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; KRISLAI
(Gorias Tysliava—Juodas

Fašistas, V /
Pakėlė “Uodegą”. ' 
Baido nuo Revoliucijos.
Lietuvą Apniko

Bedievybė.
Rašo KOMUNISTAS

“Reikia žinoti, kada kelti uo-\ 
degą, o kada ne”, rašo Brook
lyn© fašistų “Vienybės” redak
torius. Girdi, Šarkis buvo ga
na augštai pakėlęs, bet nukrito. 
“Mūsų irgi uodegėlės automa
tiškai nulinko”, dejuoja ponas 
.Tysliava. Todėl dabar jis ir ki
ti fašistų Vadai vaikštinėja nu- 

» linkusiomis uodegomis!

Žinoma, šitaip “Vienybės” re
daktorius rašo neva del juokų. 
Bet ant jo nelaimės, tai tikra to 
naujo fašistų rteieriaus filozofi- 
ja. “žinok, kada pakelti uode
gą!”’ Jis taip daro praktikoje. 
Mėnesiai keli tam atgal jisai 
lankėsi “Laistės” redakcijos 
kambaryje ir bažijosi, kad jis 
nieko bendro neturi su fašistais, 
kad jam Smetona yra tikras 
niekšas ir budelis., ( Jis esąs 
karštas simpatikas Sovietų Są
jungos ir t. t.

Bet ponas Tysliava paėmė re
daguoti “Vienybę”. Per porą 
numerių dar bandė nuduoti li
beralą, tai yra, paslėpti savo 
juodą fašistinį veidą. Bet kur 
tu ylą paslėpsi maiše. Mato
mai, p. Tysliava pamanė, kad 
dabar jau laikas “uodegą pakel
ti?’ Ir pakėlė jis ją, ir ištem
pė! Fašistai to reikalauja. 
Duonutė prie to verčia. Mas
ka nukrinta. Ponas Tysliava 
atvirai pasirodo visai apjakęs; 
fašisto šmotas. 

f ____
. Štai “Vienybės” No. 74 (lie

pos 14 d j Tysliava parašė išti
sų keturių špaltų editorialą. Sa
vo nepVaustburhyste jisai drą
siai gali lygintis Grigaičiui. 
Prakeikia ąe tik Soviętų Sąjun
gą, bet pačią didžiąją ręypiįuciA 
ją. “Jeigu revoliucija, kaip ir 
kiekviena revoliucija, visados 
suryja daug aukų”, seilėja lyg
svaros netekęs “poetas”, “tai 
Rusijos revoliucija, jau nekal
bant. apie kitas nelaimes, apie 
žuvusius pilietinio karo audro
se, apie milionus sušaudytų, nu
kankintų ir iškoneveiktų žmo
nių, buvo gal pati baisiausia ir 
žiauriausia, kokią kada nors yra 
mačiusi žmonijos istorija.” Gir
di, “jeigu mes pradėtume nag
rinėti ir skaičiuoti jos nelai
mes... tai ir Attila, gulėdamas 
grabe, iš pasibaisėjimo turėtų 
apsiversti ant kito šono.”

Tai kalba visų smetonlaižių, 
kurie sušilę bando lietuvius 
darbininkus atgrąsyti nuo re
voliucijos.

Fašistas Tysliava užsimerkia/ 
ir bjauriai išniekina didįjį pro 
letariato vadą Leniną. Leninai; 
būk sakęs, kalbėdamas apie Pa- 
volgės badą 1920 metais, kad 
“tegu šeši milionai suėda šeši; 
milionus, tai dar šeši milionai 
liks.” Tik “poetas” Tysliava gal 
Ii šitaip bjauriai apsimeluoti. ’ \

Štai propozicija! Ponas Tys-į 
liava, įrodyk, kur ir kada, Lėni-' 
nas yra šitaip pasakęs, iš kur 
ėmėte šitą neva Lenino pasaky
mą? Turėsi prisipažinti, jog 
pats išgalvojai.

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis
(First Lithuanian

Workers’ Daily)
Išeina Kasdien, Apart

Sekmadienių
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NACIONALE UNIJŲ konferencija 
KOVAI PRIEŠ ROOSEVELTO ALGŲ KA

POJIMO IR VERGIJOS PROGRAMA
i NEW YORK. — Tapo iš- rencijos tikslas bus tame,
leistas šaukimas visuotinos 
nacionalės darbo unijų kon
ferencijos rugpjūčio 26-27 
dd. Clevelande, Ohio. Po 

1 šaukimu pasirašo atstovai 
ir veikėjai ne tik revoliuci
nių darbo unijų, bet taip 
'pat desėtkai darbuotojų iš 
reformistinhi unijų.

Šios bendro fronto konfe-

kad suvienyti ’ visas darbo 
unijas atmušimui Roose vel
to valdžios programos, kuri 
grūmoja sunaikinimu vi
soms unijoms.

Į konferenciją šaukiamos 
taip pat bedarbių tarybos, 
idant suvienijus dirbančių ir 
bedarbių kovą už bendrus 
reikalus.

NAIKINS MEDVILNE IR VALDŽIA SUMOKĖS 
PLANTATORIAMS $120,000,000

WASHINGTON. — Lie
pos 14 d. prezidentas Roo- 
'seveltas pasirašė įsakymą, 
kad pietinių valstijų medvil
nės plantatoriai sunaikintų 
3,500,000 bundulių 'medvil
nės, kuri dabar auginama. 
Tas palies 9,000,000 akrų, 
arba virš ketvirtdalį • visos 
pasėtos medvilnės. Už su-

naikintą medvilnę plantato
riams sumokės po 4 ir pusę 
cento už svarą. Tuo būdu 
Roosevelto valdžia išmokės 
plantatoriams apie $120,- 
000,000! O biedniems f ar
mėnams, kurie šiandien ne
bepaneša vargo naštos, val
džia nieko neduoda.

KOMPANIJOS TERORIZUOJA DARBININKUS 
IR GRODA JUOS Į KOMPANICNAS UNIJAS

WASHINGTON?— Net 
i ir Amerikos Darba Federa- 
cijis sekretorius ponas Mor- 

. rison priverstas pripažinti, 
kad Roose vėl to valdžios pri
žadai pasilieka tuščios fra
zės. Jis sako, kad Industri
nio Atstatymo Akto “dva
sia” numesta už tvoros an-
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glies, plieno ir metalo pra
monėse. Darbdaviai nepri
leidžia darbininkų organi
zuotis į savo darbo unijas. 
Kurie bando tą padaryti, 
išmetami iš darbo. Bosai 
o r g anizuoja kompaničnas 
unijas, kurias jie patys kon
troliuoja.

HITLERIO VALDŽIA NUŠOVĖ 3 KOMUNISTUS 1
' i

Iš Berlyno pranešama, 
Jkad liepos 14 d. Hitlerio vai
zdžios policija nušovė tris ko- 
imunistus, kurię buvo gabe
nami į koncentracijos stovy
klą. Paskui paskelbė, kad 
būk jie bandę “pabėgti.” Tai 
niekšiškas kruvinosios 'poli-

cijos pasiteisinimas už žu
dymą darbininkų. Suareš
tuoja, nušauna ir paskui sa
ko, “bandė pabėgti.”

Nušautų draugų vardai 
nepaskelbti. Tai veikiau
sia Komunistų Partijos va
dovaujanti kovotojai.

Trys Tūkstančiai Žuvo 
Piety Amerikos Kare

b , --------—
BUENOS AIRES. — Ka

ras tarpe Bolivijos ir Para- 
gujaus paėmė baisiai kruvi
nas formas. Tik per ketu
rias dienas prieš liepos 14 d. 
mūšiuose užmušta trys tūk
stančiai ir apie dvylika tūk
stančių kareivių sužeista.

Tarptautinė Konferencija
Užsidarys Liepos 27

LONDON. — Imperialistų 
imtynės prie nieko neprive
da tarptautinėj ekonominėj 
konferencijoj. Susitarimas 
negalimas, nes kiekviena 
plėšikų grupė stengiasi į sa
vo nagus pasigrobti pasau
lio marketus. Tuo būdu ga
lutinai nutarta, kad konfe
rencija bus uždaryta liepos 
27 ir vėl susirinksianti kada 
nors rudenį.

Chicagos Alkanųjų
Maršavimas Liepos 26

Streikas Eina Pirmyn
r i , ■

Gandhi Ketina Pasiduot
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Darbininkai Visų šalių, 
Vienykitės I Jūs Nieko 
N o p r alaimėsite, Tik 
Retežius, o Išlaimėsite 
Pasaulį!

Pavienio Numerio Kaina 3c« Metai XXIII, Dienraščio XV

DEMONSTRUOKITE IR KOVOKITE PRIE Š IM P E R ĮAUSTI-. 
NIO KARO PAVOJU, PRIEŠ RUOŠIAMĄ UŽPUOLIMĄ ANT: 
SOV. SĄJUNGOS-ŠAUKIA PASAULIO KOMUN. PARTIJOS

Rugpjūčio 1 Dieną Visuotinas Pasaulio Darbininką Protes- j Mirė Ant. Balčiūnas 
tas prieš Imperializmą ir už Gynimą Darbininką Tėvynės; I - - - - 1
Prieškarinės Demonstracijos turi Sutraukti Milionus Pa- ■ Elizabeth, n. j.—Lie 
šaulio Pavergtąją Darbininką i - =,

d r g. Antanas Balčiūnas ir 
jnuo to mirė. Buvo Litera* 
tūros Draugijos narys ir 
dienraščio “Laisvės” skaity- 

I to j as. Pašarvotas po num. 
s 122 Ripley Place ir bus pa- 
, laidotas antradienį, liepos 18 
d., 2 vai. po pietų, Roselle 
kapinėse. Draugai ir drau
ges kviečiami dalyvauti lai- 

: dotuvėse.

Komunistų Partijos Jung
tinių Valstijų, Francijos, 
Anglijos, Lenkijos, Italijos, 
Rumunijos, Austrijos ir Vo
kietijos išleido bendrą ma
nifestą delei rugpjūčio 1 d. 
prieškarinių demonstracijų. 
Manifeste šaukiami darbi
ninkai visų sriovių ir įsitiki
nimų sudaryti bendrą fron
tą ir kovoti prieš imperialis
tų rengiamą naują karą, 
prieš užpuolimą ant Sovietų 
Sąjungos. Japonija plėšia 
Chiniją, Pietų Amerikoje, 
kraujas liejasi, iki dantų 
ginkluojasi Lenkija, Angli
ja, Amerika; kruvinasis fa
šizmas pakėlė galvą Vokie
tijoj ir militarizmo smakas 
ten turi nasrus išskėtęs. Pa
vojus darbininkų klasei! Pa
vojus Soyietų Sąjungai — 
darbininku tėvynei 1 c,

Didžiųjų i m p e rialištimįį 
šalių komunistų partijos ve
da kovą prieš savo imperia
listus. Rugpjūčio 1 d. turi 
išjudinti mitiohus ir milio-

nimą Sovietų Sąjungos ir 
Chinijos liaudies!

“Parodykime savo revo
liucinį kovingumą rugpjū
čio 1-mą dieną per galingas 
demonstracijas, s u s i r inki-1 
mus ir streikus, pagal kiek-5 
vienoj šalyj esamas sąlygas!

“Šalin imperialistinis ka
ras Tolimuose Rytuose!

“Šalin militarinis prisiren- j 
girnas del imperialistinio ka-• 
ro ir

“Šalin fašizmas ir imperi
alistinė reakcija!

“Ginkite Sovietų Sąjun-

įas del imperialistinio ka-1 ~ . v ir i
ir del intervencijos karo! ZOflZJHIS UŽ KOVU, DCl

Darbais už Valdžią

CHICAGO, Ill.—Bedarbių 
Organizacijų Cook Pavieto 
Federacija rengia miesto 
alkanųjų maršavimą liepos. 
26 d. Tai bus bendro fron
to kova prieš nukapojimus 
bedarbiam pašalpos. Pasta
raisiais keliais mėnesiais ka
pojimai ėjo vienas po kitam. nūs darbininkų ir visų pa- 
Tik nuo liepos pradžios nu- vergtųjų prieš naujo karo 
kirto nuo 10 iki 20 nuoš.

Šį maršavimą sumanė'Įfestas baigiasi sekamais šū- 
Chicagos Bedarbių Tarybos, ! kiais:
kurios priklauso prie virš- “Kovokite prieš gabenimą 
minėtos federacijos.

pavojų. Komunistų mani-

gą!” WASHINGTON. — Ame-
----------- rikos Darbo Federacijos re- 

AT • - D J 11----------------- akcionierius Green pareiškė,Numirė Badu Valdžios kad Federacija kovosianti

“Šelpiamas” Bedarbis ?ivedimą anj- lies pramonėje 6 valandų 
darbo dienos ir 5 dienų dar
bo savaimės. Federacija rei
kalausianti, kad tokia siste
ma būtų įdėta į valdžioj 
ruošiamą kodeksą delei ang
lies pramonės. . -Ąv 

Bet tie žodžiai pono Green 
yra tušti ir apgavingi. Slap-, 
tai Federacijos vadai dar- 

. buojasi su valdžia, del užde-

NEI VIENO GIMIMO PER 
VISĄ BIRŽELĮ

GREENBURGH, N. Y.-— 
Šiame miestelyje per birže
lio mėnesį nebuvo nė vieno 
gimimo, o gyventojų yra net 
36,000. Bet už tai mirė 20 
ir apsiženijo 41. ’•

Apalpo Badu Studentas

' “Vienybes” naujas redakto
rius eina toliau. Jis suranda, 
kad ir šiandien Sovietų Sąjun
goje siaučia “baisus badas’* — 
toks “badas”, kad nuo jo “per 
paskutiniuosius šešis mėnesius... 
mirė apie 10 milionų žmonių.” 
Aiškus dalykas, kad tam netiki 
ponas Tysliava, bet, ot, loja ir 
ką tu jam padarysi. Fašisto to
kia prigimtis: meluok, šmeižk ii 
niekink darbininkų tėvynę, o gal 
atsiras tokių, kurie tam įtikės/

SCRANTON, Pą. — Bliss 
dirbtuvės darbininkai nuta
rė tęsti streiką ir priversti 
bosus išpildyti jų reikalavi- 
Įmus. Tos pačios kompani
jos darbininkai Dickson Ci
ty ir Jessup miestuose taip 
pat saikuoja. Į <

Taip pat streikuoją 380 
darbininkų Continfehtai < Ci
gar kompanijos.

r esąs nutars

POONA, Indija. — Liepos 
12 d. prasidėjo Indijos na- 
cionalištų' konferenciją. Da
lyvauja ir Gandhi. ( Mano
ma, k
kapituliuoti prieš Angliją5 ir 
sustabdyti neklausymo ' vei
kimą. Už tai stojąs Gaiįcjhi 
■ir )dfi feikeriai.

' i ' ♦ l ? i \ , i

1,400 Mokytojų iš Darbo

Connecticut valstijos katalikų 
išvažiavime liepos 4 d. kalbėjo 
nesenai iš Lietuvos pribuvęs ku
nigas Matulaitis. Jis verkė, 
kad Lietuvoje bedievybė taip iš
siplėtojus, jog Amerikos kunigai 
ir davatkos turi skubintis Liė-

tuvai pagelbon, kad nuo bedie
vių apsiginti, čiųnai reikėsią 
steigti seminarijas, auklėti ku
nigus ir siųsti Lietuvon. - 
sais dievais ir pragarais Lietu-

Tik stebėtis reikia, kad su vi
vos kunigai nebepajėgia išlaiky
ti mužikų ir darbininkų po 
prietarų ir tamsybės jungu. . Ir1 
vargiai jiems padės amerikonai.' 
Čia irgi bedievybė plečiasi. Ku
nigų biznis ir čia smarkiai eina 
žemyn.

NevaCHICAGO, III.
del su taupymo penkių milio
nų dolerių, Chicagos miesto 
apšvietos taryba nutarė pa-, 
naikinti visą “junior high 
ąchool” sistemą. Tas reiš
kią, kad apie 1,400 mokyto
jų netenka darbo. Prieš ši
tą, valdžios užsimojimą lie
pos 14 d. įvyko mokyto jųde- 
mohstracija.

amunicijos į kariaujančias 
i imperialistines šalis ir la
biausia prieš karo medžia
gos gabenimą Japonijon!

“Vėl šiemet organizuokite 
Tarptautinę Kovos Dieną 
rugpjūčio 1 d.—kovos ^prieš 
imperialistinį karą ir prieš 
militaristinį įsiveržimą So
vietų Sąjungon ir Chinijon!

“Parodykite savo imperi7 
alistams Ir jų soclaldemok-

SYRACUSE, N. Y.-~Lie- 
pos 14 d. čionai sukrito gat
vėje ir apalpo Charleis;Roth
schild/ ; 231 metų j ■< amžiaus; 
medicinos studentas Penn
ey Ivani jos universitete. Pa
sirodo, kad per penkias die
nas jisai neturėjo jokio mai
sto. Jisai buvo išauklėtas 
našlaičių prieglaudoj ir ban
dė, mokyklai užsidarius, 
gauti darbo.

leisti prie naujos tokios iš
davystės, kokią • jie papildė 
ptfieš pereitą imperialistinį 
karą, t parodykite, , kad mes. 
esame, pąsirįžę paaukoti yir 

’sas savo spėkas kovai prieš 
imperialistinį karą ir ųž .gy-

Lakūnai Girėnas ir Darius, 
Pagalinus Išlėkė iš N. Y. <

Liepos: 15 d. ryte telefonu 
gavome pranešimą, kad pa
galinus lietuviai lakūnai Gi
rėnas ir Darius pasikėlė į 
orą ir išlėkė iš New Yorko. 
Jie bapdys pferskristi iper
Atlantiką ir'pasiekti Lietui turės prakkituoti 40 valan- 
vą.

OMAHA, Neb.—Badu mi- 
tė Edw&t’d,.Frit'sehė, dar is- 
panų-amerikonų karo vete
ranas; Jis. gaudavo iš val
džios pašalpos, kaipo bedar
bis, bet gaudavo tik $1.50 į. 
savaitę, o pragyvent reikė
davo trim žmonėms—jam 
pačiam, jo žmonai ir dukte
riai. i.. - .. • .

Bedarbių taryba iškelia į1™. »anclV
t Q j Iru u nlhn Ir

šitą baisią bedarbių padėtį į; 
viršų Nebraska valstijoj.
Liepos 23 d. yra šaukiama 
Nebraska Valstijos bedarbių 
konferencija.

: darbininkų. Kalba prieš tik 
tam, kad apmonyti anglia
kasius. - r :

Bjaurūs Gandai prieš 
Scottsboro Jaunuolius
BIRMINGHAM, Ala. — 

Prokuroras Knight ir Ku 
Klūks Klaniečiai pradėjo žo
džiu skleisti melus, būk 
“New Yorko žydų pinigais” | 
buvę papirkti daktarai, ku
rie egzaminavo Ruby Bates 
ir Price ir liudijo už nekal
tus jaunuolius. Tie bjaurūs 
gandai leidžiami, idant su- 
kursčius sentimentą prieš 
jaunuolius pirm teismo.

WILEY POST SKRENDA 
APLINK PASAULĮ

NEW YORK, liepos 15.— 
Šiandien ryte iš čia išskrido 
orlaiviu lakūnas Wiley Post, 
kuris bandys apskristi ap
linkui pasaulį. Jis irgi lėks 
per Sovietų žemę — beveik 
tuo pačiu bruožu, kaip Mat
tern. > 1

Mattemas Gal Grįš į New 
York? Sovietų Orlaiviu

Iš Anadyr, Sibiro, lakūnas 
Mattern praneša,kad jis gir
dįs, jog Sovietų valdžia ža
danti duot jam gerą orlaivį, 
kuriuo jis galėtų sugrįžti į 
New Yorką.

VALDŽIA IR DARBDAVIAI NUKAPOS ALGAS 
DRAPANŲ PRAMONES DARBININKAMS

WASHINGTON. — Dra-‘ 
panų Pramopės Savininkų 
Susivienijimas priėmė ir siū
lo valdžios užgyrimui ko
deksą delei tos pramonės. 
Jame nustatoma 40 valandų 
darbo savaitė ir minimum 
alga—šiaurinėse valstijoje 
po $14 į savaitę ir pietinėse 
valstijose lpo $12.82. Vadi
nasi, New :Yorke kriaučiuš

I

Šeimyna galės pragyventi,

dų už $14! O kaip j iš su

"Darbininku Priešų 
Laikraštis”

“Laisvės” redakcija gavo 
tai bosams nerūpi. ' O rei- Į nuo draugo Angariečio šiuo 
kia neužmiršti, kad bosai 
dar neužtikrina, jog darbi
ninkas turės darbo visus me
tus. Jis gal dirbs tik tris 
ar keturis mėnesius į metus.

5 Nėra abejonės, kad Roo- 
seveltas šitą bosų kodeksą 
Užgirs ir jis virs verstinu !snį atydžiai perskaityti, 
įstatymu delei • Amerikos' —  ....... - ■ ■ ■ ,
rfibsiuvių. Tai bus naujas (Daugiau Pasaulinių žinių 
algų nukapojimas.

antgalviu straipsnį. Jisai 
nurodo, kur nuvažiavo Prū* 
seika ir Butkus su savo 
“N. G.” Ypatingai tie, ku
rie dar vis nepajėgia įmatyt 
sklokos kontr-revoliucinfcs 
pozicijos, turėtų šitą straip-
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•■torod as seeon class matter March 11, 1224, att he Post Office at 
Brooklyn, N. Y„ under the Act of March 8, 1879.

Tas Juokiasi Skaniausiai, Kuris 
’ Juokiasi Paskiausiai

Birželio 29 dieną atidary
tas tarpe Onežskoje ežpro.ir 
Baltųjų jūrų kanalas.1 ' jiš! 
turi 227 kilometrus ilgio. 
Onežskoje ežeras yra 'su
jungtas upėmis ir kanalais 
su Baltiko ir Kaspijos jūro
mis, tai milžiniškos Reikš
mės kanalas. ,

Seniau važiuojant iš Le
ningrado į Archangelską, tai 
yra iš Baltiko jūrų į Baltą
sias, prisieidavo plaukti ap
linkui Finlandiją, Šyedijąjr. 
Norvegiją, kas ,, sudarė 
2,840 (jūrinių mylių, kelionę.

.. .1 • >ir 
upėmis yra tik 674 mylios ir, 
kas svambiausia; kad. vąų- 
dėnš kelias einą per savo že- 

; • . i i *. *
...

“Pravdos”, 
laborajtorįja

Šiame “Laisvės” numeryj telpa laiškas visiems Jungti
nių Valstijų Komunistų Partijos nariams. Laiškas vien- 
balšiai priimtas Kompartijos nepapiaštoj kdnfėrencijbj, 
atsibuvusio j liepos 7-10 dd., New York^ kijr dalyvavo ke-

nami laišką ne tik skaityti, bet jį studijuoti. Komunistai 
ir -jų rėmėjai, .perstudijavę šį laišką, turi dėti pastangų 
pravesti gyveniman tai, kas laiške nurodyta. -

Kuomet šis laiškas tilpo “Daily Workeryj”1 (už liepos
13 dJ), tai stambioji kapitalo spauda, tokia kaip New . -j .
Yėtk “Times”, Hearsto ir kt. laikraščiai, padarė pareiški- i Kaimą ase; po vadovyste 

abej-ojimo, "kad Valdybos Darbams va-

t . . ;. 1 ' ri,' • ; 1 ; i I \.: juiJuniA i i^yiiu
lėtas' šimtu, geriausių Partijo? veikėjų.y^kaitytojai rągi- 0;dabar! tiesiai kSmalu

spauda sako, kad šio kanalo 
prakasimas ir atidarymas 
yrą yįęnas iš didŽiaupių kon
strukcijos darbų diide^ni- 
tame šimtmetyje. Jis lygi
namas savo svąrba sū Sūe- 
zo ir Panamos kanalais, tik 
pastarieji yra daug trum
pesni už šį kanalą.

Gretimai kanalo išbūdavo-, 
ta namai gyvenimui, tų tech
nikų, kurie bus reikalingi' 
kanalo1 operavimui ir pri
žiūrėjimui.

' J Sovietų Sąjungą; žingsnis 
po žingsnio būdavo j a sp,qi^" 
.lizinų ir milžinus pasaulinės 
reikšmės: .Dmeprostrojus,iiiklrtim% su policija. TuoUai- 
,Magnitostrbjus, Čeliabinškojku1'Vadovavo -streiką New 
Stalingrado, Charkovo trak-'England Unija. Tai nuo to 
torių gaminimo ., milžinai, ^rrJerlkos Dar-

1702 -metais jis net Gorkio—automobilių fabri

mą, ;būk šis laiškas parodąs, kad patys komunistai prisi
pažįsta, “jogei jiems nevyksta.” Be ;
stambaus kapitalo spaudą paseks social-fašistinė ir rene
gatų spauda: visi prapliups, skelbdami, būk komunis
tai smunką! Mes galime tiems ponams atsakyti “Daily 
Wbrkerio pareiškimu:

’Kapitalistinei spaudai parsidavėliai rašytojai gali skaityti 
. anglų kalba, bet jie retai kada supranta reikšmę to, ką jie 

įkaito.* Neigi jie supranta reikšmę seno posakio:. “Tas juokias' 
skaniausiai, kuris juokias paskiausiai.” 1

Du metai atgal Partija turėjo 8,000 narių; šiandien ji turi 
dąugiau 20,000. Josios įtaka persigeria visose krašto dalyse; 
jinai vadovauja šimtus kovų.

I,-/ Bet mes tuo nepasitenkiname. Atviras Laiškas ryškiai pa
skelbia, kad Partija nepajėgė išnaudoti tas progas, kuriąs su
daro palankios sąlygos ir augimas revoliucinio judėjimo. Par
tija, turi padaryti sprendžiamą pasisukimą, tikslu, kad labiau 

i jęišaknėjus plačiosiose masėse.

Atvįyas laiškas nėra prisipažinimas prie pralaimėjimo, 
bet tai kovos ginklas. Tai atviras savo klaidų ir trūku
mų iškėlimas aikštėn ir nurodymas būdų to'’pataisymui. 
Jodei lai plepa i kapitalo lakiejai! ^egul jie džiaugiasi'! 
MBS gi, revdliuciniai darbininkai, parti j iečiai ir artimi 
Partijai draugai, taisykime“ kas yra taisytino pas mūs ir

Speciales Valstybines Politi-

dovavo dd.1 Jagoda, Kogan, 
Berman; Firin ir Rappo
port. Darbus pradėjo 1931 
metais lapkričio , mėnesį. 
Dirbo įki 20,0,00 žmonių.

Kanalas prasideda ant 
Baltųjų jūrų prie miesto Šo- 

. roką ir eina išilgai upės Šiž- 
.1 niąk ir Vyg iki didelio ežero 

111 Vyg. Toliaųs per ežerus 
Telekino, Toros, Matko, Vol- 
do, Volo iki upės Poviehčan- 
ka ir į. ežerą Onežskoje.

Kanalas eina per ežerus 
ir upes, ' kurias pagilino. 
Prkkasė 32 kanalu sujungi
mui ežerų ir upių. Prakasti 
kanalai sudaro 40 kilometrų 
ilgio. - Ant ežerų ir upių pa
darytos užtvankos, perlai
dai, tvoros, kąd išlaikius 
vandenį1 reįkąliiigoje augš- 
tumoje. Gretimai kanalo, 

žygiuokime pirmyn prie naujų laimėjimų, turęęĮąmi galvoj - yrą prietaisai papildymui jo 
tįposakį: Tas juokiasi skaniausiai, kuris juokiasi pas- vandeniu iš ežerų ir upiųtą. posakį: Tas juokiasi skaniausiai, kuris juokiasi pas
kiausiai!

Ką Jis Tuo Mano Pasiekti?
Naujienos” (už liepos 11 d.) “Redakcijos Atsakymų” 

skyriuj talpina sekamą:
R. Mizarai: Atsakinėti į Tamstos paikus plepalus “Laisvė
je” nėra jokios prasmės. Galime tiktai tiek pastebėti, kad

. Tamstos begėdiškos insinuacijos prieš M. Bitiną, kurio pa
duotus faktus Tamsta nesugebėjai atremti nė vienu rimtu žo
džiu, pilnai patvirtina mūsų pareikštą nuomonę, kad Tamsta 
savo nešvariais raštais tarnauji ne spaudai, bet bolševikų 
žvalgybai.

Tūli žmonės gali pamanyti, kad aš kokį tai raštą pa
siunčiau “Naujienom” ir todėl jos atsako man, kadangi 
redakcijų yra priimta panašus būdas atsisakinėjimui t'al- 
Pipti savo laikraštin nepageidaujamų raštų. Bet nieko! 
panašaus! Grigaitis pasirinko šį būdą atsakymui į mano 
tilpusį (“Laisvės” num. už liepos 10 d.) straipsnį, pavadin
tąjį “Jtužęs Senis Piktai Kolioja!” šitokio būdo atsaky
mui j kitam laikraštyj tilpusį straipsnį paprastai niekas 

znejVartoja. Tai Grigaičio išrasta “mokslinė” metodą. 
Priežodis'sako; “Iš.ęlidelio rašto išėjo1 į kraštą.” ;

J&itaš to senio įtūžimas, jo išsinarinimas iš lygsvaros, 
jo'keiksmai ir pravardžiavimui, jo panaudojimas šiokios 
priemonės užbaigti polemiką, parodo, kąd su tuo, tariamu 
Bftmū yra kas nors paslėpto, kas nors neaiįsjcaus! O ka
dangi Grigaičiui rūpi kįek galint įgnybti Sovietų Sąjun
gai ir kadangi jis tariamąjį “Bitiną” pavartojo savo ne
švariai politikai, tai dabar kiekvienas, kuris tik drįsta 
tu£s melus atmušti, yra, Grigaičio lūpomis, “paskutinis 
chamas," “pastumdėlis,” “besarmatis,” “ambryto- 
ja#’, “žvalgybos špicas,” ir 1.1.

^ačjąus, su tuo klausimas nėra Išrišta^ Tariamojo 
tBi^no paskleisti plepalai del Grigaičio koliojimų faktais 
neįavirto! Sovietų Sąjungos progreso tas taipgi nesulai
ko^ r kapitalistinės depresijos nei kiek nesumažina! Vis- 
kaę, kas iš to susidaro, tai ta nesumušama tiesa: Grigai
tis, būdamas šocial-fašistu, įmanytų, tai Sovietų Sąjungą 
ir Visą komunistinį judėjimą šaukšte vandens paskahdim 
tų?. Bet kadangi .,. šliaužioti gimęs sakalu lėkti negali, 
taL jis, nuvarymui piktumo, bent garsiai, karčiamišku 
toįų, pakolioja tuos,.kurie įrodo jo naivumą ir ’ 
politinį sugedimą! . t ■

R. Mizara

“išdirbta puiki 
b u dja v 9 jiiųui( 

kanaliį i*r pHėtiihųi vandens' 
kelių?’

Vandens komisai* iataš, 
perimdamas nuo budavoji- 
mo kpųiisijęs kanalą, darė* 
bapdymus. ( Gerai, veikia 
šliuzai, užtvankos, perlaidai 
ir visokį įprietaisai ;palaiky- 
mui vandens1 ant reikalingos 
'augštumos'. l': Užtvankos ir 
kiti1 * svarbesnieji ' kanalo 
punktai papuošei ’arkomis 
ir raudonomis žvaigždęmis, 
o< ant šliupų, vartų .užrašytą 
milžiniškomis r a i d ę m i &: 
“Kelias Gatavas K’ i > 

. . iDar1 pąrap,.Petras j Pidypįą 
gaįv,ojO| apie privedimą ka
nalo iš Baltiškų į Baltąsias 
jūras.
buvo įsakęs Šepotėjęvui p’ra1- kas, Chibinogorsko trąšų 
vesti tokį kūndlą. 1824 m'fe- šaltiniai, Berezovškįo—che- 
tais buvo yef plačiai kalba- miškas kombinątas ir t.t.

šaltiniai, Berezovškio—che- ' ‘ ? < 1

» Kurie mano, kad pono Roo-1 
sevelto administracija page-

Kada kapitalistinis;pasau
lis purtomas' didžiausio eko
nominio krizio ir vargo, ka
da desėtkai milionų darbi
ninkų vargsta ir eikvoja 
darbo energiją be užsiėmi
mo, kada griūva ir pūva mil
žinai fabrikai stovėdami, ka
da tūkstančiai laivų rūdyją 
prieplaukose; tai1 tuom kar
tu darbininkų * valdomoje 
Sovietų Sąjungoje atliekami 
toki darbai,’ kuriuos negali 
užtylėti nei .kapitalistine 
spauda. ; i . ( ,

D. M. šolomskas. .

ma apie kanąlo reikalingu
mą, bet carisfinė Rusiją ne
galėjo tą atsiekti. Ką neįvei
kė caristinė Rusija per 
šimtmečius, tai įveikė Sovie
tų Sąjunga į trumpą laiką.

Atidarant kanalą, paskir
ta* specialiai laivai palaiky
mui susisiekimo tarpe ‘Bal
tikei ir Baltųjų jūrų. Lai
vai sudaro 50,000 tonų įtal
pos, jų tarpe yra ir laivas 
“Karolis Marksas.” Pirmas 
laivas iš Baltiko į Baltąsias 
jūras pląukįa “Ąi^berg.” Jis 
iš Baltųjų jūrų, plauks į No-
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Waterbury, Conn.-Už 22 Metų Sugrįžus 
i Gyventi ant Green Gatves

!’ H . .rfhi; _• s./ ri................................../b' ' -^ 0;: :/v;

'K a p; i it a 1 i fetinėj v “tvarkoj”; 
žmonių gyvenimas 'nėra pas-;

. Itoviis, o maišomas, kaip jūro- 
Vietomiš-reikėjo nugalėtuse vanduo. To nepaštovauš 

uolos. Uolose išimta 2,514,- gyvenimo blaškomiems' būna 
000 kubometrų. Vietomis ir ekonominių nuostolių, 
reikalingi buvo padaryti py-1 Vargo, nelaimių, slogutis vis 
Ūmai arba'pervesti kanalą -sunkesnis. Nesąmoningi, „ne- 
.per griovius. Viso atlikta lis nepajggdami išsiaiškin- 
21,000,000 kubometrų žemės įj to* sunkaus, ir nepastovaus 
darbų, sunaudota 921,000 gyvenimo priežasties, įpuola į 
kubometrų medžio ir 390,000 desperaciją, nužudo savo kū- 
kubometrų cemento. Atlik- dikius ir patys žudos. Tokių 
ta 118 didelių konstrukcijos'j^kui b.ūtų «alima Parodyti, 
darbų. Ant upių ir ežerų ._Waterbury rado kūdikį ke-! 
išbudavota laivams perlaidų jių savaičių amžiaus išmestą
(šliuzų) 19; užtvankų—15 ; į ant “dumpos.”
kanalas pervestas per 12 Klasiniai susipratę - darbi- 
gri°vių; dambų (šalutinių „inkai to nedaro;' jie organi-

vimus'ir kovoja1 už juos drą
siai, be baimės, t Jeigu ■ ku-n 
riem prisieina < ir .žūti klasių 
.kovoj už saivo ar vįsų dąrbp 
žmonių reikalus,■ jtųkiy darbi
ninkų mirtis, (garbinga ; ir , pa
lieka bruožus istorijų j ant vi
sados. . Badauti ; įrį ,ūęsįprganį- 
zuoti, žudytis todėl, kad jtayę, 
apgaulingai apvogė, ' statant 
^šokinį1 dfe'vils nėpfisa^kyj 1 dr 
laišklnaiit' kpgauiingai, tai/^ra 
■nesąmonė./1 > t *■

šiandieną laikąs jš^ųęfi , iš 
tų ; yisų; kapitalistinių ir reli
ginių mieguistoji į kovą iš
vien su susipratusiais darbinih. 
kais. Bad^vį^rias ir nusižudy- 
m^ yra paikystę ir bailystė.1 

IReikia kovoti už savo reika
lus. Kapitalistine klašė ’ tik 
rankar graižo iš džiaūgsmo, 
kad jos gyvenimu užtik'A-1 
tas prie daug.'tokių bailių. ■

Vaikščiojantį 'tdmis’ ^atve-' 
mis ir apie taš dirbtuves, kur 
pirma galėjau ■' pr&gyvenifną 
užsidirbti, sušitihku' daug- san
draugų, kurie vaikščioja taip 
kaip ir aš, ’ jieško darbo, 
šiandien susitinkame- jau 'skir
tingos išvaizdos-.. Pastebime 

*ant vienas kitor senatvės ■ ženk-'

Klasiniai susipratę darbi*-

užtvankų) padaryta 40, vie-jzuojasi, stato griežtus, reikalą* 
na iš jų ant ežero Vygo turi 
3^2 mylias ilgio ir 500,000 
kubometrų,'* kuri sulaiko 
apie 6 jniliardus kubometrų. 
vandens. Nuo šio kanaįo 
bus pravestą visa eilė mažes
nių kanalų į šalis, sujungi-; 
mųi kanalo su Karelijos 
gausingais ežerais, irj upė-t 
mis. ; i r y..,,.

Kanalą prakasant prisiėjo 
padaryti 4,500,000 sprogi
mų, kad sugriovus (uoląs ir 
atidarius kelią į > ežerus. 
Daugelis užtvankų tarpaus 
kaipo geriausios priemonės 
pabūdavojimui elektrą ga-1 
minimui stočių. / 

Darbininkų ir valstiečių 
valdoma šalis gavo milžinių-; 
ką vandens kelią, kuris bus 
vienas iš svarbiausių ekono
miniam šalies plėtimui ir, 
politiniam apsigynimui nuo 
užpuolikų. Prie to, šį ka
nalą, prakasant 20,000 žųio- 

amišku nių įgavo prityrimą, kųri^ 
visišką'* bus panaudotas -Volgos-DQ-

no kanalo prakasimui ir kp- ]U3, t,. vienas į eitas, art krt 
tų upių sujungimui. Anot daugiau paveikė gyvenimo są-

Tūlas saliuninkas, Geo. G
rins gyvenimą darbo žmonių, S. Reus minėjo savo 85 metų, 
tai fįęsąpionė ii save's; ^pg^vi- ibiznip; ’< sųHktųyesi 
mas. Pagerinsime jį tik mes tvirtina, kad jarh biznis sekė- 
patys, pagrūmodami kietu 'si per 35 metus.. Ir kur gi. 
kumščiu Roosevelto kabinetui, biznis nesiseks, kad jis Viso-- 
masiniai .susiorganizuodami.
Prisiminimas 20-tų Metų As-

kiais būdais viliojo 
kostumerių pinigus? Dabar ir

trios 'Kovos su Darbdaviais, ™r,toJ'a ta,m ‘ikrus .
Misingio ir Vario Dirbinių 

’ J Magnatais. ‘ ‘ < 1 '
t k Kelios dienos atgal <• darbo • 
j ieškojęs, perėjau Bank gat- 
vtet ■ Sustojau ant tilto; Naug- 
gatuęk ;upūsM i kuri atskiria 
W'a'terburio f miešta nuo Brook-, 
'lyno, Conn. Tai *ta vieta, kur 
'20-tai^; metais 1 'darbininkų

iš savo

kad tik daugiau prisiviliojus 
naujų kostumerių.-

Liepos 6 dieną jis minėjo «• 
savo biznio 35-kius metus; • 
Kad daugiau prisiviliojus gė
rikų del ateities, tai minėjimo 
djęnoj visiems davė uždyką 
ąląus stiklą. Na, ir sugužėjo 
syjeto daugiau kaip fjCjOQ.lpž 
blokavo visą ;gatvę , per du 
bloku. >Su • automobiliais tur& ' 
jo važiuoti du bloku į .šalį; o ; 
saliūnas buvo 'taip apgultas ? 
tirštai., kad praeitis šaligatviu r;

. pebuvo galima. Kiekvienas 
vis grūdosi, kad įlįsti saliū- , 
ną ir gaut bent palaižyti alaus 
putų. Be policijos ir neapsi- . 
eita. 'Jei ne policija, tai žmo
nės būtų besigrumdami nu-„ 
vertę ir visą bildingą.1 Apie., 
desėtkas policmanų tvarkė 

j “svečius”. Vienus leido pro .
vienas duris, kitus vedė* laū- i 
kant pro kitas duris ir rodė

Kuriem neuž
teko pirmo karto, apėj^ bid- 

7 nudrėbdami k« aplinkui, vėl stojo į “lai- 
nę.” O ant gatvės stovėjo il
gas vežimas su alaus ba^kd-“’ 

Dalino stiklus ataus 
sU" trokštantiems. Antras ir tįrė- 

uasi-.j 
‘grūdęs ‘poniutėmis, kur ' ws ' i 
ten 'savotiškai -’šuto. ' • > v J 

Iš šalies žiūrint į tą tūks- 
tautinę minią, hėt klaiku dal 
rėsi, k’uomei mat^i tokį Veržį4 
mąs'i gauti buizos ^tiklą, ki-\ 
tĄ, tarsi įžmogus be td fiegaU -B 
gyyeąti, arba jeigu negautų,' 
tai tuoj aus kojas R užverstų/.,.

Jei taip la minia skubmtų- > 
8i dgganįziĮotis .ir,kovoti už '• ’ 
įrespes parijo Sąlygas. ir' ditIes-4''' 
nes algas, tai tuomfet nėreiksu \ 
tų veržtis .prie tos buizos.* ' į 

Nuo paminėjimo sukaktuyiy 
binis dar pagerėjo minėtam,"1 
saliūninkui. Kas vakarą pil
nas saliūnąs kostumerių/ kurie. » 
palieka savo dešimtukus ir J 
dolerius, o darbininkam didės-- 

vargas ir skurdas namie.
Reporteris. ?

bo Federacija. Jos škyrius- 
buvo Waterbury, Conn. Kuo
met streikavo kalbamai unijai1 
prigulinti darbininkai, tai 
ADF unijos skyrius skebavo ir 
viršininkai policijai padėjo 
streiką sulaužyti. Tame susi
rėmime buvo sužeisti 3 policis-' 
tai ir nemažai darbininkų. | 
Nek'urie policistai buvo išgan
dinti darbininkų kovingu pa- 
sirodymu už didesnį dunos' kur eiti, 
kąsnį, kad 'atsisakė nuo poli- 
bistų tarnystės, 
ginklus. inę*

' ' * LTai ta drąsa ir pasiryžimas mjs 
klasių kovoj turėtų būti 
grąžinta į Waterbury, į d a- gias floraft: buvo pilnai; 
bąrtiųį darbininkų revoliucinį 
judėjimą. . ,

, į3(uvę tais laikais darbinin
kų priešai dabar lieka nubaus
ti.

• * . ■ i i ■ . • . . f »

Kada,, po to smarkąus susi
rėmimo • streikierių su polici
ja, prięj Nąugątuck upęs . . ir 
Bank; gątvįėp, ;buvo paskelbtas; 
karo ( stovią, j p.ojicija (jieškpjįo

. > . jviįetų jąnt sto$b kur galėtų, 
lygos i^rūpėščiai, pražilę dau^>|Pa?idęti kųlka^yąidžius.Šaudy- i 
giau ar mažiau'. Tai jau -ne V' ^eiĮ»?rWt . ir

atjąųčiantįj 7 darbininkų kovą 
namų sąvįnįnkai nedavė pasi
dėti ant stogų kanuolių šau
dyti darbininkus, ir valdžia 
prie to priversti nebandė. Bet 
du lietuviai biznieriai, kurie 
gyveno iš tų darbininkų centų, 
kruvinomis rankomis uždirbtų, 
kaip kad Joksas ir Žukauskas,

jaunystė, kuria sėniau galėjo
me pasididžiuoti* ir papildyti 
daug nesąmonių klasių kovoj, 
kuri tuomet buvo liuosnores- 
nė, ne taip verčiama rgyv'eni-.: 
mo sąlygų, j Be,t ir šiandien 
senieji sandraugą! dar nevisi 
turime tą supratimą kapitaliz
mo tvarkos, tie, kurie esame 
L 
dami viršaus keturių .dešimčių 
metų amžiaus. Mums progos 
nėra ko laukti tose dirbtuvėse 
pragyvenimą užsidirbti, kaip 
užsidirbome 22 metai atgal. 
Mūsų vietas užėmė ‘jaunoji 
įentkąrte. ' Kapitąlistai-išnau- 
dotojai daugiau iš jaunų dar
bininkų išsunkia pelno, prie 
moderniškos fnašinerijos. Juos 
lengviau yra padaryti mašinų 
automatais, drąsiau jierfis mo
kėti vaiko algą, daugiau pri
dedamosios darbo vertės iš jų 
ištraukti per1' sktibinimo dar
bą. ■' - "j.
, Kas mums lieka dabar da
ryti? ' ’

M ums prisiėMa ' prisitaikyti ■ 
prie- naujų gyvėViimd sąlygų, 
kurias išvystė techniko^ eVtz-1 
liucij^' ir kapitalištiiiČ ‘tvarka.< 
Mums Veikia dauginus mokina 
tis; iš tų knygų, kurias' turime 
jau išleistas ALDLD, kad tik-j 
raį sbŽi’noti, kodėl mes taip jų< teklius lailka. 
'nejaticianiai atsidūrėme tokioj' ' 
gyvenimo padėtyj, aplie kurią 
hei sapnuoti nebūtume norėję 
22 metai atgal. Mums, su-1

gatvėse, bedarbių armijoj, bū-i,e.ld.“ ** ^avo namų pohcijai 
j • . Z/ v. .užsibarikaduoti ir “mašin-

guns’- , pasidėti, kad galėtų 
šaudyti Uios jų penėtojuš už 
tai, kam jie reikalauja dau
giau algos ir geriau gyvent. 
Na, o kur šiandien tie buvę 
ponai stovi ?—Bedarbių eilėse. 
<Įįe< tapo nubausti. Liks nu
bausti ir kiti priešai, (kurie 
bandė ar bandys pastoti dar
bininkams kelią. Bausmė 
juos pasieks vėliau ar anks
čiau. Tas buvo su tais dviem

ii

n is

Vienu

READING.PA.
Sykiu Daugelis Streikų 

Ir Demonstracijų
Liepos 12 d. 20 tūkstančįy 

streikierių demonstravo 'gat
vėmis. Mat, išėjo į streiką 
darbininkai daugelio skirtini 
gų pramonių: pančekų, marš
kinių, skalbyklų, liejyklų ,ir. 
kitų industrijų ne tik Read

buČ,ertais Brooklyn-Waterbu- ’nge’ bet visame Berks pavie 
v*.r TV o i vi i vi ir o . .i.zict T/vnAvn te.ry. barbininkai juos ignora
vo, nėjo pas juos pirkti. Pri-i 
siejo tad bižriio duris užsįda-, 
ryti'ir atšidiirti bedarbių eilė- ,gy.:
4e.y TAi kad gal ir turi' dar ’lsi. Sočl!t’istų^P5rt’J“S 
šimtelį ' kitą,1 netruks. tą pra
leisti.
vedimą/
ką diaBju1 atlikti- patyF šate 
žudytis. 'Atsistos priėš tuos 
pačitis* barakus- ‘kur dvidešimt 
tais mėtafiš^mainė, kad jierh iŠ

labaiDemohstracija buvo
>, bet kad vadai klaidin- pi 
Kas jie tokie yra? Ogi •

j šulai‘-u 
ir Amerikos Darbo Fedėraci- 
jos feikeriai, kaip kad i bu- ■

vęs. “kaunsilmanaš” Jameš H. 
Maurer, George M. Rhodds, 
pręzicįentas Federąęijo# Uhijiį\ 
Tarybos,. ir kiti tokię,

< Visi jie kalbėjo brkanizjjoh, 
tis į tokią uniją, .kurią Rooęę- 
įveitas pataria. •‘

Už • pikietavimą buvo &7 
streikieriai areštuoti, tod,el 
kad pikietavo po daugiau, ne-, 
gu kad policija leido ; o ji lei- *. 
do pikietuot tiktai po dvyliką 
žmonių. 29‘buvo tuojaps pa
leisti ; kiti aštuoni buvo palik“ 
ti

Prišieis kovoti užj gy* jos likeriai, kaip Kaa: du 
‘ jei nenorės 'beprotiš- vęst rųąjoras Henry Sttimj>. bji

* L t 1    I * . ^17 9 ■ — A. A. I

< i , Geo. Kuraiti^*
V • i ■" . ■

•- 1- ■ l

auguaiėm. . rėikia: Važiuoja k SąjungOIl
organizuotis į bedarbių blokų ( ;
komitetus, į unijų, kliubų, pa- ( Amerikos buržuazija su- 
šalpinių draugysčių , įr apšvfe-1 • 
tos organizacijų Bedarbių Ta
rybas. Dirbančius jdįrbtuvėse 
senus ir jaunus turime organi
zuot į darbin. unįjas..,-Darbą 
Unijų Viehbės Lygos; kad po 
vadovybe ir vėliava, bidustri- 
nės, darbo žmonių įęęįkalus įi- 
nančjoą unijos, kovoti už, tūų- 
.jautinius pagerinimus į^ųž sy- 
ęialę ąpdraUdą.

Tik tokia yra mums be^ar-

i 
sirfipinus prekyba su Sovie
tais. ’Greitu laiku išvažiuos t 
ŠoVietų Sąjungon New Yor-I 
ko valstijos atstovas kong-

tolesniam tardymui.
M. M.

reįę ppnaą Sirovitch ir tėkš- SIAUČIA EPIDEMIJA 
tilėą pramonės ekspertas po- SANTIAGO, čili. — Baisi 
nąs Lamport. Jie tyrinėsią epidemija pradėjo siausti 
prekybos1 galimybes ir pasr šiame mieste; Vien liepdš J 
M; Tą^ortūbsfą prezidentui 13 td. mirė 50 žmonių. Liga 
Rb'dšėVčlttii. '' • ’ <’ nlečiasi i anielinke ■ 1 > ■. 1.^plečiasi į apielinkę.
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Trečias Ppslapla-

WATERBu¥TIor~
/

Pašalpos Nukirtimas; Kom.
Partijos Branduolio

Veikimas
i • • > i •* < "MMk

Įvyko susirinkimas 10 d.’ lie-;
pos. Pikniko rengimo komisija

Brangūs Draugai:—
Nepaprastai paaštrėjęs ekonominis krizis ir 

nauji aštrūs buržuazijos užpuolimai ant dar
bininkų ir visų darbo masių, taip pat karštas 
imperialistų rengimasis prie karo tarpe savęs 

• ir del intervencijos prieš Sovietų Sąjungą pa
daro būtinu reikalu Komunistų Partija) grei
tai mestis j revoliucinį masinį darbą tarpe 
svarbiausių Amerikos industrinio proletariato 
sluogsnių. Streikų judėjimo pakilimas, be
darbių masinis veikimas, padidėjęs pasiprieši
nimas Amerikos Darbo Federacijoj prieš biu
rokratiją“, įvairūs nepaprastai smarkiai au
ganti judėjimai tarpe biednų farmerių ir tar
pe nuvargintų vidutinių farmerių, judėjimai 
tarpe miestų smulkiosios buržuazijos masių ir 
tarpe darbo inteligentų, ypatingai tarpe moky
tojų, studentų ir intelektualų-visi šitie fakto
riai parodo, kad revoliucinė banga vis augščiau 
ir augščiau kyla. Bet nežiūrint paaugimo masi
nių judėjimų, ir, kas svarbiausia, nežiūrint 
darbininkų masių radikalizacijos, mūsų par
tija dar neišsivystė į masinę proletariato par
tiją, nors, tiesa, ji gali parodyti eilę atsieki- 
mų savo darbe, kaip, pavyzdžiui, Detroito 
streikas, alkanųjų maršavimai, veteranų ju
dėjimas ir farmerių konferencija.

Išvystymas Partijos Į Masinę Proletarinę 
/ Partiją

Visoj eilėj rezoliucijų mes jau esame pasi
statę sau už tikslą išvystyti mūsų partiją į 
masinę proletariato partiją. Mes tą padarėme 
su didžiausiu pasiryžimu virš metai tam at
gal laike Centralinio Komiteto 14-to praplės
to susirinkimo (plenumo). Bet tos rezoliuci
jos daugumoje atsitikimų pasiliko ant popie- 
ros. Mūsų partijos vadovaujami organai (ko
mitetai) nesumobilizavo narių sistemačiam ir 
pasiryžusiam pravedimui tų rezoliucijų bei ne
davė partijos nariams praktiškos paramos įvy- 
kinimuj šių rezoliucijų gyvenime. Penkiolik
tam ir šešioliktam plenumuose vadovaujanti 
partijos organai nepašaukė savęs begailestin- 
gon atsakomybėn už partijos nepaėjimą pir
myn pravedime šito persilaužimo darbo. -

Ką mes buvome nutarę 14-tam plenume? 
Šiąme plenume mes pareiškėme, kad mes te
besame atsiskyrę nuo svarbiųjų Amerikos in
dustrinių darbininkų mąsį^, kad mes dar vis 
neturime tvirtų ryšių šu tomis darbininkų sek
cijomis ir kad mes neiname pėda pėdon su 
abelna revoliucine pirmynžanga. kad nuga
lėjus tą padėtį, mes pasistatėme sau sekamus 
darbus t ! .

a) Suorganizuoti tvirtą pamatą mūsų par
tijai ir revoliuciniam darbo unijų judėjimui 
tarpe nulemiamų (svarbiausių) Amerikos dar
bininkų sluogsnių svarbiausiuose industriniuo
se centruose; ,

b) Sukietinti ir sustiprinti revoliucinės uni
jas, ypatingai revoliucines unijas mainierių, 
plieno ir metalo darbininkų, audėjų ir jūri
ninkų ir vesti sistematinį darbą reformistinė- 
se unijose, o labiausia reformistinėse unijose 
mainierių ir geležinkeliečių, su tikslu suorga
nizuoti plačią darbo unijų opoziciją;

c) Suorganizuoti ir sumobilizuoti milionus
bedarbių, kartu su fabrikų darbininkais, ko
vai už ūmiausius reikalus; suorganizuoti kovą 
už bedarbių apdraudą, kaipo partijos centra- 
linę tuojautinę kovą; '

d) “Daily Workerį” paversti į tikrai revo
liucinį masinį organą, į mūsų darbo agitato
rių ir organizatorių.

e) Plačiai išvystyti naujus darbininkų kad
rus; įsteigti tikrai kolektyvius-veikiančius mū
sų judėjimo vadovaujančius organus ir page
rinti tų vadovaujančių organų darbą, įtrauk- 
kiani naujus, galinčius veikti darbininkų kla
sės elementus.

Atsiekimui to tikslo, mes išsidirbome kon
centracijos planą ir pasižadėjome perkelti mū
sų darbo centrą į eilę išrinktų svarbiausių 
didžiųjų fabrikų, sub-distriktų ir distriktų. 
Visas partijos darbas ir geriausios partijos 
spėkos turėjo būti nukreiptos į būdavo j imą ir 
stiprinimą partijos ir Revoliucinių darbo uni
jų judėjimo svarbiausiuose šalies industriniuo
se centruose, kad sėkmingai ir sistemačiai lai- 
mėti svarbiausias Amerikos darbininkų" sekci
jas, atliuosuoti juos iš po reformistinių ir bur
žuazinių partijų įtakos, sumobilizuoti kovai 
prieš buržuaziją ir įsteigti pastoviai savo įta
ką tuose centruose.

Svarbieji Uždaviniai Neatlikti
Bet šitie uždaviniai nebuvo atlikti. Tik 4 

nuošimtis partijos narių organizuoti į dirbtu
vių branduolius (kuopeles) ir tiktai maža jų 
dalis organizuota į didelių dirbtuvių branduo
lius. Komunistai apleido ir prastai veikė re
voliucinėse darbo unijose. Todėl vyriausios 
raudonosios darbo unijos, kaip angliakasių, 
plieno ir metalo darbininkų, audėjų ir laivų 
darbininkų, nežengė pirmyn, bet tūnojo (sto
vėjo ant vietos); Darbas reformistinėse dar
bo unijose buvo abelnai komunistų apleistas,

kas privedė prie to, kad “kairieji” reformistai 
(kaip Mustė) galėjo patraukti savo įtakon 
daug suradikalėjusių darbininkų, ypatingai 
amerikonų (pav., pietinėj dalyj Ulinojaus val- 

• stijos). Taip pat reformistų įtaka paaugo 
tuluo.se neorganizuotų darbininkų elementuo
se. “Daily ^orkerio” cirkuliacija sumažėjo. 
Nežiūrint to fakto, kad tarpe darbininkų ap
sireiškė plačių judėjimų ir kad daugelis dar
bininkų išėjo į priešakį kovose, mūsų partijos 
funkcionierių kadrai nebuvo panaujinti ir su
stiprinti iš tų darbininkų eilių. Sektantiniai 
elementai, kuriuos pataisyti nėra jokios vil
ties 'ir kurie nebeturi jokių ryšių su masėmis, 
nebuvo pavaduoti naujais darbininkų kadrais, 
kurie pasižymėjo kovose/ ’■ i

; To nepasisekimo pravesti koncentracijos 
darbą aiškiausia išraiška yra tas faktas,- kadi 

' bėgyje paskutinių metų daugumui streikų va
dovavo reformistai, o mes nedėjome rimtų pa
stangų paveržti iš jų tų streikų vadovybę. 
Tuo būdu mes palikome kovingus darbininkus 
dizorganizuojančiam ir griaunančiam refor
mistų veikimui. Dar daugiau. Pavyzdžiui, 
rytinėje dalyje Ohio valstijos, kuri yra mū
sų partijos koncentracijos distriktas, refor
mistai paėmė vadovybę mainierių, kurie pir
miau vedė didvyriškus streikus Nacionalės 
Mainierių Unijos vadovybėje. Tas gi buvo 
galima tik todėl, kad mūsų partijos Centra- 
linis Komitetas ir vietiniai vadovaujanti or
ganai nepateisinamai nedayė pakankamai aty- 
dos tos svarbios darbininkų sekcijos judėji
mui ir neįvertino esamo kovingumo tarpe mai
nierių. Partijos ir Automobilių Darbininkų 
Unijos laimėjimai Detroite parodo, ką gali 
partija ir revoliucinės darbo unijos nuveikti 
kituose distriktuose, kuomet jos energingai 
gina darbininkų reikalus ir koncentracijos 
darbą praveda tinkamai. Mes nepašventėme 
pilnos energijos kampanijai už bedarbių ir 
socialę apdrauHą—kampanijai, kuri suteikia 
galimybių sujungti bedarbius, dalį laiko dir
bančius ir pilnai dirbančius darbininkus į kovą 
prieš buržuaziją. Eilėje vietų leidome inicia
tyvą judėjimo išplėšti iš mųsų rankų (Pav., 
CleVėlIande). Mes nedakaįrįavofe j ir’ apleidom 
kovą prieš social-fašizmą; nesurišome tos ko
vos su kasdieniniu revoliuciniu daijĮų ^dirbtu
vėse ir darbo unijose, taip pat tarpe bedar
bių. Mes nesistengėme, rūpestingai atsakyti į 
visus social-fašistų argumentus. Tas visa išaiš
kina viefrią vyriausių“ priežasčių, kodėl paau
go įtaka reformistų, ypatingai ‘kairiųjų” re
formistų, tarpe darbininkų. #

Vadovybė Ima Pilną Atsakomybę
šita mūsų darbe padėtis, už kurią pilną at

sakomybę ima visa partijos vadovybė, pada
ro kiečiausia revoliucine pareiga partijai pra
vesti griežčiausį persilaužimą mūsų darbe 
kuo greičiausiu būdu, akivaizdoje nepaprastai 
greito vystymosi krizio ir augščiausios revo
liucinės pirmynžangos.

Pasidėkavojant permainai administracijo- ' 
je (valdžioje). Amerikos buržuazija galėjo 
■paskleisti' tarpe plačių darbininkų masių lai
kinų iliuzijų apie prisia'rtiriąntį jų padėties 
pagerėjimą. Bet ekonominio krizio gilumas 
ir tempas sutvėrė prielankias sąlygas delei 
greito numaskavimo buržuazinių partijų po
litikos. Roseveltas tęsia Hooverio politiką 
prieš darbininkų klasę ir prieš kitas darbo ma

nses daugiau įtemptoj formoj, aštriausiais už-
• puolimais (dolerio infliacija, nukapojimas al

gų valdžios tarnautojams, sumažinimas vete
ranų pašalpos, verstinas darbas ir bedarbių 
militarizavimas, uždėjimas taksų ant naudo
jamų produktų ir tt.). Suradikalizuoti darbi- 

. ninkai, kurie’,turėjo karčių, prityrimų su re- 
•publikonais, dabai* jau pradeda susitikti su% 
tokiais pat patyrimais nuo antrosios tradici
nės finansinio kapitalo partijos, būtent, de
mokratų. Prieš tuos plėšikiškus žygius turės 
padidėt darbiniųkuase judėjimas. Biednieji 
.fermeriai ir vidutiniai nualinti fermeriai,, ku
rie dar tik vakar balsavo už buržuazines par
tijas, jau dabar pradeda vesti kovą prieš tų 
partijų vedamą politiką. Jie nuolatos dides
nėmis pastangomis bando pravesti “nepriklau
somą” politiką^ Tuo būdu, kaipo pasekmė 
krizio išsivystymo, kurį atžymi ne tik greitas 
plėtimasis darbininkų judėjimo, bet taip pat 
platus judėjimas tarpe smulkiosios buržuazi
jos, mes matome toli siekiantį masinį judė
jimą darbininkų,; farmerių ir kitų vidurinių 
elementų—judėjimą, kuris yra atkreiptas prieš 
esamąsias buržuazines partijas ir prieš val
džią ir kuris nuolatos eina tvirtyn.

Amerikos buržuazija, kuri bijo didelių ko
vų ir susikirtimų išsivystyfeo, jau dabar de
da pastangas tą vystymąsi sulaikyti. Tai nė
ra vien zpripuolamas dalykas, kad Socialistų 
Partija, susišaukdama Kontinentali Kongresą, 
vysto didžiausį veikimą, kokio nėra parodžius 

per eilę metų; kad mustejiečiai (“kairieji” re
formistai) smarkiai didina savo veikimą, ypa
tingai tarpe amerikonų darbininkų; kad tuo 
pačiu laiku pasirodo pastangos ir tendencijos 
del organizavimo Farmerių-Darbo Partijos ir 
kad reformistinės, fašistinės ir pusiau-fašisti- 
nės organizacijos dygsta visoje šalyje tarpe 
bedarbių farmerių ir tt. Iš vienos pusės, bur
žuazija stengiasi pagelba reformistų įsteigti 
visokios rūšies centrus pasigavimui nusivylu
sių masių ir užtvarus prieš komunizmą. Iš 
kitos pusės ir tuo pačiu laiku buržuazija drū- 
tina tiesioginį terorą ir provokacijas prieš 
mases. Ji1 vis daugiau ir daugiau griebiasi 
fašistinių prievartos ir demagogijos metodų ir 
steigimo fašistinių organizacijų?

Socialfašistai Stengiasi Suparalyžiuoti 
Partijos Įtaką

Reformistai, ypač mustejiečiai stengiasi ak
tyviausiu būdu suparalyžiuoti komunistų įta
ką savo veikimu, kuris taip pat nukreiptas link 
organizavimo Farmerių-Darbo Partijos. Prieš 
mūsų politiką vienybės proletariato su bied- 
niausiais fermeriais ir nualintais viduriniais 
farmeriais proletariato vadovybėje ir kovai 
del revoliucinio išėjimo iš šio krizio—refor
mistai stato savo politiką steigimo Farmerių- 
Darbo Partijos, kurioje dąYbininkai tampa 
smulkiosios buržuazijos priesaga, o smulkioji 
buržuazija tampa buržuazijos priesaga ir po
litiką kovos “demokratinėmis” metodomis.

Svarbiausia Grandis—Pravedimas 
Teisingos Politikos

Kiekvienas partijos narys turi šiandien su
prasti, kad priklausys nuo teisingos politikos 
ir, virš visko, nuo pravedimo teisingos politi
kos, ar mes pajėgsime sumobilizuoti darbi
ninkų mases kovai ir ar mūsų partija taps 
šiose prielankiose istorinėse sąlygose tikrai 
nusveriama masinėj Amerikos proletariato 
partija — ar buržuazija pagelba social- 
fašistų ir fašistų ągentų gąlėš sugriauti ma
sinį judėjimą ir laikyti jį po kojų. Niekados 

. pirmiau nebuvo tokių prielankių sąlygų del 
išvystymo > Komūnistų Partijos į tikrai revo
liucinę masinę partiją. Bet iš to lygiai iš
plaukia ir tas faktas, kad mūsų partijos ne- 
pajėgimas suprasti šitos vyriausios užduoties 
—būtent, suleisti šaknis į svarbiausius indus
trinius centrus, į svarbiuosius didžiuosius fa
brikus—niekados pirmiau negrumojo tokiu di
deliu pavojum dęl neišpildymo visų mūsų re
voliucinių uždavinių.
. • Kode! gi mūsų partija priima tokias rezoliu
cijas, kaip priėmė keturioliktam Centralinio 
Komiteto plenume, bet nepraveda jų gyveni- 
man ? Kame. priežastis, kad mes nepasimoki
name iš savo prityrimų ir klaidų streikuose, 
darbo unijų ir dirbtuvių veikime ir iš veikimo 
tarpe bedarbių ir dalinai dirbančių darbinin
kų? Kame gi priežastis, kad mūsų partijas va
dovaujanti organai nesukoncentruoja visų par
tijos spėkų, idant pagelbėti mūsų draugams 
praktiškai jų sunkiame, bet svarbiame parti
jos darbe, būtent, darbe fabrikuose, kad jie 
galėtų nugalėti, visus sunkumus tame darbe? 
Kodėl gi visa partija, nuo viršaus iki apačiai, 
nesidarbuoja delei suradimo būdų ir priemonių 
užmezgimui ryšių su svarbiausiais darbininkų 
slūogsniais, neišmoksta nugalėti jų prieta
rus, nekalba jiems suprantama kalba, nepa- 
gelbsti jiems sistemačiai ir pasiryžusiai orga
nizuoti kovas prieš alkį ? Kame gi priežastis, 
kad komunistinės frakcijos revoliucinėse uni
jose nepraveda konkretaus ištyrimo silpnu
mų tų unijų darbe, idant prašalinus tuos silp
numus? '

Mūsų Vyriausia Užduotis—Įsteigti Tvir
tą Pamatą Tarpe Svarbiausių Amerikos

Proletariato Elementų
Atsakymas yra feme, kad mūsų partijoj ir 

ypatingai vadovaujančiuose kadruose, viešpa
tauja gilus politinis nesupratimas būtino rei
kalo sustiprinti mūsų pamatą nulemiamose 
Amerikos darbininkų dalyse (sėkcijosė). Delei 
to mūsų partijos vadovybė nęsilaikė griežtai 
nustatymo kelio del nugalėjimo vyriausių par
tijos silpnumų, dasileidp būti įvykių varinė
jama ir neišdirba atsargiai su žemesnių vie
netų draugais kelių ir būdų pravedimui rezo
liucijų ir prižiūrėjimui, kad jos būtų praves
tos. i Pasekmes tokios, kad mes tik kalbame 
apie darbą dirbtuvėse ir darbo unijose aibėje 
rezoliucijų, bet nepravedame to darbo gyve
nimam

Laikas visai partijai suprasti, kad be tvir
to pamato svarbiausiuose Amerikoj darbininkų 
elementuose partija negali vesti darbininkų 
klasės revoliucinių kovų ir paliuosuoti juos 
nuo socialdemokratų ir buržuazijos įtakos,

kuri tebegyvuoja svarbiausiuose darbininkų 
klasės elementuose, nežiūrint to, kaip prie
lankios sąlygos būtų mūsų įtakai. Tuščia kal
bėti apie partijos revoliucionizavimą darbinin
kų klasės, jeigu partija nelaifeės sau; tvirto 
pamato tarpe mainierių, metalo ir plieno dar
bininkų, tarpe geležinkeliečių, automobilių, lai
vų ir audimo darbininkų. . ' k

Tuščia yra kalbėti apie partijos vadovau
jančią rolę be įsteigimo ryšių su nulemiamai
siais darbininkų sluog.sniais, be sumobiliza- 
vimo tų darbininkų ir laimėjimo jų mūsų pu
sėn. Višos šnektos apie gynimą Sovietų Są
jungos ir apie kovą prieš imperialistinį karą 
yra tuščios frazės, nebent bus vedamas siste- 
matis darbas karo ' pramonės dirbtuvėse ir 
uostuose. Visos šnektos apie kovą prieš so- 
cialfašizmą yra tuščios frazės, jeigu nėra ve
dama diena iš dienos kova didžiosiose dirbtu
vėse, reformistinėse unijose ir tarpe bedarbių. 
Visos kalbos apie budavojimą partijos ir re
voliucinio darbo unijų yra niekas daugiau 
kaip frazių kalimas, jeigu tas budavojimo dar
bas nėra vedamas tarpe svarbiausių darbinin
kų sluogsnių, didžiausiuose fabrikuose, svar
biuosiuose industriniuose centruose. Tuščios 
yra visos kalbos apie reikalingumą naujų 
kadrų, jeigu nėra stengiamasi tuos kadrus (va
dovaujančius draugus) išvystyti iš tų svar
biųjų darbininkų klasės sluogsnių.

Darbininkų klasė galės sulošti rolę kaipo 
vadovaujama klasė kovoje prieš finansinį 
kapitalą, kaipo vadas visų darbo masių, tik
tai tada, kada jai vadovaus Komunistų Par
tija, kuri yra kietai susirišus su svarbiau
siais (nulemiamais) darbininkų slūogsniais. 
Bet Komunistų Partija, kuri turi tik labai 
silpną ir prastai veikiančią organizaciją di
deliuose fabrikuose ir tarpe svarbiausių 
Amerikos industrinių darbininkų sluogsnių, 
kurios visa politika, visa agitacija ir pro
paganda, visas kasdieninis darbas nenu
kreiptas laimėjimui ir sumobilizavimui tų 
fabrikų darbininkų, kuri per savo revoliu
cinį darbo unijų veikimą nenusitiesia vieš
kelio į plačias darbininkų mapes/—tokia Ko-, 
munistų Partija negali 
turi tokią politiką, kuri
darbininkų klasės vadu galimai trumpiau
siu laiku.

Reikalingumas mūsų darbo' sukoncentra
vimo svarbiausiuose fabrikuodė, žinoma, dar 
nereiškia, kad mes jau sumažintumėme savo 
darbą tarpe bedarbių. Pravesdami gyveni- 
man šitą vyriausį darbą mes nė valandėliai 
neturime pamiršti to fakto, kad mes atsto
vaujame reikalus visos darbininkų klasės ir 
kad ypatingai dabartinėse sąlygose bedar
biai yra didžiausios revoliucinės svarbos 
faktorius. Vienas iš svarbiausių partijos 
uždavinių yra tame, kad suorganizuoti ir 
sumobilizuoti milionus bedarbių kovai už 
greitą pašalpą ir už bedarbių apdraudą, su
rišant tas jų kovas su kovomis didžiųjų fab
rikų darbininkų-—pilną laiką ir dalį laiko 
dirbančių—tas svarbu ypatingai dabar, kuo
met įvestas bedarbiams militarizuotas versti
nas darbas ir padidintos pastangos sutrauk

sakytis, kąd Jinai 
gali; padaryti ją

raportavo, kad pelno liko $58>\ 
34, 50 dol. pasiųsta 15-tam1 
Distriktui Kompartijos, Neva
li a ve n, Conn., $8.34 pasilikta 
vietiniam veikimui.

šį rudenį, bus rinkimai mies
to valdininkų. Komunistų Par
tija stato -savo kandidatus į 
svarbesnes vietas, kur būdami 
klasiniai sąmoningi darbininkai 
galėtų gelbėti mūsų klasės ko
vai prieš išnaudotojus. Nomir. 
nacijom kandidatų į vietas tu^ 
rėjomę konferenciją pora savai
čių atgal. Kai bus sutvarkyta, 
ir uždėta ant baloto mūsų žm6-J 
nes, tai1, be abejo, skelbsifnė 
vardūs ir pradėsime agitacijos 
kampaniją už jų išrinkimą, ir j 
visą Komunistų Partijos veiki
mą plėsime į platesnes ribas*- *

Dėdama daug pastangų , iš 
Kompartijos branduolio ir visų 
progresyvių darb. organizaciją 
Waterbury kas link mokyklos; 
kuri atsidarys 24-tą dieną lie
pos. Ta mokykla bus tarptauti
nė ir tautinė: mokinama bus 
sporto, klasinio supratimo ir 
lietuvių kalboj apie reikšmę 
fraternalių organizacijų darbi-' 
ninku judėjime.

Visi darbininkai tėvai savo 
sūnams ar dukterims turėtų pa
tarti ir paraginti lankyti tą mo
kyklėlę, ypatingai vietiniai, 
Waterburio darbininkai tėvai.

Mes, visos kolonijos progrei- 
syviai darbininkai, skiriame to
kį laiką, kuomet jūsų jaunuo
liai turi atostogas iš kapitalis
tinių mokyklų.

Mūsų branduolis nusitarė ei
ti prie gavimo daugiau narių 
Kompartijai, prie organizavimo 
stipresnės Bedarbių Tarybos lt* 
blokų komitetų. Beje, buvo ra
portas iš Bedarbių Tarybos: 
jau bus nukertama pašalpa,! ne- i 
duos miltų ir tt. Tai bedarbių . 
veikiantis komitetas šauks 
trumpoj ateityj platų susirinki
mą apdiskusavimui tų klausi
mų, kas liečia pašalpos apkar
pymą.

Mūsų komun. branduolys nors 
pamažu, bet vis auga. Pereita
me susirinkime gavome vieną 
naują narį.

Man atrodo, mūsų mieste 
daug metų draugai lietuviai da
lyvauja revoliuciniame judėjime 
ir jie senai tinka stoti į Komu
nistų Partiją; bet vis atidėlio
ja ant toliau; tas tai ne klasi
niai susipratusio darbininko nu
sistatymas. Jūs gi, draugai, 
dabar tuojaus stokite į Partiją.

Waterburietis. ’

ti juos po reformistų ir fašistų įtaka. Bet 
partija negalės sėkmingai atlikti šito dar
bo, jeigu jinai tuo pačiu laiku neįsteigs pa
mato svarbiausiuose didžiuosiuose fabrikuo
se. Alkanųjų maršavimus ir kitas bedarbių 
kovas turi palydėti simpatingas darbininkų 
veikimas fabrikuose, o tuo tarpu darbinin
kė kovos dirbtuvėse turi gauti veikliausios 
paramos nuo bedarbių.

Amerikos Darbininkų Klases Talkininkai
Tas faktas, kad smulkiosios buržuazijos 

masės ir ypatingai biedni ir suvarginti fer
meriai pradeda bruzdėti, dešinysis sektantis 
nepajėgimas suprasti tokių judėjimų, kurį 
išreiškė vadovaujančių draugų nusistatymas 
prieš dalyvavimą veteranų (ėks-kareivių) 
judėjime ir oportunistinės tendencijos pąsi- 
duoti smulkios buržuazijos pažiūrų įtakai 
(Centralinis Komitetas raportavo apie par
tijos veikimą Pittsburgho anglies distrikte 
sąryšyje su prisirengimu prie balandžio 1 
dienos mainierių kovos, kad “draugai užmir
šo 10,000 mainierių” ir “idant neužgavus 
biznio žmonių jausmų, -jie užmiršo mainie
rių kovingumą”)—visi šitie faktoriai reika
lauja, kad mūsų partija užimtų aiškią po
ziciją linkui proletariato talkininkų (pagel- 
bininkų), idant tuos talkininkus laimėjus sa
vo pusėn ir idant apsisaugojus nuo klaidų 
ir nukrypimų. *•
Proletariatas Kaipo Vadovaujanti Klase

Svarbiausi Amerikos darbininkų klasės 
talkininkai yra biedni ir smulkūs fermeriai, 
šiuos fermerius ir plačius sluogsnius vidų-

(Tąsa 4-tam puslapyj)
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laimėti darbininkų pu-

ir įtakų tarpe negrų 
tarpe negrų darbo ma-

visas po- 
ir ypatin-

Workerio” cirkuliaci- 
to, jog Partija, vietoj 

buržuazijos masėms, 
buržuazijos sentimen-

smulkiosios buržuazijos 
šito pavojaus šaknys kėri

Atviras Laiškas J. V. Korn. Part. Nariam
(Tąsa iš 3-čio pusi.) 

tinių farmerių labiausia užgavo 
karinio kapitalizmo išsiplėtojimas 
gai ekonominis krizis. Juos žiauriausia iš
naudoja valdžia, bankai, trustai ir apdrau- 
dos kompanijos. Tuo būdu jų reikalai yrą 
priešingi finansinio kapitalo reikalams.

Tokioj padėtyje svarbiausia partijos už
duotis jos darbe tarpe šių darbo žmonių 
yra tame, kad visųpirma suorganizuoti že
mės ūkio darbininkus į partijų ir į darbo 
unijas, kad suorganizavus ir vadovavus jų 
streikus, kas daugelyje vietų jau sulošė svar
bių rolę išvystyme ir farmerių judėjimo. 
Tuo pačiu laiku partija gali sumobilizuoti 
he tik biednuosius ir smulkiuosius fąrme- 
riiis, bet taip pat plačius sluogsnius nualintų 
Vidutinių farmerių* kdvai prieš kapitalizmų 
ij4 laimėti juos proletariato, pusėn. O kitus 
Vidutinių: farmerių sluogąhius partiją gali 
ųęitralizuoti. Plačiųjų farmerių masių lai
mėjimas kaipo darbininkų klasės talkinin
kų • yra svarbi sųlyga sėkmingai kovai prieš 
kapitalistinį ofensyvų, prieš fašizmų ir už 
apgynimų Sovietų Sąjungos ir galop pasku
tinę! proletariato pergalei.

Kitus Amerikos proletariato talkininkus 
randame negrų masėse kovoje prieš tautinę 
priespaudą. Komunistų Partija, kaipo pro
letariato revoliucinė partija, kaipo vienatinė 
partija, kuri drąsiai ir pasiryžusiai veda ko
vą prieš tautinę priespaudą negrų, prieš 
priespaudą, kuri ypatingai aštrėja, kaip pa
rodo nuteisimas mirtin Scottsboro jaunuolių 
-^-Komunistų Partija gali laimėti didžiąsias 
i^egrų mases už talkininkus proletariatui 
prieš Amerikos buržuazijų. Komunistų Par- 
tįja galės stovėti negrų masių tautinėse re- 
vpliucinėse kovose prieš Amerikos imperia
lizmą tik tada, jeigu jinai energingai praves 
gyveniman Centralinio Komiteto 14-to ple- 
iflimo nutarimus delei darbo tarpe negrų. 
Partija turi mobilizuot mases kovai už ly
gias negrų teises ir už teisę apsisprendimo 
Juodajam Ruožtui. Jinai turi begailestingai 
kovoti prieš baltąjį šovinizmų ir prieš Jim 
Orow praktikų. Ji turi ne tik žodžiais, bet 
darbais nugalėti visus keblumus ir įtraukti 
|«avo eiles geriausius negrų proletariato ele
mentus, kurie paskutiniais metais pasirodė 
pasiaukojusiais kovotojais prieš kapitalų. 
Todėl partija turi kreipti specialės atydos į 
tąi, kad pakelti negrus proletarus į vado
vaujančias partijos organizacijose vietas. 
VjŠuose masiniuose darbuose, streikuose ir 
Išdarbių kovose partija turi kreipti, ypatin
gos atydos į suformulavimą praktiškų reika- 
ląvimų, imant domėn ir išreiškiant speciales 
formas išnaudojimo, priespaudos ir užgyni
mo negrų bedarbių ir dirbančių masių tei
sių. Tuo pačiu laiku partija ir, pirmoj vie
toj, draugai negrai turi tikrai pagerinti me
todas kantriai, sistematiškai, bet nepaliau
jamai kovai prieš smulkiaburžuazinių na
cionalistų ideologiją 
dubininkų ir šiaip 
stį.

'; Taip pat galima 
sen, arba bent jau neitralizuoti miestuose 
pląČius žemesniosios smulkiosios buržuazijos 
sluogsnius ir darbo inteligentus (smulkiuo
sius valdžios darbininkus, mokytojus, inte
lektualus, studentus, smulkiuosius biznierius, 
karo paliegėlius), kuriuos išjudino į veiki
mą didelis krizio spaudimas, jeigu tiktai 

pasiryžusiai išeis, ginti jų reikalus 
(mįokytojų streikai, studentų demonstracijos, 
pasipriešinimas algų kapojimui, prieš apvo
gimą pagelbą infliacijos ir bankų užsidari- 
nėjimo ir tt.)

* Tik vienas proletariatui kelias užtikrinti 
ir palaikyti savo vadovybę tai įrodymas vi
sose kovose^ kad jis yra avangardas, vadas, 
kij^is drąsiausiai kerta smūgiais bendram prie-” 
šuj, būtent, finansiniam kapitalu:. Nėra ki- 
tokio kelio laimėjimui hegemonijos (vado- , 
vybės). Būtinai reikalingi tik pagelbinįąi 
būdai tam tikslui, kuriais yra laimėjimas 
proletariątui pasitikėjimo iš neproletarimu 
sluogsnių, vedanĮ revoliucinį darbą tarpe fį 
sjuogsnių. Partijos uždavinių yra organi- 
Žlįbti visas darbo žmonių mases, veikiančias 
Htfeš finansinį kapitalų ir jo valdžią, į pla- 

revoliucinę politinę armiją, kurioje pro
letariatas yra vadovaujančia klase, o pla
išios smulkiosios buržuazijos masės mies- 
t^oise ir farmose yra jos talkininkais kovo
ja prieš buržuaziją. Nepaisyti šito uždavi- 
jįĮo, reiškia esminiai kenkti proletariatui lai- 
rųėti rezervus ir tuo būdu reikštų palengvi
nimą buržuazijai mobilizuoti fašistines go- 
v$das iš smulkiosios 'buržuazijos elementų 
ip tai reikštų izoliavimą proletariato.
J.TaČiaus, juo labiau plečiasi judėjimas 

neproletarinių masių ir juo svarbesniu 
patampa uždavinys laimėti proletariatui tal- 
^jpinkus, tuo intensyviau Partija turi dar- 
Mittia, kad suorganizavus savo proletarinius 

1>

Rašt. F.

pamatus. Patsai prasiplėtimas neproletarinių 
masių judėjimo stato Partijaį būtinumų nesi
leisti būti paliktai nuošalyj nuo savo pagrin
dinių uždavinių, būtent, laimėjimo įtakos fab
rikuose, virš visko, didžiausiuose fabrikuose, ir 
sistematiško auginimo dirbtuvių branduolių ir 
darbo unijų organizacijų.

Pavojus del Farmerių-Darbo Partijos
Jei Partija pastiprins savo veikimą tarpe 

smulkiosios buržuazijos masių be, tolydžio, 
sustiprinimo savo bazės didžiuosiuose fabri
kuose ir tape svarbiausių Amerikos darbinin
kų klasės dalių, o dar tų pamatų susilpnins,— 
kaip jau gyvenimas parodė, kuomet didžiuma 
streikų buvo palikta reformistinei vadovy
bei, dirbtuvių branduolių sumažėjime, neuž
tenkamame augim^ revoliucinių darbo unijų 
ir sumažėjime “
jos—tai iškils pavojus 
vadovauti smulkiosios 
pasiduos smulkiosios 
tams, iliuzijoms ir 
darbo metodoms.
objektyvėse sąlygose, kurias sudarė krizis, ir 
klasinių pajėgų santikiavime.

Nepaisant greitos revoliucinės pirmynžan- 
gos, revoliucinės Partijos darbas, taip jau ir' 
Amerikos proletariato klasinis sąmoningumas 
dar vis silpnas, kuomet, tuo pačiu sykiu, far
merių judėjimas ir judėjimas tarpe smulkio
sios buržuazijos elementų skubiai plečiasi. Jei 
Partija nepasuks savo darbo linkui didžiųjų 
fabrikų ir neorganizuos streikų ir bedarbių 
judėjimų, jei jinai nesustiprins savo proleta
rinės bazės ir nesubudavos revoliucinių darbo 
unijų judėjimo, tai yra pavojaus, kad Partija, 
gaivaliniai spaudžiama smulkiosios buržuazijos 
masių, ypačiai farmerių masių, bus pasukta į 
klaidingą kelių, linkui Farmerių-Darbo Parti
jos. Farmerių konferencija Washingtone, ne
paisant josios klaidų, buvo didelis laimėjimas 
ir ji pažymėjo pradžią rimto darbo tarpe far
merių, ir tas darbas turi būti vedamas ener
giškai, bet teisingesniu ir pagerintu keliu. Bet 
Partija dabar privalo dėti pastangų pravedi- 
mui darbo tarpe industrinių darbininkų taip, 
kad jinai padarytų kuoryškesnį pasivarymą 
pirmyn tarpe industrinių darbininkų ir, tuo 
būdu, padarytų negalimu būti’ pašalintai nuo 
proletarinės bazės.

Tuojautiniai Partijos Uždaviniai
Partija dabar stovų prieš uždavinį suorga

nizavimo subendrintos Amerikos darbininkų ir 
visų darboęžmonių kovos už jųjų svarbiuosius 
ir tuojautįnius reikalavimus. Jais yra—

1. Organizavimas kovų prieš tiesioginį algų 
kapojimą ir sumažinimų tikrųjų algų per in
fliaciją, už pakėlimų algų, prieš bent kokią 
formą “stagger” plano, už sumažinimą darbo 
valandų be nukapojimo algų.

2. Glaudžiai sujungta su kova prieš algų
kapojimą yra kampanija už organizavimų be
darbių kovos ir dalį laiko dirbančių darbinin
kų už tuoj autinę pašalpą,, ir organizavimas ko
vos už apdraudą bedarbėj ir sobialę apdraudą 
valdžios ir samdytojų išlaidomis. Didžiausios 
svarbos šiuo tarpu uždavinys tai išvystymas 
plačios kovos prįeš verstiną darbą if militari
zavimą bedarbių; tasai darbas turi būti ve
damas per spaudą, mitingus, demonstracijas, 
streikus, iškeliant ©balsius: “Už panaikini
mą visokių verstino darbo formų,” “Prieš be
darbių militarizaciją”, “Mokėjimas darbo uni
jų nustatyta skale algų visuose visuomeniš
kuose darbuose.” Reikia .suorganizuoti ypa- 
ęįųi ęį^rbo l^empęsę ir tarpe darbininkų visuo
meniškuose darbuose kova už šituos reikalavi
mus. •' ' •

3. Už panaikinimą skolų apt morgičių, tak
sų ir nuomų farmerių masėms; už panaikini
mą vergiško išnaudojimo, naudojamo prieš 
pūsininkus (share croppers).

4. Organizavimas kovos prieš numažinimą 
veteranų nesugalėjimo pensijų ir už išmokeji-

' mą jiems bonų. '
5. Už lygias negrų teises ir pasipriešinimą 

visokiom priespaudos formom ir už apsispren
dimo teisę Juodajam Ruožte.

6. Kova prieš -visokias terorizmo formas, 
prieš atėmimą laisvės streikam, spaudai, žo
džiui ir prieš visokias persekiojimo formas ir 
deportavimą sveturgimių darbininkų.

7. Prieš Vokietijos fašizmą ir už paliuosavi- 
mą visų proletarinių politinių kalinių.

8. Kova prieš naują imperialistinį karą ir 
intervenciją į Sovietų Sąjungą ir prieš finan
sinės ir militarinės pagelbos teikimą Japonijos 
imperializmui.

Kampanija ir mobilizavimas darbininkų ko
vai už šituos reikalavimus turi būti pravedą > 
per visas Partijos organizacijas, visųpirmiau- 
siai per dirbtuvių branduolius. Darbavietė 
turi būti centru mūsų Partijos ir darbo unijųi 
darbo pravedimųi Šitą kovų. Visi Partijoa va
dovaują organai turi pirmiausiai nusistatyti 

i savo uždaviniais sukonkretizuoti šituos reikala-
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vimus santikyj su sąlygomis tam tikrose dar
bavietėse, sekcijose ir dištriktuose.

Organizavimas darbininkų klasės kovų už ši
tuos reikaldvimųs turi būti pravestas pagrin
dais bendro fronto, kurio iniciatorium visuo
met privalo būti Partija. Bendro fronto tak
tika yra organizavime ir mobilizavime darbi
ninkų, nepaisant jų partinio arba darbo uniji
nio nusistatymo, nepaisant religijos bei spal
vos, bendrai kovai naudai jų artimiausių ir 
būtiniausių reikalavimų. Fabrikuose, darbo 
unijose ir tarpe bedarbių mes turime padėti 
darbininkams suformuluoti jų reikalavimus 
teisingai ir ryškiai, pritaikydami juos prie tuo- 
jautinių darbininkų reikalavimų, šitie reika
lavimai turi padėti išplėsti jų solidarybę ir 
klasinį susipratimą, ir įtraukti plačiausias dar
bininkų mases į veikimą.

Sistematinis bendro fronto pritaikymas di
džiosiose dirbtuvėse yra sprendžiamos reikš
mės klausimas streikų vadovavimo ir panai
kinimo tų užtvarų, kurios yra tarpe revoliuci
nių darbininkų ir kitų darbininkų masių. Kad 
pravesti šitą bendrą frontą, reikia nenuilsta
mai kiekvieną dieną vesti revoliucinį darbą 
tarpe darbininkų, kad įrodžius kiekvienu klau
simu teisingumą mūsų obalsių ir mūsų veiki
mui pasiūlymų.

Tokis sistematinis diena iš dienos vedamas 
darbas fabrikuose yra būtina .sąlyga priruoši- 
mui visiems rimtiems streikams ir už streikų 
pradėjimą teisingu momentu. Darbininkai tu
rės pasitikėjimą mumįs, kaipo streiko vadais 
tiktai tuomet, kuomet jie matys, kad mes da
rome viską, idant atsargiai priruošus streikus, 
parenkame gerą laiką paskelbimui streiko, su
darome tvirtą bendrą frontą visų darbininkų 
pirm ir laike streiko ir kad mes sudarome lai
kę streiko kovojančius organus, paremtus pro
letarine demokratija, ir kuomet jie matys, kad 
mes organizuojame moralę ir materialę pagel
bą streikieriams ir žinome gerai, kada atšauk
ti streiką, jei masės streikierių nebegali ilgiau 
kovos vestį. Neturi būti tokių pakartojimų, 
koki buvo Warrene, Kentucky ir Allentowne, 
kur, kuomet streikai buvo pralaimėti, Partija 
ir revoliucinės darbo unijos paliko darbinin
kus veikti, kaip jie išmano, liaudamas! vesti 
darbą pirmyn. Tiktai prisilaikant šitų išly
gų, laike priruošimo ir vadovavimo streikų, 
streikai padės sustiprinti mūsų poziciją tarpe 
darbininkų masių ir darbininkų pasitikėjimas 
mumis bus tvirtai nusistatęs, taipgi masių pa
siruošimas tolimesnėm kovom padidės.

Bendro fronto taktika neturi būti apribota 
speęialėm kampanijom arba veiksmam, kuriuos 
mes apleidžiame del nepajėgimo tuojau laimėti 
darbininkus kovai, pertikrinti juos ir todėl, 
kad jie tučtuojau nenori atsiskirti nuo refor- 
mistįnių vadų. Bendras frontas tap jau netu
ri privesti prie atidavimo revoliucinio nusista
tymo reformistiniam lyderiam vardan taip va- 
dinąmo “bendro fronto.” Bendras frontas 
reikalauja nepertraukiamo, kantraus, įtikrinan- 

^čio darbo, kad sunaikinti reformistų ir buržu
azijos įtaką. Tasai faktas, kad reformistai ly
deriai atmeta mūsų Partijos pasiūlymus suda
ryti bendrą frontą už tuoj autinius darbininkų 
reikalavimus privalo dar labiau mus paakstin- 
ti dėti didesnių pastangų už organizavimą 
bendro kovos fronto fabrikuose, maino.se ir 
tarpe bedarbių masių, su darbininkais, kurie 
yra reformistų įtakoj. Partija privalo, kiek
vienos dienos savo darbe, išaiškinti darbinin
kams suprantamu ir paprastu būdu pamatinius^ 
skirtumus tarpe mūs ir reformistų. Partija 
privalo praktišku savo darbu įrodyti darbinin
kams, kad mes esam priešakiniai kovotojai ūž 
bendrą frontą ir kad reformistai yra darbinin
kų klasės kovos skaldytojai.

Nepąliaujama Kova su Sektantizmų
Kad Partija galėtų suleisti tvirtai savo šak

nis į svarbiausias dalis Amerikos darbininkų, 
jinai turi visu rimtumu pravesti koncentra- 
vimosi darbą ant tam tįkrų fabrikų, distriktų 
ir sekcijų. Gravitacijos centru partijinio dar
bo turi būti vystymas žemesniųjų Partijos or
ganizacijų, kaip dirbtuvių branduolių, lokalinių 
organizacijų ir teritoriniais pagrindais veikian
čių kuopelių. Nekeikia nei sakyti, kad tai yra 
mūsų Uždavinys atsistoti priešakyje kiekvieno 
judėjimo, atsirandančio šalyje gaivaliniai, ir 
vadovauti šitokiem judėjimanjį, arba, kur prie
šakyje Stovi reformistiniai lyderiai, reikia su
organizuoti1 masių kovoją organai, nepriklau
somai nuo biurokratų, tikslu, ’ kad padėti ma
sėms numaskavimui reformistų lyderių ir jų 
pakeitimui. Bet jei mes pasirįžusiai nėsukon- 
ęentruęsime savo darbo svarbiausiuose pramo
niniuose centruose, mes negalėsime sudaryti 
stiprios Partijos ir revoliucinių darbo unijų 
judėjimo, galinčio atsilaikyti prieš visus smū
gius ir persekiojimus iš .buržuazijos pusės. Vo
kietijos komunistai suteikia mums to geriausią 
pavyzdį Tiktai todėl, kad Vokietijos Kopęiu- 
nistų Partija yra glaudžiai susirišus s,u spren
džiamom Vokietijos proletariato dalimis, jinai 
pajėgia, vesti pirmyn savo kovą prieš Vokieti
joj fašiįzrhąį nepertraukiamai, nepaisant bruta- 
liŠKo’taŠMnio4 teroro. ' ’

Partija stovi prieš uždavinį įtraukimo, į kla
sių kovą jaųnųjų darbininkų. Tai reiškia, kad 
turi būti padarytas gglas nedakainavimui jau
nuolių veįkimo ir reikalingumo išstatytį specia
lių jaunuolių reikalavimų. Visos Partijos or
ganizacijos, ypatingai dirbtuvių branduoliai, 

taipjau ir frakcijos visose darbo unijose ir ma
sinėse orgahizaci jošę, turį organizuoti jaunuo
lių sekcijas ir suteikti pagelbų Jaunųjų Komu
nistų Sąjungai (Lygai). Kiekvienas Partijos 
branduolys turi padėti suorganizuoti J.K.L. 
branduolį.

Idant ryškiai pravedus šį pasisukimų į spren
džiamas Amerikos darbininkų dalis, reikalinga 
tęsti neatiaidi kova prieš sektantizmų, kuris 
pasireiškia visuose Partijos ir darbo unijos 
darbuose, ir kuris sudaro vyriausias kliūtis 
įsteigimui tvirtų ir gyvų ryšių su darbininkų 
masėm. §įą. sektantizmas pasireiškia, virš vis
ko, stokoje ąupratimo, kad Partiją ir josios or
ganai būtinai turi pasisukti į masinį revoliucinį 
darbų, išvystyti ^plačias revoliucines unijas ir 
bedarbių organizacijas ir padėti Partijai pa
grindus svarbiausiose pramonėse, ’šis sektan
tizmas gali būtį nugalėtas tiktai tuomet, jei 
Partija ves nepertraukiamų kovų prieš vyriau
si pavojų, būtent, dešinįjį oportunizmų ir opor
tunizmų pridengtų “kairiojom” frazėm.

Šiuo tarpu, kuomet Amerikos darbininkų 
klasė stovi prieš didžiuosius uždavinius, tai bi
le pasikėsinimas pradėti frakcionalizmų būtų 
didžiausia kriminalybė prieš Partijų ir revo
liucinį judėjimų, ir tai tiktai padėtų mūsų 

| priešam jų pastangose suardyti Partija. Par
tija privalo atsargiai žiūrėti, kad, pirma, nei 
jokia frakcinė opozicija nesusidarytų prieš va
dovaujančius Partijos organus ir, antra, kad 
nei vienas Partijos veikėjas, nepaisant ar jis 
yra vadovaujančiuose organuose ar žemesnėse 
organizacijose, negalėtų panaudoti savo vietų 
vediniui frakcionalizmo. Jei toki dalykai pasi
rodytų, tai vadovauju Partijos organai ir visos 
organizacijos turi griežtai kovoti, netgi pašali
nant tokius nepataisomus frakcionalistus iš 
Partijos eilių. Tiktai atsargiai nedaleidžiant 
visokių neprincipinių frakcinių kovų, ir ener
giškai likviduojant visas frakcines darbo meto
das, svarbiausiai, tiktai vystant kolektyvę va
dovybę iš apačių, Partija galės padaryti rei
kalingų pasisukimų į svarbiausių darbininkų 
klasės sluogsnį ir išvystyti proletarinę masinę 
kovų. Bet turi būti pilniausiai aišku, kad po
zityve kritika ir praktiški pasiūlymai, ir drau
giškas apsimainymas politinėm nuomonėm pa
gerinimui Partijos darbo yra būtinas reikalas 
Partijai, ir kad visos biurokratinės tendenci
jos įsikišti prieš tokių kritikų ir pasiūlymus, 
visokis biurokratinis kritikos nepakentimas tu
rį būti griežtai mušamas.

Tolydžio Partija turi vesti sistematiška ko
vų prieš izoliavimų partijinio aparato riuo Par
tijos masių', prieš gniaužimų vidujinės Parti
jos demokratijos, už išvystymų politinio gyvu
mo žemesnėse organizacijose, ypačiai dirbtuvių 
branduoliuose, už praplėtimų visapusiausios 
savikritikos, už pakėlimų iniciatyvos žemesnė
se organizacijose ir už pagerinimų veikian
čiųjų kadrų. Kiekvienas Partijos narys, ir 
ypatingai kiekvienas Partijos veikėjas, turi 
būti tikras masinių kovų organizatorius atatin
kamoje savo srityje. Iš šito taškaregio Parti
ja privalo parinkti savo veikėjus ir turi suda
ryti vadovaujančius organus. Visi vadovauju 
organai, ypatingai sekcijose, turi pertvarkyti 
savo darbų pagrindais pravedimo masinio re
voliucinio darbo. Revoliucinis darbas tai už
davinys visų Partijos narių. Įvairių vodavau- 
jančių organų sekretoriai neprivalo atlikdinėti 
visų narių darbų. Jų, sekretorių pareiga pla
nuoti ir organizuoti darbų podraug su nariais, 
suteikti nariams praktiškų pagelbų pravedimųi 
jų uždavinių ir sužiūrėti, ar teisingai ir gerai 
pravedami tie uždaviniai. Delegatais į visas 
Partijos konferencijas, sekcijos ir distriktų 
konferencijas ir Partijos kongresus, tyri būti 
išrinkti draugai, kurie yra veiklūs masiniam 
darbe ir kurie pasižymėję masinėse kovose.

Draugai: Partija užgyrė tarptautinės padė
ties analyzą, padarytų XII Plenume Komunis
tų Internacionalo, kur nurodyta, kad mes ar
tinamės prie naujos virtinės karų ir revoliu
cijų. Laikus, kad mes padarytūm 4š šito pa
skelbimo praktiškas išvadas mūsų darbuotei. 

< Vystymas masinių kovų rymo iki dideliam 
laipsniui ant greitumo, kuriuo, mes galėsime 
įtraukti industrinį proletariatų į kovų ir pajėg
sime padaryti revoliucinę masinę Amerikos 
darbininkų klasės partijų.

Ar galima pravesti šitokis mūsų darbe pasi
sukimas? Ąiįku, kad galima! Partijos nariai 
yra parodę nesuskaitomuose savo veiksmuose 
-^-streikuose, alkanųjų maršavįmųose, demonst
racijose ir dieną iš dienos darbuose—kad jie 
yra lojalus ir pasiaukoję revoliucionieriai. Da
bar visi Partijos nariai ir organizacijos turi 
tuoj aus nuspręsti, kaip Partijos darbas galima 
būtų pagerinti ir koki praktiški žygiai turi bū
ti priimti, kad užtikrinus pravedimų šito nau
jo pasisukimo Partijoje.

Svarstymas šito laiško neturi būti pravestas 
tiktai šiaip sau, paviršiai. Kiekvienas bran
duolys, kiekviena kuopelė, kiekviena organiza
cija, kiekviena Partijos frakcija turi sujungti 
šita svarstynią (diskusijas) su konkrečiais 
uždaviniais, išdirjbapt būdus, kaip greičiausiai 
galima pravesti tikrasis pasisukimas visuose 
kiekvienos organizacijos darbuose. ’Partijos 
vadovauju organai yra atsakomingi prieš na
rius, o nariai—atsakomingi prieš vadovaujan
čius organus, gi visa Partija yra atsakoipinga 
prieš AmėriRos darbininkų klasę ir tarptautinę 
darbininkų kląsę. • ■ I • 1 ~ t ' I ’ 4

Bedarbis 4-riu KūdĮkių
Tėvas Įkalintas

BALTIMORE, MD.

Bedarbis Bethtold, tėvas ke
turių kūdikių, liko areštuotas 
tik todėl, kad jis išdrįso reika
lauti maisto savo badaujan- 
tiem kūdikiam ir kad randa 
būtų užmokėta, nes savininkas 
meta iš namų. Labdarybė— 
Welfare atsisakė duoti pagel- 
bą ir užmokėti randų. Namie 
nei trupinio duonos, kūdikiai 
ir moteris badauja. Jis su
prato, kų tai reiškia kūdi
kiams būti be maisto it1 būti 
išmestu iš namų. Jis griežtai 
reikalavo, kad būtų užmokėta 
randa ir duota kuo griČiausia 
maisto kūdikiam. * “Family 
Welfare,” matant, kad’ turės 
duoti jam maistų ir užmokėt? 
randų, išvarė iš įstaigos i? 
pasižadėjo duoti pagelbą. Bet 
baigiant eiti namo, jį arešta
vo ir kaltina už betvarkės kė
limų. Vadinasi, mirk badu 
ir tavo šeimyna tegu^miršta,’ 
ir nieko nesakyk, tai būsi ge
ras ir nebus jokios betvarkės. 
Bet jeigu išdrįsti bent kų pa
sakyti, tai esi betvarkės kė- 
likas ir už tai turi eiti į kalė
jimų. ■ »

Bed. Taryba nutarė rengt 
protesto mitingų prie Welfare 
įstaigos liepos 11 dienų, rei-» 
kalauti, kad minėtas bedarbis 
būtų paliuosuotas iš kalėjimo 
ir jam duota pašalpa ir randa 
užmokėta.

Bethtold yra Bedarbių Ta
rybos narys ir energingai joj 
darbuojasi.

f Reporteris. 7

ŠIEMET MAŽIAU 
BULVIŲ

WASHINGTON. — AgriU 
kultūros departmentas 
skaito, kad šiemet visose 
Jungtinėse Valstijose bus 
išauginta 306,423,000 < buše
liu bulvių. Pernai gi buvo 
357,000,000 bušelių. '

70 ŽMONIŲ NUSKENDO 
VOLGOJ

MASKVA. — Gautas pra* 
nešimas, kad nuskendo1 eks
kursinis laivas ant Volgos 
prie Jaroslavlio, kuriame 
buvo 250 žmonių. Iš jų 70 
žuvo.

NEW BRITAIN, CONN.
ALDLD 27 kp. susirinkimas įvyks 

18 d. liepos, Darbininkų svetainėje, 
53 Church St. Visi draugės ir drau
gai, malonėsite skaitlingai susirink
ti, nes bus daug svarbių tarimų. De
legatai iš ALDLD suvažiavimo iš
duos raportą, taipgi bus apkalbėta 
jaunuolių mokyklos klausimas. Visi 
draugės ir draugai, pakalbinkit nau
jus draugus ip drauges prisirašyti į 
kuopą, nes dabar pigus įstojimas— 
tik 10c., tai yra gera proga kiekvie
nam darbininkui tapti ALDLD nariu.

Miknevičia.
(166-167) .

OHIO
CJevelando ir

CLEVELAND,
Atsišaukimas į visus 

apielinkės lietuvius del išdiskusavi- 
mo, kaip sudaryti bendras frontas 
prieš skurdą ir alkį; už daugiau par 
šalpos, kaip šeimynoms, taip ir par 
vieniams; už bedarbiams apdraudę, 
bosų ir valdžios lėšomis; už apmo
kėjimą rendų bedarbių šeimynoms ir 
pavieniams; prieš išmetimą iš stub^ 
bedarbių; prieš atėmimą mažiems 
namų savininkams stubelių. šis svar
bus susirinkimas yra šaukiamas 20 
d. liepos (July) Lietuvių svetainėje, 
6835 Superior Ave., 7:30 vai. vakare.

Liet. Progr. Draugijų Sąryšis.
(166-169)

i i

maino.se
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Pirmadienis, Liepos 17,1933

VIETINES ŽINIOS kitų darbininkų organizacijų, 
kurį įvyks, šeštadienį, liepos 
15 jdieną, Webster Hall, New 
Yorke.

ti pašalpos, būna areštuoti, | 
tai tas jtFos daugiausia ir bau
gina.

Bet su laiku, kai dar dau- 
giaus vargo pamatys, ir jie 
pradės suprasti, kad tik ris
damies! į bedarbių komitetus, 
tik organizuotai galės priverst 
valdžią, kad suteiktų bent 
kiek pašalpos.

Kad tik organizuotai galimą 
ką nors iš valdžios gauti, tai 
parodo ir šis faktas. Pabaigoj | 
balandžio mėnesio čionai ke-y 
lėtas bedarbių susirašė į Iš
darbių Tarybą ;i nųjęs ir gema 
daug prisiėjo paąidarbuoti, 
vienok jau dvi šeimynos gau
na pašalpą, noią tai labai-ma- 

kad jie tiarai kovos už tai. I žai—vięna šeimyna' gauna $5, 
Bpt dabar, jau kita giesmė, ki-'o antra $3.50 į savaitę, bet 
tos naujienos ir pasįūlinimai. ■ visgi geriaus negu nieko. Jei- 

<Kriaučiai dabar jau dirbtu- KU į Tarybą sųsirąšytų dau- 
vė tjo dirbtuve siunčiami į dar,&iaUs bedarbių, tuomet būtų 
bą, o “preisai” už kavalkus' galima daug sėkmingiau kovo- 
didžiumos sekcijų veik nepa-^i daugiaus iš valdžios iš
kelti, o kaip kurių dar numa-, reikalauti. Ateityj kuopa dės 
žinti. Apie 25 procento pake- .daugiau pastangų organizavi- 
limą jau nėra nei kalbos. Kon(v^mu^ bedarbiui

Kas Dedasi Tarpe 
Kriaučių

Prieš sustojimą, Hillmanas 
ir visi Joint Boardo viršininkai 
aiškino kriaučiams, kad bus 
valandos sutrumpintos iki 35 
per savaitę, o algos pakeltos 
iki 25 procento. Darbininkai 
pasitiko su išskėstomis, ranko
mis jokius prafiešimus. Prisi
rengimo prieš streiką susirin
kimuose, visur toji didelių pri
žadų nuomonė praėjo vienbal
siai. Atrodė,, kad kriaučių 
reikalai pasitaisys, nes unijos 
viršininkai prisaigavo ,. jierps,

traktoriai, tiesa, gavo gerą pa
kėlimą; jiems šiandien nuo 
dolerio bus mokama del vary
mo biznio 23 nuošimtis.. Jie, 
gaudami tokį nuošimtį, laimė-, 
jo, bet darbininkų- išlaidomis. 
Tūliems kentraktoriams net 
sieks palikimas del biznio iki 
80 centų, o darbininkams nie
ko. Jeigu kontraktorius savo 
dirbtuvėje gamina 6 šimtus ži- 
ponų, tai po 80 centų jam į 
savaitę lieka $480.00. Kon
trakto! iams 1919 metai, o 
kriaučiams—ubagystė.

Mūsų 54-to lokalo kriaučiai 
turėtų susidomėti su tuo ir už
imti griežtą kovą, kad apkar- 
pyt Kontraktoriy didelį, pervir
šį pridedant mažiau apmoka
miems darbininkams už kaval
kus. Dirbtuvės, laikydamoš 
šihndle siiširinkimus, turi griež 
tai' pareikši auti, kad neapmo-. 
kami “preisai” ,būtų 
mi taip, kad darbininkas ga
lėtų daryti - gyvenimą, I :o ne 
dirbti ir badauti. Darbininkai 
turėtų peikalauti‘ iš delegato 
specialio kriaučių susirinkimo, 
kad .pasikalbėti šiuo reikalu, , 2 .
o ne sueiti vergauti iki tiek, 
kaip Joint Boardo preiso d a 
rytojaus nustatytas preisas.

Prosininkas.

Central Brooklyn
IŠ ALDLD Kuopos Veikimo
Pirmadienį, liepos 10 d. 

ALDLD 24 kuopa turėjo savo 
mėnesinį susirinkimą. Narių 
atsilankė nedaug. Tik veikles
nieji nariai, kurie daugiausia 
darbuojasi, atėjo, o didžiuma

Reporteris.

FAŠISTAI NUŠOVĖ
DARBININKĄ

i . ■

ASTORIA, L. I.—Vienas ita 
las darbininkas tapo nušautas, 
kuomet Columbus svetainėje 
Khaki Shirts fašistai ėmė'jiš 

■ revolverių pyškinti į darbinin
kus. Trys kiti sužeisti.

NUŠOVĖ DEL MERGINOS

BROOKLYN. — Anthony-1 
Durazzo nušovė George Silvą | 
ant kampo Hudson Ave. ir. Na- i 
ssau St., keršydamas del pier- j 
ginos. Tapo areštuotas. .; •
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V. J. Valaitis. <♦>

<{>

<♦>

Laisniuotas Graborius

Lenkijoj, na.

i-L-

Ten Kur Pernai BuvoĮvyks Sekmadienį

* 
Prieš Labor Day

ELEKTRIK1NIS BANIO LAIKRODIS

£'

GIRĖNAS IR DARIUS 
i IŠSKRIDĘ BE VALDŽIOS

LEIDIMO , ,
NEW YORK—Valclinin-

$75,000,000.
teks

Vytauto Parke
HULMSVILLE

Galloway Rd.

DRS. SCHONGER & STENGER
394-398 Broadway, 331-335 Division Ave., Brooklyn, N. Y.

i Nuo šalčių nemažai žmonių 
‘jau mirė

lįavene. ‘ drove darže j)U0(|a
Draugai, pasidarbuokime, kad ■ DomLsiW ; C7C (MMI 

šie parengimai būtų :iįašūs, nes Ddamdilld <piJjVVu?Uvvšie parengimai būtų ’ųašūs, nes 
išlaidų turėsime daug.

Jei kokiu reikalu prisieitų 
kreiptis prie komisijos, tai ra
šykite: J. Strižauskas', 5 Henry 
St., Waterbury, Conn. Kurie 
draugai važiuos į rengiamą va
karienę, tai turėtų paimt iš sa
vo miesto pasižadėjusius jau
nuolius lankyt mokyklą. Tas pa
lengvins jų transportaciją į vie
ta, v

WASHINGTON. — Re
construction Finance Corpo
ration, tai yra, Roose- 
velto valdžia sutiko duoti 
Detroito dviem uždarytiem 
bankam dar
Tie pinigai, žinoma, 
bankų savininkams.

Penktas Puslapis

kaį^aHp,lkąd jįejnedavė Gi- .ŽMONĖS MIRŠTA NU® 
rępjai ir ; varii^ Amerikos 

leidimo, bet jie išskrido.] 
Jiems buvę pranešta, kad jie 
gali papulti į bėdą, jeigu nu
sileis kur nors kitur, o ne daug prisnigo.
Lietuvoje.

RIO DE JANEIRO.
Brazilijoje užėjo gana ašt
rūs šalčiai/ Taip pat dau-

Sovietą Sąjungą
Maršuoia Pirmyn

Bandys Pasukt į Šoną 
Garsiąją Niliaus Upę

Mūsą Specializacija yra Moksliškas 
Ištyrimas Akių Pritaikymui Akiniu 

ŽEMIAUSIOS KAINOS LAIKE 30 METŲ
Vien tik standard geriausios rūšies medžiaga naudojama. Mes 

visą darbą atliekame patys ant vietos, tiiomi mes sutaupome jums 
mažiausiai 25%. Jau 30 motų kaip laikomęs šioj vietoj.

PATARNAUJA Š 
, DAKTARAI:, .

Dr. Anthony Stenger
Dr. Fred E. Burnham
Dr. Theodore Conklin

Ofiso valandos: nuo 9 vai. iš lyto iki 9 vai. vakare. 
Penktadienį iki 5 valandai vakare.

CAIRO, Aigiptas. — Val
džia paskelbė, kad neužilgo 
būsiąs pradėtas darbas pa
sukti į'šoną' augštąją dalį 
Niliaus upes net per keturis 
šimtus mylių. Tai bus vie
nas iš didžiausių pasaulyje i 
inžinerijos darbų. Visas; 
darbas lešuos apie $150,000,-; 
000 ir ims nuo 25 iki 50 me-: 
tų laiko. Jeigu tas pavyktų,! 
Niliaus vanduo apdrėgnintų i 
didelius plotus naujos že
mės ir padarytų ją naudin
ga agrikultūrai.

<♦>

<

< d

f New. York “Times” kor 
rčspondentas Duranty rašo: 

' “Ar kitos'šalys išeina iš kri- 
zio, ar ne, Bet Sovietų Są
junga maršuoja pirmyn.'.. 
Sovietų Sąjungos finansinė 
pozicija šiandien yra toli 
gražu nuo blogesnės, negu 
buvo pernai šiuo metu, kaip 
kad tankiai' manoma užsie
nyje (kapitalistinėse šaly
se). Priešingai, Sovietų fi- 

30 Amsterdam Ave., nansinė padėtis yra materi
aliai pagerėjus.”

DAR PABRANGINS PIENĄ

NEW YORK. — Sulig vals
tijos vyriausybės patvarkymo, 
pieno kaina nuo rugpjūčio 1 
d. bus dar pabranginta vienu 
centu kvortai.

■ \

NUŠAUTAS KRAUTUVĖJE
Delegatai Į Konferencijas
Išrinkti delegatai į DNYDO 

Sąryšio ' konferenciją, ku/i 
įvyks sekmadienį, liepos 16 | 
d. ir du delegatai į konferen-1 kuomet jis bandė pasipriešint
ciją apgynimui revol. unijų ir i trims atėjusiems plėšikams.

NEW YORK. — Tapo nu
šautas krautuvininkas Lewis 
Prince. I

... n. . - n i • • i • i i Vienas Lenkas Turistas už
Arlington Dirbtuves Darbininkai Lawrence . i §egjas pirktas Kiaules
Laimėjo Vieną Valandą Pietums ir Sustabdė 

Dirbimą Virš Laiko
LAWRENCE, MASS-

Tai jau antrą kartą per vie
ną mėnesį naktiniai darbirtin- 
kai Arlington© dirbtuvės “com 

i bing j’oom,? po vadovystę Na- 
tiona Textile Worker^ Unijos, 
sustabdė darbą, ir gavo vieną 
valandą poilsio. • p,er pietus.. 
Pirmiau dirbdami po 12 ir 13 
valandų per naktį, neturėjo 
nei kada pavalgytį; ; .turėjo 
valgyti dirbdami,1 pęg-. kitaip 
nėgalėjo. s . .

Bet darbininkų kantrybė išsi 
, sėmė'; nebegalėjo toliau pa- 

Tad susi
barė sustabdyti mašinas per 
į pačią 12 vai. ir eiti pietauti. 
Taip ir padarė.

Boseliai, matydami, kad ga
li būti negerai, nieko darbi
ninkams nesakė. Tik prieis 
prie “comb” taisyto j ų-fikserių 
ir klausia, ar jūs dirbsite? Tie 
taip pat atsakė, ne.

Boseliai tuojaus -pasišaukė

Įdar didesnius boselius 
(tuojaus užklausė ir darbinin
kų, bet. tą patį gavo nuo dar
bininkų atsakymą, kaip ir pir
mutiniai gavo.

Tai matote, darbininkai ir 
darbininkės, ką reiškia darbi
ninkai organizifoti. . šičia ne
reikėjo, (ąe,i 'streikuoti, irper , 
vienybę• greitai laimėta gėrės- ' 
nes sau teisęs dirbtuvėse. Tai į 
geras, pavyzdys visų dirbtuvių ■ 
darbininkams. Nežiūrint, kur I 
jūs dirbtumėt, turite priklau
syti prie unijos, nes tik su uni
jos pageįba galįte laimėti.

Kaip tik dabar proga ir or
ganizuotis, nelaukti toliau, nes 
bus pervėlu pasMaus. Stokite 
dabar į Nacionalę 
(Textile) Darbininkų Uniją, 
kuri yra geriausia, 
darbininkams unija ir kovoja 
už darbininkų reikalus ir ge
resnį pragyvenimą.

L. K. Biuras.

VARŠAVA. — Tapo pa- 
I sirašyta prekybos sutartis 
I tarpe Lenkijos ir Austrijos. 

; tai tie į Jo je sakoma, kad už kiek-

;Leido Sovietą Sąjungos Or
laiviui Nusileist Alaskoj

vienas šešias kiaules, Aus
trijos pirktas
Lenkijos valdžia; išleis vie
ną lenką turistą'į Austriją. 
Mat, turtingi lenkai važiuo-j 
ja į Austrijos Laimis vaka-i 

’ cijonąs. , ! '

WASHINGTON. — Val
džia įsakė Alaskos guberna
toriui, kad jisai leistų So
vietų Sąjungos orlaiviui nu
sileisti Alaskos teritorijon, 
kuris atveš lakūną Matter-

Audėjų

audyklų

CONN. JAUNUOLIU MOKYKLOS REIKALU
Laike ' darbininkiškų organi- dauguma iš jų pirmiau mąstė•r * V r *** A X A. VV A A X \A W A * * A KJ J jp/ A X A A l A C A V i ILL CA O J

kuopos narių tai labai mažai Įzacijų apskričių išvažiavimo lie- kad jie pilnai viską žino. Ta- 
organizacijos poS 9 3. Bridgeporte, veiklesnio- čiaus dalyvavę suvažiavime pa-rūpinasi savo 

reikalais.
Iš komiteto raportų pasiro

dė, kad kuopa visgi kiek tiek 
veikia? Liepos 9 d. kuopa tu
rėjo išvažiavimą Forėst Par
ke. Nors lietus kiek paken
ki, bet pelno biskis liks. Da
lis pelno bus paskirta “Lais
vei“. Tik. pora mėnesių atgal 
kuopa paaukojo “Laisvei” 
$3.20, “Daily Worker”. $2,O(),

ji draugės ir draugai trumpai sav§s> kad lavinimas ir
apsvarstė prirengimo jaunuo
liam mokyklos reikalus. Iš 
trumpo apkalbėjimo ir per įvai
rių kolonijų draugų suteiktas 
informacijas tęnka pažymėt, 
kad jaunuolių mokykla tikrai 
stosis kūnu Connecticut, valsti
joje, nes visos darbininkiškos 
organizacijos ' visose kolonijose 

rr A OK • XT • 1-__ .smarkiai''dirba* toj linkmėje.T.D.A. $6.25 ir Nacionaliam . , , .J .. . ;oS_ i Tifesa, kad yra kolonijų, kurios ji ............................................................. ‘
skirtą jom sumą finansų i nėra, vynėmis. 1 Jaunųjų Komunistų

V . *1 . T 1____ i 1 . _ j .. 1 1 .1 T . . _ 1).

Jaunuolių Komitetui $3.00 
Taigi, pagal mūsų koloniją, 
Tigrą blogai.

Bedarbių Tarybos Reikalas
Jąu nuo pereito rudens bu

vo kp. susirinkimuose kalba
ma, kad organizuoti Bedar
bių Tarybą. Tam tikslui bu- Waterbury ir New Haven. 
Vo išrinkta ir komisija, bet vis J Šių miestų draugai dar turi 
nesisekė; viena, tai kad pati j pasispausti, kad kvotą pripildy- 
komisija mažai darbavosi, oldyti, t. y.. New Britain, Brid- 

:------ 1. Southbury, Ansonia,
I ir So. Manchester.

Sulig davinių, matosi, kad

didesnis pažinimas marksizmo- 
leninizmo yra būtinas. Todėl 
dabar jau jaunuoliai patys agi
tuojąs! vykti į mokyklą prasi
lavinti. Suvažiavimas tikrai į 
jaunuolius paveikė ir tas la
bai' gerai. • ■ . . .■ . ,

Jaunuoliam mokyklos steigi
mo komitetas rūpinas, kad visus' 
atvykusius jaunuolius būtų ga
lima 'prižiūrėti ir aprūpinti nak-

JUOZAS KAVALIAUSKAS

Pennsylvania ir New 
Jersey Valstijose

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

PHILADELPHIA, PA.
■ i

Telefonai: Bell—Oregon 5136
Keystone-r-Main 1417

PHILAKIPHUBS PIKNIKAS ‘LAISVEI’
Jie Duoda Tris Dideles Dovanas Prie įžangos TIkiele

' I k I **

3 Risgs.-Sept

PIRMA DOVANA PLYMOUTH AUTOMOBILIUS, 1933 MODELIO, $621.00

sukėlusios del mokyklos.' ■ ' m 
'. ' '■ r- ( 1 ’ < , f • į . \ ;

.Šių miestų organizacijos yra 
sukėlę jom .,§kirt(ą kvoįą finan
sų, kai -kurie miestai net per
viršiję kvotą, t. y, Hartford, 
Danbury, Woodbury, Oakville,

antra, tai labai, mažąi pritari-' geport, 
mo buvo iŠ pačių bedarbių. Stamford 
Dauguma bedarbių ir dabar
bijo stotį į Bedarbių Tarybą, Į graži jaunuolių grupė lankys

mokyklą. Beje, jei ne atsibu
vęs istorinis Jaunuolių Suvažia
vimas, kuriame didokas skai
čius jaunuolių dalyvavo, tai gal

nors jie ir pusbadžiai gyvena. 
Jie bijosi kovoti prieš valdan
čiąją klasę. Mat, tankiai pa
sitaiko, kad nękurie iš Bedar
bių Tarybos narių, kai nuei- būtų buvę daug sunkiau jau
na 'prie Relief stočių reikalau- n uolius įtraukti į mokyklą, nes

Lyga yra prižadėjus parūpinti 
reikmenis vaikinams pernakvo
ti prie ežero. Merginos bus 
paimamas į stubas pernakvoti, 
.ii; ‘ ■
, Todėl vaikinai, eidami į mo
kyklą, turi pasirūpinti po ,pa- 
dušką, po kaldrą, po extra 
“Švederį” ir turėt eilę sunkes
nių drapanų nuo šaltesnio oro.

Kadangi nemanoma z laiškais, 
daugiau kreiptis į kolonijas, to
dėl per laikraštį skelbiame ko 
reikia įduot jaunuoliams. Taipo 
pat jaunuoliai turi atsivežt 
duokleš po. $5 ir aukas, kurios 
dar nėra priduotos iš kolonijų. < 

įdiegtam yra rengiama du 
parengimai mokyklos palaiky
mui: liepos 22 d. vakarienė Wa
terbury ir liepos 30 išvažiavi-

•Nuo Thornton-Fuller Co., 1213 N. Broad St., Philadelphia, Pa

Gera Orkestrą Grieš Šokiams
'■ Imfale jr Sporto Programa: Brooklyno, Newarko, 

.■ ir Wilkes Barrio Chorai .yra Užkviesti. Dalyvauti
' y ' ‘’. Programos Išpildyme ■ J .

UODEL1 a s>
. Dovanojo JOHN BUKĖNAS, 216 E. 

Girard Ave., Philadelphia, Pa., tai 
bus antra Dovana

PHILCO JUNIOR RADIO, 
MODEL 1933, $18.75 

Padovanojo' L. DUBROW & SONS, 
INC., 420 SO. ST., PHILA., PA. bus 

trečia dovana

Rengėjai prašo visų, kurie tik turite šio- pikniko ti kietų, platinti juos kuo- 
< greičiausiai ir tuojaus atsiskaitliuoti už tikietus gautais pinigais. Kuo dau 

giau isanksto išleisime tikiety, tuo sėkmingesnis bus mūsų parengimas



Šeštas Puslapis

Prakalbos ir Diskusijos
■ / i'

-------------------------

• Temoje: Ką Reiškia Roosevelto Atgaivinimo
> Ekonominis Planas?

< ’ Daugelis turi skirtingų nuo
monių apie Roosevelto žygius. 
Daugelis mano,1 kad jis iš tik
ro panaikins bedarbę. Bet ma
nyti vienas dalykas,' d gyveni
me yra kitas. ‘

Mes turime suprasti, kur ri
tasi kapitalistinis pasaulis ir. 
kartu Amėrikos Jungt. Valsti
jos... Mes1 turime žinoti, kodėl

Šias prakalbas ir diskusijas 
i?€ngia Jungt.- Valstijų Komū- 
n’istų Partijos Lietuvių Frakci
ja, trečiadieiiį, 19 liepos—Ju
ly, , Pradžią 7:3,0 ,val. 
vakare, “Laivės” svet., kam
pa? Ten Ęycį ir Lorimer Šts. 
Kalbės dd. Ą., Bimba ir J. 
Siurba. ' 

T • ' > i » i ‘ I f I

Draugai darbininkai ir dar
bininkės!' Jūs daug girdite 
apie Roosevelto ekonominį at
gaivinimo planą. Jūs veikiau
siai girdėjote apie jaunuolių ir 
iriotėrų kempes! Daugelis jau
matėte kapitalistinėje spaudo- kusijos, kuriose galės kiekvie- 
je pasigyrimus, kad būk be
darbė mažėjanti. Bet kaip 
yra su jumis? Ar gavote dar
bo? Ar pakilo jūs uždarbis? 
Ar nematote, kad nuolatos au
ga kainos ant gyvenimo reik
menų ?

LAISV® Pirmadienis, Liepos 17,1933

^RUOŠKIMĖS - PRIE ME
TINIO IŠVAŽIAVIMO

Liepos 23 dieną būkime visi 
prisiruošę važiuotąjį nepapras
tą metinį išvažiavimą, kuris 

j įvyksta J. Vaičionio, farmoj, 
Cranford, N.J. Be Skirtumo, 
jauni, seni, kurie tik trokštate 
tyru oru pakvėpuoti, daug 
svieto bei savo senesnių pažįs
tamų r pamatyti,—o ypatingai 
smarkiai pasišokti,—dalyvau
kite šiame išvažiavime*

Organizuokite Rusus, kal
binkite draugus su automobi
liais; kuriems paranku, va
žiuokite traukiniu arba “trol
ley car”. Čia turėsite progą 
pamatyti įvairius žaislus, ' dai
nas ir tt. Taipgi užkandžiai 
ir gėrimai ant vietos.
\ i I Rėngimo Kom. Narys.

yra nedarbe ir ar galės ją pa- j . <•< 
naikinti Rooseveltas? Kas bus į 
ateityje ir kas reikia daryti? 

į Įžangines kalbas pasakys 
draugai A. Bimba jr J. Siurba. 
Prakalbos trumpos. Po jų dis-

Moterišky Drabužiu
Darbininkų Unijos

Vadai Išdavikai

Atsinaujinsiąs Pašalpą 
Dalinimas Bedarbiams
NEW YORK. — Veikianty

sis miesto finansų kontrolie
rius praneša, kad šį pirmadie
nį jau būsią $1,500,000 pini
gų, taip kad.bus galima iš-, 
naujo pradėt šelpt bedarbius.

Kurie buvote i ant pašalpos 
listų, reikalaukite, kad jums 
būtų išmokėta visa pašalpa.) 
O kurie dar negaunate pašal
pos, dėkitės prie Bedarbių Ko
mitetų ir Tarybų ir kovokite 
už pragyvenimą. B.

PARSIDUODA farma, 130 akrų že
mes, su gyvuliais, arba parduosi

me .be' gyvulių; geros išlygos. Par
duodame iš priežasties partnerių ne
sutikimo. Rašykite:

JOHN KALINAUSKAS,
R. F. D. No. 1, Englishtown, N. J. 

(165-167)
-------------------------------------------------------- ---------- >--------------------- r-

PARSIDUODA Candy Store (sab 
dainių krautuvė) yra tisi reikalin-, 

gi įtaisymai su “fountain” ir kitais 
parankumais. Tas biznis čia eg
zistuoja jau per daugelį metų. ’Par
duodu todėl, kad atsibodo sunkiai 
dirbti. Kaina gana prieinama. 161' 
Roebling St., Brooklyn, N. Y. Jei 
kas turėtų noro stoti į partnerius/ 
priimčiau ant gana lengvų išlygų.

(162-167)1

ŠILKO DARBININKŲ 
STREIKAS

--------------------------- i------i—_—.—

PARSIDUODA saliūno rakandai, 20 
pėdų fronto ir back bar. Kaina la

bai prieinama, kreipkitės: Riv-yiew 
Bar and Grill, 44 Grand St., Brook
lyn, N; Y., arti Kent . Avė. Tel. 
Evergreen 7-0289. ' x‘

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokiy Rūšiy Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerkonišku Stilium

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pabandykite! *

; SAVININKAI MARČIUKAI t , 
417 Lorimer Street, “Laisves” Name

Brooklyn, N. Y.

nas ir kiekviena išsireikšti sa
vo , mintį.

Ateikite visi! Atsiveskite ir 
savo pažįstamus! Dalyvauki
te svarstyme savo klasinių rei
kalų !

Kviečia JVKP Liet. Frake.

NEW YORK. — Lovesto- 
niečiai ir socialfąšistai vadai iš 
International Ladies Garment 
Unijos nedavė kalbėt delega
tams, atsiųstiems nuo revoliu
cinės Siuvėjų Unijos, susirinki
me pereitą ketvirtadienį Bry
ant Hall. Tai buvo ILG Uni
jos šapų pirmininkų susirinki
mas, sušauktas neva tam, kad in«w York state, 

, . . • , -1 I ALEXA]

BROOKLYN. — Kada bosai 
Superior'Šilko fąbriko krautu
vės, 406 Fulton St., liepė dar
bininkams pasiimti po dvi sa
vaites. va.kącijų be užmokes
čio, darbininkai sustreikavo, 

j Pirmiau jiems per kelis uždar- 
I bio mušimus buvo numušta al- 
! ga iki 50 procentų. Pereitą 
penktadienį tapo areštuotas 
streiko vadas Jack Šhaffron.

(Daugiau Vietas Zinlų\5 pust.)

LICENSES
BEER—WINE___

(162-167)

PARSIDUODA saldainių krautuvė, 
lifetuViais apgyventoje vietoje, tu

rime staką iš * Saldainių, rūkomų ir 
kitokių daiktų, kasdien reikalingų. 
Tik viena tos rūšies krautuvė vie
šame' bloke'. Parduodu 'todėl, kad 
viena moteriške negaliu tinkamai 
vesti tų biznio. Kaipą ganą .žemd. 
Yra ir' gyvenimui kambariai'' ant i 
vietos. 145 Ten Eyck St., Brook
lyn, N. Y. . ■■■; į į-- . r , .

(159-170)

T.D. Apsigynimo 17-tos Svarbus Bedarbių
Kuopos Susirinkimas Susirinkimas

Tarptautinio Darbin. Apsi- 
gyhimo lietuvių 17-tos kuopos 
mėnesinis susirinkimas įvyks 
trečiadienį, liepos 19 d., 8 v. 
vakare, “Laisvės” svetainėje.

Draugai ir draugės, visi bū
kite susirihkime, nes yra labai 
svarbai. Taipgi riepamirškit 
atsiriešti mdkešČių knygutes* ir 
užsimokėti. TD Apsigynimui 
reikia, pinigų. > Jis veda kovą 
už paliubsavimą Scottsboro 
jaūnuplių ir Tomo Mooney, 
taipgi kitų palltinių kalinių, 
kurių yra daug areštuotų ir 
nuteistu po kelis metus prie 
sunkių darbų. Taipgi TDA 
planuoja pasiųsti advokatą, į 
Vokietiją' ginti' komunistus. 
Tai t steųgkitės užsimokėti į 
laiką, draugai, kad valdybai 
nereikėtų jieškoti, nes jūs su- 
pj^ntate gana gerai svarbą ši- 
.t& 'organizacijos. Taip pat, 
Kprie turite paėmę blaPkas, 
dėžutes arba kitokio materio- 
lo rinkimui aukų, tai, draugai, 
atneškite.

Organizatorius.

Seredos vakare, liepos 19 d., 
8 vai., , “Laisvės” svetainėje 
įvyksta svarbus Ten Eyck St. 
Bedarbių Komiteto susirinki
mas.

i i ■ Z’Į l »• (
Draugės if drąugai, b.edąr- 

biaį!. .,$ianųe susirinkime tu
rėsime perrinkti arba Išrinkti 
yej^lesnę komiteto valdybą; 
dėlto ne tik męs^yisi bedarbiai 
turime dalyvauti, bet ir mūsų 
simpatikai, kurie pastaraisiais 
Taikais mūsų l • -
nei akių nerodo.

NOTICE is hereby Riven that License No.
N.Y.A-5977 has been issued to the under

signed to sell beer and wine at retail, under 
Section 75 of thg Alcoholic Beverage Control 
Law, at 311 Evergreen Ave., Kings County,

.. | ALEXANDER HIMELFARTapsvarstyt planuojamo streiko ( 311 Evergreen Ave., 

reikalus.
Viansifl' izireininb-ne cnrinl NOTICE is hereby given that License No.V ienas VirsminKaS LOS social | N.y.A-6480 has been issued to the undei-

faši'stll valdomos ’ Unijos pa- tSbmfid to sell.bebr and ^ine at retail, under 
. , c . I Section 75r>f;. the 'Alcoholic Be"°rn<)’e Control'reiškė per World lelegra-|r aw, nt 1330 Sutter Avenue, Kings County, 

i i New York S*nM.mą, kad jeigu bus, pagal • isaac elenbo^en
,, , , 11339 Suttei Ave., Brooklyn, N. Y.Roosevelto programą, nustaty-'

tą $15 minimum alga į savai-

Brooklyn, N. Y.

Telephone Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu' šermenis ir palaidoju tin

kamai ir už prieinamą kainą 
Parsamdau automobilius vestu

vėm, 
kiem
402

Būsiąs 50,000 ILGW 
Unijos Streikas?

400 nuošimčių geriau, nekąip 
iki šiol. O dabar tie patys 
viršininkai p 0 litikieriaudami 
šneka nari^riiš, kad jie kovo
sią už $44 savaitinės algos ir 
už 30 valandų darbo savaitę, 
Mulkina nariuh, kad progai 
pasitaikius juos parduot. ' y 

žydų darbininkų dienraštis 
“Freiheit” atidengė, kad Tn- 

susirinkimuose ‘ternational Garment Workers 
Šiame susį-i Unijos vadai yra jau slapta 

rinkime turi iv jie būtL j susiderėję su bosais palaiky* 
Kita, mes bedarbiai turime įti darbą nuo štukų, 40 yalan- 

reikalauti iš lietuvių bendro dų darbo savaitę ir minimum 
Fronto “Veikiančiojo’*’ .Komi? P° $14 į savaitę. Jų kal- 
teto raporto, nežiūrint, kas jį ’bamas streikas bus tiktai prie-

ta $15 minimum alga į savai-1 notice n hnrebv given that License 
• , .. . 4 , i No. N. Y A—5532 has been issued to thetę, tai unijos nariams busią undersigned to soil be^r a”'1 wino at retail,

1 i’ndrt Section 76 of tM Alcoholic Beverage 
Control Taw pt 216 Foster Avenue, Kings 
County, New VnrV

SAMUEL SUSSMAN
216- Foster'Avenue, Brooklyn, N. Y.

reikalauti iš
Fronto “Veikiančiojo

ATSIDARĖ BEER GARDEN
PUIKIAME KIEME- rib gražiais Me

džiais. grieŽidh't malonini muzikai. 
bAlitė ' smagiai pasišokti ir linksmai 
laiką praleisti. Kviečia yiąųs drau- 
gud' ir pažįstamus • atsilankyti.' Ska
rdu užkandžiu —dundame už dyką. 
Kiekviena šeštadieni, gražūs naren- 
gimai: grajys, merginos muzikantės 
no vndowste Marty Tunika. įžanga 
dvkdi. Antrašas. 131 N. 4th St.. 
Urnoklvn, N. V., tarne Perry ir Bed
ford AVe. Savininkas John Jurevich.

.(164-166)

duos, ponas E. Butkus* ar kiti, j^abė uždėt ant narių nepa- 
Nes mes Ten Eyck St. Bedar- prasius mokesčius naudai uni- 
bių Komitetas turime teisę ži- J°s valdininkų.
noti, ką jie veikia del bėdai;-1 Revoliucine Siuvėjų Unija 
bių būklės pagerinimo ir daug šaukia ILG Unijos narius į 
kitų klausimų. Lietuvių Ben-Zhendrą frontą kovot už tik- 
dro Fronto Veikiantysis Komi- j pagerinimus siuvyklų dar- 
tetas nebusz per telegramą ar į 
kitaip šaukiamas. Šis yra ofi
cialus užkvietimas. Ir nuo šio 
laiko. LBFVK atstovas turi da
lyvauti kiekviename Ten Eyck 
St. B. K. susirinkime. (Sekite 
spaudą). ; *

bininkams.

Bearbis S..
•.*NEW YORK. — Ketvirta-! ;—--------------

vį^niEth0^tS i Mirusią'.Revoliucionierių 
darbininkų komitetų nutarė Paminėjimas 
šaukti streiką International! ' r < —' 
Ladipę Garment Workers Ųpi-.i NEW YORK. — Robert Mi- 
jos prieš darbą nuo štukų, o nor, Wm; Patterson ir Louis 
už darbą nuo savaičių. Bet Hyman1 sakyh prakalbas per 
streiko reikalas paliktas ant. ihasihį mitingą',’ kuriuom bus 
scfcialfašistų vadų Valios! !Jei- iškilfriingai paminėte mirtis ką 
gu jis pavyktų,, tai paliestų'tik mirušių * revoliucionierių: 
50?000 adatos darbininkų? Sergejaus Gussevb, ' ’Klabos 

------- ; Cetkinos ir Rose Pastor Sto- 
kes.j uPąminėjimas įvyks lie
pos '^4 d., *8:30 vai. vakare, 
Nąwf Star ^Casino,; 107thf St. 
ir Park Ave. • > ’

NORĖDAMAS NUSIŽUDYT I 
BEDARBIS PRAŠĖ JI 
NEGELBĖTA ,

' NEW YORK. — 74

PARDAVIMAI
PARSIDUODA ■ grosernė 

tessen už labai pigiai, 
greit pirks; labai svarbi 
priežastis, kurią patirsite 
Įsigiję šią vietą—džiaugsitės.
108 Stagg St., Brooklyn, N. Y.

(166-168)

ir delica- 
tam kuris 
pardavimo 
ant vietos.

PARSIDUODA vištų farrtia: 4 akrai 
žem3s, ant dviejų augštų stuba, 

gyvuliam barne,- prie gero kelio; 
laiškus atneša prie durų; tik kele
tas blokų nuo didelio ežero; 2 my
lios į mieštą—nelabai toli. Sodnas 
iš 10 obelių ir slyvų medžių. Par- 

. | duosiu visą arba galiu priimti į
VO Šuniuką ir pats nusmuodl-1 partnerius oi ką, kas tik norėtų būti 
jo ‘ daktaras E. W. Wtfil,J,6h> partneriu? ■

Kadaiae buvo ! ' n J KAKTON,
R. D. 3^ , Richfield Springs, N. Y. 

(164-166)

NUSIŽUDĖ NUSIBANKRU 
TAVĘS DAKTARAS

BRONX. — Nunuodijo sa-

metų ąmžįąųs.
rturtįipįafc.*''®e# visas joūturtas 
dingo, bėruose per krizį. O gy-1 
vųiįt/ khip^aVargėiis>neri6rėjo.

-NEW YORK. — 74 metui ’ ------- -----------
amžiąus bedarbis, buvęs *‘seil-f SUĖMĖ 15 pfeMObĮSTRAN- Į t 
smanąs/’ ketvirtadiepį nušo- ™ ntfnAMiii 
kb mvo’ Jpdrkeliąmojd laito į 
Hudson upę. Jam buvo nu
mestą virvė, kad išgriebti, bet 
jis nesigelbėjo; paskui nuleis
ta vandenin valtis* ir žmogus 
išgriebtas, Jis, prašė, k^ad jo 
negelbėtų.. Paskui bandė iš
traukti iŠ pojiemano revolve
rį ir nusišauti? bet nepąvyko. 
Dabar jis randasi Staten Is
land ligoninėje. ...............

TŲ Ož BEDARBIŲ 
REIKALUS

BRONX. — Laike dęmonsr 
tracijos, prieš Westchester 
Square šelpimo biurą, reika
laujant bedarbiams pašalpos, 
ketvirtadienį tapą areštuotą 
15 daijbipfokų. geismas pa- 
feĮcir^is liepos 19 a. Areštuo
tus gina Tarptautinis Darbi
ninkų "Apsigynimas. ’ ’• ■

VAIKAMS BADAUJANT, 
NUSIŽUDĖ MOTINA

‘ !' ( ... .Į?
5 NEW YORK. —'Bedarbė 

negrė Mary Thomas, i : penkių 
vaikų’motina, nušoko nuo. pen
kto aukšto ir užsimušė.' Jinai 
dejuodavo, kad jos vaikai tu* 
rėš badu numirti. Medikaliuo- 
se policijos rekorduos gi už-, 
rašyta'tiktai, kad’įkrito ir už-• 
simuŠė.” ‘ ’1 i

PARBIDUQDA 2 šeimynų medinis 
i naAias, visi modemiški įtaisymai, 
viėria'm karui 'garačius, yra gražus 
t lemas, lotas 25X100, namas <sta- 

yta? 1922 metais, dar visąi naujas,
. . v , J arti prie mokyklų, ir prie geros 

■ tranąportacijos. . Kaina žemi; kreip-' 
kites greitai:

' . ANDRIUS RABIKAUSKAS,
6075 60th Avė.,, Mąspeth,’ L. I., N. Y.

(162-167)

Telefonas: Stagg 2-9105 < 1

DR. A. PETRIKĄ 
(PETRICK) h 

DANTŲ GYDYTOJAS 
<221 South 4th Street / 

Brooklyn, N. Y.
X-Spindulių Diagnoza 

! . Gazo Anęfcteiiką ‘ i 
Valandos: fino 9 ryto' 

H iki 8 vai. vakarą ■ .
ktadieniais ir Sventajdįenlaią

parčm, krikštynom ir kito- 
yeikalam.
Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue)
BROOKLYN, N. Y.

MOLLYN’S BARBER SHOP
IR BEAUTY PARLOR 

Pirma buvo 578 Grand St./Brook
lyn N... Y., dabar , perkeis) ant

117 GRAND ST.

Telephone, Evergreen 6-5310

5 <

Pranešame, kad mūsų kairios yia 
žymiai’■nupligiritos ant Visko.

Plaukų Kirpimas ’Moterims. Taip
gi Finder -Wave Arba Marcel 35c.

Permanent waves nuo $5.00 iki 
$9.00. Patarnavimas naujausios 
mados,' 1933 metų.

Vyrams nukerpame plaūkus ir 
apskutame barzdas už > 50c, vai
kams plaukų nukirpimas 25c.

Mūsų darbas yra artistiškas.

J. GARŠVA ’ 
Grab orius (Undertaker)
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS , 

Išbalzamuoja ir laidoja numirusius1 
ant visokių kapinių; parsamdo au-i 
tomobilius ir keriętas vešelijoms, ( 
krikštynoms ir pasivažinėjimams.

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.

Evergreen 7-8738 Evergreen 7-1643
I

Lietuviai Meisteriai-Budavotojai
ALEX & URBAITĖS

GENERAL CONTRACTORS
. Carpentry, Painting

y -j. Art Decorating —=
Pertaisome senus namus ir būda

vo jame naujus. Perbūdavo  jame fron- 
tus, sudedame duris ir įdedame sie-jE 
tus (screens) j duris, langus ir 
purčius Rengiamą stogus visokiems jgg

• iiaipam#': < j 5 « » ‘ 1 •
51 Meserole Street
Brooklyn, iii.* Y.” * j ,'

188 South 3rd Street 
• » Brooklyn, N. Y. '

Laisvė Gaunama ant
i > i

Sekančių Stočių
A A ‘ Z

K i • I ! ' '

Brooklyne:
136 Irving Ave. 
1538 Dekalb Ave.
So; 4th and Hąvemeyer Sts- 
Bedford Ave. (and So. 5th St. 
187 Bedford Avenue 
223 Bedford Avenue 
222 Berry Street 
135 Grand Street , 
287 Grand Street 
350 Grand Street
Marcy Ave., and Grand St. 
146 Union Avenue 
Metropolitan and Lorimer Sts. 
617 Grand Street
Graham Ave. and Stagg St. 
Flushing Ave. and Broadway 
Hewes Street and Broadway 
Lorimer St. and Broadway 
180 Grand Street 
114 Union Avenue 
67 Hudson Avenue 
60 Hudson Avenue 
114 Bridge Street

New Yorke:
Allen ir Canal St.
Bowery and Delancey Street 
Bowery and Houston Street 
3i*d ' Avieniie ąhd 14th Street 
Chatham- Square - -
Desbrosses and Greenwich St. 
685 Washington Street 
6th Avenue and 42nd Street 
1st Avenue and 4th Street 
Cl ’ • ' 1 ’ !>']■(

—*-------- *----------
{•< i ) '7 : ■

•> KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau ūmias ir chroniškas vyrų Ir

< / moterų ligas kraujo. Ir odos.- ■ 
Padarau ištyrimus ' kraujo ir ilapurao

DR. MEER
156 W. 44th St. Room 302 

New York, Nį Y.
♦ Valandos Priėmimo:

Ryte nuo 10 iki 1. Po pietų nuo 8 
Iki 9 vai. vakare

Sekmadieniais nuo 11 ryto iki 1 po pietų
Telefonas Lackawanna 4-2180 >

JONAS STOKES
FOTOGRAFAS

Šiuomi pranešu savo koątume* 
riams, kad perkėliau savo studiją

JONAS

naujon : vieton, 
po numeriu 
512 Mariori Šr., 
kampas B-road- 
way, Chauncey 

K Street stotis 
H Brooklyn, N. Y. 
M • Naujoj vietoj 
w s t u d i ja daug 
r geriau įrengtą, 

todėl paveikslai 
padaromi kuo- 
puikiausi.

STOKES
kampas Broadway512 Marion St, 

BROOKLYN, N. Y.
Tel.: Glenmore 5-9467

Sergančių Vyry ir Motery 
Chroniškos Ligos Gydomos 

šiandien ateiki- 
te delei savo svei- 1 katos ištyrimo, o —I jums bus išaiškin- 

ka*P jūs liziši- 
kai stovite. \

Abel nas -Silpnu- 
mas* Skilvio žar- 

, nų ir Mėšlažar- 
nes Ligos, Ijervų 

įdegimas bei Reurnatiški Nėsveiku- 
mai. < \ i v»

Kvėpuojamųjų Kanalų ir Kitos li
gos yra sėkmingai gydomos naujo
viškais, moksliškais bfldaiš.

X-Spinduliai, Kraujo ištyrimai, La
boratoriniai Tyrimai, Serumų bei 
čiepų Išmirkštimai. ? ■ *■ -

Prieinama Kaina
' Sąlygos pagal jūsų išgalę . \ 
Ištyrimas ir Patarimas Veltui 
KALBAM LIETUVIŠKAI 'j

O

DR. ZINS
110 East 16 ST. N. Y.
Tarp 4th Ave. ir Irving Place 

Įsisteigęs 25 metai
Valandos—9 A. M. iki 8 P. M.
Sekmadieniais 9 A. M, iki 4 P. M.

NOTARY ' 
PUBLIC

TEL. STAGGV 
2-5043

INCW MATHEW SALLAS 
1 ( B ( E L A U S K A S )

•JLf GRA BONUS 
UNDERTAKERS AND EMBALMERS į 
660 GRAND ST. BROOKLYN, N.Y. \

(ffl MUSU ' (STAIGA ATLIEKA ; SEKANČIUS DARBUS: 
/ | MIRUSIUS PARVEŽAM 1§ VISU ŠALTU, IR iš ČIA 

į PASIUNČIAM 1. KUR KAM REIKIA. TURIM PRIVATIŠKĄ 
' Į PIRMĄJAI PAGALBAI AMB'JLA^SINI. AUTOMOBILIŲ, 
?. KURIUO PĄTARNAUJAM NUVEŽTI į LIGONINĘ IR 

PARVEŽTI.' TURIM MOTERĮ MIRUSIOMS MOTERIMS, 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM! GRAŽIĄ, VIETĄ. SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI D<)VA^ AI.
į . • VISAIS, TAI£ REIKALAIS KREIPKITĖS Į MUS, O MES 

‘ kUOGERlAUSIAl PATŽrNAUSIM.
MŪSŲ RAŠTINE ATDARA DIENĄ, IR NAKTĮ. MŪSQ 

U-** / TeL-E^oWaS fNIEiIaD NEMIEGA. ' '

j |

! DR. HERMAN MENDLOWITZ
Praneša visuomenei, jog jis atsidaro savo ofisą 

' > Williamsburghe:
252 Beny St., Brooklyn, N.

arti Grand Street
Telefonas Evergreen 6-3959

Ofiso valandos nuo 1 iki 4 kas dien, seredoms ir subatoma 
nuo 6 iki 7:10 vaL vakarais.

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 28rd St.

i. f JfEDfiLTOMIS 
Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto




