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. Beveik kasdien gauname 
aukų del padengimo lėšų de
legato į Paryžiaus jaunuo
lių kongresą. Tiesa, ateina 
ne po daug, bet vis tiek pa
rodo, kad mūsų draugai ir 
mūsų darbininkiškos orga
nizacijos supranta to mūsų i 
žygio svarbą ir nuoširdžiai; 
jį paremia.

Gavome dar sekamas au
kas: per - A. Janušauskaitę 1 sevelto valdžia paskyrė $54,- 
gavome $1 nuo LDSA 54 j 709,000 iš trijų bilionų dole- 
kuopos iš Scranton, 
.Draugė O. Girnienė iš Bing- 
/hamton, N. Y., prisiuntė $2 
,—nuo LDSA 23 kg. $1 ir 
♦nuo ALDLD 20 kp. $1.
Draugė E. Stankevičienė iš 
Baltimorės prisiuntė $2 nuo 
LDSA 28 kuopos.

Širdingai ačiuojame toms 
organizacijoms už aukas.

Nacionalis Lietuvių 
Jaunuolių Komitetas,

46 Ten Eyck St.,
Brooklyn, N. Y. 000!
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Pa. rių viešųjų darbų fondo ar
mijos stovyklų perbūdavo j i- 
mui ir pataisymui. Tokių- 
stovyklų yra net 63. Nese
nai paskyrė $10,000,000 ar
mijai delei šautuvų ir kulkų 
supirkimo. Valdžia taip pat 
paskyrė $70,000,000 karo de
partmental del pataisymo 
militariniu uostu ir t. t. Rei
kia atmint, kad šitos skait
linės neįeina į reguliarę su
mą, skiriamą armijos užlai
kymui, kuri siekia $250,000,-

Bendro Fronto Komisija pas Preziden
tų Rooseveltą Protestuoja Prieš Ver

gijos Sistemą ir Įvestą Terorą

I

WASHINGTON. — Rug
sėjo 21 d. pas prezidentą 
Rooseveltą atsilankė bendro 
fronto komisija nuo Darbo 
Unijų Vienybės Lygos, Am
erikos Civilių Laisvių Uni
jos, Konferencijos del Pro- 
gresyvio Politinio Veikimo 
ir kitų darbininkiškų gru
pių. Komisijos tikslas bu
vo, kad užprotestuoti prieš 
valdžios ir bosų įvestą tero
rą prieš darbininkus. Kal
bėjo William Dunne, atsto
vas Darbo Unijų Vienybės 
Lygos.

“Kaip tas yra”, klausė 
Dunne, “kad iki šiol visa’ 
NRA konciliatorių spėka 
buvo atkreipta prieš strei- 
kkierius?”
į “Tas tiesa”, pripažino Ro- 
oseveltas. Vadinasi, pats 
prezidentas pripažįsta, kad 
jo valdžia yra pasiryžus lau
žyti streikus ir tarnauti 
darbdaviams.

Dunne nurodė, kad val
džios pareiškimas prieš 
streikus yra atkreiptas 
prieš visą darbininkų klasę. 
Jisai nurodė, kaip Philadel- 
phijoj du streikieriai tapo’ 
'nušauti, kaip Utah valstijo
je įvestas kruvinas teroras 
ir t. t.

Į tuos visus iškeltas fak
tus Rooseveltas veidmainin
gai atsakė:

“Kai kurie žmonės mane 
vadina caru ir t. t., bet aš 
negaliu kontrbliuoti vietines 
policijas.”

Bet tai tik bjaurus pasi
teisinimas. Kodėl gi, kur 
tik darbininkai smarkiai 
pradeda grūmoti bosams, 
Roosevelto valdžia skubina
si bosams pagelbon, pasiun
čia Nacionalę Gvardiją, kar
eivius, federalės valdžios 
agentus ir t. t.

Dunne paskui nurodė 
žmogžudingą terorą pietinė
se valstijose prieš negrus.

Priminė, kad vien tik už pri
klausymą prie Komunistų 
Partijos Angelo Herndon, 
19 metų jaunuolis, tapo nu
teistas 18 m. kalėjiman.

Mušte kalbėjo apie val
džios • indžionkšinus prieš 
darbininkus.

Pasibaigus konferencijai, 
Rooseveltas atsikreipė į d. 
Dunne ir pareiškė: “Per
duok gerus linkėjimus nuo 
manęs del Norman Tho
mas.” Dunne atsakė, kad 
Thomas nėra joks Dunne

Matote, Rooseveltui prie 
širdies Socialistų Partijos 
vadas Thomas, kuris padeda 
valdžiai pravesti gyveniman 
.vergišką NRA.

Būk Valdžia Duosianti
Maisto Bedarbiams

WASHINGTON. — Agri
cultural Adjustment Admi
nistracija paskyrus $74,000,- 
000 supirkimui nuo farme- 
,rių įvairių maisto produktų, 
taip pat drapanų, kurie bū
sią atiduoti bedarbiams. Jei
gu tas ir tiesa būtų, tas ne
išgelbės 17,000,000 ted'arbių. 
Kiekvienam išeitų maisto ir 
drapanų tik už apie ke
turis dolerius!

Paterson, N. J
Audėjų ir Visų Lietuvių 

Susirinkimas
Paterson, N. J. — Sekma

dienį, rugsėjo 24 d., 7:30 
vai. vakare, įvyks visuotinas 
Patersono lietuvių susirinki
mas streiko klausimu ir ki
tais reikalais. Kalbės iš 
Brooklyno d. A. Bimba ir 
jaunuolis d. V. Zablackas. 
Visi dalyvaukite. Susirin- 
kimo vieta: 62 Lafayette St,.,

Komisija. ,

CH. E. RUTHENlBERGAS
Vienas iš įkūrėjų Amerikos Komunistų Partijos ir ilgus laikus, 

iki savo mirties; josios centro sekretorius

Pasirašė Slreiklaužišk?. Kod&į’ '> 
Del Minkštosios Anglies Pramones n

WASHINGTON. — Unit- resnis, negu kodeksas del 
ed Mine Workers of Ameri- 
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ca reakciniai vadai ir mink
štosios anglies pramonės 
baronai susitaikė ir pasira
šė kodeksą. Dabar tą ko
deksą pasirašys NRA admi
nistratorius Johnson ir pre
zidentas Rooseveltas, ir jis 
tapstaps kontraktu bei įsta
tymų. Kodeksas paliečia 
apie 340,000 mainierių 
Pennsylvanijoj, West Virgi
nijoj, Alabamoj ir t. t..

Šis kodeksas, uždedamas 
ant mainierių; yra dar bjau-

automobilių pramonės. Tai 
atvirai streiklaužiškas įsta
tymas. Mainieriams fakti- 
nai 'atimamos visos teisės. 
Bosai turės pilną teisę sam
dyti ir šalinti iš darbo dar
bininkus. M a i n i e r i a ms 
griežtai uždraudžiama strei
kuoti.

Pirmadienio “Laisvėje” 
paduosime daugiau smulk
menų apie šitą streiklaužiš- 
ką kodeksą, luTrį pasirašė 
senosios unijos biurokratai 
ir prieš* kurį mainieriai tu
rėtų griežčiausiai kovoti.

FAŠISTU TEISMAS DREBA IŠ BAIMES DEL.
PASAULINIO SUSIDOMĖJIMO LEIPZIGO BYLA
LEIPZIG, Vokietija? — 

• Pradėtas prieš draugus 
Torglėr, Dimitrov, Popov ir 
Tanev teismas atkrėipė aty- 
dą viso pasaulio.! Fašistų 
teisė jūs Buenger pareiškė, 
kad teismas puikiai matąs 
.susidomėjimą šita byla ’vi- 
,šam pasaulyje.

Fašistų teismas griebiasi 
naujos strategijos. Pirmon 
vieton perkėlė kaltinimą 
prieš komunistus, būk jie 
sudarę suokalbį nuversti 
“Vokietijos konstituciją”> o 
padegimas reichstago nukel
tas į antrą vietą. Fašistų 
prokuroras nurodė, kad ra
dus kaltais tuose kaltini
muose, keturi komunistai 
turi būt nuteisti mirtim

Pirmą dieną buvo klausi-

nėjamas Lubbe, kuris prisi
pažino padegęs - reichstago 
rūmuš.L “Hitlerio valdžia, 
bandė Lubbę primešti ko
munistams, bet tas pareiš
kė,-kad jis nėra komunis
tas.

Teismo kambarys užkimš
tas žiūrovais. Klausinėji
mas Lubbe parodė, kad teis- 

. mas bus ilgas. Fašistas tei
sėjas ir fašistų advokatai vi
sais būdais stengiasi Lubbę 
surišti su Vokietijos Komu
nistų Partija. Bet jų • pa
stangos veltui. Tačiaus aiš
ku, kad Hitlerio valdžia yra 
pasiryžus komunistų vadus 
nužudyti.

(Daueriau Pasauliniu žinh 
5-tam nnstanyP

Delei Am. Komunistų Partijos 14 m. Sukaktuvių 
Lietuvių Frakcijų Centro Biuro Atsišaukimas

J Visus Lietuvius Darbininkus ir Darbininkes
Draugai ir Draugės!
Jungtinių Valstijų Komunistų Parti

ja įsikūrė 1919 metais didelių darbininkų 
kovų metu. Europa dar garavo po bai
saus pasaulinio karo. Vokietijos, Veng
rijos, Lietuvos, Lenkijos ir daugelio kitų 
šalių darbininkai vedė kovas už nuverti
mą kapitalistinio surėdymo. Rusijos pro
letariatas ir biednieji valstiečiai pd Ko
munistų (Bolševikų) Partijos vadovybe 
gynėsi nuo viso pasaulio imperialistų ir 
nuo Rusijos kontr-revoliucijos užpuolimo. 
Amerikoje plėtėsi didžiausi darbininkų 
streikai: audimo, plieno, gelžkelių ir ki
tų industrijų. Proletarinės revoliucijos 
laimėjimas Rusijoje, įsikūrimas Komu
nistų Internacionalo, begėdiškos išdavys
tės Amerikos Socialistų Partijos vadų ka
ro metu ir po karo, ir visa eilė kitų dide
lių įvykių paakstino kovingiausius darbi
ninkus ir darbininkes prie organizavimo 
savo klasės revoliucinės partijos—Komu
nistų Partijos Jungtinėse Valstijose, Ko
munistų Internacionalo Sekcijos.

Viešpataujanti klasė nusigando to, kad 
revoliuciniai darbininkai organizuojasi, 
ir pradėjo žiauriausi terorą. Į savaitę 
laiko buvo išduota prieš komunistus 6,328 
varantai, areštuota 4,188 draugai ir drau
gės.- Išdraskyta organizacijos ir įstaigos. 
Bet Komunistų Partija persiorganizavo 
į pagrindį ir veikė slaptai. Kapitalistų 
klasei nepavyko sunaikinti Komunistų 
Partiją, hes ji yra darbininkų dalis. Ją 
sudaro darbininkų klasės ir pavergtųjų 
kovingiausi elementai—tie darbininkai ir 
darbininkės, kurie labiausiai permato ne
tinkamumą kapitalistinės tvarkos, žiau
rumą išnaudojimo. Komunistų Partijon 
niekas po prievarta nėra atvarytas ir jos 
nariu padarytas. Komunistų Partija 
liuosanorių darbininkų organizacija. Ko
munistai ne tik tą mato ir supranta, kas 
juos tame laikotarpyje apsupa, bet jie la
vinasi, mokinasi, persiima jĘff^kso-Leni- 
no mokinimu ir teisingu istorijos suprati
mu tam, kad, pasiremiant praeities ir da
barties dalykų žinojimu, galėtų ateityj 
veikimo reikalus numatyti.

Laimėjo Kovą prieš Oportunizmą
Jungtinių Valstijų Komunistų Partija i 

pergyveno visą eilę kovų su oportunisti- 
niais elementais. 1922 metais buvo iš
blėstas iš partijos Šalutsky (J.B.S. Hard
man), kuris susidėjo su reakcinių unijų 
biurokratais. 1925 metais partija apsi
valė nuo oportunistinės .Lore grupės. Vė
liaus išgrūdo laukan trockistus su Can- 
nonu priešakyje, oportunistinę Lovesto- 
no-Gitlowo grupę ir lietuvių tarpe Prū- 
seiką ir Butkų. Toje kovoje partija va
lėsi nuo tų elementų, kurie*tik trukdė 
jos revoliuciniam darbui ir stengėsi iš
kraipyti Markso-Lenino mokinimą.' Per 
14-ką metų ųiūsų partija, su pagelba Ko- 
minterno, išsidirbo revoliucinę teoriją ir 
praktiką veikimui.

Prisiminkime Kovas
Komunistų Partija, išsikovojus teises, 

viešai gyvuoti, su pagelba Komunistų 
Internacionalo, apjungė visus revoliuci
nius darbininkus ir darbininkes į savo 
eiles. Išplėtė kovą prieš Jungtinių Vals
tijų imperializmą,, už gynimą Sovietų 
Sąjungos ir Sovietų Chinijos, padidino 
kovą prieš imperialistų ruošiamą naują 
karą. Komunistų Partija atvejų atve
jais stovėjo > priešakyje visoer eilės dide

lių streikų: anglies kasėjų—Pennsylva
nia, Ohio, Kentucky, West Virginia; au
dėjų—Lawrence, Gastonia, Paterson ir 
eilėje kitų miestų.

Komunistų Partija teisingai pastatė 
kovą už negrų teises, kurių Jungt. Vals
tijose yra 13,000,000, kaipo labiausiai pri
spaustos darbininkų klasės dalies. Ko
munistų Partija išvystė kovą prieš baltą
jį šovinizmą, prieš negrų linčiavimus ir 
už Scottsboro jaunuolių apgynimą. Ko
munistų Partija išplėtė kovą už organi
zavimą bedarbių, už tuojautinę pašaipą 
bedarbiam, už darbininkų draudimą, ir 
plačiai, išvystė alkanųjų maršavimus į 
valstijų sostines bei į Washingtona. Ko
munistų Partija stovėjo veteranų kovos 
lauke už jų reikalus. Nebuvo tos kovos, 
kurioje Komunistų Partija nebūtų gynus 
darbininkų klasės reikalus, nes ji neturi 
jokių kitų reikalų, kaip tik visos darbi
ninkų klasės reikalus. Komunistų Parti
ja nėra sudaryta gynimui atskirų asme
nų ar grupių reikalų, bet gynimui visos 
darbininkų klasės reikalų. Komunistų 
Partija, kaipo prieškarinis, klasinis ir or
ganizuotas darbininkų klasės būrys, nuo
latos stovi visų darbininkų ir vargingų
jų farmerių reikalų sargyboje ir vado
vauja išnaudojamųjų ir spaudžiamųjų 
kovoms.

Partijos ir Mūsų Uždaviniai
Mes gyvename tvirčiausioje kapitaliz

mo šalyje, ir todėl prieš Komunistų Par
tiją yra labai dideli darbai. Roosevel
tas su pusiau fašistine taktika deda pa
stangas išvesti kapitalistinį surėdymą iš 
krizio darbininkų lėšomis. NRA yra ne 
darbininkų naudai, bet kapitalistų. Al
gos negali pasivyti nuolatos augančių gy
venimo reikmenų kainų. Darbininkų 
streikų liepsna plečiasi po visą šalį. 
Streikuoja audėjai, plieno darbininkai, 
apsiavų gamintojai, mainieriai; plečiasi 
kovos biednųjų farmerių prieš grafterius 
ir jų valdžią.

Komunistų Partija galės sėkmingai at
likti darbus ir vadovauti darbininkų au
gančioms kovoms tik padvigubinus sa
vo narių skaičių. Daugelis darbų nėra 
sėkmingai atlikta tik todėl, kad partijai 
stoka spėkų. Komunistų Partija, šių su
kaktuvių metu, pasirįžo padvigubinti sa
vo narių skaičių, bet tas bus atlikta tik 
tada, jeigu jūs, draugai ir draugės, ateisL 
te į savo partiją ir, įstoję į ją, mesitės 
į klasių kovas.

Lietuviai Darbininkai ir Komunistų 
Partija

Paimkime Amerikos lietuvių darbinin
kų judėjimą. Jis yra dalis abelno Ame
rikoj darbininkų klasės judėjimo. Jis 
išsivystė į galingą jėgą todėl, kad jis 
maršavo Komunistų Partijos ir Komu
nistų Internacionalo keliu ir vadovybė
je. Mes turime dideles masines organi
zacijas ir draugijas, mes turime desėt- 
kus tūkstančių darbininkų ir darbinin
kių kovoje prieš kapitalistinį išnaudoji
mą ačiū tam, kad turėjome už savo vadą 
kolektyvę revoliucinę Komunistų Parti
jos vadovybę. Visuose mūsų judėjimo 
žygiuose ir darbuose, visose kovose ir vi
suose vajuose mes priešakyje matėme lie
tuvius komunistus ir jų simpatikus.

Ir šiandien prieš mūsų judėjimą stovi
(Pabaiga ant 4-to pml.)
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Keturiolika Metu
/ f

Mūsų leninistinei partijai—Jungtinių Valstijų Komu
nistų Partijai—sukanka lygiai 14-ka metų nuo josios įsi
kūrimo. , >

Gal silpnai dalykus sekančiam pašaliečiui šis įvykis 
bus mažu dalyku. Taip, net ir nemažai daliai darbininkų 
14-kinės partijos sukaktuvės neišrodys stambiu dalyku. 
“Ką gi jūs, komunistai, per tą laikotarpį nuveikėte?’’ jie 
paklaus. t i •

Kitaip yra su tais iš mūsų, kurie buvome dalyviais mū
sų partijos kūrimo; kurie ne tik atydžiai sekėme ir tebe
šokame mūsų judėjimo eiseną, bet kurie buvome taip sa
kant kojomis, rankomis ir akimis mūsų judėjimo. Nors 
tokių, kurie keturiolika metų atgal stovėjo partijos eilėse, 
neperdaugiausiai šiandien turime, bet vistik turime; vis- 
tik priešakiniai mūsų judėjimo kadrai susideda iš tų 
žmonių. Taigi, mes, čarteriniai partijiečiai ir artimi mū
sų simpatizuotojai, sakome, kad tie keturiolika metų pa
darė mūsų partiją visiškai kitokią nuo los, kurią tu
rėjome.

Paimkim kai kuriuos pavyzdžius.
14-ka metų atgal J. V. faktinai nebuvo vienlypės ko

munistų partijos. Tai buvo federacija (ir gerokai palai
da) įvairių grupių, įvairių kalbinių sąjungų—viso jų bu
vo" arti 20-ties. Kiekviena veikė sulyg savotiškomis di
rektyvomis; kiekvienai—narys tas, kuris mokėjo duok
les. Spauda mūsų buvo silpnutė. Pas lietuvius neturėjo
me faktinai savo nei vieno laikraščio; “Kova” ir “Naujo
ji Gadynė” buvo pasmaugtos; “Laisvė”—centristinė;' 
“Keleivis” su “Naujienomis”—menševistiniai. Angliškoj

WM. Z. FOSTERIS
Vienas Kompartijos vadų, šiuo tarpu jis baigia gydytis 

Sovietų Sąjungoj

8. Mūsų Partija pati pirmutinė iškėlė klausimą kovos
prieš unijų biurokratus-pardavikus, aiškiai nušviesdama 
jųjų rolę, kaipo buržuazijos agentų darbininkų klasės 
eilėse rolę. \ 4 ;

9. Mūsų Partija—pati pirmoji partija Amerikęs istori
joj—nesvyruojančiai ir griežtai iškėlė negrų klausimą, 
pareikšdama, kad be įtraukimo į revoliucines darbininkų 
eiles negrų, proletarinė revoliucija negalima ir jokis žy
mesnis darbininkų klasei laimėjimas nėra galimas. No
rint įtraukti negrus į mūsų eiles, reikalinga kovoti prieš 
baltąjį šovinizmą partijoje ir visose darbininkų organiza
cijose. To neužtenka, reikia kovoti už negrų tautinį ju
dėjimą, Apsisprendimo Teisę Juodajam Ruožtui.

10. Per tą 14-ką metų mūsų partija vadovavo .šimtus

šeštadienis, Rugs. 23, j33

SOLIDARUMAS MŪSŲ PARTIJOS 
SU KUBOS KOMUNISTU PARTIJA

plotmėj nei vieno komunistinio laikraščio! Apskritai, 
marksistinės-leninistinės literatūros—kelios knygos ang
lų kalba, kelios—lietuvių. • Stoka organizacinio sąlydu- 
mo, stoka kasdieninės bolševikiškos spaudos; stoka gerų 
knygų; stoka gerų, pralavintų bolševikiškų kadrų! 14-ka 
metų atgal didžiuma mūsų narių buvo tik pritarėjai,- bėt 
ne išbandyti bolševikai/' Juos stūmė linkui komunistų at
viras, bjaurus išdavikiškumas, kurį parodė social-patrio- 
tai ir pakilimas revoliucinio judėjimo visam pasaulyj; la
biausiai, žinoma, Lapkričio Revoliucija.

Kiek Amerikos vidutinis pilietis tuomet apie komunis
tus žinojo? Nieko!

Ir va, šitai pusiau palaidai masei žmonių, mūsų parti
jai, kurioj buvo apie 20 kitų partijų—masei, tik ką atėju
siai iš socialistinių eilių—buvo antmestas didelis uždavi
nys, didelis bandymas: užėjo Palmerio areštai—puolimai 
ant mūsų jaunučio judėjimo: areštai, kalinimai, mušimai, 
deportacijos. Tūkstančiai darbininkų buvo šitaip užpul
ta. bu tarpe—labai daug lietuvių. Be abejojimo, tas vis
kas į nepatyrusius, nesąmoningus ir* neužsiartavojusius 
mūsų jaunus draugus įnešė baimės ir panikos. Tas, be 
abejojimo, nemažą skaičių darbininkų išvarė iš mūsų ei
lių.

Kitas didelis mūsų partijai bandymas—frakcinės ko
vos ir niautynės. Frakcinės kovos prasidėjo su 1921- 
1922 m. ir jos tęsėsi iki 1929. Griežtas Komunistų Inter
nacionalo įsikišimas ir išvijimas laukan Lovestono ir 
kompanijos padarė galą tom kovom.

Per tuos keturioliką metų mūsų leninistinės partijos 
gyvavimo, mes—
/ 1. Pergyvenome laikotarpį palėpinio darbo ir reakcijos, 
kas, nors tuomet buvo mums dideliu smūgiu, ateityje bus 
geromis lekcijomis.

2. Iš beveik 20-ties įvairių federacijų, mūsų partija 
pasidarė vienlypė, centralizuota—savo forma tokia, ko
ki^ Reninas nurodė.

3. Išgyvendinom frakcines kovas; apsivalėm nuo įvai
rios rūšies prisiplakėlių ir demagogų^ nuo trpckistinio ir 
lovestoninio plauko kontr-revoliucionierių.

4. Komunistinę spaudą sustiprinom; be svetimkalbi-' 
nių dienraščių, savaitraščių ir kį, partija leidžia angliš
ką dienraštį ir apie keturis savaitraščius, o taipgi eilę 
kitokių perijodiškų laikraščių ir žurnalų.

5. Išleista visi stambesnieji Markso ir Lenino veika
lai; išleista šimtai įvairių brošiūrų įvairiausiais klausi
mais.

6. Palaikomos pastovios mokyklos, kur mokinama tūk
stančiai geriausių darbininkų veikėjais,- vadais; daugy
bė mokyklų organizuojama trumpam laikui; lavinimosi 
rateliai ir grupės veikia per visą šalį, keldamos mąrksis- 
tinj-leninistinį supratimą tarpe darbininkų. -

7. Mūsų Partija išstatė griežtai ir aiškiai prieš Ameri
kos darbininkus klausimą proletarinės revoliucijos, kuri 
komunistams yra ne kokis tai abstraktis, labai tolimas 
dalykas, bet gyvas reikalas.

darbininkų didesnių ir mažesnių streikų; šimtus įvairių 
bedarbių kovų. Mūsų Partija pati pirmoji iškėlė klausi
mą sociales apdraudos; ji pati pirmoji pradėjo organi- 

l zuoti bedarbius 4 Bedarbių Tarybas ir vadovauti jas ko- 
įvose už didesnes pašalpas, prieš evįkcijas, etc.

šitie ir kiti jaiiųejimai, padaryti bėgyj 14-kos^metų, ro
do, kad mes (Įirbpme neveltui; kad kaipo to darbo pasek
mė, šiandien mes turime brandų ir rimtą revoliucini dar
bininkų judėjimą, su kuriuo priversti skaitytis mūsų 
priešai.

Nebūtume, žinoma, padarė tų laimėjimų, jei nebūtume 
skaitęsi su Komunistų Internacionalu; su jo nurodymais 
ir mokymais.

Padarėme per tą laiką ir klaidų. Viena didžiausių mū
sų klaidų—mažai kreipimas-1 domesio į pamatines pramo
nes ir, apskritai, į fabrikus. Neįgyvendinome to svar
baus leųini^tinio dėsnio, kad fabrikas turi būti mūsų tvir
tovė. Kaipo to pasekmė, išplaukė kitos klaidos ir neda- 
tekliai; kaipo to pasekmė, mūsų partija dar vis nėra ma
sinė partija.
-Pereitoji nepaprasta Partijos konferencija, priėmusi 
Atvirą Laišką, aiškiai ir nesvyruojančiai iškėlė visus mū
sų trūkumus darbe ir nurodymus, kas reikia daryti, idant 
juos ištaisius ir mūsų partiją padarius masine Amerikos 
darbininkų partija. »

Atviro Laiško Komunistų Partijos nariams- priėmimas 
ir jo pravedimas gyvenini an reikš griežtą peršilaužimą 
mūsų darbe, mūsų visame judėjime. Tai reikš, būtent 
tą, kad mes turėsime įsidrūtinti pamatinėse pramonėse; 
kad mūsų vyriausis.domėsis turės, būti nukeiptas į fabri
kus; mūsų kuopelės turi būti organizuojamos darbo įmo
nių pagrindais. Mūsų partija privalo turėti ne mažiau 
50,000 narių; mūsų iftasinės organizacijos turi praplėsti 
savo veikimą ir sustiprėti, tame skaičiuj ir revoliucinės 
darbo unijos. Mūsų veikimas reakcinėse darbo unijose 
iki šiol buvo perdaug apleistas; jis reikia taisyti, plėsti, 
organizuoti kairiuosius sparnus' reformi'stinių unijų ri
bose. , <1 I 1 ' •
Šitie svarbiausi darbai, stovį, prieš mūsų partijos akis. 
Juos turime atlikti. Partija nusitarė juos atlikti.

; Bet mūsų Partija nėya kokia tai nuo darbininkų klasės 
atifraukta organizacija; tai nedalomoji dalis darbininkų 
klasės. Kad pravesti gyveniman savo pasibrėžimus, ji 
turi kreiptis į darbininkus—pirmiausiai į tuos darbinin
kus, kurie arčiausiai jos stovi. Jų pareiga stoti į Ko
munistų Partijos eiles ir padėti pravesti tuos svarbiuo
sius darbus gyveniman.

14-kos metų Komunistų Partijos gyvavimas įrodė, kad 
ji gali pergyventi visokias audras; kad jokia kapitalisti
nė reakcija ir puolimas jos nesunaikino ir nesunaikins; 
kad ji vis stiprėjo ir stiprės, vadovaudama proletariatui 
kbvose už jojo kasdieninius būvio pagerinimus ir nuver
timą kapitalistinės sistemos.

Tegyvuoja Jungtinių Valstijų Komunistų Partija, va
das Amerikos revoliucinio proletariato!

- Tegyvuoja Komunistų Internacionalas!

Ant 14-tų Sukaktuvių 
Amerikos Jungtinių Valsti
jų Komunistų Partija yra 
daugiau, negu kada pir- 
miaus čampionu Kubos dar
bininkų J. V. prieš Ameri
kos imperializmo viešpata
vimą. Laike praėjusių dvie
jų mėnesių mūsų Partija 
vedė kampaniją už revoliu
cines Klibos masių kovas. 
Tai buvo] karštai sveikina
ma ir Kubos Komunistų 
Partijos / oficialių organo, 
“EI Trabajądbr/’ kuris iš
eina kartą į menesį, rugpjū
čio laidoje. Mūsų Partija, 
pripažindama svarbą įvykių 
Kuboje, nutarė ir pravedė 
“Kubos Savaitę” (liepos 23- 
29), ypatingai prieš Ame-' 
rikos intervenciją, kurios 
kampanija išsivystė į gene- 
ralį streiką Kuboj ir prieš 
karo stovį. Mūsų Partija 
buvo vienatinė partija Jung. 
Valstijose, kuri organizavo 
d ę m o n s tracijas, masinius 
mitingus ir telegramų kam
paniją parėmimui Kubos 
darbininkų klasės. “Daily 
Workeris” talpino speciales 
darbininkų telegramas iš 
Kubos ir savo editorialuose 
davė marksistinę-leninistinę 
i n t erpretaciją (aiškinimą) 
apie šį revoliucinį kilimą.
Kubos Revoliucijos Siekiai

Kubos Komunistų Partija 
savo, išleistoje brošiūrėlėje, 
ispanų kalba, Havanoje, ke
li mėnesiai atgal, sekamai 
nurodė Kubos revoliucijos 
ypatybes:

“Pamatinė charakteristi
ka Kubos revoliucijos yra 
kova dirbančiųjų masių— 
darbininkų, valstiečių, neg
rų ir žemesniųjų (išnaudo
jamų) smulkiosios miestų 
buržuazijos sekcijų, po va
dovybe (hegemonija) darbi
ninkų klasės, prieš feodalis- 
tinį išnaudojimą, prieš ko- 
loninį pavergimą ir už na- 
cionalį paliuosavimą-7 pris
paustųjų Kubos masių. Ku
bos revoliucija yra pirmame 
demokratiniame - buržuazi
niame laipsnyje. Todėl jos 
forma yra priešimperialisti- 
nė ir priešfeodalistinė. 
Laimėjimas agrarinės ir 
priešijnperialistinės revoliu
cijos galimas per vienybę 
darbininkų klasės ir vals
tiečių (įtraukiant biednes- 
nius sluogsnius smulkiosios 
miestų buržuazijos), po dar
bininkų klasės hegemonija, 
Komunistų Partijai vado
vaujant ir nuverčiant impe
rializmo valdžią, feodalinius 
elementus (t u r t i nguosius 
žemvaldžius), savo šalies 
buržujus, susivienijusius su 
žemvaldžiais ir įsteigiant 
revoliuciniai d e m o k ratinę 
darbininkų ir valstiečių dik
tatūrą sovietų pamatais.” 
(Pastaba: Brošiūrėlė para
šyta keli, mėnesiai prieš 
rugpjūčio, mėnesio general} 
streiką ir prieš Machado 
nuvertimą. Gerai žinoma 
revoliucija prieš Machado 
valdžią (generalis streikas, 
rugpjūčio pirmos demons
tracijos, susikirtimai su po
licija ir kareiviais) dar ne
reiškia, kad buržuazinės 
demokratijos revoliucija jau 
įvykinta. Cčspėdes valdžia 
yra kaip ir Mūchado—Wall

Stryto agentas Kuboj ap-j 
saugai Amerikos imperializ- \ 
mo. Nuvertimas. Machado, j 
verčiant masių spaudimui, ’ 
yra tik pradžia agrarinės, | 
priešimperialistinės revo- • 
liucijos, kuri bus įvykinta i 
iki jos logiškai pabaigai tik 
per masines jėgas, apie ku
rias paminėta ištraukoj. 
W. S.)

Kubos Komunistų Parti
ja išdirbo veikimo progra
mą šiam tikslui, paremtą 
tuoj autiniais Kubos žmonių 
reikalavimais. Ta progra
ma yra rugpjūčio 3, 1933 
metų manifeste. (Daily 
Workeryj išspausdinta rug
pjūčio 15 d.)
Partijų Nusistatymas Jung

tinėse Valstijose
Amerikos Komunistų 

Partija remia kaip žodžiais, 
taip ir darbais programą ir 
veikimą Kubos Komunistų 
Partijos nuvertimui Ameri
kos imperialistų valdymą 
Kuboj.

Bet kaip atsiliepia kitos? 
Demokratų ir republikonų 
partijos yra atviros impe
rialistų partijos — abidvi 
dirba sustiprinimui ir palai
kymui Amerikos imperializ
mo Kuboje. Rooseveltas, at
mesdamas Hooverio ir Stim- 
sono hipokritišką (veidmai
ningą) nesiveržimb į Kubos 
reikalus teoriją, pasiuntė 
Welles ir kruiserius (gink
luotus laivus) į Kubą ir 
dabar siūlo demagogišką 
“New Deal” (naują patvar
kymą, sutvarkymu, Kubai, 
kad paremti Amerikos nuo
savybę tenais ir sulaikyti 
krypimą Kubos dirbančiųjų 
masių kairėn.
Socialistų Partija “Kalba” 

Apie Kubos Revoliuciją 
Amerikos Socialistų Par

tija savo laikraštyje, “New 
Leader,” rugpjūčio > 12 d. 
laidoje, palinkėjo: “Lai Gy
vuoja Kubos Revoliucija.’7 
Ką tas, reiškia, tai galima 
spręsti iš Socialistų Parti
jos kontroliuojamo kongre-^ 
so, laikyto gegužės mėnesį 
Was hingtone, programos, 
kuri reikalavo tiktai panai
kinti pripažinimą Machado 
valdžios ir atšaukimo Platto 
pataisymą (amendmentą). 
Machadą privertė pasi
traukti generalis streikas. 
Dabar viskas, kas dar pali
ko, sulig Socialistų Partijos 
vadais, Jungtinių Valstijų' 
valdžiai padaryti, tai pa
skelbti, kad jau to liaus

. I. AMTER
Vienas iš Kompartijos įkūrė

jų; dabar bedarbių vadas

Platto hmendmentas Kubos 
žmonėms nereikės pildyti. 
Tai yra, vyriausiai, nesiųs 
ti Amerikos šarvuočių. Ši
tas yra teisingas reikalavi
mas, bet kuomet jį neseka 
pamatiniai agrarinės, prieš
imperialistinės revoliucijos 
reikalavimai, tai dar neišri- 
ša pamatinę problemą Ku
bos masių. Weles interven
cija (įsiveržimas) O. K. 
Amerikos nuosavybės: cuk
raus dirbtuvių ir plantacijų 
(auginimo), viešųjų įstaigų 
naudojimas,—O.K. Bet ne
drįskite siūlyti panaikinti 
Jungtinių Valstijų paskolas 
Machadui. Tai niekuomet 
nepatenkins. Ir jie mano, 
kad Kubos amatinės unijos 
gali turėti “daugiau balso 
savo reikaluose”, tai gali už
ginti Cešpedes valdžia, jei 

, tik nebus “kitas politinis re
žimas”. Machado yra va
dinamas “Kubos liokajum 
Amerikos reikalams”, bet 
kuomet Cespedes, Welles’o 
padėtas į valdžią, kuris pri
ima Amerikos šarvuočius į 
Kubą, tai “New Leader” jį 
liokajum nevadina.

“New Leaderis” vaizduo
ja general] streiką, kaipo 
stebuklingai kilusį. Unijos, 
kurios visiškai buvo sudau
žytos 1926 metais, ūmai at
eina ir gyvuoja. Bet tai už
ginčija tvirtą ir drąsų orga
nizacinį darbą ir streikus, 
kuriuos vedė Nacionalė Dar
bo Konfederacija, nepai
sant Machado teroro, ypa
tingai, pradžioje šių metų, 
kuriuose dalyvavo cukraus 
dirbtuvių ir plantacijų 20,- 
000 darbininkų,—buvo orga
nizuoti ir vadovaujami šios 
amatinių unijų organizaci
jos. Šita yra ta pati Nacio
nalė Darbo Konfederacija, 
“New Leadery” minėta, jog 
organizuota 1925 metais “su 
švietimo programa.”
Socialistų Partija Paslepia 
Kubos Koloninį Charakterį

Socialistų Partijos vado
vybė, perspėdama Amerikos 
imperializmo reikalus, šau
kė pereitą pavasarį panai
kinti Machado valdžią ir at
kaukti Platto amendmentą. 
Liberalai abelnai šaukė už 
panaikinimą Platto amend- 
mento. Kuomet jie -remia 
Amerikos įdėlius kolonijose, 
jię nori tuos įdėlius apsau
goti be plačiai išstatytų jė
gų. Tokia yra pozicija 
“Nation” ir “New Repub
lic”. Šitokia yra pozicija 
ir Socialistų Partijos. Net 
Rooseveltas dar svyravo 
apie siuntimą šarvuočių į 
Kubą, bijodamas, kad tai 
neatsilieptų į prekybos su
tartis, kurių jisai siekė Pie
tų Amerikoj ir Karibbean 
šalyse. Taip pat bijo, kad 
tai neatsilieptų į Pan-Ame- 
rikos konferenciją, kuri ruo
šiama gruodžio mėnesį šių 
metų, Montevideo mieste, 
Uruguajuj.

Komunistų Partija taip 
pat reikalauja panaikinimo 
Platto pataisymo, bet mes 
pripažįstame, kad pamati
niai neteisinga Kuboj, tai 
yra ne vien siuntimas šar
vuočiu, bet aktualė Wall- 
stryto nuosavybė ant Ku
bos turtų. Todėl mes remia
me kovas, kurias veda Ku
bos Komunistų Partija, pa
naikinti tą nuosavybę, jstei-

(Tąsa 3 pusi.)
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PER KONCENTRACIJĄ Į MASINE 
PARTIJĄ

Keturiolika metų atgal 
‘i /huūsų Partija gimė pačiame 
j Pokariniame periode, po tie

siogine įtaka (inspiracija) 
Rusijos Revoliucijos ir kai
po atsakymas į Antrojo In
ternacionalo šovinizmą ir iš
davystes. Taip pat tai įne- 

i šė pasidalinimą į Socialistų
Partiją. O r g a n i z avimas 
Komunistų Partijos buvo is
torinis žingsnis, nes tai or- 
feanizaciniai sukristalizavo 
Jungtinėse Valstijose -Tre
čiojo Internacionalo revoliu
cines jėgas, kurios tuo laiku 
pradėjo’ pasirodyti (formuo
tis). Bet tai buvo Partija 
dar ne‘komunistinė dauge
lyje vyriausiųjų principų — 
buvo Partija, norinti tapti 
komunistine. Net 1925 me
tais Partijos konvencijos 
vyriausia rezoliucija, prie 
kurios rašymo buvo Komu
nistų Internacionalas (žiū
rėk- brošiūrėię: “The Fourth 
National Convention”), pa- 
eiškė: (

a 

irti ja neturi revoliucinių 
tradicijų. Jos paveldėjimai 
nuo pirmtakūnų, socialistų 
partijos ir socialistų darbo 
partijos, yra veik visiškai 
ne bolševikiški ir prieško- 
munistiniai.”

Dauguma mūsų Partijos 
narių, kurie ją žino tik per 
paskutinius du metu, dažnai 
klausinėja apie Partijos vei- 

■' kimą visų praėjusių metų. 
Kuomet mes dar turime tą 
sprendžiamąją užduotį — 
tapti masine Komunistų 
Partija,, tai verta paminėti' 
tuos paveldėjimus, kuriuos 
mūsų Partija turėjo nuga
lėti’ ir politiniai likviduoti į būt pamatu visam Partijos 
(net dabar dar kai kurie tų J darbui. Pamatinis Partijos

I lėtu frakciniai sugadintų 
sekėjų, greitai perėjo į aiš
kius kontrevoliucinius rene
gatus, kurių rolę jie akty
viai vaidina šiandien.

5. Praktiškai, negrų drau
gų Partijoj veik nebuvo. 
Tik sau jale buvo galima pa
stebėti keturiuose ar pen
kiuose didesniuose miestuo
se. Visiškas' buvo nepaisy
mas vadovauti ir vesti ma
ses kovon už negrų ^teises, 
taip pat buvo programinių 
neaiškumų negrų ’klausimu. 
Tiktai po Atviram Laiškui 
1929 metais pradėta masinis 
veikimas už negrų teises ir 
Partija pradėjo negrus skai
tyti šimtais vieton desėtkų. 

, Šie keli faktai nurodo, 
kad mūsų Partija pažengė 
ilgą kelią į priekį, palyginus 
su keturiolika arba dešimts 
metų atgal. Mes galime pa
žymėti šiuos faktus be ma
žinimo mūsų silpnybės ir 

I neįgalėjimo išpildyti kitus 
TZ1 . . ta i • • i ’pamatinius uždavinius. Jau Komunistų Darbininkų/ _. ,praėjo eile metų, ypač nuo 

1924-25 metų, o dar mūsų 
Partija turi centralinius už
davinius, kurie buvo atžy
mėti Atvirame Laiške, išpil
dyti. Tie neatlikti darbai 
galima suminėti sekamai:

1. Organizavimas spren
džiamųjų Partijos narių 
sekcijų į dirbtuvių bran
duolius. 1924 metais K. I. 
Laiškas Trečiai Partijos 
Konvencijai pareiškė:

“Pramoninėj šalyj, kaip 
kad Jungtinės Valstijos, 
dirbtuvės ir fabrikai - yra 
centrai veikimui. Todėl 
aišku, kad dirbtuvės turi

R-A''
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J. FORD
Veiklus darbuotojas ir komunistų kandidatas į 

vice-prezidentus, 1932
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JUNGTINIŲ VALSTIJŲ KOMUNISTU
PARTIJA

Trečias Puslapis

judėjimui teikė kuopilniau- • 
šią
pardmą\ Visos kitos
vės: vie

tavimu ir palaikymu naujų 
narių. Vienok Partija turi 
tik 20,000 nariu, mokančiu 
duokles. Taip pat daug sy
kių toks skaičius narių įėjo 
į Partiją tik todėl, kad iš
eiti del mūsų silpno masinio 
veikimo, taip pat ir silpno 
politinio ir organizacinio 
vienetų gyvenimo.

4. “Paskutinis, bet 
žiausias, tai yra 
laipsnis teoretiniam
me ir lavinime mūsų Parti
jos narių. Prie to, ne ganė
tinai platus politinis įžiūrė- 
jimas.” (Rezoliucija Ketvir
tos Konvencijos.)

Diskusijose pagilinti Par-

ne ma- 
žemas 
žinoji-

---------------------------------  
sąlygų, Partija dar nenuga
lėjo išsiskyrimą, izoliaciją.

Mes koncentruojamos ant 
pamatinių industrijų ir di
delių dirbtuvių ne todėl, kad 
mes nesidomime arba netu
rime užduotimi bėgyje ko
vų laimėti visus darbinin
kus, bet todėl, kad mes su 
dabartinėm mūsų jėgomis 
galime Jaunėti daugiau pa
stovius rezultatus, jei įstei
gsime mūsų veikimui pama
tus tarpe darbininkų pama
tinėse industrijose ir šapo- 
se. Šiuo pamatu, komet 
mes pasileisime į judėjimą, 
mes galėsime pasukti dar
bininkus ir lengvesnių in
dustrijų. Kitais žodžiais,

paveldėjimų pasilaiko). Bū-' vienetas, turi būt—dirbtu- 
terit: j vės vienetas.

1/Partijos egzistavimas; 1925 metų Partijos kon- 
ant-kalbinių federacijos pa-ivencija, kuri likvidavo kal- 
matų, kas aktualiai reiškė 
19 skirtingų partijų. Di
džiuma jų buvo angliškai 
nekalbanti skyriai. Taip pat

3 išgyveno tokius organizaci- ‘ Nepaisant daugelio kitų 
A. nūs palaikus, kaip “šeimy- tarimų ir kai kurių bandy- 

*ų duoklių stampos.” j tų pastangų, kurios pas-
* ’ • 2. Frakcinė istorija mūsų1 kiaus sugriuvo, dabartinis 

Partijos, prasidėjusi nuo atviras laiškas mums pasa- 
pat jos gimimo, tik su ma-j ko, kad tik 4 nuoš. narių

' žomis pertraukomis, kenkė yra organizuota į dirbtuvių 
ir sulaikė Partiją masinia-. branduolius, 
me’’veikime iki nuspren-, 
džiamai išrišo tą. klausimą 
Komunistų Internacionalas 
1929 metais.

3. • Neturėta centralinio 
angių kalba dienraščio iki 
pabaigai 1924 metų, kuo
met buvo įsteigtaf “Daily 
Worker.”

4? Pašalinus oportunistus 
ir ' “kairiojo” sektantizmo 
bagažą, Partija turėjo vys
tytis per veiklias politines 
kampanijas prieš tas teori
jas ir, pagaliaus, turėjo ga
lutinai išmesti pirmaeilius 
vadus ir priešpartinės lini-

♦ jos “teoretikus”, kurie yra 
žinomi, kaip Lore-Askeli

,♦ grupė — 1925 metais; pas- 
kiaus Cannono-Trockistų 
grupė; Lovestono-Brandle- 
riečių grupė 1929 metais. 

* darbininkiškas elementas, 
susijungęs su šiomis grupė
mis, buvo prielankus Parti
jai ir K. I. Vadai, su ke-

>v

ralę ir medžiaginę 
srio- 

s į tai tik per pirš
tus žiurėjo, kitos griežtai 
smerkė.

Jeigu ne komunistinis ju
dėjimas, ne tos masinės ko
vos, tai ne tik ką bedarbiai 
negautų ir tos mizernos pa
šalpos, bet ir visi darbo 
žmųnės būtų visiškai pa- 
.vergti ir baisiausiai kanki
nami !

Todėl visi ir visos, sąmo
ningieji darbininkai, rem
kime visais galimais būdais 
kovotojų eiles ir stokime į 
jas. Stokime į A.J.V. K. 
Partiją. Didinkime jos ko
vai spėkas už darbo žmo
nių teises, už žmonišką gy
venimą.

Lai gyvuoja Amerikos 
Komunistų Partija!

Lai gyvuoja visapasauli- 
nis komunistų judėjimas!

A. Arbačauskas.

ką Ji Duoda Darbo žmonių riųjų ADAD, bus pripažin
ta Kominterno sekcija. Są
lygos išsivystė: . ištaisyta 
Partijos tikras vardas: Ko
munistų Partija ir jau se
nai Kominterno sekcija. O 
jos extra kairysis priešą^ 
žlugo.

Komunistų Partija per 
14-ką metų savo gyvavimo 
—kovų, politiniai ir ekono
miniai daug ką svarbaus, 
naudingo darbininkijai atli
ko. Metas į metą surengta 
didmiesčiuose m i 1 ži n iškos 
gegužinės d e m o nstracijos. 
Mažesniuose centruose bei 
miesteliuose, pagal išgalę, 
komunistai surengia ir tą 
darbo žmonių šventę ap- 
vaikščioja.

Kapitalizmas, begrimsda- 
mas vis gilyn į ekonominį 
krizį, įieško išeities. Kito
kios išeities neranda, kaip 
tik suverčiant visą krizio 
naštą ant darbo žmonių pe
čių ir surengti kitą pasau
linį karą—išmušant milio- 
nus žmonių, išgriauti kul
tūrą, užpult darbininkų tė
vynę—S.S.S.R.! Komunistų 
Partija visuomet buvo ir 
yra ant sargybos. Ji kiek
vieną suokalbį, kiekvieną 
pavojingą imperialistų pasi
judinimą link karo, kiekvie
ną pasikėsinimą ant darbi
ninkų klasės teisių, iškelia 
aikštėn ir šaukia mases į ko
vą prieš tai.

Pasaulinis karas ir užpuo
limas ant Sovietų Sąjungos 
visuomet gręsė, ypatingai 
su užstojimu generalio kri
zio. Ir kad mes dar ligi 
šiandien tos baisiausios 
skerdynės neturim, tai tik 
dėka pasaulio komunisti
niam judėjimui, kurio dalis 
yra A.J.V. K. P. Tik per 
tą judėjimą milžiniški ma
sių išstojimai: demonstraci
jos, masiniai protestai, 
prieškariniai kongresai, kas 
atmuša i m p e r i alistinius 
kraujo trokštančius draskū- 
nus!

Milionai darbininkų iš
mesta iš darbų, skursta, alk
sta! Jie organizuojasi į Be
darbių Tarybas, išdirba pla
nus gelbėjimosi iš to pražū
tingumo ! Alkanųjų masi
niai maršavimai prie vald- 
viečių. Visur grūmimasis 
su išnaudotojų ginkluotomis 
spėkomis. Griežti reikala
vimai ūmios pašalpos, reika
lavimas bedarbėje socialės 
apdraudos įstatymo. Tie 
bedarbių bruzdėjimai pri
vertė valdančiąją klasę nors 
šiek tiek teikti pašalpos. 
Tai vis Kompartijos veda
mos kovos!

Klasei
Didžiausios reakcijos šėli

me, pasaulinio karo sūku
riuose '1914-18 m., Socialistų 
Partijos veidmainingi vadai 
išdavė darbo žmonių mark
sistiniai įsigalėjusias spė
kas. Kada tie parsidavėliai 
nuėjo ginti savo šalies im
perializmą, pasiglemžė ir tą 
darbininkų judėjimo kiltą 
vardą: “Socialistų Partija”, 
kurį .jie dai‘ ir iki’ šiol ter-

Tokiose aplinkybėse ir to
dėl gimė Komunistų Parti
ja! Bet prezidento Wilso- 
no administracijos daugher- 
tinė reakcija tuojaus ją pa
stūmė pagrindin.

Pagrindinis darbas, pagal 
abelną sąlygų vystymą šioj 
šalyj, buvo numatoma, jog 
nebegalės atnešti reikiamus 
gerus rezultatus, kaip kad 
išėjus viešumon. Gi išeiti 
po tikru vardu buvo nega
lima. Todėl išplanuota stra
teginis būdas, pakavojant 
vardą po A.D.P. čia pasi
darė Kompartijos skilimas 
ir dalis liko pagrindyje, iš 
kurios išsivystė žinomi eks
triniai—tarp kurių buvo ir 
šių žodžių rašėjas. Tad 
Partija turėjo kovoti ne tik 
su social-patriotais bei kito
kiais priešais, bet dar ir su 
extra-kairiaisiais. c

Pastarųjų eiliniai nariai 
tai darėme nesužiniai: Mes 
manėme, kad sąlygoms iš
sivysčius, mūsų, kaipo kai-

SOLIDARUMAS MŪSŲ 
PARTIJOS SU KUBOS 

PARTIJA

tijos. narių supratimą, ben- pamatinė industrija yra dal-. ko liniją; tai kyla pavojus
clrai su Partijos Sukaktu- ba išjudinimui visos masės, 
vėm, ir kad, panaudoti tai par daugiau, mes negalime 
s.umobilizavimui visos Par- būti visur iš pht sykio su 
tijos del vyriausio Sukak-Į mūSų apribotomis jėgomis.
tuvių tikslo,—populiarizavi- 
mo ir ėmimo aiškių žings
nių pildymui Atviro Laiško 
darbais,—supratimas mūsų 
Partijos isterijos yra nau
dingas ir reikalingas.

“Kuomet nors minimum ik’-ir jos duos mums pama- 
būtų pasiekta programinis Lą, nuo kurio Amerikos ka- 
aišku.mas ir Partija peror-į pitalizmas mus negalės iš- 
.ganizuota į vieną Partiją ir vyti.
įsteigta jos centralinis orga-. Atviras Laiškas dabar yra 
nas, tuomet reikalas pere- į prieš Partiją, patiria Parti- 
jimo į masinę Partiją pasi-: jos Jarbą, ypatingai kon- 
lieka dienos klausimu.” Tai' •- -- - -
buvo kelta gana aštriai | 
Ketvirtoje- Konvencijoje, o
ypatingai 1929. metų Kori- užūuotįs nebuvo išpildyta”. 

------ ------------- ---- ----  vencijos istoriniame Atvira- Paskiaus analizuoja, kodėl 
masėse, reikia pasakyti, jog Laiške. Čia buvo Parti- j Partija neįvykina koncen- 
ypatingai jie turi būt ak- jos Izoliacijaiš svarbiausių! tracijos planus, ypatingai 

j 14-to Plenumo rezoliuciją, 
šiuo aiškiu pareiškimu aiš
kina:

“Kandangi Partijoj, o 
ypatingai tarpe vadovaujan
čių kadrų, yra giliai siekian
ti stoka politinio supratimo, 
kaip yra svarbu stiprinti 
mūsų bazė tarpę'sprendžia
mųjų sekcijų Amerikos dar
bininkų. Iš čia seka fak
tas, kad Partijos vadovybė 
dar nepriėjusi prie nugalė-' 
jimo pamatinę Partijos silp
nybę. Leidžia save stumti 
nuotikiams ir neišdirba at
sargiai su draugais iš že
mesniųjų organizacijų prie
mones ir būdus vykini- 
mui rezoliucijų ir sužymė- 
jimui jų atlikimo.”
\Bet kuomet daroma ban

dymai pravesti Atviro Laiš

M

binių , kuopų federacijos 
struktūrą, pasisakė už vyki- 
nimą gyveniman K. I. di
rektyvų.

2. Vystant supratimą, kad 
Partijos nariai turi būti

Todėl nusakanti politinė ir 
organizacinė atyda ir jėgos 
turi eiti tenais, kur jos il
giausia gali laikytis, 'kur 
mes galime geriausia kovoti 
prieš reformizmo įtaką, —

i centracijos distriktuose ir 
i industrijose. Laiškas pa
reiškia, kad “koncentracijos

darbininkų, klasės sekcijų! 
vėl pakartota. Čia Partija 
pareiškė, ka.d jinai nugalė
jo savo trūkumus, idant vys
tytis “trumpiausiai galimu 
laiku iš nariais mažos: pro-; 
pagandistų . organizacijos į 
masinę, politinę Amerikos 

nistųi priklausyti amatinėj i darbininkų klasės partiją.?
Kad išpildyti istorinę, re

voliucinę Komunistų Parti
jos rolę, vesti darbininkų 
klasę nuvertimui Amerikos 
kapitalizmo ir įsteigimui 
proletarinės diktatūros,-yra 
būtinas reikalas mūsų Par
tijai persikeisti į gerai dis
ciplinuotą ir politiniai sveį- . 
ką masinę Komunistų Par 
tiją, su šaknimis tarpe dar
bininkų pamatinėse, spren
džiamose industrijose. Ne
paisant gerėjimo ’palankių

tyvais nariais, kovotojais ir 
vadais amatinėse unijose. 
Šiandien, kuomet didžiuma 
mūsų narių nepriklauso A.

r ai pažymėti sakinį iš K. I. 
Programos: “Yra sąlyginė 
pareiga* kiekvienam komu-

unijoj, kad ir reakcinėj, jei 
ji yra masinė organizacija?’

3. “Paliuosuoti Partiją 
nuo ateivybės siaurumo ir 
apvienėjimo, padaryti Ame
rikos darbininkus jos pa
grindu, dėti daugiau domės 
į veikimą tarpe negrų”. 
(Taip pareiškė Atviras Lai
škas 1929 metų: “Kelyje į 
bolševizaciją”.) Tai buvo 
pakartota kiekviename do
kumente "Centro Komiteto, 
sąryšyje su masiniu rekru-

I A*'-' , J Al J AU; V Vj Uu

I priimant liniją mažiausio 
pasipriešinimo — daleidimo 
sau nukrypti nuo vyriausios 
koncentracijos industrijos 
ir dirbtuvės kitais praeinan
čiais įvykiais, — neišdirbant 
politinę kampaniją mūsų 
Partijos, santikyje su šia 
koncentracija industrijoj ir 
dirbtuvėse, naudojant meto
dą vystymo ir vadovavimo' 
kovų mažose ir nesvarbiose 
dirbtuvėse, didelėm, nusve
riančiom dirbtuvėm ir fabri
kam. Mes turime kelti šį 
pavojų aštriai ir šiurkščiai 
prieš Partiją.

Įvykyje mūsų Partijos 
14-tų Sukaktuvių, nusitarki
me, kad Atviras Laiškas ir 
jo uždaviniai bus įvykinta 

i .gyvenime. Aštuoni metai 
praėjo, kuomet įvyko šeštos 
Partijos Sukaktuvės, drau
gas Ruthenbergas pagamino 
rezoliuciją, kuri pareiškė:

“Per šešis metus mūsų 
Partija laikė iškėlus komu
nizmo ir K. I. vėluką Jung
tinėse Valstijose. Metuose 
persekiojimo, deportacijos ir 
kalinimo, mūsų Partija išsi
laikė tvirtai ir tęsė kovas, 
revoliucionizuodama Ameri
kos darbininkus ir mobili-- 
zuodama juos komunistinei 
visuomenei J. V. A.”

Šitas dbaugo Ruthenbergo 
pareiškimas jau yra dapil- 
dytas ir tapo turtingesnis. 
Šiandien mūsų Partija ir 
Centralinis Komitetas vyki
na šias tradicijas, prie ku
rių toki vadai, kaip draugas 
Ruthenbergas ir draugas 
Fosfęris pridėjo taip daug.

John Williamson.

(Tąsa iš 2-ro pusi.) 
giant Kubos valstiečių ir 
darbininkų valdžią.

Gi Jungtinių Valstijų So
cialistų Partija nepasiūlo jo
kių pamatinių permainų 
Kubos situacijoj. Ji net pa- 
kavoja Kubos pusiau kolo- 
ninę ypatybę. Editoriale, 
rugpjūčio 19 d . laidoje, 
“New Leaderis” aprašo Ma
chado valdžią, kaipo “bru- 
talę oligarchijos sudėtį su 
fašizmu ir kapitalizmu, ku
ris buvo šturmuojamas ir jo 
agentai buvo sunaikinti.”

Mūsą Parama Turi Būti 
Padidinta

Mūšų Partija yra tik vie
na Partija Jungtinėse Val
stijose, kuri teisingai su
pranta Kubos situaciją — 
kelią, kuriuo Kubos masės 
eina į pasiliuosavimą ir prie 
reikalavimų, kurie įteikia
mi Roosevelto administraci
jai. Mūsų Partija yra viena 
Partija Jungtinėse Valstijo
se, kuri mobilizavo ir mobi
lizuoja darbininkus parėmi
mui Kubos masių.

Bet tai dar nereiškia, kad 
parama, kurią mes teikia
me Kubos žmonių kovai, jau 
yra atlikta, ganėtina. Ta 
paranka dar auga. Ir tai yra 
geriausia garantija Kubos 
Revoliucijos parėmimui, kas 
yra dalimL visos revoliuci
nės kovos prieš Amerikos 
imperializmą.

Kuomet mūsų Partija bu
vo įkurta 1919 metais, tai - 
tuomet dar nebuvo Komu
nistų Partijos Kuboj mobi
lizavimui Kubos masių prieš 
Amerikos generolo Crowder 
intervenciją į rinkimus ir fi
nansinius Kubos reikalus. « 
Ant 14-tų Sukaktuvių mūsų

Didžiausios svarbos isto- Į Partijos, jau yra ir Kubos 
rinis įvykis, tai 1932 m. už-! didvyriška Komunistų Par- 
plūdimas apie 25,000 pašau- ■ tija, gimusi 1925 metais, už- 
linio karo veteranų ant ša-1 kietinta eilėj metų nelega- 
lies sostinės—Washingtono.1 lauš darbo, jinai nuolatiniai 
Jų reikalavimai buvo teisin-' laimi daugiau įtakos Kubos 
gi, bet valdžia juos atmetė dirbančiuose žmonėse.
ir išgrūdo lauk. Vienok tas i Vadovaujant Kubos Ko- 
eks-kareivių išstojimas prieš munistų Partijai, teikiant , / 
valdžią sudrebino ne tik jai paramą Jungtinių Vals--' 
Amerikos, bet ir viso pa-, tijų Komunistų Partijai, 
šaulio imperializmą. Tas. Kubos dirbančios masės nu- 
labai nutrenkė jų apetitus mes Amerikos imperializmo 
žiauriai pulti darbininkiją ir j ir savų buržujų ir žemval- 
Sovietų Sąjungą! Komunis- džių jungą.
tų Partija tam ex-kareivių William Simons.
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Sveikinimai ir Aukos Jungtinių 

Valstijų Komunistų Partijai
žemiau telpa vardai tų drau

gų ir draugių, kurie yra auko
ję pasveikinimui Jungtinių 
Valstijų Komunistų Partijos 
14-ka metinių sukaktuvių pro
ga. Aukos buvo siųstos per 
“Laisvės” administraciją. Ka
dangi aukos dar plaukia, ’tai 
šiuo tarpu neskelbiame bendros 
sumos. Be to, dalis sveikini
mų dar tilps sekančiuose “L.” 
numeriuose.

Sekanti draugai yra prisidėję 
aukomis:su

C.
F.

CLEVELAND, OHIO.
.25 
.05 
.05 
.10 
.25

Chipcll. • • . 
Fanėlli ... 
.Miller .... 
Seminuk . . 

Fred Wallace . 
T; Yakaitis • . 
Chas. Garbnus 
Joe Yanville . 
M. Lukošiene 
P. Brush ....

S. Kirslis ' • .................
Alexander Baltics . 
P. Kondrota ............. •
Joseph Dutra ...........
Peter Budruns ...........
K. Peslis .....................
Charles Tamulevich
S. Selivonchik ••....
T. Bachevich ...........
S. Podelski ............ • • .
S. Skerstonas ............
F. Zmudin...................

t 

Joseph Jozack . . . . 
A. Sidlauskas ...........

A. Rudis ....................
P. Vitaitis ................. ;.
A. Zadeikis ..............
Peter Szisko ...........   .
John Šalis ..................

1.00
.50
.50
.50
.50
.50
.50
.50
.50
.50
.50 
.50 
.bo

.25

.25

.25

.25

.25

Močiutę Blooi’,
Kompartijos organizatorė; . 

; t revoliucinė kovotoja

.05

HAVERHILL, MASS.
10
25

S. Sumonci ...
B. Kirstukas . • 
J. Vasiliauskas
J. Mažeika . .
A. B. Belson .

MARTINS FERRY, OHIO
K. Kondrat ..............  1.00

YONGSTOWN, OHIO
1.00

.10

.50 
.18 
.07

10.10 
,.25 
.25 
.25

J. Cherniesky .. 
B. Gumauskas . 
Salaitis................

Adams .........
Mizara ..........

Benkus .........
Dambrauskas 

John Saulėnas . 
J. Valatka .... 
A. Račkauskas . 
V. Kancevich .

P. Bechis . . . • 
J. Kupšickas, . 
P. Lideikis i .,.,. 
J. Gudiškis . . .. 
Greatnecker . . 
D. Kasmauskas 
C. Kasmauckas

.40
>25

, .50
.25

1.00
.25
.10

T? Brew .. į 
J/ Dočkus . 
A. Gukas ,. 
G. Nobar :. .

SPRINGFIELD ILL.
LDSA 16 kuopa ........ 2.00

E. ST LOUIS, ILL.
Bi Stankauskas ... 
J. Yodelevič '...... 
M. Gudaitis '...... 
Geo. BendiL ...... 
LDS 92 kuopa . .. 
Andrew Matrazas . 
Jeo Chinski . 
Chas. Rice ..............
R. Bukauskas .... 
J. Mikalauskas ... 
Al. Girzaitis . 
J; Grinius .............
Ad. Pitere :....... 
J. J. Daujotas . 
J. Adams . ’. •.... I. 
J. Baltrušaitis ...

. .25
.25 

. .25
.50 

. 2.00 
. .50
.* .25
. ■ ".25 

.25 
.35 

. .35

. >.35
< I .10 
; • : :,35 
: .50

’. 4 '.50
WATERBURY, CONN.

B.
.25
.25
.25
.25
.25
.50
.50
.25

BINGHAMTON, N. 1
LDS 6 kuopa :
per O. S. Girnięnęy . . . !

BROOKLYN, N. Y

3.00
2.25

ALDLD 90 kuopa ....

JERSEY CITY, N
A. Maciukiene ...... .25

MONTELLO, MASS.
Beniulis .......................
G. Shimaitis ..............
A. Bozonas .............. ..
T. Bartkus...................
A. Volungevičius ... 
J. Mosteika ..............
LDS 67 kuopa .....

SO. BOSTON, MASS
ALDLD 2 kuopa...........

LOWELL, MASS.
Daugirdas ................
Mikalopas .................

Paitis • •.....................
G. Helbuch ......................
S. Paul ............................
Anton Minko
J. Karsonas ... i.........

J. Chrola1 » • . . S . .

.25

.25

NEWARK, N. J.
P. Kazakevičius .........
J. B. Paserpskis ..........
A. D. Post ..................
K. Maziliauskas ............
J. Kreivėnas ...................
M. Žolynas ....................
Anthony............ • •...........
B. Zdanis .......................
Z. Jankauskąs ..................
P. Kavalsky ....................
LDS 8 kuopa .............. .
J. Ruseckas ................. 1 i
Razansky ..........................
G. Miskeliunas 
G. Žukauskas 
V* Skeistaitis ..............
ALDLD 5 kuopa.............

LIVINGSTON, N. ; 
G. A. Jamison ..............

BAYONNE, N. J. 
J. Skiparis................ ..

PATERSON, N. J.
John Pocius ...................
A. Wolf ..........................
Įl. Matachun .................
J. Lupsevich ...................
J. Bimba ........... .............
J. Lupsevičius ............
J. Pocius .......................
L. Neviera ....................... .

Vilkas ..........................
LDS 123 kuopa ......

’ ELIZABETH, N. J
Bieliauskienė ...................
Vaičionienė.....................
-Sherienė .........................
Ląuksjniniutė..................
Makuteniene ................ ..
Čtvinskienė .....................
.Bpčkiūtė ..........................
LDSA 4 kuopa ............
Vaičionis .........................
V. K. Sheralis ........ 
LDS 33 kuopa................

’Vt K. Sheralis ..............

SOUTHBRIDGE, MASS.
D. Šilabaitis..................... 1.50

.50

.50

.50

.50

.50

.25

.50

.25
.05
.10

2.00
81.00

.30
.20

.50 
2.00

.25

.15

.25 

.20 

.25 

.16 

.25 

.25 

.10 

.25
S

1.00

.25

.25

.25

.10

.25

.10
1.00

.25

.10
2.00

READVILLE, mass.
R. Dannis • •................... 1.00

MARLBORO, MASS.
F. Kaulakis..................... 1.00
John Bizokas ...........  .25

MIDDLEBORO, MASS.
A. Ąmorasas..........................25

'S<-l(likelionis...........................25

BRIDGEWATER, MASS.
Isidor Katilis ...... 
Anthony Berzinis ... 
Vincent Zmudin . .. 
Geo. Krance ....... 
Elia Paterk ..............
John Kalvelis ...........

.10

.10
5.00

J.

T.

2.00

.25

.25

.15

.25

.25

w.
F. Grecka .
J. . Gesevičius

WORCESTER, MASS 
F. Mazarka • •..............
M. Lukas ......................

Ausejus • •................. '
Baguskas ...................
Daugėla ......................
Ulbis • •....................

Washbung ................
Draugas............. ..............
C. Wallem .....................
M. K. Sukackas ...... 
ALDLD 11 kuopa ....

NASHUA, N. H.
K. Barauskas ................
V. Wit ............................
K. Dobrowskis ..............

Virbickienė ...........

R

p.

.25

.25

.10

.10
' .10
.10
.10

' .10
.10
.25
.10
.05

2.05

.25 
1.00

.50
1.00 
1.00 
jl.00

,5Q.
.25
.50
.25
.25
.50

M.
J. Egeris . . • 
M. Jonienė . 
J. Simutis ... 

Lapinas . 
Degėsis . 

Sveklas . . 
Simak .. . 
šemavičius

ROCHESTER, N. Y.
Duseik’a ............
Bartaš ......., 

Dickus ........................
J. Bulis .
J. J. Kashkevich . . 
J. Totoris ...............
L. Pultin ...... . ."
J. Siurba
R. Braus ............ .
M. Jankis ................
M. Vardela . . i > • . 
LDSA 26 kuopa '.. ■

GREAT NECK,
S. Petkienė ............

i A. Biečienė ............
[ V. Adomonienė ....
O. Skridulienė .... 
C. Kasmauskienė . .
K. Kunigienė .........
O. Lukauskienė . . 
A. Klimaitienė ....

j A. Marcinkevičienė . . . 
[LDS 24 kuopa .............

M

«...

.25

.25

.10

.25
i;oo

'25
-.10
.25
.10
.09
.10

1.36

.25

.25

.25

.13

2.00
1.00
1.00
1.00 i M. Adomonis

.50 i J. Klimas .
1.00;V. Alyta ...

.10

.10

.25

.25
1.00 
1.00 
.50

Mike Zuzas ..................
M. Lukas .................    .
M. Kichas......................
H. Berger .......................
A. M. Balchunas.........
St. Levine ....................
Meltz Tailor..................
James Gandino ...........
Mat. Eichtnor.............
J. Ehrlich ....................
Luga ............... ...............
S. Seltzer .,..................
Joseph Banitis.............
G. Badziunas .............
K. Karpavičienė . ,a. . . 
Per ALDLD 1 kuopą 
LDSA 1 kuopa ....... 
W. Mikulenas . . . . .. 
K, W. Peti«onis . .,, i. 
C: Milen ............ 
Wm. Kulik . f...... . 
ALDLD 2 Apskritys . 
Charles Thomas 

jLDS 1 kuopa . 
J. Grubią ‘ .

2.00
1.00
2.00

.10

.10 

.20 
.10 
.10 
.10 
.05 
.05 
.25
.10 
.50 

1.80 
1.00 

.25

K. Yenelun ...........! .15
Buraucienė ........................ .10
Satulienė ........................... .25
Krasnickas ........................ .10
Krasnickienė .................... .15
Strižąuskiene .................. .10
Strižauskas ........... ............. .15
Burauskąitė........... .... . .10*
A. Johnson............... .. .10
Wm. Zuckerman ........... .10

f Visus Lietuvius Darbininkus
; i j ; . . v (Tąsa ■ iš 1" įt^sj.4) ‘ ! 

milžiniški darbai. Mes turime išlaikyti 
ir platinti mūsų dienraščius ir kitą mū
sų spaudą; mes turime auginti ir didin
ti mūšų masines organizacijas; mes tu
rime vystyti’ puikiai pradėtą jaunuolių 
judėjimą; mes turime pasiekti naujus 
tūkstančius lietuvių darbininkų ir darbi
ninkių, kurie tebėra ideologinėj ir orga
nizacinėj įtakoj tautininkų, fašistų, kleri
kalų ir tt. Tie visi darbai eis pirmyn sek- 
rpingai .tiktai tuomet, kuomet įmes visuo- 

. ,se miestuose, visose kolonijose, visose or
ganizacijose‘turėsime skaitlingas grupes 
lietuvių komunistų, organizuotų į Ko- 

muniątiĮ Parti j Visus trūkumus if ke-
( , bįųmus nįugalės.ime tiktai ;tada, kada or- 

, ganizuotųi komunistų , eilės bus. skaitlin- 
j / gesnės ir didesnės. Greičiau ir smarkiau 

pasuks mūsų1 visas judėjimas į einančias 
ir naujai kylančias Amerikos proletaria
to kovas už bedarbių reikalus ir prieš 
Roosevelto valdžios vergijos programą 
tik tada, ka’dą nauji šimtai lietuvių dar-i 
bininkų ir darbininkių, ypatingai’ iš sun
kiosios pramonės ir iš didžiųjų fabrikų,

ateis-po-Komunistų Partijos vėliava, įs- 
tįQS į ,-još'eiles. ' t ( ,

• ^Tbdel, draugės ir'draugai, Komūnistų> 
Partijos Lietuvių Frakcijų Centro Biu
ras, šaukia ir ragina visus remti Komu
nistų Partiją ir jos vedamas kovas. Mes 
šaukiame ir kviečiame visus stoti į, savo 
klasės partiją—Komunistų Partiją. At
minkite, draugai darbininkai, kad nie
kas kitas negalų pavaduoti jūsų kovos 
lauke. Niekas kitas negali pagerinti mū
sų būklės, kaip tik mes patys.

Minėdami Komunistų Partijos įsikūri
mo 14-kos metų sukaktuves, rimtai ir 
nuoširdžiai pagalvokite apie savo klasės 
reikalus ir apie rolę jos revoliucinės par
tijos. Savo pritarimą, savo užuojautą 
ir simpatiją mūsų kovingai partijai 
verskite į praktišką, aktyvų dalyvavimą’, 
jos kovose, jos revoliucinėse eilėse! t

Tegul gyvuoja Amerikos lietuvių dar
bininkų revoliucinis judėjimas! ' .

Tegul •_ gyvuoja Amerikos Komunistui 
Partija! \

Tegul gyvuoja Komunistų Internacio- 
las!- .

J. V. K. Partijos Lietuvių Frakcijų 
Centro Biuras

MINERSVILLE, PA.
LDSA 36 kuopa ........... 1.00

BETHLEHEM, PA. 
F. Zavis ••.................

PLAINS, PA.
ALDLD 170 kuopa.........

VERONAS, PA. 
K. Keblaitienė ....................
NEW KENSINGTON, 
ALDLD 74 kuopa .........
A. Sheris ........................
LDS* 10 kuopa .................
J. Yesadavice ..................

READING, PA.
K. Raiųikaitis ..................
J. Pauža.............................
ALDLD 143 kuopa.........
M. Misevičius s........ . 

' DETROIT, MICH 
F. Beržiniš........................

Weiss ..............................’
Murrick ................

Frantz Strasdin .... i..: 
F. Simanavich . ...........
J. Galunas ......... .
LDS 86 kuopa ......... 
GRAND; RAPIDS, MICH.
LDSA 37 kuopa ........... 1.00

PITTSBURGH, Pa. 
,S. Ordus ...................................10
J. Gasiunas...............................10
B: Shimkienė ........................ 05

LAWRENCE, MASS. 
ALDLD 37 kuopa ........... 5.00

PITTSTON, PA.
A. Kalasevičia . . .. ............. 50
K. J. .V. ..................... • •........... 50

mu.
Amerikos Komunistu Parti-1žymGs, ka'bs_,t°jai- * , , . i rims bankietas.

i nų orkestrą iš Newarko solistai; .ir 
Tai bus proleta- 
šis paminėjimas 

įvyks subatoj 23-čio rugsėjo, 1933, 
Rusų svetainėj, 408 Court St. Visi 
darbininkai dalyvaukite, 
centų.

ja atliko didžių darbų darbi
ninkų judėjime, taipgi ateity
je jinai nuveiks milžiniškus 
darbus pagerinimui darbinin
kų būvio.

Todėl, draugai ir draugės, 
su pradžia penkioliktų metų 
Amerikos Komunistų Partijos 
gyvavimo mūsų visų pareiga 
yra stot į Kompartijos eiles ir 
veikt su didesne energija už 
pageriniTną darbininkų būvio 
ir Už įsteigimą Sovietų val
džios Jungtinėse Amerikos 
Valstijose. Veisiejiškis.

.50 Įžanga 15 
Komisija.HARTFORD, CONN

Klimas ...............................
Vilkas .................................
LDS 79 kuopa ...................
LDSA 18 kuopa ............
W. Staugaitis .................
M. Kazlauskas ......... 
M. Ramoška........................ ,
A. Ramoškienė ................
J. Dagiliutė ........... .  . ..
J. Kazlau .............................,
M. Grimelauskas. ...... . 
J. Berzinis ........... ..
Frabk Giifnb'eievičiuš ...

SHELTON, CQN^ 
P. Ragauskas ................. .

SUFFIĘLD, CONN
J. Žilinskas , 2.00

BRIDGEPORT, CONN.
Kath.i Žemaitis'
L. , Mo^kąitienė ■ 
A. Mureika • •; 
A. Jocis • 
J. Repšys .....
M. Valatkienė

NEW HAVEN, CONN. '
J. Rudminiene . . 
Jonas Petkus •• 
W. Zolinas ..... 
J. Tumosas .... 
E. Kalvaitienė . . 
J. Shukaitis 
A. Žakevičienė .. 
Anna Latvis ......
J. Zolinienė ....

SOUTHBURY, CONN.
5.00

.50

.25
1.00 
1.00 

.25 

.25

.10
• .10

.10

.20

.25

.25
■‘.io

,•50

C

2.00

.35
PA.

.50

.50
1.00

.50

.50

.25
1,00
.50 Norwoodc ir Apielinkės

PARSIDUODA
PARSIDUODA tinkama saldaini 

krautuvė. Biznis jau penki metai 
vedamas ir gerai pagarsėjęs. Gali
ma pasidaryti geras gyvenimas. Par- į 
duodu iš priežasties nesveikatos. , 
Kreipkitės del platesnių informacijų 
sekamu antrašu:

112 Wythe Ave.,
Brooklyn, N. Y.

(205-210)

PARSIDUODA 4-rių kambarių visi 
rakandai už prieinamą kainą. Esu 

. džianitoriaus vietoje, kas pirks ra- 
1 kandus, tai galės užimti ir džiani
toriaus vietą, 
me, nes mes 
Kreipkitės:

F. Z., 1635

Rakandus parduoda- 
apleidžiame miestą.

.25

.25

.25
1.00

.25

.25
2.00

Darbininkų Atydai Union St.,
Apart. No. 2rA, 

Brooklyn, N. Y. 
(Tarpe Troy ir Schenectady gatvių) 

i . < • ; • . . f (205-207)

| NEW HAVENO IR APIELIN
KĖS DRAUGAMS!

New Haveno darbininkiškų organi
zacijų išvažiavimas, kuris buvo ren
giamas 24 d. rugsėjo, Indian Grove, 
del tam tikrų priežasčių atsibus Lie
tuvių svetainėje, 243 Front St. Kaip 
3-čią valandą po pietų, tą pačią die
ną t. y. 24 d. rugsėjo (Sept.) kiek 
yra žinoma tikietų yra parduota ir 
apielinkės kolonijose. Taigi draugai 
iš apielinkės atvažiavę važiuokite 
tiesiai Lietuvių Svetainėn. Tikietai 
tie patys bus geri. Pasilinksmint 
galėsite dar geriau negu ant parko. 
Nes svetainė yra labai tinkama šo
kinis. Svečius ir namiškius tikimės 
matyt visus tą dieną.

Draugiškai
Komisijos narys J. bukaitis.

(224-226)

« -.20
.. .10

Komunistų Partijos Lietuvių 
Frakcijos Pirmo Disfrikto pik
nikas atsibus rytoj, tai yra 
24 d. .rugsėjo (Sept.), palei 

'.New Pond ežerą ant Wilson 
St., Norwood Mass. Piknikas 
bus didelis su įvairia progra
ma. , ,

.25 
. .25 
10.00 
' 1.00 
2.00 

, -d ,Lpo

BENLD, ILL.
• .25

.25 
,10 

< ,10 
.05 
.05 
.15 
.10 
.25

Yurelionis . 
Banulis.' . , , 
Shulls ... 
Bagzis ... 
Mekalis . . . 
Rubienė . . 
Bartkus . . 

Guževich .. 
W. Mickalitis

M
A.

CHICAGO, ILL*
S. Nausėda........................
G. E. Stankus .............
Likšis .........................
Urman ...............................
Mazurkienė ......................
LDS 112 kuopa ...... 
česnai .................................
LDS 53 kuopa............... ..
ALDLD 19 kuopa .........

Gegužis ................ ......
Mekšrienė ................. .

Kazeliunas ..................
Deikųs .........

M.

St.
V. Vaipulienė . • 
G. Šimkūnas i’,?.i
O, Valutkevičienė
K.. Post ........... .
ALDLD 86 kp. . 
A. Kaukas .....
P. Kaz. ........
M. Chesna - j... . • 
A. Jakas ............
P. Fomulęr .....
W. J. Book . .t./r. 
A. Surskas- ‘.. ?:.
F. t Mazola ..... 
P. ’Grikietis .... 
Druskis . ■........ ..
P. iHruby 
M. Zatulis ..... 
Joe Raulis .........

WESTVILLE, ILL.
K. P. Jokubaitisi !.........
K. Adominas ........... ..
L. Krutineken ' .......
K, Sakai ...........................
J. Knetruskas ...............
J. Wandis ....... ...............
LDS 42 kp. . .............. ..

CICERO, ILL 
LDSA 43 kp. 
J. Pelecki •
P. Zwiska  .................  4

i.'.

< ;•( •

i < ■

i.

.35 

.25 

.25 

.10 

.05 
2.00 
1.00 
5.00 
1.00 

.50 

.25 

.25 

.25 

.15
; '.10 

.10 
1.00 
1.00 

.50 

.10 

.05 
, .10 

.10 
4° 
Uo 
.10 
.10 
.10 
.25 
.10 
.15

LDS 93 kuopa

.25

.25
t • ■

.25

.25

.25

.25
.15
.35

1.00-
1.00
1.55

KENOSHA, WIS
ALDŲD 94 kuopa . . . . . 
LDSA 72 kuopa ...... 

LDS 65 kuopa ...............

LOS ANGELES, CALIF.
ALDLD 145 kuopa. . . . r;i2.bo

SEATTLE, WASH. ;
ALDLD 161 kuopa 
K. A. Žukauskas 

;John. Burt .^... 
,Joe Bukauskas 
R. Kirk ♦ 4 ’ . .
j. Kirk;;. .’ .į. .

’4 TACQMA, WASH. ( :.
F. Kavaliauskienė ,■■■ ■' 1.00,

FINLEYVILLE, PA,,
05

: / * -

5.00
• .50
,.25

Norwoodo Draugų Pa
sveikinimas Kompar

tijai ir $11.25 Auka

.10 

.10.

Jas. Wilchhisky .. 
D. Leakavice ....

EASTON, 
ALDLD 18 kuopa
L. Tilvik ...............
K. Judickas .....
M. Urba ........ 
V. J. Senkevičius 
J. šlapikas ..... 
B. E. Senkevičienė

MONONGAHELA, PA.
J. Adomaitis..........................10

PA
5.00 
5.00 
1.00 
1.00 

.50 
. .50 

.50

.50

.50

.25

.25
.25
.10

2.00
FAYETTE CITY, PA.

lAnthpny Sh'oppis...................10

NEW EAGLE, PA.
... ! - .05

^1 00 AnLnPn.y onoppis . . .
.25
.10 Josephine Docene • •

Norwood, Mass, darbininkai 
ir darbininkes sveikina Komu
nistų Partiją su sukaktuvėm 
14 metų gyvavimo ir vadova
vimo darbininkų kovom prieš 
išnaudotojų klasę.

Seka aukojusių „vardai:
Po. $1.00 T. Sarapas, J. A. 

Krasauskas, N. M. Jazukevi- 
čius, ‘Gh. Valma. 1

Po 50 č!—J. Trečiokas, Šiii- 
manaš Tamošiūnas, M. Ben- 
kevich, ' įlužė’ ' Valmienė, J. 
Dundulis, Mary1 Grigunienė, 
L. . Trakimavičius, J. Budrevi- 
čįus, J. Kaspar, S; 'Družas ir 
J. Grybas. • 1 /

Po 25 c. “ “
J. Aleksiūnas, V. 
A. ŽAruba ir J. Plioblis.’

Viso $11.25. širdingai ačiū 
višienis aukautojams.

Kolektoriai: L. Trakimavi
čius ir J. Gprb0.j -

•Nėra abejonės, visi darbi
ninkai turi norą dalyvauti ta
me piknike. Todėl, kurje ne
turit savo mašinų, tai susi
rinki^ pas Lietuvių svetainę 
nuo 11-tos valandos iki pirmai 
valandai dieną, 
su automobiliais ir 
važiuoti nuveš, 
urmu į šį pikniką!

Piknikas prasidės anksti 
iš ryto; programa—3 vai. po 
pietų. Šokiam muzika grieš 
per visą dieną. Valgiais ir 
gėrimais visi būsit aprūpinti.

John Grybas.

Bus žmonės 
norinčius 

Todėl visi

PRANEŠIMAI Iš KITUR

HARTFORD, CONN.
23 Sept. B. D. O. P. Komitetas 

rengia pirmą rudeninį balių su už
kandžiais Laisvės Choro svetainėje, 
57 Park St. Pradžia 7:80 vai. Ben
dras / Komitetas visuomet stengiasi 
surengti geriausius ■parengimus,, to
dėl visų pareiga dalyvauti šiame pa
rengime, 
site

Sa'vo atsilankymu parem- 
darbinihkiškas organizacijas.

Komitetas.

Brazdžiūnas,
Misevičia,

Darbininkiški Linkėjimai 
Amerikos Kompartijai

Išreiškiu geriausius revoliu
cinius linkėjimus Amerikos 
Komunistų Partijai už josios 
atliktus darbus naudai darbi-; 
ninku klasės bėgyje 14-kos 
metų' jos gyvavimo ir' nuveiki-

SCRANTON, PA.
Generalis,' tarptautiškas, visų dar

bininkiškų organizacijų narių susirin
kimas yra šaukiamas, ant 24-tos die
nos rugsėjo (September) 2 vai. po 
pietų, International Hali, 427 
Lackawanna, Aye., Scranton, Pa.

Bus sprendžiama darbininkų cent- 
tro įsteigimas, darbininkų mokyklė
lės, ir kiti svarbūs reikalai. Lietu
vių darb. org. nariai ir pavieniai 
kviečiami dalyvaut būtinai.

“City Center Committee” Narys.
I.

WILKES BARRE, PA.
Aido Choras turės smagų išvažiar 

vimą nedėlioj, 1 d. spalio, ant Va- 
linčiaus farmos. Piknikas prasidės 
subatos vakare, kurie norės praleisti 
naktį ant farmos galės važiuoti iš- 
vakaro. Ten bus visas choro jauni
mas ir pardavinės užkandžius ir gė
rimą. Trokas išeis nedėlioj 10 Va
landą ryte nuo Publik Skvero. Nu
važiavimas į abi puses tik 25 c.

Šiame išvažiavime bus prigaminta 
skanių valgių, kad galėsite pigiau ir 
geriu prisivalgyti negu .namie. ,Bus 
ir muzikantai, kas norės, galės pa
sišokti. Bus visokių gėrimų. Dai
nuos choras. Važiuokite visi, kurie 
norite turėti smagus laikus,

Komitetas.
(224-226) 

----------------------- f
PENKIŲ METŲ SUKAK

TUVĖS
Pasilinksminimo vakarėlis ren
giamas šeštadienį, 23-čią die
ną rugsėjo, paminėjimui pen
kių metų sukaktuvių. Įžanga 
ir užkandžiai veltui. Muzika 
pirmos Masės. Maloniai kvie
čia visus atsilankyti savininkas 
Jonas Jurevičius, 148 Grattan 
Street, kampas Varick Avė., 
Brooklyn, N. Y. Telefonas: 
Stagg 2-7311.

(224-225)

F. M.

ELIZABETH, N. J.
Paminėjimui 14-kos Metų Komu

nistų Partijos Sukaktuvių vietinė vie
netą ir masinės organizacijos rengia 
puikų jubiliejinį paminėjimą 14 m. 
Sukaktuvių su milžiniška programa. 
Dalyvaus Bangos Choras, mandoli-

PHILADELPHIA, PA.
Lyros Choras rengia vakarienę su- 

batoje, 28 Sept, pasitikimui marksiz
mo-leninizmo mokyklos mokinių, ku
rie buvo Brooklyne. Atsibus 995 N. 
5th St., 8 vai. vakare. Bus tarptau
tinė 
apie 
to j

programa ir mokiniai raportuos 
mokyklą. Skaitlingai susirinki- 
šias sulauktuves. (224-225)

1
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Tikra Mėlynmarškinių Fašistą Organizaci 
ja Įsikūrė Kanadoje

\ WINDSOR, CANADA.
r

Rugsėjo 7 d. Windsore ga
lutinai išėjo viešumon Kana
dos turčių užmačios. Atvirai 
tapo įkurta “blue shirts,” ar
ba mėlynmarškinių šturminin- 
kų grupė. Ji bus lygi Vokie
tijos hitlerininkams-naziams.

Kanados fašizmas ištriško 
ne iš atskiro asmens, o iš or
ganizuoto kūno, iš Imperial 

k Branch num. 223 Kanadiečių 
Legiono, su šios kuopos prezi
dentu James Element prieša
kyje.

Jau pats numeris nusako, 
kiek panašių kuopų randasi 
Kanadoje, o gal visoje Angli
jos imperijoje. Aiškinti, kai
no fašistų organizacįįps^ tiks
ią nereikia. Tatai 
imtinai jau žino, 
jog kiekvieną narį 
fašistai prisaikdina, kad j*bū- 
si ištikimas jo didenybei ka
raliui Jurgiui V,” kuris sėdi 
Londone, Anglijoj..

Kanados fašizmas 
“Anglijos imperijos fašizmo 
dalelė,” kaip kad yra pasakęs 
Anglijos fašistų vadas Os
wald Mosley dar rugpjūčio 
oabaigoje. Taip pat, jo žo- 
Ižiais sakant, “Britanijos fa

šistų sąjunga planuoja Impe
rijos swastikos (fašistų ženk
lo) Lygą.” Tatai jau egzistuo
ja čia»
Kokiu Keliu Fašistai Verbuoją 

Narius?*

JMpninkai
SvWbu tas,

Kanados

bus

nos, tai kaip kokis vaistas to
kiems fašizmo ligoniams. To
kių lengvatikių armija gali su
sidaryti kad ir iš milionų; tur
čiams dar smagiaus; parazitai 
tik juokiasi.

Atsišaukimas į Visas Lietuvių Organizacijas 
Mass., N. H. ir Mainę Valstijų “Daily Workerio” 

Sustiprinimo Reikale

ĮVAIRIOS ŽINIOS

buržuazijos viešpatavimą; se
nųjų sargų parmažai, tai vie
nas dalykas; o didelė armija 
valgosi save iš ekonominio 
taškaregio. Kas kita mėlyn- 
marškiniai; jie duoną ir kam
barį užsidirbs patys. Jiems 
tereikia primesti pigi unifor
ma. Kadangi toks darbinin
kas savo noru ateina į kapita
listų bučių, o turčiai apipučia 
jį tautinio patriotizmo blizgu
čiais, jis jaučiasi kilnesniu vi
sur ir visada; įteikus jam re
volverį, jis jaučiasi turįs ir 
teises. Tuomet bet koks įsa
kymas ministerio, prezidento, 
o dar karaliaus tremti mainie- 
rius bei miesto darbininkus, 
reikalaujančius daugiau duo

Į Galvojančius Darbininkus

Mūsų pareiga matyti tokius 
suklaidintus darbo žmones, 
kalbėtis su jais be karščiavi- 
rnosi, be įžeidimo; aiškinti, del 
k© vieni turtingi, kiti bjedni. 
Kaltininko jieškokime dienos 
šviesoje, šaltu protu. Meski
me įpratimą blaškytis ’(pavie
nių diskusijose), kaip karščio 
plakami, ligoniai. Tikrų mū
sų priešų-parazitų yra visai 
mažas būrys. Bendrai eikime 
prieš juos; eikime prieš juos 
organizuotai, vieningai su Ko
munistų Internacionalu, 
taip, liksime išblaškyti ir at
gal pavergti.

Windsorietis.

Meski-

Ki-

Kaip Angelas Sargas Pavirto Velniu
TORONTO, ONT.

Gal kam keista atrodys, kad 
šioj gadynėj tokie įvykiai ga
lėtų atsitikti. Bet tai buvo, 
ir ne kur tai Azijoj ar šiau
rės ašigalyj, bet. čia, civilizuo
tos Kanados mieste Toronto. 
Įvykis prasidėjo Toronto mies
te ir baigėsi “Naujienų” špal- 
tose.

Bubo taip. Pereitą žiemą 
P. Matulaitytė atvažiavo iš 
Saskatchewan© provincijos į 
Toronto ir apsigyveno pas po
ną J. J-ną. Tuojaus ponas 
J. J-nas,norėjo P. M-tę įtrauk
ti į poniškumo ligą sergančią 
s o c i a 1 f ašistinės “ 

peikos mokesčio. Priedo, vėl- Į draugiją. Matomai, 
tui duoda visą uniformą: ke-,tas poniškumas nelabai pati- 
purę, marškinius, kelines ir . ko. Neįstojo. Vėliau P. M-tė 
batus. Kuomet paklausi, kas susipažino su daugiau Toronto 
finansuoja, tai gauni atsaky1- • lietuvių jaunimo, kurie nėra 
mą, “ne tavo dalykas žinoti./’.poniškumu praskydę; tuo ma- 
Bet suprantama, kad fftian- ’žiau pradėjo “kėryti” “Kul- 
suoja dabartinė Kanados vai-'turą.” Tada p. J-nas, kaipo 
džia ir turtingi asmenys bei (“angelas sargas,” griebėsi ki- 
stambūs biznieriai. ttokių priemonių. Pradėjo per-

• Į mėlynmarškinių organi- (sergėti P. M., būk bolševikai 
zaciją priima Kanadoj girnų- išrenka kur gražesnius vaiki- 
sius, iš Anglijos atvažiavusius nūs atvažiavusioms merginoms 
ir turinčius •Kanados piliety-' gaudyti, o kaip tave pagaus, 
bės popieras. Tokia jų laik- tai su kūnų ir 
raštinė platforma.

Einant pro ofisą, užpuolė ir 
mane rašytis; sako, priimam 
ir nepiliečius. Atrodo, jų tai
syklės dieninės. Gyrėsi, į 4 
dienas suverbavę 700 narių. 
Amžius nuo 18 iki 60 metų. 

Klausimas, kodėl įkūrė tą 
fašistų grupę Windsore?

Vakarų Kanadoje, mat. 
tarp valstiečiij nekiek naudos^ 
Toron to—radikalų centras; 

x ^Montreale, gyrėsi, turį 85,000 
savo sąraše, tai tiktai pulkas. 

Windsore apie metai Laiko 
< atgal rusai baltagvardiečiai, 

neva per anarchistus, sukūrė 
“Darbininkų švietimo Ratelį” 
vedimui propagandos prieš 
Sovietus; jie statė kalbėtojus 
neva grįžusius iš Sovietų Są
jungos, bet faktinai išvarytus; 
kiti kalbėtojai buvo iš Ameri
kos; atrodė visai nebuvę So
vietų Sąjungoj; jie naudojo 
vien tik kapitalistinės spaudos 
išpustą baubą.

Windsore buvo daeiriama 
dar iki gilesnės beprotystės. 
Taip antai, kalbėtojas atėjęs 
skaito neva laiška iš Sovietų 
Sąjungos: būk “vieno ūkinin
ko duktė'ganė žąsis, o jos tė
vas atbėgo, pasipjovė dukte
rį ir suvalgė, nes buvo labai 
alkanas.” Bet klausimas — 
kodėl tėvas nepasipjovė 
sies? Argi neaišku, jog 
buvo skelbiama klasta?

Šitaip ir dar kitaip purvin
dami Sovietus, tie gaivalai su
gebėjo sutraukti apie save 
tam tikrą dalį neorganizuotų 
žmonių. Ant šitų dirvonų 
mėly nmarškiniai pirmiausiai 
prigijo, kas ir buvo reikalinga 
valdžiai. '

Atėjo, mot, depresijos zero. 
Turi gimti naujas kapitaliz
mo sargas, nes policija ir ka
reiviai nebeužtikrina tolimesnį

Jie atidarė nuolatinį ofisą; 
y į narius priima be vienos ka- Itūros”

M-tei
i

Žą- 
čia

dūšia” nujos 
tiesiai į Maskvą, ir kaput.

Tokias nesąmones kalbant 
jam visai nepasisekė P. M-tes 
patraukti prie “Kultūros” ir 
prie šešių septintą narį gauti. 
Tam negelbėjus, mėgino ki
taip. Tada p. J-nas iš “ange
lo sargo” persivertė “velniu” 
ir išėjęs iš namų, po kito vai
kino vardu, per telefoną pra
dėjo gundinti P. M-tę, kvies
damas padaryti susitikimą ant 
gatvės kampo. Gerai, kad P. 
M-tė lėta mergina, tai tą vis
ką sužinojus taip sau praleido. 
Bet jei būtų papuolęs ant 
smarkios, tai būtų išakėjas p. 
J-no ponišką snukį už tokius 
šposus.

Tolesniam žygiui “kultūrine 
gieji” pradėjo rašyti laiškus 
tūlam Kazlauskui į Saskatch
ewan© provinciją, kad jau bol
ševikai P. M-tes “dūšią” neša, 
o kuris visus tuos pletkus nu
nešdavo P. M-tės dievobaimin
gai tetai. Mat, jų tikslas buvo 
sukiršinti, išardyti giminiškus 
santikius tik dėlto, kad 
M-tė jų gengei nepritaria.

Po kiek laiko P. M-tė išėjo 
gyventi pas kitus žmones.

Matomai, nesurado jau bū
do kitaip kąsti, tai tada tas 
politiniai nusišpicavęs kojas 
pakračiusio “Kanados Lietu
vio” gimdytojas, p. J. J-nas po 
slapyvardžiu Kartusis Pipiras 
“Naujienų” 212 numeryj dro
žia, kad kadaise “tūla Gįnse- 
vičienė” gerAi rinko aukas, o 
dabar “visai netikėtai” atva
žiavo iš Saskatchewan© provin
cijos Petrė Matulaitytė, kuri 
nusistačiusi visus subytyti. 
“Jau pastaroji nesitenkina lie
tuviai, bet eina skersai, išilgai 
gatvės ir maldauja išmaldos. 
Pažymėtina, kad tos mergelės 
tetutė labai dievobaiminga mo
teris ir retkarčiais pasiteirau-

finansiniai ir 
jo cirkuliacijos

laiku “Daily
padi-

Hays, Kan.—Keturi ban
ditai buvo užpuolę Farmers 
State banką, bet turėjo pa
bėgti nieko nelaimėję.

London j — Rašytojas H. 
G. Wells pareiškė, kad Vo
kietijos hitlerinis fašizmas 
“yra revoliucija prieš civili
zaciją.”

prie
ga-

tuo-

per 
nu-

ja, ar jos seserėčia lanko baž
nyčią ir tt.”
> O matomai, Kartusis Pipiras 
viską raportuoja tetai.

Kas del aukų, tai K; Pipi
rui labai gaila, kad P. M-tė 
rinko aukas šelpimui ir gyni
mui Vokietijos darbininkų, nu
kentėjusių nuo fašistų teroro. 
Kaip žinoma, yra tūkstančiai 
darbininkų terorizuojami Vo
kietijos kalėjimuose; jau 
penkis mėnesius fašistai 
žudė 250 žmonių.

P, M-te nors dar nepriklau
so Jokioj organizacijoj, bet 
kaipo sąmoninga mergina su
prato to svarbą ir prisidėjo 
prie šio svarbaus darbo. Bet 
K. Pipiras,’’degdamas neapy
kanta, kam pinigai renkami 
kovai prieš fašistus, tai per 
“Naujienas” parodė savo fa
šistines iltis.

Kad visi žmonės P. M-tės 
bijotų, tai toliau K. Pipiras 
provokaciniai rašo, kad P. 
M-tė Lietuvoj “draugavusi su 
žvalgybininkais.” Nesenai per 
tas pačias “Naujienas” jis 
drg. V. Straževičių apšaukė 
“žvalgybininku.” Jų tikslas 
provokaciniai ardyti darbinfti- 
kų vienybę. Bet jie apie tik
ruosius šnipus tai nieko nera
šo, dar užtaria, sakydami, kad 
tik “bolševikų prasimany- 
fnas.”

Pereitą žiemą per “Naujie
nas” drg. U. Inčįuraitę norėjo 
supykinti su broliu, kuris gy
vena Chicagoj, ragindami, kad 
brolis sudraustų, kam P. Į-tė 
eina veikalus vaidinti ir prie 
Bangos Choro dainuoti.

Matote, kada žmogus visko 
bando, paskui visai politiniai 
nusibankrutina, darbininkiškai 
sugenda, tada jam vistiek, bile 
dūda, tai ir pučia; balso tonas 
jam nesvarbu, bile tik prieš 
darbininkų reikalus. O jau 
per “Naujienas”, tai visas 
šiukšles gatavi suversti ant 
darbininkų organizacijų ir 
atskirų draugų. Tik deja, tos 
šiukšlės ant jų pačių subyra.

Iš “Naujienų” purvai ne 
naujiena. Paprastai taip yra : 
jeigu darbininkų priešas tave 
pradeda girti, tai apsižiūrėk, 
kas su tavim negerai. Bet jei
gu d afbininkų priešas tave(už 
veikimą peikia ir šmeižia, tai 
žinok, kad tu dirbi darbininkų 
klasės gerą darbą, ir su tuo 
darbų lipi darbihinkų prie
šams ant “korno”; tada tie 
elementai ant tavęs despera
tiškai puldami loja. . j

• Žinantis.

Draugai ir drauges, lietu-1turim 46 
viai darbininkai!

Komunistų Partija paskelbė 
vajaus mėnesį “Daily Worke
rio,” komunistinio dienraščio, 
sustiprinimui 
praplatinimui 
(skaitytojų).

Dabartiniu
Workeris’.’ yra dikčiai 
dintas, nes kasdieną išeina še
šių didelio formato puslapių, o 
subatomis išeina net 8, pusla
pių. Taipgi pačiam “Daily 
Workery” yra įvesta daug pa
gerinimų, įvairių į skyrių, i kas 
padaro “Daily Workerį” pa
traukiančiu skaityti net ir dar 
gerai atsilikusiam darbininkui, 
žodžiu sakant, “Daily Work
eris” yra pritaikintas plačio
sioms darbininkų masėms.

Todėl, draugai lietuviai dar
bininkai, kad išlaikyti komu
nistinį vienintelį anglų kal
boj dienraštį “Daily Work- 
erf;” tai. mes, kaipo dalis są
moningų lietuvių darbininkų, 
turim imt dalį atsakomybės už 
išlaikymą “Daily Workerio” 
6 ir 8 puslapių. Turini pasi
darbuoti “Daily Workeriui” 
naujų skaitytojų gavime, taip
gi ir pinigų sukėlime.

Mūsų Pirmam Distrikte lie
tuvių organizacijom yra skir
ta kvota sukėlimui 200 do
lerių.”

Mūsų distriktas didelis; ap
ima Mass., Maine ir N. H. val
stijas, tose trijose valst. mes

Scranton, Pa.—Clifford.e 
ant farmos elektra užmušė 
du farmeriu. Jie kėlė gele
žinę paipą ir užkliudė elek
tros dratą. Ant vietos nu
trenkė. Farmerys Robert 
Bridge paliko septynis vai- 
,kus.

Yakima, Wash. — Darbi
ninkas varguolis Don Hop
kins nešė penkias mylias la
voną savo kūdikio pas arti- 
miausį graborių. Neturėjo 
iš ko pasamdyti vežiką.

del “Dai-

pasirody- 
turim bū-

organizacijas bei 
chorus; todėl kiekvienai iš
pultų sukelti po $4.35, kas ir 
sudarytų $200.10. Bet 
gero pasidarbavimo mes 
lim dūbeltavai sukelti.

Delt^ šios organizacijos
jaus tirėtų sudaryti bendrus 
komitetus: Amerikos Lietuvių 
Darbininkų Literatūros Drau
gijos kuopos, Lietuvių Darbi
ninkių Susivienijimo Amerikoj 
kp., LDS, chorai ir komunistų 
frakcijos.

: Kiekviena kolonija išsidirb- 
kit sau planą, kokiu būdu jūs 
galėsit pasidarbuoti 
ly Workerio.”

Į 6 savaites nuo 
mo šio atsišaukimo
tinai pasidarbuoti, kad sukė
lus mums skirtą kvotą $200.00.

Pinigus, draugai, tuojaus 
siųskit tiesiai “Daily Work- 
eriui” šiuo adresu: 50 East 
13th Street, New York City, 
o raportą pasiuskit J. Grybui, 
44 Chapel Ct., Norwood, 
Mass. Tas, draugai, būtinai 
reikalinga, kad žinojus, kiek 
lietuviai darbininkai pasidar
buos, ir parems savo klasės, 
komunistinį dienraštį.

Visi draugai ir draugės, su- 
remkim pečiais prie šio darbo 
ir padarykim jį šimtu nuo
šimčių sėkmingą. ,

Komunistų Partijos Lietuvių 
Frakcijos Pirmo Distrikto 
Biuro

Sekr. J. J. Grybas-

Pašovė Mainierį

PITTSBURGH, Pa. — 
Frick • Footdale kasyklos 
ginkluoti sargai. pašovė ir 
sužeidė mainierį Earl Batch, 
kuris dalyvavo pikieto lihE 
joj. Pribuvo valstijos kazo
kai terorizuoti streikuojan
čius mainierius.

Mokyklos Vaikai Streikavo, 
už Paliuosavimą Streiko 
Vadą '

GALLUP, N. M. — Du 
šimtai mokyklos j vaikų,; pa
skelbė streiką už paliuosavi- 
mą mainierių streiko vadų. 
Miesto valdžia pareiškė, kad 
vaikai bus baudžiami po $5, 
jeigu nesugrįš į mokyklą. 
Bet vaikai neklausė ir strei
kavo, kol unijos v, 
paliuosuoti.

i

Gandai apie Greitą Pripaži
nimą Sovietą Sąjungos

WASHINGTON. — Aug
uti Roosevelto ^valdžios vir
šininkai kalba, kad Roose- 
veltas Sovietų Sąjungą ren

 

giasi pripažinti/greitu lai- 
jku. Spėjama, ad pripaži
nimas bus suteiktas su 
kričio 1 d.

Roosevelto Valdžia
Nepasitrauksianti

WASHINGTON. — Roo
sevelto valdžia nepaisanti 
užsienio spėkų zurzėjimų 
prieš budavojimą naujų ka
riniu. laivų. Karo Jai vyno 
programa būsianti prave
dama gyveniman ant šimto 
procentų. 1 '

Saugokitės Niekšo
Philadelphia, Pa.—Čionai 

iš Jaunųjų Komunistų Ly- 
(gos tapo išmestas tūlas Sid
ney Greene, kaipo, vagis ir 
darbinihkų klasės priešas. 
Sučiupta, kad su savo broliu 
jisai apvogė dvi šeimynas ir 
paspruko su Komunistų 
Partijai priklausomu auto
mobiliu.
amžiaus, 5 pėdų ir 7 colių 
augščio, sveria 150 svarų, 
geltonais plaukais.

Jis yra 23 metų

Mainieriai Maršuos j 
Pennsylvania

MORGANTOWN, W. Va. 
^—Rugsėjo 21 d. Scotts Run 
distrikto mainieriai nutarė 
masiniai maršuoti į Penn
sylvania ■ ir padėt mainie- 
riam streiką laimėti. Ma
noma, kad susidarys apie 
du šimtai automobiliu, kurie 
bus pilni mainierių ir va
žiuos į Pittsburgho apielin-

Bando Išprovokuoti Čili 
Komunistus

Po! SANTIAGO, Čili. — 
licija paskelbė, būk ji sučiu
pus komunistų suokalbį iš
sprogdinti Jungtinių Valsti
jų konsulatą Čili sostinėje. 
Tai aiški policijos provoka
cija, $es komunistai tokiais 
darbais neužsiima.

Arkansas Mainieriai 
Paskelbė Streiką

GREENWOOD, Ark.
Šios apielinkės keli tūkstan
čiai mainierių išėjo į strei
ką ir protestuoja prieš N- 
RA kodeksą.

Raudonos Vėliavos

Boston. — Grand džiūrė 
apkaltino penkis bankierius. 
Kaltinami pavogime $450,- 

ir

Rio de Janeiro. — Sao- 
bento upėje rastas 540 gra
mų dydžio deimantas. Jo 
vertė $800,000.

000 grynais pinigais 
$183,000 vertės bonų.

Kiek Šarkis Uždirbo?
Viename laikraštyje užti

kau aprašymą svarbesnių 
kumštynių, kurios įvyko lai
ke paskutinių septynių me
tų. Šarkis irgi kumščiavosi

Washington. — Valdžios
Nacionalė Darbo Taryba pa
skyrė tūlą Richard News- apie septynerius metus. Ba- 
tadt arbitratorium Paterso- jamų už kumštynes per tą 
no audėjų streiko. Tas su- laiką jis turėjo virš 768,000 
tvėrimas bandys streiką su- dolerių.
laužyti. Audėjai turi Ujdė- tus vidutiniai “uždirbo” po 
ti ir jokiems arbitratoriams virš 100,000 dolerių. Geras 
nepasiduoti, nes jie yra bo-' darbas!
3ų agentai.

’Reiškia jis į me-

P. š.

GREIČIAUSIAS KELIAS Į TĖVYNĘ

* Bremen
_ Europa
'Dienas j LIETUVĄ
Specialiai traukiniai, stdvinti šalimais garlaivio 
Bremerhavene, užtikrina labai patogia kelionę į

LIETUVĄ 
Informacijų klauskite pas vietinius agentus, arba

NORTH GERMAN LLOYD
57 BROADWAY - NEW YORK

rt>

<t>

rt> 
<■> 
(!)

Mūšy Specializacija yra Moksliškas 
Ištyrimas Akiy Pritaikymui Akinių

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

visą darbą atliekame patys ant vietos, tuomi mes sutaupome jums
mažiausiai 25%. Jau 30 metų kaip laikomės šioj vietoj.

PATARNAUJA 3 
DAKTARAI:

rt>

rt>

HAVANA, Kuba. — Bu
delio Machado laikraščio 
“Heraldo de Cuba” namas 
apdegintas ir apgriautas. 
Ant viršaus ir ant langų iš
kabintos raudonos vėliavos, 
kaipo ženklas, kad darbi
ninkai atkeršijo ^tiems, ku
rie per devynis metus lake 
jų kraują ir žudė jų vadus.

Havant, Kuba. — Reak
ciniai studentai surengė de
monstraciją už valdžią. Ko
munistai buvo atėję su rau
donomis vėliavomis, bet 
liėija užpuolė ir išvaikė.

po-

rt)
rt>

rt>

p

rt>

rt>

Dr. Anthony Stenger
Dr. Fred E. Burnham

>

Dr. Theodore Conklin
Ofiso valandos: nuo 9 vai. iš ryto iki 9 vai. vakare. 

Penktadienį iki 5 valandai vakare.

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

rt>

<

<!>

JUOZAS KAVALIAUSKAS
t

Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New 

Jersey Valstijose
Užtikrinu, kad mano pa
tarnavimas bus atatinka- 
minusias ir už prieinamą 
kainą. Nuliūdimo valan
doje, prašau kreiptis prie 
manęs sekančiu antrašu:

,1439 South 2nd Street, 
PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Bell—Oregon 5136 
Keystone—Main 1417

«
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Pasilinksminkite ir
Paremkite Tarp. D.

Apsigynimo 17 K p

Jersey City Kalbės
Dr. J. J. Kaškiaučius

Tarptautinio D a r b i n inkų 
Apsigynimo lietuvių 17-ta kuo
pa turi išvažiavimą rytoj, ne- 
dėlioj, Forest Parke—su už
kandžiais, gėrimais, žaislais.

Darbininkai ir darbininkės, 
važiuokite j šį parengimą. 
Įžanga veltui, o vieta sveika 
ir graži—pakvėpuot tyru oru 
miške, pasišnekučiuot. pasi
linksmint su draugėmis ir 
draugais, sueit žmones, kurių 
paprastai, nesueiname, pažaist, 
padiskusuot,—ir tuo pačiu žy
giu parodyt pritarimą Tarp- W- 
tautiniam Darbininkų Apsigy- tmpgi 
nimui, kuris kovoja už pa- 
liuosavimą darbininkų veikėjų 
iš kapitalistinės “teisybės” na-: 
gų.

Rengėjai-

Kost wok Siuvęjy Streikas Didėja
Streikierių Eilės Kasdien Auga; Pikietavimai Darosi Ener- 

gingesni, Nežiūrint Užpuolimų ir Areštų.

SKAITYK LAISVĘ
ir kitiems užrašyk

PARDAVIMAI

<!>

<!>

<!>

<!>LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerkonišku Stilium

<t>

<!>

PARSIDUODA restaurantas labai pi- į 
giai arti prie dokų ir iš laivų dar- i 

bininkų galima daryti gerą pragyve
nimą. Randą pigi, pardavimo prie- ( 
žastj patirsite ant vietos, 169 Perry 
St., New York City.

Kostumeriškų kriaučių ir bu-1 kieto iškabas ir apmušė du pi- 
šelmanų (rankinių) streikas..vis kietininku, manydami, kad to- 
dideja, kasdieną prisideda nau- kiais užpuolimais išgąsdins dar- 
jų ir energingų kovotojų j strei-i 
kierių eiles.

Rugsėjo 15 ir 16 d. kriauČiai 
keturiolikos kostumeriškų dirb
tuvių buvo iššaukti j streiką, o 
18 d. prisidėjo dar dvi dirbtu
vės.

Kasdieną mažiau ar daugiau 
siuvėjų vis dar išeina j streiką, 
rašosi j kairiąją uniją, stoja po 
vėliava Needle Trades Industri
nės Unijos.

“Kutteriai”’ ir “čąpperiai”
(formų-petrinų dirbėjai ir au
deklų sukirpėjai) yra šaukiami 
i visuotiną streiką. ‘ -

Nemaža kirpėjų dalis turėjo 
porą susirinkimų; daugelis jų 
jau išėjo į streiką ir susidėjo 
į daiktą su siuvėjais. Yra ir to-

<♦>

<į>

d>

<♦>SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pabandykite!

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisves” Name

Brooklyn, N. Y.

jbininkus ir galės, sulaužyti 
! streiką.
»■ *•

Tą pačią dieną masiniame 
streikierių. susirinkime buvo 
nutarta, kad ant rytojaus, 
rugs. 21 d., 8 vai. ryte visi 

'būtų masiniame pikietavime 
ant 5th Avė. Tad į pikietą 
susirinko nemažai darbininkų. 
Policija' areštavo penkis pikie- 
tuotojus; bet trumpu laiku 
unija uždėjo paranką ii' jie 
tapo paliuosuoii.—“-Tai dar vie
nas įrodymas, kad ponai nėra 
darbininkų draugai, ld tik iš
naudotojai.

Kriaučių bosai j’au pradėjo 
svyruoti. Kur nors susitikda
mi su savo darbininkais, jie 
pradeda kalbinti, siūlydami 
daugiau algos ir trumpesnes 
darbo valandas. Vienas bosas, 
tuo būdu, prižadėjo savo dar
bininkams mokėti $30 algos 
už 40 valandų' darbo savaitę, 
o kitas saviškiams 
daugiau mokėti.

Yra neoficialių 
kad greitoj ateityj 
priversti nusileist ir 
baigsis. ‘

(224-226) ' <♦> <♦>

<!> <!>PALEI .'d/delį kelią (Highway) ak- 1 
rais parsiduoda žeme .prie Free

hold, N.1 J., $500 už akrą'. Palei ki
tais keliais, frontiniai akrai arti 7 • i

Rengia prakalbas • Laisvės 
Pašalpinė Draugija. Jos įvyks 
sekmadienį 8 d. spalio (Oct.), 
Ukrainiečių svetainėje, po No. 
163 Marcer St., Jersey City, 
N. J. Prasidės 4 vai. po pie
tų.

Pirmu sykiu mūsų kolonijoj 
kalbės Daktaras J. J. Kaš- 
kiaupius temoje “Sveikata ir 
Jos Užlaikymas.”

Gerbiamoji Jersey City lie
tuviška visuomenė yra kviečia
ma atsilankyti į šias svarbias ( 
prakalbas ir išgirsti daug nau- j 
dingo apie sveikatos užlaiky- •

Prelegentas - kalbėtojas ^įy mažų dirbtuvių, kur patys 
atsakinės į pastatytus į>osai atlieka kirpėjų darbą; su 

tokiais bosais darbininkai nieko 
bendra neturi.

Jau dingo dirbtina, ironiškai- 
bizniška šypsą nuo bosų veidų; 
ir išnaudotojai pradėjo rodyti il
gus, riestus draskančius vilkų 
dantis prieš savo darbininkus.

Rugsėjo 20 d. bosų nusamdyti 
mušeikos užpuolė ramiai pike
tuojančius streikierius ant 5th 
Ave., New Yorke. Sudraskė pi-

atsakinės 
klausimus ir kt.

Tad nepraleiskite šios pro
gos; ne tik patys ateikite, bet 
kitiems pasakykite ir 
gus atsiveskite.

širdingai užkviečia
Komitetas.

drau-

Aido Choro Dramos
Grupės Atydai 2,000 Demonstracija

Draugai ir draugės, visi 
Dramos Grupės nariai, daly
vaukite susirinkime, kuris 
įvyks pirmadienio vakare, 
rugsėjo 25 d* 7:30 va]., “Lais
vės” svetainėje.

Jau artinasi lošimų sezonas; 
reikės daug kas aptarti ir pa
veikti.

Stengkitės atsivesti ir naujų 
narių į Dramos Grupę.

prieš Hitlerininkus

<!> <♦>

4

žada dar

pranešimų, 
bosai bus 

streikas

A. Mureika.

rą. Kreipkitės Central National j_______________________
Bank, Freehold, N. J., Trustfee.

į e j
-------- ,——'Laisvė Gaunama ant

Sekančių Stočių

Brooklyne:

Parsiduoda saldainių krautuvė ge
roje biznio vietoje. Krautuvė iš 
fronto ir 
Pardavimo 
vietos.

145 Ten

vietoje. Krautuvė 
3 kambariai gyvenimui, 
priežastį patyrsite ant

Eyčk St., Brooklyn, N. Y.
I • , (222-227)

Bedford Avenue
Bedford Avenue
Berry Street
Grand Street
Grand Street
Grand Street

JONAS STOKES 
FOTOGRAFAS 

pranešu savo kostume- 
kad perkėliau savo studiją 

naujon vieton, 
po numeriu 
612 Marion Št,, 
kampas Broad
way, Chauncey 
Street stotis 
Brooklyn, N. Y.

Naujoj 'vietoj 
g t u d i ja daug 
geriau įrengta, 
todėl paveikslai 
padaromi kuo- 
puikiausi.

STOKES
kampas Broadway

IŠRANDA VOJIMAI
PASIRANDAVOJA krautuvė ir gy

venimui kambariai, 3 ir 4 kamba
riai, elektra, baltos sinkos ir kiti 
patogumui. Randa nepaprastai pigŲ 
32 Scholes St., Brooklyn, N. Y.

(223-224)

Jakučių Darbininkių
1 Generališkas Streikas

.NEW YORK. — Rugsėjo 19 
dieną paskelbtas visuotinas 
moteriškų bliuzių ir Jaku
čių (blouse ir waist) darbinin- 

darbininkų streikas, 
vedė dešinioji Inter- 

Ladies’ Garment 
Unija, priklausanti

NEW YORK. — Ketvirta
dieni 2,000 darbininkų, stu
dentų ir kt., su komunistais 
priekyje. padare šturmingą 
demonstraciją prieš Vokietijos 
konsulatą. Reikalavo paliuo- 
suot Vokietijos komunistų va
lus, prieš kuriuos hitlerininkai 
užvedė mirties bylą, padary
dami šlykštų prieš juos’ su
moksią. Buvo demonstruoja
ma sykiu prieš terorizavimą 
žydų ir kitų tautinių mažumų. 
Bet Hitlerio konsulas pasislė- 
oė arba pasišalino. Kada de- 
montrantų išrinkta delegacija 
ėjo pas konsulą, delegatams 
buvo pranešta, kad konsulatas 
uždarytas delei žydų švenčių. 
Tai turėtų, būt lyg ir “pagar
ba” žydams. Argi iš to pa
siteisinimo neišėjo pikta pašai
pa prieš pati hitlerieti konsu
lą!

ir svetainė po kairei. Iš New 
Yorko-Brooklyno taipgi North
ern Blvd.

Užprašo.
Komisija.

(221-224)

Greit Laimėtas Streikas
NEW YORK. — Greičiau 

kaip per 24 valandas 100 dar
bininkų Lamport Manufactur-

mus kidnaperius, jų vadas 
Scarnici jau prisipažino, kad 

nužudęs 
policija

įvairiais laikais yra.' 
penkis žmones; bet 
apskaitliųoja, kad jis bus nu
dėjęs. iki dvylikai .žmonių, 
kaipo plėšikas, kidnaperis ir

| gengsterių vadas.

Newark, N. J.—Pašažieri-
ing Supply Kompanijos laimė- nis orlaivis, su dviem orlai- 

. vininkais ir penkiolika pa- 
.keleivių, ’ susidaužė. ‘ De
šimts' žmonių sužeista.' '

jo streiką. Bosai pridėjo $4 
daugiau algos per savaitę ir 
pripažino darbininkų komitetą 
šapoje.

Laikrodžius Valandą Atgal!

S UCCESSZ^ DIVIDE N DS
fft Since

S9DUSHWICK
SAVINGS BANK

GRAND ST. AT GRAHAM AVE, 8'KLYN.

MEDIKALIS PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTĮ
DR. FILURIN

.(Buvtisio nsistantų Hamburgo universiteto 
klinike).

LIGOS: O<lbs, kraujo ir lytlcs-šlapinimoai 
organų. Beskausmis gydymas garankš
čiuotų kraujagyslių. Patarimai Daktarų- 
Specialistų visose ligose.
Valandos: nuo 10 ryto iki 10 vakare 
Ncdėliomis: nuo. 10 ryto iki 2 po pietų 
113 W. 42nd ST. NEW , YORK 

tarpe Broąd>yay Įr 6tį» Avenue

X-RAY Pasitarimai ir-OHI egzaminavimas

PARSIDUODA Republic restauran- 
tas1 lietuviu ir kitų'’ tautų apgyven- ; 
toje vietoje, galima padaryti geras ! 
pragyvenimas.' Jau- daugelis metų, Į 
kaip čia laikosi restauranto biznis. Į 
Parduodu todėl, kad turiu kitą biz- 1 
nį. 475 Grand St., Brooklyn, N. Y. 1

, (221-226) ! 136 Irving Ave. 
-------- -- ------ ------- :----------------- | 1538 Dekalb Ave.

PARSIDUODA | So. 4th and Havemeyer Sts. 
Bedford Ave. and So. 5th St. 
187 
223 
222 
135 
287 
350
Marcy Ave. and Grand St. 
146 Union Avenue j
Metropolitan and Lorimer Sts.1 
617 Grand Street i
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

JONAS
512 Marion St., 

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

Šiuomi 
riams,

Sergančių Vyrų ir Moterų 
Chroniškos

New Yorke
Allen ir Canal St.
Bowery and Delancey Street 
Bowery and Houston Street 
3rd Avenue and 14th Street 
Chatham Square
Desbrosses and Greenwich St. 
685 Washington Street
6th Avenue and 42nd Street 
1st Avenue and 4th Street

kių ir 
Streikan 
national 
Workers
prie Amerikos Darbo Federa
cijos. Bet ir Industrinė Siu
vėjų Unija ragina visas dar
bininkes ir darbininkus eiti 
streikan ir kovoti, masiniai pi- 
kietuoti užstreikuotas siuvyk
las. Primena eiliniams na
riams, kad jie turi budėt, 
idant socialfašistiniai vadai ne 
parduotų streiką, kaip jie yra 
jau ne kartą pirmiau padarę.

Pirm streiko merginos už
dirbdavo tik $5 iki $17 j sa
vaitę. Dabar reikalaujama 
darbo nuo savaitės, o ne nuo 
šmotų; taip pat sutrumpint 
darbo laiką iki 35 valandų 
savaitėj ir mokėt, pavyzdžiui, 
opereiterėms ne mažiau kaip 
$21 dolerį.

Great Necko Žinios

NEW YORK. — Su šiandie 
12 vai. naktį, baigiasi vadina
mas “dienos šviesos taupymo 
laikas.” Reikia todėl laikro
džius atsukti vieną valandą at
gal. Geriau tatai padaryt 
pirm eisiant gult.

Streikierė.

Už Laikraščių Vogimą 30 
Dienų Kalėjiman

NEW YORK. — Už laikraš
čių glėbio pavogimą B. Gunz- 
ler, veikiausia bedarbis, nu
teistas 30 dienų kalėjiman.

Pirmyn Choras rengia šo
kius bei pasilinksminimo va
karą, kuris įvyks subatoi. 
rugsėjo (September) 23 d.. 
Manhasset Lakeville Fire Hall 
svetainėje (Station 4), Little 
Neck, Long Island, N. Y.

Pramoga prasidės 8 vai. va
kare ir trauksis net iki ryto. 
Įžanga 35 centai.

Bus gera muzika šokiams, 
— alaus, sodės ir kt. . 
taipgi užkandžiu ir įsigėrimu 

, Draugai darbininkai, 
myn Choras laukia iūsu 

į mos. Tad ateikite į šį 
i linksminimą į naują ir 
. svetainę, o būsite visi paten- 
' kinti.

Kelrodis: Iš Great Necko— 
Cutter Mill Road iki Northern 
Boulevard; čia atvažiavus, pa
sukite po kairei ant Northern 
Blvd.; tuoj už vieno bloko bus

Pir- 
para- 
pasi- 
gerą

Pasikorė Ligoninėj
Brooklyn State Hospitalyj 

pasikorė ligonė Mary Schro
der, 33 metų amžiaus.

Pasinaudokite proga kolei pre
kės numažintos abelnai ant visų 
fotografijų kaip tai, vaikučių pra
dedant mokyklas, šeimynoms, ves
tuvėms ir pavienoms ypatoms.

M. KICHAS FOTOGRAFAS 
kampas Union Avė.

499 Grand St.
Brooklyn? N. Y.

Kidnaperis Užmušė Dvyliką? j
NEW YORK. — Detekty

vam suėmus septynis įtaria-

SOVIETŲ ŽUVIS
Krautuvėms proga įsigyti Sovietų 

žuvies už žemą kainą
Penkių Rūšių Žuvys

10 kenukų kiekvienos rūšies, 
viso 50 kenukų

Už $5.75
Persiuntimas apį^pkėtas. Pinigus 

prašome prisiųsti iš anksto

“L A IS V e”
427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y. |

Telephone, Evergreen 6-5310

<

Ko

Phone, EVergreen 8-9130 Ignition Specialist

WOLF AUTO REPAIRS
TRUCKS AND PLEASURE CARS REPAIRED

Patenkinančiai ir už prieinamą kainą sutaiso automobi 
liūs. Speciališkai gerai atlieka sekamus darbus.

Welding-Straightening-Body Work-Duco Spraying.
All Work Guaranteed. Towing Pay and Night

5-11 COOK STREET, BROOKLYN, N. Y.
, 1 y » ' 1 ' I ■ •

Near Manhattan Avenue

VYRAI IR MOTERIS
KURIEMS REIKALINGA I ’

Viršutiniai ir Apatiniai Setai Dantų ar Bridges ir kurie
Reguliariai Užsimokėti Dentistinę Kainą, pasirinkite 

lankykite specialėmis. dienomis: -
Penktadienį 
šeštadienį

Sekmadienį, nuo 10 vai. iš Ryto iki 1 po Pietų

DR. B. SHIFERSON
403 East 14th Street, Kampas 1st Avenue

New York City 
Kliniko ir Dispensary Kainos 

Ekzaminacija Veltui—-Priimame Savaitines Mokestis

Negalite 
laiką

Nuo 9 vai. iš ryto iki 9 vakare

J. GARŠVA

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau ūmias ir chroniškas vyrų ir 

moterų ligas kraujo ir odos 
Padarau (Styrimus kraujo ir Slapumo

DR. MEER
W. 44th St. Room 302

New York, N. Y.
Valandos Priėmimo:

Ryte nuo 10 iki 1. Po pietų nuo 4 
iki 8 valandai vakare

Sekmadieniais nuo 11 ryto iki 12 dienų
Telefonas Lackawanna 4-2189

Ligos Gydomos 
v 

šiandien įteiki
te delei savo svei
katos ištyrimo, o 
jums bus išaiškin
ta, kaip jūs fiziši- 
kai stovite.

Odos Nušašėji- 
mai, Nervų Ligos, 
Abel nas Silpnu
mas, Skilvio Žar
nų ir Mėšlažar- 
nės Ligos, Nervų

įdegimas bei ReumatiŠki Nesveiku
mai. <

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

X-Spinduliai, Kraujo ištyrimai, La
boratoriniai Tyrimai, Serumų bei 
čiepų Įšmirkštimai.

Prieinama Kaina 
Sąlygos pagal jūsų išgalę 

Ištyrimas ir Patarimas Veltui
KALBAM LIETUVIŠKAI

156

O

DR. ZINS 
no East 16 ST. N. Y. 
Tarp 4th Avė. ir Irving Place

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

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

XXXXXXXXXXXXXXXXX
Graborius (Undertaker)

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir kerietas veselijoms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimams.

c

NOTARY 
PUBLIC

Telephone Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS 
LIETUVIS GRABORIUS 

/ (Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoju tin

kamai ir už prieinamą kainą 
' ' Parsamdau automobilius vestu
vėm, parėm, krikštynom ir kito
kiem reikalam. .■ ? (
402 Metropolitan Avenue 

(Arti Marcy Avenue) 
BROOKLYN, N. Y.

TEL. STAGG 
2-5043

INCMATHEW P. SALLAS 
(BIEL A USKAS) 
G R A B O R i U S 

UNDERTAKERS AND EMBALMERS 
'l 660 GRAND ST. BROOKLYN. N. Y.

MŪSŲ. (STAIGA ATLIEKA SEKANČIUS DARBUS: 
MIRUSIUS PARVEŽAM IŠ VISU ŠALIŲ, IR IŠ ČIA 
PASIUNČIAM ( KUR KAM REIKIA. TURIM PRIVATIŠKĄ 

- pIRMĄJAI PAGALBAI AMBULANSINĮ AUTOMOBILIŲ, 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI ( LIGONINĘ IR 

’* PARVEŽTL TURIM MOTĖM MIRUSIOMS MOTERIMS 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM' GRAŽIA^ VIETĄ SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS ( MUS, O MES 
KUOGERIAUS1A1 PATARNAUSIM.

MŪSŲ RAŠTINE ATDARA DIENĄ IR NAKT( MŪSŲ 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.

DR. HERMAN MENDLOWITZ
Evergreen 7-8738 Evergreen 7-1643

Lietuviai Meisteriai-Budavotojai
ALEX & URBAITĖS

GENERAL CONTRACTORS 
Carpentry, Painting 

Art Decorating 
Pertaisome senus namus ir būda

vo jame naujus, Perbūdavo jame fron-^ 
tus, sudedame duris ir įdedame sie
tus (screens) į duris, langus ir 
porčius.. Dengiame stogus visokiems 
namams ' >
51 Meserolė Street
Brooklyn, N. Y.

188 South 3rd Street
Brooklyn, N. Y.

Praneša viauomenei, jog jis atsidaro savo ofisą 
Williamsburghe:

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

Telefonas Evergreen 6-3959
iki 4 kas dien, se redo m s ir subatoma 
iki 7:10 vai. vakarais.

Ofiso* valandos nuo 1 
nuo 6

NEDfiLIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto

FLATBUSH OFISAS 
2226 Avenue J 

Kampas K. tlrd St.




