, bet, draugai, nereikalaukit sek
madienių, nes jų labai mažai yra ir gauti negalėsit. Taipgi, 
kolonijos, siųsdamos užsakymus dėl plakatų, siųskit “Laisvei” 
ir pažymėkit dieną, laiką ir svetainės antrašą (taipgi ir pro
gramą, jeigu turėsit). O plakatų tekstas bus visiems bendras. 
Taipgi pažymėkit, kiek plakatų norit.

i ■* ’

Visais šio maršruto reikalais rašykit: J. Grybas, 25 St. 
George Ave., Norwood, Mass.

Geriausio pasisekimo darbuotis.
ALDLD 7-to Apskr. Komitetas ir
Lietuvių Komunistų Pirmo Distrikto Biuras.
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Nesenai “Naujienų” re
daktorius komunistus išva
dino “kiaulesomis”. Aš ne
suprantu, kodėl komunistų 
spauda neatkerta jam tuo 
patim? Ar toks nusileidi
mas ir pataikavimas tam 
žmogui kuom nors pateisi
namai?

, M Chicagietis.
Mes niekados nėjome ir 

neisime į pasikoliojimų kon- 
testą su “N.” redaktoriumi.

Jisai tame yra didelis spe
cialistas. Jis yra autorius 
viso koliojančių žodžių lo
byno ir mes nenorime ir ne
matome reikalo stengtis 
nuo jo tą “garbę” paveržti. 
Žinote, kaip yra: paprastai 
silpni žmonės, kitus sprend
žia pagal save. Taip padarė 
ir “N.” redaktorius, komu
nistus pavadindamas “kiau- 
lėzomis.”

Bet tik todėl, kad mes

Penktadien., Spalių 22, 1937

Jei pasirodytų, kad konferencijoje susitarti 
negalima, būtų labai vietoje įnešti, kad abiejų 
pasiūlymai būtų leisti organizuotiems darbi
ninkams referendumu nubalsuoti.

Kaip ten nebūtų, būtinai reikėtų užmegsti 
ir palaikyti ryšius, tarpe abiejų organizacijų, 
idant būtų galima kooperuoti tokiais klausi
mais, kaip bendras rėmimas streikų, rinkimų 
kampanijos ir tt. Paskutinių laikų patyrimai 
daugybėje vietų parodė, jog toks kooperavi- 
mas (bendradarbiavimas) yra galimas, kad 
toks bendradarbiavimas neprileidžia prie abie
jų organizacijų susikirtimų ir, pagaliau, kad 
toks bendradarbiavimas ilgainiui galėtų su
kurti vienybei pagrindą. Toksai susisiekimas 
tarpe Federacijos ir C.I.O. galėtų būti formoje 
“ko-ordinavimo komitetų”, “ko-operavimo ko
mitetų,” arba “vienybės komitetų”, kurie tu
rėtų eiti ištisai visą darbo unijų judėjimą...

Jei, tačiau, Federacijos vadai nesutiktų pri
imti tokius vienybės komitetus ir varytųsi už 
atvirą karą prieš C.I.O., ar strategiškai neap
simokėtų C.I.O. pačiam padaryti pradžią tokių 
komitetų įsteigimo, įtraukiant į juos tas Fe
deracijos unijas, kurios nuoširdžiai pritaria 
vienybei? Federacijoj yra daug unijų ir žmo
nių, kurie sutiktų darbuotis su C.I.O. pada
rymui galo darbo unijų daužymo karui, kurį 
užvedė Federacijos vadai. Už vienybę reikia 
kovoti. Didelė eilinių narių dauguma kaip 
Federacijos, taip C.I.O. unijose stoja už vie
nybę. C.I.O. gali atnešti darbo unijų vienybę, 
nepaisant visokio sabotažo ir opozicijos iš pu
sės Green ir kitų reakcinių vadų, jei tik C.I.O. 
agresyviškai kovos už vienybę.

William Z. Foster,
Komunistų Partijos Pirmininkas.

Japonų Laivai Sovietams
“Pravda” rašo, kad Japonijos 

prieplaukose “Uraga” išbudavo- 
ta keturi garlaiviai, du po 500 
tonų ir du po 720 tonų įtalpos. 
Greitai jie bus pasiųsti į Vladi
vostoką Sovietams. Japonija lai
vais ir kitokiomis medžiagomis 
atmoka Sovietams už Rytų-Chi- 
nų Gelžkelį, kurį keli metai at
gal pirko nuo Sovietų Sąjungos.

Išvyko Svečiai
Spalių 1 d. iš Maskvos išvyko 

karinės atstovybės Latvijos, Es
tijos ir Lietuvos. Karininkai da
lyvavo Raudonosios Armijos ru
dens pratimuose. Nuo Lietuvos 
delegacijos Sovietams ir Raudo
nos Armijos vadams širdingą 
padėką išreiškė generolas Pun- 
dziavičius.

Randa Daugiau Aukso
Giliaš upėj, kuri įkrinta į Ku- 

baniaus upę, vis daugiau atran
dama stambių kavalkėlių aukso. 
Aukso kasikai suranda kavalkė- 
lius, sveriančius iki 800 gramų. 
Manoma, kad visa apylinkė tur
tinga auksu.

Naujos Dainos
Sovietų Baltarusija ruošda

mosi prie 20-ties metų revoliu
cijos sukaktuvių pasigamino 
12-ką naujų dainų apie Raudo
nosios Armijos kovas ir perga
les. Konkurse dalyvavo 90 mu- 
zikantų-kompozitorių.

Keturi Broliai Tankistai
Tolimų Rytų Ypatingoj Rau

donoj Armijoj tankistų skyriuje 
tarnauja keturi broliai Povilas, 
Fiodoras, Vladimiras ir Jonas

*
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o antrą dieną 
maršrutas eis

neiname į koliojimosi kon- 
testą, dar nereiškia, jog 
mes kam nors pataikauja
me. Mes norim rimtai rišti 
tas problemas, kurios iškyla 
komunistams ir socialis
tams bendrai veikiant. Mes1______
esame . giliai įsitikinę, kadiMichejevai. Visi yra gabūs ko
tai galima atsiekti. Mes esą- Į votojai ir tarnauja prie vieno 

tanko.
Avys Keliauja Lėktuvais
Iš Askhabado praneša, kad 

Sovietų kolektyvai siunčia avis 
lėktuvais per Kra-Kumų dyku
mas. Lėktuvais ima 3 valandas 
ir 35 minutes jas pernešti, kuo
met kitokiu būdu daug laiko, nes 
dykumos ir kalnai kliudo. Viso 
bus pernešta iki 10,000 avių.

me įsitikinę, kad vienų su! 
kitais susitarimas tam tik
rais bendrais klausimais ne 
tik yra galimas, bet ir ver
kiančiai reikalingas, jeigu 
norime fašizmui pastoti ke
lią ir užduoti smūgį. Tai 
įrodė ir Ispanija, ir Fran
ci ja ir visos kitos šalys. Ta
me nėra išimtis nei Lietuva, 
nei Amerika, nei Amerikos 
lietuviai.

Kad “N.” redaktorius no
ri ir stengiasi gražiai pra
dėtą komunistinio ir socia
listinio judėjimo susikalbė
jimą ir bendradarbiavimą 
sugriauti, tai mums puikiai 
žinoma ir visiems aišku. Ta
čiau mes turime vilties, jog 
ta negarbinga misija jam 
nepavyks.

So. Boston, Mass n

Ateinantį nedėldienį, kaip 
9:30 ryto, iš WORL radio sto
ties (920 kilociklių) bus galima 
girdėti sekanti programa:
1— Trijų žvaigždžių orkestrą iš

South Bostono.
2— So. Bostono Laisvės Choro 

Vyrų Grupė, vadovaujant 
Mateušui Boliui.

3— Jonas Krukonis
šas Bolys iš So. Bostono su
vaidins dialogą “Du Karei
viai”.

4— Kalbės adv. F. J. Bagočius iš 
South Bostono.

Prašome parašyt laiškelį ar 
atvirutę po programai prane
šant, kaip patiko šios savaitės 
programa. Rašykit į Station 
WORL, Myles Standish Hotel, 
Lithuanian Program, 
Mass.

Sovietų Knygynai
“Pravdoj” rašo drg. N. Krup- 

skaja-Leninienė, kad Rusų So
vietų Socialistinėj Federatyvėj 
Respublikoj, kuri yra didžiausia 
iš Sovietų Sąjungos respublikų, 
su 1 d. spalių, 1937 metais, jau 
buvo 39,544 knygynai su 193,- 
000,000 knygų. Bet į šią skaitli
nę dar neįskaityti didžiuliai val
stybiniai knygynai.

Baškirijos Sodai
Prie caro Baškirija buvo lau

kinis kraštas. Dabar ir ten aukš
tai pakelta žmonių kultūra ir 
gyvenimas, šiemet bus dar ap
sodinta 800 hektarų žemės plo
tas sodų vaisiniais medžiais. 
Trečiame Penktmetyj Baškirija 
jau turės 25,000 hektarus pločio 
sodų.

Būsimi Brangūs Kailiai
šiaurių Vandens Kelio sovie

tinė administracija rūpinasi ne 
vien budavojimu laivų prieplau
kų Sibiro šiaurių krašte, apgy- 
vendinipiu įvairių salų ledynuo
se, arba kitais tyrimais, bet ir 
auklėjimų žvėrių, kurių bran
gūs kailiai.

Šiemet įsteigė tris šiaurių 
farmas—Oborske, Turuchanske 
ir Jakutijoj, kur auklės sidab
rinės spalvos lapes, šiemet ten 
išauklėjo 162 sidabrines lapes. 
Sekamais metais bus pristatyta 
dar 150 lapių patelių.

Vincent Kazei, Queens Vil
lage, L. I., N. Y. — Piešiniui- 
karikatūrai projektėlis persil- 
pnas. Nepasinaudosime.

M. V., Montreal, Canada.— 
Ačiuojam, bet tuo klausimu 
jau buvo rašyta. Gaila, kad 
apie tą patį dalyką pasitaikė 
parašyti net trim draugam. Vi
sų negalėjom sunaudoti.

M-kų Da—kui, Canada. — 
“Trijų Dievų Scena” eilutėmis 
nepasinaudosime; persilpnos. 
Jūsų laišką dėl prenumeratos 
perdavėm administracijai.

S. P., Montreal, Canada.— 
“Trupinius” talpinam, bet ko
respondencijos — ne, kadangi 
apie tai jau išspausdinome ki
to draugo. Visvien ačiū už pa
rašymą.
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Fašistinis Seimas Dar Labiau Padidino 
Lietuvos Liaudies Skurdą ir Priespaudą
štai jau sukanka šlykščios de- , Lietuvos tauta šaukė: “šalin fa- 

Tegyvuoja de- 
i mokratinis Steigiamasis Sei
mas.” Fašistinio seimo metinio 
“darbo” akyvaizdoj ji turi dar 
garsiau šaukti tuos obalsius ir 
kovoti dėl demokratinės respu
blikos užkariavimo.

magogijr s ir terororo priemonė- šistinis seimas, 
mis sulipdyto fašistinio “seimo” 
metinės sukaktuvės. Ką davė 
Lietuvos liaudžiai fašistinis sei
mas, kurio išlaikymui iščiul
piama iš darbo žmonių apie 800 
tūkst. lt.?

Lietuvos darbininkai veikai 
žvėriško fabrikantų išnaudojimo 

„ jungą, tūkstančiai bedarbių, ne
gaudami jokios paramos, kerčia 
badą ir skurdą, smulkių mokes
čių ir skolų naštą, skurde ir var
ge gyvena šimtatūkstantinė že
mės ūkio darbininkų armija. 
Monopoliai, sindikatai ir konce- 
sininkai čiulpia iš plačių varto
tojų sluoksnių pasakišką pelną, i

* (Pav. Kauno elektros i___
kasmet gauna apie 1000 nuoš 
gryno pelno). Ar išleido fašisti
nis seimas nors vieną įstatymą 
liaudies skurdui palengvinti? 
Ne. Tiesa, fašistai giriasi, kad 
seimas sumažinęs žemės mokes-

•» tį. Bet tai šlykštus melas, že
mės mokestis buvo sumažintas 
10 nuoš. dar nesant fašistiniam 
seimui, ir tai ne iš fašistų ma
lonės, bet valstiečių kovos pasė
koj. šiemet palikti pernykščiai 
žemės mokesčiai, tik jie daug 
stropiau išreikalaujami. Be to, 
žemės mokesčiai tesudaro vienų 
septynioliktą dalį biudžeto pa
jamų. Svarbiausias fašistų val
džios pajamų šaltinis-netiesiogi- 
niai mokesčiai (muitai, akcy- 
zai). šiuos gi mokesčius fašisti
nis seimas ne tik nesumažino, 
l^et dar padidino (pav. vien cuk
raus akcyzo šiemet numatyta 
10,406,000 lt.). Fašistinis sei
mas nė pirštu nepajudino pa
stariesiems sindikatininkų ape
titams sudrausti. Įsidrąsinę 
sindikatai dar labiau plėšia var
totojus, diena iš dienos keldami 
produktų kainas. Už tat fašisti-

a nis seimas pasiskubino išleist 
įstatymą, kuriuo užsitarnavu
siems fašistų veikėjams leidžia
ma įsigyt iki 240 ha žemės. Fa
šistinis seimas ketina įvest nau
ją baudžiavą kaime. Girdėt, kad 
ruošiamas įstatymas apie už
draudimą žemės ūkio darbinin
kams kilnotis iš vienos vietos Į 
kitą.

Lietuvos fašistų valdžia be 
paliovos naikina Lietuvos tur
tus. Be jokio pasigailėjimo ker
tami miškai. Pernai fašistų vaL 
džia pardavė į užsienius už 21,- 
980,300 lt. miškų, kirsdama net 
1945 mt. kirtimo normas. Fašis
tinis seimas dar labiau padidino

* miškų naikinima: šiemet numa
tyta iškirst už 23,103,600 lt. miš- i 
kų.

Fašistinis seimas paliko iš
skaitymus biudžetui subalansuo
ti iš žemesnių valdiningų algų, 
bet rado lėšų padidint algą Sme
tonai.

šimtai geriausių liaudies sū
nų kankinami fašistiniuose ka
lėjimuose. Lietuvos visuomenė 
reikalauja amnestijos politkali
niams. Fašistinis seimas gi dar į sija, žmonės jau dabar teirau- 
labiau padidino išlaidas reakci- j jasi apie bankietą. Jis įvyks 
jai stiprint. šiemet policijai, pavasarį, ir jis bus surengtas 

♦žvalgybai ir kalėjimams paskir- ^erai.
ta arti 24 milionų litų, tai yra 
*1,5 milionų lt. daugiau kaip per
nai. Be to, išleistas įstatymas 
apie koncentracijos stovyklas. , žiemos"sMoną." Jau senaiTuvo

Neva pritardamas nesikišimo perstatyta teatralių veikalų 
politikai, fašistinis seimas už-, Phila., o tas įvyko todėl, kad 
draudė Lietuvos piliečiams vyk- : stoka veikėjų, prie to atsiliepė 
ti į Ispaniją padėtį didvyriškai 
kovojančiai Ispanijos liaudžiai 
prieš hitlerinės Vokietijos ir fa
šistinės Italijos interventus, bet 
visai “nepastebėjo,” kaip fašistų

V valdžia Hitlerio agentų padeda
ma šmugeliuoja ginklus Ispani
jos maištininkams. Kartu faši
stinis seimas nuėmė nuo savo 
dienotvarkės užsienio politikos 
klausimą, tuo pačiu padėdamas 
fašistų valdžiai paslėpti jos ka
pituliavimo prieš hitlerinę Vo
kietiją žingsnius.

Tai toks metinis fašistinio sei
mo “darbų” balansas.

Fašistams fabrikuojant seimą 1 žara.

Philadelphia, Pa
Po “Laisvės” pikniko darbų 

ir kitų reikalų, Philadelphijos 
žinios sumažėjo, sumažėjo to
dėl, kad veik niekas nerašo ĮJC111C l • j 

stotis i apart manęs, o yra visa eilė 
draugų ir draugių, kurie gale- I 
tų parašyti laikraštin nors ret
karčiais. žinių galima gauti ir 
iš vietinių laikraščių, nuo žmo
nių, organizacijų, ir tt. Ge
riausias lavinimasis rašyboj, 
tai rašymas žinių į laikraštį.
“Laisves”, “Vilnies” ir “Daily 

Worker” Vajai

Spalio 10 d., turėjom platų 
susirinkimą veikiančio komite
to su vietinių organizacijų na
riais. Apie šį susirinkimą rei
kalinga pranešti spaudon, nes 
dar niekad pastaruoju laiku 
nebuvo tokio konstruktyvio 
susirinkimo, kuriame tiek 
daug naudingų tarimų praves
ta; išrinkta visa draugų eilė 
į komisijas. Štai, kaip minėti 
vajai susitvarkė. “Laisvės” va
juj pasidalinom sekančiai: 
Frankfordo dalį apims drau- 
gai-gės — Papeliučka, Urla- 
kienė, Mulokiutė; Richmondą 
drg. Scotch; South Phila. drg. 

Lukoševičius su vietiniais 
draugais; South-West ir North 
-West Phila. drg. Merkis; 
North Phila. drg. šapranaus- 
kienė ir A. J. Šmitas. Surašai 
skaitytojų sutvarkyta po visas 
kolonijas. Prie to, “Laisvės” 
pikniko įžangos laimėjimo ti- 
kietukai skubiai tvarkomi vi
siems, kurių pastarieji adresai 
randasi. Visi šie suminėti vaji- 
ninkai dalyvaus po visą mies-

“Laisvės” skaitytojai, orga
nizacijų nariai ir visi mūsų ju
dėjimo rėmėjai turi ateiti į pa
ge! bą šiame vajuje. Tų, kurių 
prenumeratos baigiasi, pra
šom atsinaujinti per juos ir pa- 
gelbėkit vajų laimėti Phila.

Laike “Laisvės” vajaus kal- 
binsim, kad užsirašytų ir “Vil
nį.” Eina “Daily Workerio” 
kampanija sukėlimui finansų 
įsteigimui dar dviejų angliškų 

I dienraščių, kuris ves griežtą 
/kovą prieš fašizmą ir visą iš- 
! naudotojų klasę.

Apie “Laisves” Bankietą

šiame susirinkime buvo ap
kalbėta bankieto klausimas. 
Nutarėm bankietą rengti pa
vasarį, kad oras atšils, nes mes 
kiekvieną metą turime geres
nes pasekmees. Jei turėtume 
jėgų, tai lengvai būt galima 
surengti du bankietus. Sura-, 
dimui svetainių išrinkta komi-

Puslapis Trečias

mes laukiam, kokią dieną 
mums paskirs.

Nutarta rengti paskaitas per 
visa žiemos sezoną. Bus už
kviestas Dr. Kaškiaučius ir ki
ti prelegentai. Tai bus apšvie- 
tos darbas.

Nutarta Steigti Mokyklėles

LDS. 5 kp. nutarė steigti 
mokyklėlę mažiems vaikams, 
kurioje bus mokoma lietuvių 
kalba. Prie jos išrinko du 
draugus iš Veikiančio Komite
to, kad pagelbėjus mokyklėlei. 
Pradžia bus sunki, nes reika
linga sumobilizuoti vaikai. 
Apie ją bus pranešta vėliau.

Suaugusiems jaunuoliams, 
kurie randasi Lyros chore, 
Veikiantis Komitetas nutarė 
steigti dviejų savaičių moky
klėlę. Instruktoriaus bus pa
reikalauta iš Brooklyno. Taip
gi nutarta apmokėti 2-3 jau
nuoliams lėšas, kurie norėtų 
eiti į įsteigtą Komunistų Par
tijos mokyklą. Komunistų Par
tijos mokykla yra įsteigta įvai
riais klausimais. Politinės eko
nomijos gvildenimas, klasių 
kovos istorija, marksizmas, le
ninizmas, industrinės unijos, 
medicina, higiena ir tt. In
struktoriai bus iš New Yorko 
ir vietiniai gabūs žmonės, šioj 
mokykloj randasi keletas šim
tų mokinių. Mokykla tęsiasi 
kasdien, dienomis ir vakarais. 
Lanko ją daug ir Pennsylva- 
nijos universiteto studentų. 
Joj randasi daug visokių tau
tų, bet lietuvių lig šiol nesira
do. Bandysime pasiųst 2-3 jau
nuolius.

T.D.A. 9-ta kuopa likvida
vosi dėlei stokos veikėju. Į ši 
susirinkimą buvo atvykęs iš 
vietinio T.D.A. distrikto atsto
vas. kuris kvietė visas organi
zacijas prisidėti prie koopera
cijos. Likosi nutarta visose 
mūsų kuopose ir organizacijo
se turėti ant dienotvarkio 
T.D.A. reikalus ir visose or
ganizacijose kelti šį taip svar
bų darbą gelbėjime politinių 
kalinių. •

Yra Rengiamas Koncertas ir 
Bankietas

Liaudies namo palaikymui 
lietuviai ir rusai rengia vištų 
vakariene ir gražų koncertą, 
7 d. lapkričio, 735 Fairmount 
Ave., 3-čią vai. po pietų. Kon
certinėj programoj dalyvaus 
3 artistai iš New York o. Dai
nuos Lyros Choras ir Rusų 
Choras. Bus daug solistų. Ne
praleiskite progos; tas įvyks { 
sekmadienį. Visi mūsų organi
zacijų nariai ir visi svečiai 
lyvaukit.

Veikiančio Komiteto 
Susirinkimai

Likosi nutarta laikvti
kiančio komiteto susirinkimus 
kas 4-tas ketvirtadienis regu
liariai. Sekantis susirinkimas 
ivyks 28 d. spalio, 8 vai. vak. 
Lankykitės, komiteto nariai ir 
organizacijų nariai, mes daug 
ir sėkmingai nuveiksime dar
bų.

Mūsų Organizacijos Bagotos

Bendrai imant mūsų darbi
ninkiškas organizacijas, jų iž
duos randasi virš $600.

da

vei-

Binghamton, N. Y
Gavę pranešimą, kad Bing- 

hamtono draugės rengia vaka
rą spalio 16 d., “Laisvės” nau
dai tūli Rochester’io draugai 
ir draugės nuvažiavom pasi
svečiuoti ir dalyvauti sureng
tam vakare. Tikiu, kad vaka
ro programą aprašys plačiau 
binghamtoniečiai; Čia tik no
riu paminėti Aido Choro Aid- 
balsių veiklą tame vakare ir 
okteto vadovės supažindinimą 
dalyvavusiųjų su liaudies dai
nų vertę.

Surengtam vakare duotas 
programas yra retenybė netik 
pas lietuvius, bet ir kitų tautų 
tarpe. Klausantis, gerėjantis 
dainų meliodijomis, jautiesi 
gyvenąs kokioj tai naujoj ma
lonioj eroj.

Kad giliau suprasti dainų 
melodijos vertę; dainos žo
džius ir dvasią, davė ypatin
gai vaizdžius paaiškinimus 
Aidbalsių vadovė B. šalinaitė. 

Tėmykit spaudoj, nes Iš jos paaiškinimų dalyvavu-

Bus Perstatyta Veikalų

Išrinkta komisija rengtis 
tprie perstatytmo veikalų šį

mūsų pereitas susiskaldymas. 
Mes manom, kada daug drau
gų iš opozicijos susivienijo su 
mūsų judėjimu, ir jų dalis įs
tojo į Komunistų Partiją, tai 
dalykai Phila. turės pagerėti, 
žmonės teiraujasi apie veika
lų perstatymą. Vėliau bus pra
nešta spaudon.

Prakalbos ir Paskaitos

Išrinkta prakalbomis ir pas
kaitoms suruošti darbšti komi
sija. Pirmutines prakalbas su
ruoš Lietuvių Kongreso Sub- 
Komitetas. Kalbės “Keleivio” 
redaktorius Michelson as ir 

1 “Laisvės” redaktorius K. Mi-

Ispanijos Valdžia Kraustysis 
į Barcelona

Valencia. — Ispanijos re
spublikos valdžia rengiasi 
neužilgo persikraustyti iš 
Valencijos į Barceloną, Ka- 
talonijos provincijos sosti
nę. Barcelona yra didžiau
sias ginklų ir amunicijos fa
brikų centras Ispanijoj ir 
svarbiausias pramonės mie
stas.

Katalonijos provincijos 
prezidentas Companys, sa
vais sumetimais, norįs pasi
traukti.

Jeigu nebūtų thyroidinės 
liaukos jūsų kakle, tai jūsų 

kalbėlės. Drg. Siurba pasakė valgomas maistas negalėtų 
gana gerą ir užinteresuojan- persidirbt j jėga,, reikalingą 
čia prakalbą. M. D. kūno judėjimams.

šieji įgavo platesnį supratimą 
apie tai, kaip gimė liaudies 
dainos, ir kodėl skirtingam pe
riode gimė skirtingos dvasios 
dainos.

Buvo dainuota kelios dainos 
anglų kalboj, viena meksiko- 
niškai, ispanų liaudies dainų, 
bendro fronto daina, anglų 
kalboj, jūreivių daina. ’ Dai
nuojant dainą su gestikuliaci
jomis iššaukė iš . publikos en
tuziastiškas ovacijas, norint 
ovacijų netrūko per visą pro
gram© vakarą. Solo ir buvo 
sudainuota.

Po programo traukėsi šokiai 
ir pasilinksminimas; vėliau va
karienė. Vakarienei pasibai
gus, pirmininkaujant draugei 
Zmitriutei, buvo sakomos pra-j 
kalbėlės, 1

kūno judėjimams.

Statybos Darbininkų Streikai Lietuvoje
bandė suskaidyt darbininkų vie
nybę, šaukė stot prie darbo, nes 

! nieko nelaimėsią, bandė šmeižt 
Sovietų Sąjungą ir draugą Sta
liną, bet darbininkai juos varė 
šalin. Policija 5 darbininkus 
areštavo, mėgino areštuoti ir 
daugiau, bet darbininkai pasi
priešino. Neaiškūs tipai skleidė 
gandus, būk surinktus pinigus 
sunaudojęs pats komitetas. Bet 
ir ši provokacija nepasisekė.

Rugpjūčio 7 d. sustreikavo 
400 klinikos statybos darbinin
kų, 150 žemės ūkio ministerijos 
statybos ir 50 aukštesniosios 
technikos mokyklos statybos 
darbininkų. Svarbiausi jų reika
lavimai : mokėt paprastiems 
darbininkams po 75 et. į vai. 
(pirmiau mokėjo 60 et.), mo
terims—60 et. (buvo 40-50 cen
tų), mūrininkams I kategorijos 
2 lt. į vai. (buvo 1.50 lt.), II kat.
—1.25 lt. (buvo 1.10 lt.), sta- i Komitetas šaukė nepasiduot jo- 
liams—1 lt. 20 et. (buvo 80 et.) ; kioms provokacijoms, policijai | • 1 V • ♦ » • I 1 1 1

Šalin Koncentracijos Stovykla—Žandaro 
Čapliko Kalėjimas Lietuvoje

siųsti laiškų, (b) neleist pasima
tyti, išskyrus advokatus, (c) ne
leisti rūkyti, (d) neleisti skaity
ti kitokių knygų, kaip tik religi
nio turinio, e) visas pinigines 
dovanas skirti į neliečiamąją 
dalį. Kad vienos grupės kalinius 
būtų galima atskirti nuo kitų 
grupių kalinių, jų drabužiuose 
gali būti padaryti išsiuvimai. Už 
nesilaikymą tvarkos ir paliepi
mų gali būti kaliniai taip bau
džiami : tris mėnesius neleidžia-

be patalinės, iki vienos savaitės

Norėdami pridengt nuo liau
dies tikrąjį koncentracijos sto
vyklos pobūdį, fašistai vadina ją 
“darbo” stovykla, “auklėjimo 
įstaiga ir t. p’. Iš tikrųjų gi tai 
naujas žandaro Čapliko sauvalei 
šėlti paskirtas kalėjimas, kuria
me fašistai jau pradeda kankinti 
geriausius liaudies sūnus, ge
riausius už liaudies reikalus ir 
Lietuvos nepriklausomybės ko
votojus. šis naujas žandaro Ča
pliko žiniai pavestas kalėjimas
niekuo nesiskiria nuo sunkiųjų <ma rūkyt, skaityti spausdinių, 
darbų kalėjimo, štai jo vidaus klausyt radio, pasimatyt su lan- 
režimas, nustatytas žandaro Ča- kytojais, vieną savaitę laikomi 
pliko:

“Per rytinį ir vakarinį patik- laikomi karceryje; karceris gali
rinimą ir atsilankius policijos būt pasunkintas: be patalinės, 
vyresnybei pagal komandą arba ' sumažintas maistas, vieną parą 
signalą kalinamieji turi išsiri-< visai tamsus.” 
kiuoti i dvi eiles ir ramiai stove- '
ti, kol bus duotas kitas signalas. H Koncentracijos stovyklos vi- 
Galvos plaukai, ūsai ir barzda jdaus tvarku prižiūrėti pavesta 
kerpami trumpai. Neleidžiama 
lošti nei kortomis, nei kauliu
kais. Per mėnesį galima išsiųs
ti vieną laišką ir tik per admi
nistraciją. Susirašinėti laiškais 
galima tik su žmona, tėvais, 
vaikais, broliais ir seseri
mis. Pasimatyt galima irgi su 
tais pačiais sykį per 2 savaites 
nustatytomis dienomis po 15 
min. ir sargybinių akivaizdoje. 
Stovyklos administracija kali
nius gali suskirstyti grupėmis ir 
taikyti tam tikras lengvatas... 
Baudžiamajai grupei administ
racija: (a) neleisti gauti ir iš-

į žinomam budeliui ir vagiui,
Šiaulių kalėjimo kaliniui, Rudai-

j v. .

C1U1.

šis naujas fašistų kalėjimas 
turi sukelti visuotiną ne tik Lie
tuvos liaudies, bet ir užsienio 
lietuvių pasipiktinimą fašistų 
valdžia ir jos ištikimu žandaru 
Čapliku. Už visą tai kovoj prieš 
fašistų terorą, kovoj už amnes
tiją politkaliniams, kovoj už de
mokratines laisves,—liaudis tu
ri pastatyt savo smaugėjui žan
darui Čaplikui tokį pat gėdos pa
minklą, kaip korikui—Muravjo
vui. L.

pasirodžius sueit įstatybų vidų, 
laikytis kartu ir neleist nieko 
areštuot. Jei policija užpultų, 
gintis lentomis ir akmenimis. 
Dėka tokios vienybės ir organi
zuotumo streikas vyko sėkmin
gai. Vėliau darbininkai iškėlė 
dar,du reikalavimus: užmokėt 
už sLreiko dienas ir paleist areš
tuotus. Tuo reikalu darbininkai 
priėmė protesto rezoliuciją su 
300 parašų, kur buvo reikalauja- 

' ma paleist areštuotus. Su šia re
zoliucija buvo nusiųsta delega
cija pas vidaus reikalų ministe
rs, bet ten jos nepriėmus, pa
siųsta paštu. 24 rugpjūčio ran
govai pradėjo derybas ir sutiko 

{•paprastiems darbininkams mo- 
įkėt po 70 et., o moterims po-55 lįįVJVICl v v, 1

o taip ct- i vak Tik mūrininkai kapi- 
’ ' -- . šiek

tiek padidino užmokestį ir sta
liams ir vežikams. 25 d. rugpjū
čio darbininkai buvo stoję dar
ban, bet vėl tuojau sustreikavo, 
reikalaudami sumokėt už dalį 
streikuotų dienų. Rangovai pa
žadėjo sumokėt už trečią dalį 
streikuoto laiko, pradėjo įrašy
ti į ligonių ir draudimo kasą, 
įvedė 8 vai. darbo dieną. Tech
nikos mokyklos statybininkai 
taip pat baigė streiką su dalinu 
laimėjimu. Visi šie statybų dar
bininkai pagerino savo padėtį 
tik dėka vieningai streikų ko
vai. Jei statybininkų streikas 
būtų dar plačiau išsiplėtęs ir or
ganizuotesnis buvęs, darbininkai 
būtų dar daugiau laimėję. Kitų 
statybų ir įmonių darbininkai 
turi imt pavyzdį iš klinikos sta
tybininkų.

pakelt užmokestį medžiagos ve
žikams — valstiečiams, amatur- 
ščikams ir betonščikams; panai
kint akordinį darbą; įvest 8 vai. 
darbo dieną; pastatyt pastogę 
nuo lietaus, įrašyt į ligonių ir 
socialinio draudimo kasas. Ke
turis paskutinius reikalavimus 
rangovai tuojau patenkino, bet 
svarbiausi reikalavimą — pa
kelt darbininkams užmokestį— 
atsisakė patenkint, ir darbinin
kai pasiryžo tęst streiką klinikbs 
ir technikos mokyklos^statybo
se. Buvo išrinktas streiko komi
tetas ir atsarginis streiko komi
tetas, kuris vadovautų streikui 
pirmojo komiteto arešto atveju. 
Darbininkai kas rytą susirink
davo prie statybų ir saugodavo, 
kad nebūtų streiklaužių, w , 
pat aptardavo įvairius klausi- Į tulinvo nieko nelaimėję.

Sov. Sąjungos Žinios

mus. žemės ūkio m-jos statybos 
darbininkai dieną pastreikavę 
stojo prie darbo. Jiems rangovai 
buvo truputį pridėję.

Vėliau streikavo Maisto ir Vi
lijampolės statybų darbininkai, 
apie 250 žmonių, bet dėl blogo 
laikymosi ir neorganizuotume 
nieko nelaimėjo. (Jie dar gi 
streiko komitetų nebuvo išrin
kę). Buvo rūpinamasi iššaukt 
streiką visose statybose, bet 
Šančių garažo statybos darbinin
kai nestreikavo. Tas neigiamai 
atsiliepė į kitus streikus. Vis 
dėlto pas streikuojančius staty
bininkus ūpas buvo neblogas. Jie 
išleido aukų lapus ir įvairiose 
įmonėse ir tarnautojų tarpe rin
ko aukas į streiko kasą. Auko
mis buvo paremtos streikuojan
čių šeimos; gaminami darbi
ninkams pietūs ir nupirkta pa
šaro vežikų arkliams.

Trockį štai - žvalgybininkai

Dar Vienas Sovietinis 
Rekordas

Sovietų oro laivas “SSSR-V- 
6” be nusileidimo išskrajojo 
130 valandų ir 27 minutes. Jis 
vežė 16 žmonių, turėjo 5,700 
kilogramų kuro. Skridimą pra
dėjo rugsėjo 29 d., 6 valandą 
ir 48 minutės ryto iš Maskvos. 
Maskvoje nusileido spalių 4 
d,, 3:15 valandą po pietų. Dar 
nei vienas oro laivas pasaulyj 
taip ilgai nėra išbuvęs be per
traukos ore.

Baltarusijoj Pratimai

Sovietų Baltarusijoj buvo 
atlikta dideli kariniai prati
mai. “Priešo” lėktuvai ataka
vo Minską ir kitus miestus, 
priešorlaivinės kanuolės ir ap
sigynimo pusė juos atmušė.

A-ta.

Užprenumeruok Dienraštį 
“Laisvę” Savo Draugams

Sovietai daug mokslinių 
grupių turi šiaurių krašte, le
dynuose, ant įvairių salų, ku
rios ten gyvena ir tyrinėja. To
kios grupės turi radio susisie
kimą, vietomis įrengta lėktu
vų nusileidimo punktai ar lai
vų prieplaukos. Kada jiems 
atsibosta, tai kiti juos pakei
čia. Nesenai pakeitė Diksono 
salos gyventojus nauja grupė, 
žiemavos nauja grupė iš 91 
asmens, jų tarpe yra 19 mote
rų ir 8 vaikai. Ant Dikson sa
los įrengta radio stotis, oro ty
rinėjimo stotis, orlaivių laukas 
ir laivams prieplauka.

Prezidentas Rooseveltas svečiuose pas 
Hamber. Jis ten nesenai lankėsi.

British Columbia gubernatorių Eric

Nepaiso Žiemos ir Nakties

, Sovietų ledlaužis “Sadko”, 
vadovystėj profesoriaus P. Sa- 
moilovičio, plaukia į tolimas 
Šiaurės laužydamas storą le
dą. Sovietų mokslininkai ne
paiso nei žiemos, nei šiaurių 
nakties.

50 Valandų po Žeme

Gorlovkos kasykloj užgriu
vo viena skylė ir ten liko du 
angliakasiai Gončenko ir Fe- 
liutin. Jų draugai ėmėsi ener
gingo darbo. Jie dirbo dieną 
ir naktį ir po 50 valandų ati
darė kasyklą. Draugus rado 
sveikus.

Ruošiasi prie Sukaktuvių

Sovietų Sąjungos liaudis 
plačiau ruošiasi pasitikimui ir 
apvaikščiojimui 20-ties metų re
voliucijos sukakties. Vien 
Dniepropetrovske 300 darbi
ninkiškų kliubų, organizacijų 
ir ratelių ruošiasi prie sukak
tuvių. Jie lavinasi, kad laike 
jubilėjaus kuo gražiausiai ir 
geriausiai pasirodžius.

Dideli Darbai

Krasnojarsko mieste vien 
per rugpjūčio ir rugsėjo mėne
sius. išbudavota 54 nauji na
mai, jų tarpe 43 gyvenamiai, 
išgrįsta 30,000 keturkampių 
metrų gatvių plotas, nutiesta 
2,500 keturkampių metrų šali
gatvių ir įrengta keli vaikų so
dai.

Lenino Sanatorijoj
Suchume, ant Juodųjų Jūrų 

krašto, įrengta didelė ir pato
gi Lenino vardu sanatorija, 
čia gydosi daugelis Sovietų pi
liečių, kurie praeityj ar ir da
bar nustojo sveikatos.

Leningrade Ispanijos Vaikai
Sovietų garlaiviai “Feliks 

Dzeržinski” ir “Kooperacija” 
parvežė iš Franci jos 1,100 Is
panijos vaikučių našlaičių. 
Garlaiviams įplaukiant į prie
plauką vaikučiai garsiai šau- 
k o *

“Viva Rusia! Viva Stalin!”

Žibalas prie Volgos
Syzranio apygardoj jau ati

daryta 12 žibalo svirčių. Čia 
nėra daug žibalo, bet jis labai 
geras. Į keturis mėnesius laiko 
šios svirtys davė 15,000 tonų 

1 žibalo.
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Didelis Žemaičių Plento Dark Streikas
žemaičių plento darbininkai žemaičių plento darbininkų 

dirba nepakenčiamose sąlygose, streikas iššaukė dideles simpati- 
Jie kenčia nežmonišką adminis- jas kitų darbininkų ir valstie- 
tracijos atsinešimą, neįregis- čių tarpe. Kauno darbininkai 
truoti nei į ligonių, nei į draudi- pradėjo rinkti streikuojantiems

dokite proga ir dalyvaukite 
šiame susirinkime.

Visus širdingiausiai prašo 
atsilankyti,

Komunistų Partijos Skyr.

Rochester, N. Y.

jo pasaulį paskandinti kraujuo
se, bet net grūmoja visą civi
lizaciją pražudyti.

Taipgi buvo nutartą šią rezo
liuciją pasiųsti Jungtinių Vals
tijų prezidentui ir valstybės se
kretoriui Mr. Hull ir Amerikos 
ir Lietuvos spaudai.

SSRS 10 Metu Sukakty] Mas
kva Bus Gėlių Miestas

mo kasas, darbo vietose nėra 
reikalingiausių vaistų ir susižei
dus reikia eit su sukruvinta ran
ka ar koja kelis ir net keliolika 
kilometrų. Darbas daugiausia a- 
kordinis. Per 8 vai. tegalima už
dirbt nedaugiau 3 lt. 50 centų. 
Iš to uždarbio dauguma darbi
ninkų turi siųst pragyvenimui 
savo šeimoms ir taupyt žiemai, 
nes darbas sezoninis. Supranta
ma,—darbininkai pusbadžiauja.

Tokioms darbo sąlygoms esant 
nenuostabu, kad darbininkai su
bruzdo. Jie atskiruose ruožuose 
susirinkę aptarė savo būklę ir 
nutarė kreiptis j darbo rūmus ir 
inspektorių su reikalavimu pa
kelt užmokestį iki valdžios nu
statyto minimumo: 55 centus 
valandai arba penkis litus už 
kubometrą skaldos. Komunistai 
ir labiau susipratę nepartiniai 
darbininkai nors ir nesipriešino 
šiam sumanymui, bet nurodinė
jo, kad tokios priemonės darbi
ninkų būklės nepagerins, nes ir 
fašistiniai darbo rūmai ir dar
bo inspekcija gina samdytojų, 
o ne darbininkų interesus.

Tolimesnis šio konflikto plė
tojimasis kaip tik patvirtino šių 
draugų perspėjimą. Darbo rū
mai ir inspekcija vilkino ištisas 
savaites, kol pagaliau formaliai 
patvirtino darbininkų reikalavi
mus, o rangovai jų nepildė. Dar
bo rūmai gi ir inspekcija pareiš
kė, kad jie priverst rangovus 
pildyti šiuos darbininkų reikala
vimus negali. Galutinai įsitiki
nę, kad darbo rūmai ir inspek
cija jiems nieko nepadės, darbi
ninkai, pirmiausia akmenskal
džiai, pradėjo ruoštis streikui. 
Kauno raikomas išleido atsišau
kimą į darbininkus, kuriame, iš
aiškinęs darbo rūmų ir inspek
cijos rolę, kvietė visus darbinin
kus sustreikuot ir reikalaut ne-

aukas. Gražų solidarumo pavyz
dį parodė ir apylinkės valstie
čiai, kurie nemokamai priėmė 
nakvynėn ir maitino streikuo
jančius.

Red. pastaba. — šis streikas 
pasibaigė su žymiais darbinin
kų laimėjimais.

Dedham, Mass.
Spalio 12 d. civiliai apsive

dė draugė Yvonne Kurrgan 
(užlaiko Beauty Parlor 9 
Eastern Ave.) su dainininku 
Robert Audicku, iš Dorches
ter, Mass.

Draugė Yvonne, nors mažai 
liuoso laiko turi, bet visuomet 
dalyvauja darbininkiškų orga
nizacijų parengimuose visoj 
apielinkėj.

Linkiu jaunavedžiams lai- 
rpingo šeimyniško gyvenimo.

S. V. Ramutis.

Binghamton, N. Y.
Komunistų Partijos vietinis 

skyrius šaukia susirinkimą, 
kuriame bus diskusuojami 
svarbūs klausimai, paliečią 
kiekvieną darbininką. Tad vi
si lietuviai darbininkai, Komu
nistų Partijos pritarėjai kvie
čiami dalyvauti šiame susirin
kime. Minėtas susirinkimas 
įvyks pirmadienį, spalio 25-tą 
dieną, „Lietuvių Svetainėje 
(skiepe). Pradžia 7:30 vai. 
vakare.

Apart kitų svarbių klausi
mų, bus diskusuojama ir CIO 
ir AF of L konvencijų eiga. 
Bus draugas ir iš kitur, kuris 
supažindins vietinius draugus 
plačiau su komunistiniu judė
jimu. Tad, draugai, pasinau-

Atsilankius į Rochesterį drau
gams Kasparams iš Brockton, 
Mass., vietinių draugų pasidar
bavimu tapo surengta draugiška 
vakarienė, subatoj, spalio 9 d. 
Surengime daugiausiai pasidar
bavo draugės M. Paužienė ir O. 
Vilimaitienė. Laike vakarienės 
draugas S. Kaurakis paaiškino 
svarbą parinkti aukų Ispanijos 
liaudies gynėjams ir perstatė 
vieną iš draugų pakalbėti. Po 
trumpos prakalbėlės prasidėjo 
rinkimas aukų. Aukojo sekanti 
draugai po dolerį: Ona Kaspa
ras, Pranas Kasparas, L. Vaiš
nora, S. Kaurakis, P. Bugailiš- 
kis, A. Arlauskas; po 50c.: J. 
Vilimaitis, Ona Vilimaitis, F. 
Bartkus, A. Pauža, G. Mocke
vičius, J. Milerienė, žirgulienė, 
J. Kudukas, V. Lastauskas; po 
25c.: A. Velička ir M. D. $2.75. 
Viso $13.50. Pinigai perduoti 
North American Komitetui vie
tinio skyriaus kasieriui.

M. Duseika.

Maskva turi didžiausią 
varpą pasaulyj. Jis yra 
21-nos pėdos aukščio ir 
21-nos pėdos skersinyj (dia
metre) ; sveria 432,000 sva- 
rųš nulietas 1733 m.—W. B.

Vidutiniai kas penkios mi
nutės žūva vienas žmogus 
per kokią nelaimę Jungtinė
se Valstijose, o sužeidžiama 
po vieną kas 9 sekundos.

Chinų spaustuvės darbi
ninkas turi pažinti 11,000 
skirtingų raidžių, norėda
mas statyt laikraštines ži
nias.

Japonai, bombarduodami 
Shanghajų, jau sunaikino 
15 milionų dolerių vien am
erikiečių turto.

Spalio 17 d. ALDLD 2 kp. tu- 
rėjo surengus vakarą atidengi
mui raudonos vėliavos. Vakaras 
gerai pavyko.

Jaunutis.

Maskva. — Iš Krimo spe
cialiais traukiniais yra at
gabenama daugybė gėlių 
papuošt Maskvą lapkričio 7 
d. iškilmėms, kur bus mini
ma 20 metų sukaktis nuo 
Sovietų Sąjungos gimtadie
nio. Vien iš Krimo bus su
vežta daugiau kaip pusė mi- 
liono įvairių gėlių.

“Laisvės” ■ Koncertas
Šiemet mūsų dienraščio Koncertas bus įvairesnis 

negu bent kada buvo.

Bus Naujų Lietuviškų Talentų
Norime supažindinti Brooklyn© visuomenę su/visais 
Amerikos Lietuvių Artistais bei talentais. Tad kas 
metai duodame naujų dainininkų iš tolimesnių miestų.

Šiemet Jų Turėsime Daugiau Negu Bent 
Kada Esame Turėję

“Laisvės” Koncerto bilietai jau gatavi; sėdynes re
zervuotos, įžanga 50c, 75c ir $1.00. Nesivėlinkite 

įsigyti bilietus.

Bus Sekmadienį, 14 Lapkričio-Nov.
Po Koncertui Bus Šokiai, Griežiant Gerai Orkestrai

Vien tik šokiam įžanga 50c

BUS LABOR LfCEUM SALĖJE
949 Willoughby Ave., Brooklyn, N. Y.

Koncertas prasidės 3 vai. dieną, šokiai 7-tą vai. vak.

LIETUVIŲ BRAVORO ALUS
Jonas Skritulskis 

Prezidentas

ORUI ATVESTAM GERKITE CREMO ALE
Lietuviai, visur reikalaukite lietuvių bravoro alaus, pada
ryto iš ęrynų miežių salyklos, stipraus ir priimnaus gerti. 
Jis yra gaminamas vėliausio mokslo būdais, ilgų metų patyrimais ir 

gilia praktika lietuvio Brew-Masterio Oskaro Brockerto

Duokite Man Cremo Ale!
Taip šaukia žmonės orui atvėsus. Nes ėlius-ale yra 

stipresnis už paprastą alų, vadinamą Lager. O ypač Cre
mo Ale tinka gerti vėsiame klimate, nes jis yra grynų 

miežių salyklos, Europiškų apynių. Stiprus ir skanus.

Cremo Ale Galima Gauti Bonkose
Turėkite savo namuose Cremo Ale. Jo galite gauti bonkose. Cremo 
Ale yra turtingas vitaminais ir savaimi maistingas. Apart to, jis 

pagerina apetitą ir palengvina viduriam virškinti maistą.
Reikalaudami Cremo Ale rašykite sales- mąnadžeriui Antanui 

Penkevičiui bravoro antrašu:

The Cremo Brewing Co., Inc.
Belden Street New Britain, Conn.

Antanas Penkevičius
Sales Manager

GARSINKITE^ “LAISVĖJE

[■T

H

Telefonas: Humboldt 2-79G4

DR. J. J. KA5KIAUCIUS
530 Summer Ave., arti Chester Ave.

, NEWARK, N. J.
VALANDOS: 2—4 ir 6 

Nėra valandų sekmadieniais.

Bridgewater Darbininku Ko-operatyve Draugove
mažiau 65 et. į valandą ir 7 lt. 
už kubometrą.

Darbininkai atsišaukimą šil
tai priėmė ir išrinkę streiko ko
mitetą padavė atsišaukime nu
rodytus reikalavimus. Atsišauki
mas turėjo didelį pasisekimą. 
Darbininkai perskaitę jį nešė už 
keliasdešimt kilometrų kitiems 
darbininką ms pasiskaityti. 
Streikas, kurį pradėjo 50 ak
menskaldžių, greit plėtėsi, da- 
sirisdamas nuo Kauno iki pat 
Raseinių, ir apėmė visus tame 
ruožė dirbančius darbininkus— 
apie 500-600 žmonių.

Šis streikas daugiau negu ku
ris kitas parodė fašistų valdžios 
veidą. Tuojau prasidėjo strei
kuojančių darbininkų terorizavi
mas bei areštai. Kruvinasis 
Čaplikas pirmą kartą atvirai 
spaudos atstovams pareiškė, kad 
jis ginąs samdytojų interesus, o 
streikuojančius darbininkus su- 
kišiąs į koncentracijos stovyk
lą. Jis begėdiškai meluoja sa- 

'kydamas, kad darbininkų reika
lavimai būna patenkinami, kai 
tik jie kreipiasi į jį arba į ati
tinkamus jo žinioj esančius val
džios organus. Kaip žandaras 
Čaplikas patenkina darbininkų 
reikalavimus, žino visi darbinin
kai, žino ir žemaičių plentas. 
Streiko jie čia ėmėsi tada, kai 
į jų reikalavimus nebuvo krei
piama dėmesio, ir kai jie jau 
buvo išbandę visokį “kreipimą- 
sį.”

Darbininkai netiki Čapliko 
pažadams, nebijos ir jo grąsini- 
mų. Jie tvirtai laikosi savo rei
kalavimų ir pasiryžę kovot, kol 
laimės. Kaip atsakymą Čaplikui, 
jie išplėtė streiką ir savo reika
lavimus papildė dar trimis nau
jais: paleist areštuotus strei
kuojančius darbininkus, amnes
tija visiems politkaliniams anti
fašistams, panaikint koncentra
cijos stovyklą. Streiko išplėti
mas ir nauji reikalavimai — tai 
geriausias darbininkų atsaky
mas į Čapliko grąsinimus.

BOSTONO IR APIELINKES ŽINIOS
MASINIS MITINGAS

Spalio 14 d. So. Bostono Pi
liečių Kliubas surengė masinį 
mitingą, kad užgirti prezidento 
Roosevelto pasakytą kalbą Chi
cago j.

Mitingą atidarė A. Kupstys, 
paaiškindamas publikai šio mi
tingo tikslą ir perstatė kalbėti 
“Keleivio” redaktorių St. Mi- 
chelsoną. Kalbėtojas gana pla
čiai ir aiškiai atvaizdino Chi- 
nijos ir Ispanijos padėtį. Fak
tais nurodė, ko Italijos, Vokie
tijos ir Japonijos fašistai sie
kia. Kalbėtojas privedė prie to, 
kad fašistų pavojus gręsia ne 
tik Europai bet ir visam civi
lizuotam pasauliui.

Šį kartą Michelsonas rimtai 
palietė komunistų ir socialistų 
santikius. Nurodė, kad praeityj 
buvo padaryta didelė žaizda ant 
darbininkiško kūno, bet yra vil
tis, kad ta žaizda užgis. Kalbė
tojas ragino platinti visą dar
bininkišką spaudą kaip tai: ko
munistišką taip ir socialistišką; 
taip dirbdami išlyginsime visus 
vidujinius nesusipratimus ir už
kariausime visą dirbančią liaudį.

Pabaigus kalbėti Michelsonui, 
buvo perstatytas kalbėti advo
katas F. J. Bagočius. Mūsų are
noj Bagočius pusėtinai atsilikęs. 
Tą jis ir pats prisipažino. Per
bėgęs pasauližvalgą, apsistojo 
bendrumo klausime, kaltinda
mas abi puses — komunistus ir 
socialistus už tarpsavinę kovą, 
kuri nieko gero nedavė, o blogo 
padarė daug. Bagočius nurodė, 
kad yra tik dvi klasės: kapitalis
tų ir proletarų. Kalbėdamas apie 
Rusiją darė labai stambias klai
das. Matomai, Bagočius mažai 
seka Rusijos gyvenimą. Bet 
jam turi būt atleista, nes jis po 
kelis kartus sakė: “Atleiskite, 
nes aš gal darau klaidą. Mano

protas man taip diktuoja ir man 
taip vaidinasi.”

Baigdamas kalbėti, perskaitė 
rezoliuciją (jis jąją ir pagami
no) kaipo užuojautą preziden
tui Rooseveltui, kad jis ir ant 
toliaus palaikytų ir gintų demo
kratiją.

REZOLIUCIJA
Spalio 14 d. 1937 m. laikyta

me masiniam susirinkime St. 
Omer Hall, 376 West Broadway, 
So. Boston, Mas., apkalbant bė
gančius reikalus ir tarptautinius 
įvykius, vienbalsiai nutarta už
girti nusistatymą Jungtinių 
Valstijų prezidento Franklin D. 
Roosevelto ir mūsų valstijų de
partment© po vadovyste valsty
bės sekretoriaus, Cordell Hull, 
ne tik neprileisti iškilti naujam 
pasauliniam karui, kurį prade
da skelbti neatsakomingi milita- 
ristai, džingos Japonai, bet pa
daryti jam galą ant visados.

Toliaus vienbalsiai nutarta 
prašyti Jungtinių valstijų pre
zidento ir valstijų department©, 
kad visi piliečiai Italijos, Vokie
tijos ir Japonijos, išskiriant 
tuos, kurie nepritaria tų kraštų 
politikai, turi būt išdeportuoti; 
jokios prekės neturi būt įveža
mos arba išvežamos į tas tris 
šalis, taip ilgai iki tokia politi
ką tęsis; joks pilietis arba lai
vas neturi tarnauti dėl minėtų 
trijų šalių; jokis pilietis arba 
laivas iš minėtų šalių neturi bū
ti įsileistas į Jungtines Valsti
jas; kad būtų nutraukta visa 
prekyba su minėtomis valstybė
mis;, ir toliaus, kad visi diplo
matiniai ryšiai turi būt nutrauk
ti su tomis trimis šalimis; visų 
trijų šalių įsakyta konsulams, 
apleisti šią šalį ir atsakyti visus 
Amerikos konsulatus iš minėtų 
valstybių, kurios ne tik užsimo-

Lietuvių Ceverykų Išdirbystė 
Pagarsėjo gaminimu Stiprių 

OVER GLOBE SHOES 
Jie gerai tinka ant kojos.

tSHO'įi

Atsiekė aukštą laipsnį Am
erikos Ceverykų Industrijoj. 
Įsitėmykite šią emblemą ir. 
reikalaukite ceverykų su ja.

Kojų Atšalimas Gręsia Mirtį!
Rudenį labiau negu bent kada reikia saugoti kojų atšalimo. 

Visokios slogos, gripas, influenza, plaučių uždegimas gaunami 
nuo kojų atšalimo. O tos ligos gręsia žmogui mirtį!

Dėvėkite Over Globe čeverykus
Jie yra geros medžiagos, stipraus darbo, nepersisiunkia į vidų 

vanduo, jie saugoja jūsų sveikatą ir taupo jums pinigus.

OVER GLOBE ceverykų išdirbėjai yra pamatiniai išsilavinę iki 
pilno mokslinio supratimo, cl metai praktikos ceverykų gamy
boje. Pritaikymas OVER GLOBE ceverykų prie mūsų žmonių 
kojų, jų gamintojams sekasi todėl, kad jie žino kojų nuaugimą 
ir čeverykus padaro taip, kad jie tinka ant kojų, kaip pirštinė 
ant rankos.

Žmogus čeverykuose pergyvena du trečdaliu savo gyvenimo. 
Todėl kankinimas savęs netinkamais čeverykais, gadinimas kojų 
eikvoja žmogaus sveikatą. Nešiokite Over Globe Shoes.

Sulyg Ceverykų Gerumo, Kainos Žemos 
OVER GLOBE čeverykai krautuvėse parsiduoda: 

Nuo $4.00 iki $5.00 
BRIDGE-O-FLEX 

Nuo $5.00 iki $6.00

Nesileiskite savęs apgaut kitokiais čeverykais vietoje OVER GLOBE, žiūrėkite, kad ant pado 
būtų antspauda OVER GLOBE arba BRIDGE-O-FLEX. Jeigu OVER GLOBE ceverykų negalite 
gaut krautuvėse, savo kaimynystėje, tai reikalaukite jų iš dirbtuvės. Rašykite vardu ir antrašu:

Bridgewater Workers Co-operative Association, Inc., Bridgewater, Mass.




