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Darbininkai Vi«ų Salhj,; 
Vienykitės! Jūs Nieko 
N e p r a 1 aimėsite, Tik * 
Retežius, o Išlaimėsite 
Pasaulį!
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Drg. Valerian Kuibyšev, 
šiomis dienomis miręs So
vietų Sąjungos Antros 
Penkmetės Plano uoliau
sias vykdytojas, Liaudies 
Komisarų Tarybos vice

pirmininkas.

Hitler Nukirstas Galvą 
Amerikiniam Šnipui

BERLYNAS. — Užvesta 
byla prieš Jungtiniu Valsti
jų pilietį Richardą Roidere- 
rį iš Clevelando, kaipo šni
pą. Reikalaujama jam gal
vą nukirsti. Užrašų kny-

SOVIETŲ SĄJUNGOS LAIMĖJIMAI IR KOVA UZ TAIKĄ
QrwziWn Pramonė 130 Nuošimčiu ^ZIA! NEUŽILGOHauptmąirao ĮMelas apie! $250,000 KYŠIS UŽ 
Sovietų 1 ramonc 130 Nuošimčių

KARINę TARNYBĄ
BERLYNAS. — Hitlerio 

karo ministeris Jost ir kiti 
augšti valdininkai rašo įvai
riuose žurnaluose, kad ne
užilgo Vokietijoj turės būt 
įvesta visuotina kariška

Augščiau, Negu 4-ri Metai Atgal,
O Kapitalo Šalyse Susmukimas
Drg. Molotovo Raportas Sovietų Sąjungos Kongresui apie 

Proletariato Diktatūros Pasiekimus: Gamybos Pakėlimą, 
Kolektyvizaciją, Kultūrą ir Kovą už Taiką.
MASKVA. — Į dabar at

sidariusį septintą visos So
vietų Sąjungos kongresą su
važiavo 1,970 delegatų. Jų 

x_. .. , v - Į išrinkime dalyvavo 90,000,-guteie pas j) radę suzyme- ono niHpXiu 
tus kariškus Vokietijos sek- į p ų’ 
retus. Jis kaltinamas dar į 
tuom. kad suklastaves leidi
mą išsivežti iš 
$180 aukso.

Tuom teismu 
kai atsimokėsią 
koj teisiamą jų sėbrą Haupt- 
manną, kaipo Lindberghų 
vaiko vagį ir nužudytoją. 

i

Vokietijos

hitlerinin- 
už Ameri-

■H—

su pirmesniais metais, bet 
Jungtinėse Valstijose ga
myba vis dar tebestovi 33 
nuošimčiais žemiau negu 
1929 metais; Francijoj pra
monė pereitais metais nų- 

' Kongresą Didžiojoj Krem- puolė žemiau 1933 metų, ir 
liaus Svetainėje atidarė M. dabar ji stovi 29 nuošim- 
Kalininas, Sovietų Sąjungos čiais žemiau negu 1929 m.;
pirmininkas, suminėdamas Italijos .gamyba sumažėio 
teroristų nužudytąjį S. Ki-120 nuošimčių! Vokietijoj 
rovą ir mirusį Valeriana * 1934 metais pramone kiek 
Kuibyševą. Jiems pagerbti I pakalo, bet vis dar 14 nuo-
atsistojo visa publika.

Kongreso prezidiumas su
darytas iš 38 dalyvių. Į jį 
įeina J. Stalinas; Bliucheris,

Nupuolė Prisidėjimas Sg kry0^ ““g 
prie Pasaulinio Teismo Lenin-» v1Slč:* M lnrk-1 K f)o-annvin. Vnvn_
WASHINGTON. '-^’Pre

zidento Roosevelto pagei
davimas prisidėti prie Pa
saulinio Teismo negavo rei
kalingų dviejų trečdalių vi
sų senatorių balsų. Už jį 
balsavo 52, o prieš 36 sena
toriai; trūko septynių balsų. 
Taigi sumanymas nupuolė.

Pasaulinis Teismas neva 
rūpinasi .ramiu būdu iš
spręsti kivirčus tarp įvairių 
šalių.

Bendras Socialistą ir 
Komun. Frontas N. J.
NEWARK, N. J. — Pa

daryta bendro fronto sutar
tis tarp Komunistų Partijos 
šeštos sekcijos ir Socialistų 
Partijos Essex pavieto or
ganizacijos. Abidvi organi
zacijos išvien kovos už Dar
bininkų Bedarbių Socialės 
Apdraudos Bilių H. R. 2827, 
bendrai rems ‘visuotiną pa- 
šalpinių darbininkų streiką; 
ir suvienytomis jėgomis 
dirbūosis prieš gubernato: 
riaus Hoffmano sumanymą 
įvesti 3 nuo’šimcių taksus 
ant pirkinių-pardavinių.

Sakoma, kad užptto- 
Sukilimas

Sukilimas Uruguayuje
COLONIA. — Didelis bū

rys ginkluotų piliečių už
puolė Uruguayans kareivi
nes,
likai atmušti, 
eina prieš prezidentą G. 
Terrą. Prie sukilėlių prisi
dėjo stambi Colorado Ko
vos Partija, tautiška orga
nizacija. Areštuota 100 val
džios priešų. Keliose vieto
se tebeverda mūšiai tarp 
kariuomenės ir sukilėlių.

M. Gorki, Kaganpvįč,.yQro- 
šilov, Molotov ir kiti senie
ji bolševikai. Jų pasirody
mas ant pagrindų, ypač 
drg. Stalino, sukėlė nesvie
tišką entuziazmą ir širdin
giausius sveikinimus iš kon
greso delegatų nusės. Visi 
prezidiumo nariai išrinkti 
vienbalsiai. Pirmininkauja 
Kalininas, sekretoriauja Je- 
nukidze.

Molotovo Raportas
i Drg. Viačeslav Molotov, 
| liaudies komisarų pirminin- 
! kas, raportuodamas primi
nė, jog laike pirmesnio kon
greso . keturi metai atgal 
dar tik vienas trečdalis val
stiečių buvo kolektyvizuota; 
dabar gi 90 nuošimčių jų 
kolektyvizuota ir tik 10 i 
nuošimčių dar nėra kolekty
vuose.

Per paskutinius keturis 
metus Sovietų gamyba dau
giau negu antra tiek padi
dėjo, kuomet kapitalistinė
se šalyse pramonė visur su
smuko. Ir, ^buržuazinio pa
saulio krizis tęsiąsi, jo kul
tūra*' puola'žemyn. , T,up pa
čiu laiku visose kapitalisti
nėse šalyse .griežtėja darbi
ninkų kova ;su išnaudoto
jais. > Bendrasis . kapitaliz
mo krizis • prasidėjo dau4 

įgiau kaip 10 metų atgal, tik 
per paskutinius šešis metus 
jis ypatingai paaštrėjo, ir 
senosios tvarkos puvimas 
toliau eina vis sparčiau.Kri- 
zį kenčia ne tik pramonė, 
bet ir lauko ūkis kiekvienoj 
buržuazinėj šalyj. Krizis 
purto ir ardo kapitalistinius 
finansus, kreditą, prekvba 
ir visus kitus ekonominio 
gyvenimo reikalus kapitalo 
valstybėse.

Nors 1934: metais tūlose 
buržuazinėse šalyse pramo-

šimčlų silpniau eina nėgu 
1929 metais. Anglijoj ga
myba dačjo arčiau 1929 me
tų lygmalo, negu kurioj ki
toj kapitalo šalyj, bet vis 
dar nepasiekė'nei to laips
nio, kuriame stoyėio pirm 
pasaulinio karo. Tuo pačiu 
laiku Sovietų šalies gamy
ba pakilo 130 augščiau negu 
1929 m. ' ’ ‘ '• ’' 5

' . ; I ■ * ! . )

Kapitalizmo Smukimas Ne 
suturimai Eina Savo Keliu

Bendrai imant kapitalis
tinio pasaulio pramone 
šiandieną stovi 24 nuošim
čiais žemiau 1929 metų lyg
mens. Žemiausias 1932 me- 

• ,tų nupuolimas -perėjo į sa
votiškos rūšies depresiją 
(susmukimą). Tai yra skir
tingas reiškinys negu buvo 
pirm pasaulinio karo: tuo
met po krizio vėl pramonė 
išbujodavo. Dabar gi iš 
krizio aštrumo į savotišką 
depresiją, kuri liudija apie 
kapitalizmo puvimą pasku
tiniuose jo gyvenimo laips
niuose.

22,000,000 Bedarbių
1933 m. kapitalistiniuose 

kraštuose buvo 22 iki 23 
milionų bedarbių, , o 1934 
metais ne mažiau kaip 22 
milionai., Nežiūrint/,. j o g 
pernai šiek tiek- pakilo ga
myba, bet darbininkų algos 
liko tos-pačios arfeą dar bu
vo nukapotos.* Visose, įkąpf-J 

.balistinėse r šalyse [ sųsmp^ 
bei susipainioję <finansiniąi

taip

ji kultūra. Tai proletariato 
diktatūros nuopelnas.

Karo Pavojus
Jokiai kitai saliai

negręsia. karo pavojus, kaip 
Sovietų Sąjungai. Todėl ji
nai- tri būt pasirengus ap- 
giht savo rubežius; ir todėl 
per kelis paskutinius metus 
įtaisyta nemažas skaičius 
tvirtumų vakariniame ir ry
tiniame pasieniuose prieš 
užpuolikus. Paaugo ir So
vietų karo laivynas, ypač 
pojūrinės valtys, bet visa 
tai yra taikoma apsigyni
mui, o ne užpuolimui. Dau
ginama atilerijos pabūklų 
skaičius, tankai ir lėktuvai, 
kad imperialistams nebūtų 
taip drąsu užpulti Sovietus 
ir kad galima būtų atmušti 
užpuolikus.

Tuo tarpu besitęsiantis 
krizis jkapitalistinėse šalyse 
aštripa pavojų' > karo, per

KARO LAIVŲ 
. KONTRAKTUS f, 
WASHINGTON. — A3J! 1 

Hitlerio rėmėjas, pakartoti- vokatas A. B. Gravem sakėj ’ 
nai tvirt’no, būk jis gavęs kad jeigu duos $250,000 ky- 
virš $14,000 pinigai iš savo šio L. R. Wilder, buvęs pa
buvusio draugo Isidoro zidentas N. Y. Laivų Sta- 
Fischo, kuris paskui sugrį- tymo Korporacijos, tai kor- 

• Tai poracija gaus iš valdžios 
“ ' ’ ’ i lai-

keta už žadamą Lindberghų vam statyt už 10 iki 15 mi- 
vaiko sugrąžinimą. Tuos 
pinigus valdžios agentai ra
do paslėptus Hauptmanno 
garaže. Hauptmann taipgi 
sako, lįad jis pasidaręs 
daug pinigų, išvien su Fi- 
schu gembleriaudamas Wall 
Stryto Šerais 1932 metais. 
Bet teisme buvo parodyta 
Hauptmanno rašytas laiš
kas Fischo broliui Vokieti- 

protestas prieš sSi* j1' 1S t0 
paBal keri bt.la)» « 

slopinama kovingų darbi- Bieta s^
n ! Paties Hauptmanno užra

šai rodo, .kad jis buvo gavęs 
i iš Fischo tik $2,000 už savo 
šėrus. < Teisme įrodyta, jog 
Hauptųiannas pradėjo se
rais gembleriauti tik po,to, 
kai buvo išmokėta $50,000 
už Lindberghų vaiko sugrą
žinimą.

* Įrodyta, jog kaip tik bu
vo išmokėta $50,000 už 
Lindberghų vaiką, 1932 m. 
balandžio 2 d., nuo tos die
nos Hauptmannas ir metė 
dailydės darbą.

FLEMING^N, J.— 
Teisiamas už . 
vaiko pavogimą it; nužudy
mą B. R. Hauptniannas,!

tarnyba, nepaisant uždrau-jžo Vokietijon ir mirė. r~
dimų pagal Versalės sutar-1pinigai, kuriais buvo išmo- užsakymą kariškiems

« 1 — j V V . .1 T • 11 1 ... w • i • 4tį. Verstinas visiem jau
niem vyram kareiviavimas 
tai esanti “vokiečių tautos 
akademija,” sako tie fašis
tai. ‘

Visuotinas 24 Valandų 
Streikas Brazilijoj

RIO DE JANEIRO. — 
Brazilijoj įvyko 24 valandų 
visuotinas streikas kaipo 
protestas prieš

ninku propaganda. Strei
kas sustabdė visus laik
raščius, uždarė bankus, per
traukė laivų krovimą įr ki 
tus darbus. Y..

lionų dolerių. Gravem bu
vo tarpininkas. tarp vieno 

i labai įtakingo piliečio ir lai
svų statymo korporacijos. O 
tas pilietis sėbravo su Roo- 
seveLo valdininkais.

Taip užvakar liudijo ty-. 
rinė j ančiai senatorių komi
sijai Wm. Calvin, sekreto- 
rius-iždininkas metalo dar- 
b.minkų unijų,' priklausan
čių prie Amerikos Darbo 
Federacijos, kuris pats bu
vo nuėjęs “aplankyt” Wild- 
erį.

v Albany,' N.’ Y. — Valsti-' 
jos seimo senato komisija 
ątmętė :• sumanymą, reika-' 

Vienur įvesta, kitur laujantį uždraust jauname- 
įvedinėjama fašizmas, tie- Čių berniukų ir mergaičių

|kurį buržuazija, ’ rengiasi 
(išeiti iš dabartinio susmu
kimo.

s i o g i n i o teroro režimas 
prieš smarkėjantį darbinin
kų judėjimą:

žingsniai Linkui Karo
Naujas imperialistinis 

karas būtų pavojus pačiam 
kapitalistų viešpatavimui, o 
vis dėlto daroma žingsniai 
linkui tokio karo. Japonija 
nesidrovėjo užkariaut Man- 
džuriją. Vokietija ir Japo
nija pasitraukė iš Tautų 
Lygos, kad niekas nevaržy
tų jų ginklavimosi. Paspir
ta į šalį Washington© su
tartis del karo laivynų ap
ribojimų, kuri buvo padary
ta 13 metų atgal. Imperia
listų diplomatai darbuojasi, 
beieškodami sau kariškų 
talkininkų.
Tiesioginis Kark) Pavojus; 

f Sovietų i Sąjungai,
< i Artimuose Japoni jos r vąj: 
džiai i rateliuose e atvirai1 kal
bama- apie-’ ‘reikalą, kąijo 
prieš Sovietų . Sąjungą.: Ke
liu ^Europos i šalių < valdžiosdalykai, k O Sovietų Šąįųn- liu įropos. J šalių, valdžios 

goję dar liko nuo , pereigų atvirai’tvirtina, i kad taį ųsą 
metų įžymus valstybinių . į storinė-jų pareiga atplėšti 
įplaukų perviršis.. fjPer pas-;!Įvairias žemes nuo Sovietų 
kutinius 4 metusi Sovietų Sąjungos. ’ ■ ;
kasyklos pagamino šešis sy
kius daugiau aukso negu 
pirmiau. Už pirkinius iŠ už-

Sovietų Taikos Politika, 
'• Atsakydama į tuos karo

Sovietų šalisJL M. A * B Jk v A-A • a w *** ■

s i e n i ų Sovietai visuomet grąsinimus,' 
laiku atsimoka grynais pi- labiau pasmarkino kova
nigais, o ne prižadais, kaip taika.^ Sovietai pipmi
kad buržuazinės šalys. .suhianė nepuolimo , sutartis 

; /- ir pęr* ketvertą naskutimų
Iš visų pasaulio šalių vien metų pasirašė tokias sutar- 

SoVietų Sąjungoj nėra be- tis su Pabaltijo kraštais ir 
darbės nei krizio, o vis di- su įvairiomis kitomis Ęuro- 
desriiu greičiu eina socialis- 'pos šalimis. Ir tai ne So-

ne truputį pakilo, , lyginant tjn^ statyba it auga bendro- Iviėtų kaičia, kad Japonija

darbą. Už vaiku darbo 
<‘teisę” kovojo klerikalai.

atsisako daryt nepuolimo 
sutartį su Sovietų Sąjunga.

Sovietų Sąjunga padarė 
apsprendimą, kas tai yra 
karinis užpuolikas -ir tarp
tautinėse k o n f e r encijose 
reikalavo, kad įyairios ša-

7 Žuvo Judžiuose
BOGOTA, Colombia. — 

Šioj paprastai šiltoj Pieti
nės' Amerikos respublikoj 
dabar tiek prisnigo, kadocv aaoar tieK prisnigo, Kaa 

lys darytų bendrus žings- nuo snjeg0 įlūžo-judamųjų 
mus pries pradedantį^ karą paveįksių. teatro stogas Me- I/’ O I 4*1 VX1 VI Ir n I ) /-v 4- Iaiikaltininką. Bet buržuazi
nės šalys išsisukinėjo nuo 
priėmimo to supratimo. Bet 
tuo supratimu vaduojantis 

’Sovietų Sąjunga padarė 
bendro savitarpinio apsigy
nimo sutartis nuo užpuoliko 
su pasieninėmis • Europos 
šalimis ir su Turkija, Persi
ja ir Afganistanu. “Mūsų 
užsieninės5 politikos pagrin
das,—sakė1 drg. ‘ Molotov, — 
yra palaikyti santaiką ir iš- 
y y styti - taikius ryšius itarp 
yisV šalių.”’ Tuo tikslu So
vietai šutiko < prisidėti; • ir 
įpri'ė1 Tautų Lygos; ! -
. “Kad Sovietų . Sąjunga 
yra * stiprus veiksnys1 už 
tarp tautinę taiką, dabar yra 
plačiai pripažįstama. Ir ki
tos'šalys paprastai jau krei
piasi į ’’ 'Sovietų Saiuriga, 
kuomet joms iškyla klausi-, 
m as del taikos nalaikymo ” 
Nes ir mažiausios pasiem- 
nės valstybės jaučia, kad 
Sovietai jd neužpuls, “Ir no
ta tvirtesnes taikai atramos 
visame pasaulyje, kaip mū
sų darbininkų ir valstiečių 
valdžia,” tarė drg. Moloto
vas, baigdamas savo rapor-

deline ir užmušė 7 asmenis. 
Dvylika sužeista.

R..
N

Penktadienį, vasario ttteh. 
1 d., šv. Jurgio Svetainėje, 
180 New York Ave., New
ark, N. J., sakys prakalbą 
R. Mizara, “Laisvės” redak
torius. Jis kalbės apie šiį 
dienų bėgamuosius reikalus, 
o taipgi apie vienybę su 
“skloka.” J. Janušonis iš
duos raportą iš Washingto- 
no darbininkų kongreso.

Pradžia lygiai aštuntą 
vai. vakare.

Visi Newarko lietuviai 
darbininkai kviečiami daly
vauti.

Įžanga veltui. ~

n*.

Ežerai Prarijo 10 Žmonių
• Užėjus šalčiams, beveik visi 

Zarasų apskritie^ ežerai už
šalo. Ledas ežeruose buvo ly
gus ir 'slidūs: Kriftunių Apy
linkių ūkininkai pradėjo ledu 
vaikščioti ir het važinėti. Bet 
netrukus prigėrė du žmonės, 
nes jie* įlūžo ir palindo po le
du.Taip! Sriaunių apylinkių 

iežerai iki; Naujųjų . Metų pra
rijo riet 10 žmonių. Tarpe jų 
nuskendo Kriaunių eigulis. Tik 
vėliau paaiškėjo, kad ežeruose 
ledas buvo tik pakraščiais tvir
tas, o. viduryje del menko šal
čio ledo sluoksnis buvo labai 
plonas,, kas apgaudavo žmonių 
akis.

reikalauja

Nors Krizio Metai, bet Alytaus 
Kapuose Vieta Brangiai

Kainuoja
Vietos klebonas kapuose lai

dojant numirėlį,
25 litų už vietą. Iš valdžios 
skirta žemė kapams nieko ne
kainuoja. O paimt už vietą 25 
litus pajamos visai gražios.

Smarkėja Pjudymas 
prieš Žydų Tauta

MUNICH. — Streicheris, 
leidėjas bjauriausio fašistų 
laikraščio “Stuermer,” iš
budino tūkstančius plakatų • 
ant sienų, stulpų ir tvorų, 
šaukdamas nieko nepirkti 
iš žydų. Ant plakatų—pa
veikslas žydo, įsikandusio 
peilį; ir stovinčio ant Talmu
do. „ Naziai pradėjo veik
liau pikietuoti žydų krau
tuves ir mušti einančius į 
jąsias. '• -

BAIGIĄSI PINIGAI
ŠALPOMS?

WASHINGTON, 
šalpų administracija 
kad turėsianti pinigu 
darbiams šelpti tik iki 
sario 10 d., o kas bus 
tai esą nežinia.

Klaipėda. — Užšalo Kur
šių mares augščiau Klaipė
dos, taip kad galima ledu 
vaikščioti.
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SUBSCRIPTION RATES

ŠtA' 189' kuopą, Tacoma, Washington.
Sekančios koųferenčijos pasisakė už 

Seipio sušaukimą: , ; < r .; . j j
„ L Lietuvių Delegacija Antrajam Kon

grese prieš Karą ir Fašizmą (įvykusiam 
Chicagoje, pereitais metais), kurioje da
lyvavo Chicagos Keistučio Pašalpinio 
Kliubo ir Amalgąmeitų' Unijos lokalų 54

šinlą, kad jau pasibaigė ma
no * prenumerata ir reikalas 
atnaujinti, tai, gobiamieji, 
aš jiims jjripitmęių $5.50 del 
“L.” atnaujinimo ir 50 cen
tų auka delei preso. Atlei
skite, kad taip ilgai nepri-

; “Gerb 
p'risįunč:

7

‘L.’ Red.:" Šiuoip 
$5.50 i ūž mano 
prenumeratą ir 
į preso fondą.

00.. ’Draugiškai
Ęrank Kašton, Springfield,. 
Ill.” '

aukoju 
Viso

Entered 
the Post

VJllkVVJVl — — — — — — — — — — —

Brooklyn, N. Y., per year--------------- $7.50
Foreign countries, per year------------- $7.50
Canada and Brazil, per year-------- $5.50
United States, six months --------------$3.00
Brooklyn, N. Y., six months __ _— $4.00
Foreign countries, six- months_____ $4.00
Canada and Brazil, six months----- - $3.00

as second class matter March 11, 1924, at 
Office at Brooklyn, N. Y., under the Act 

of March 3, 1879

Kaip Dalykai Stovi su Visuotinu 
Amerikos Lietuvių Darbininką

. Seimu ?
[ Lietuvių Darbininkų Susivienijimo iš
skeltas klausimas apie šaukimą visuotino 
* Amerikos Lietuvių- Darbininkų Seimo su- 
. rado pritarimo eilėįe įvairių darbininkiš

kų organizacijų ir draugijų bei kliubų. 
Iki šiol šis klausimas buvo tiktai taip sa-

Y kant propagandos stadijoj. Reikėtų (ir
■ labai ,gfeitai!) susirūpinti aktualiu dar

bu, t. y., seimo vietos ir laiko paskelbi-
į mu. Girdėjome, kad žmonės, kurie sto- 
f vi priešakyje to darbo, greitu laiku ža- . 
■; da turėti šavo susirinkimą ir ten tąjį

klausimą išspręsti ir išleisti Seimo Šau- 
? kimą.

Tiesa, SLA ir LRKSA centrai atsisakė 
dalyvauti šiame darbe. Bet visa eilė or
ganizacijų ir draugijų pasisakė už. Še- 

| kančios nacionalės darbininkų* organiza- 
j cijos pasisakė už Seimo šaukimą:

Lietuvių Darbininkų Susivienijimas. .
L " Aukščiausia Prieglauda Lietuvių Ame- 
C rikoje. .
| ” Amerikos Lietuvių Darbininkų Litera- 
|- tųros Draugija. >
f .. Amerikos Lietuvių Proletarų Meno 
į <Sąjunga. J

Sekančios savišalpos draugijos bei
' kliubai pasisakė už Seimo sušaukimą: 

k/’Dr. Martin Liuterio Draugija, Brook-

> Lietuvių Darbininkų Pašelpinė Drau- 
” f Jgija, Cleveland, Ohio.

'.Jautės Pašalpinė • D/augystė, Montel
lo, Mass. • ' '
" Lietuvos Dukterų ir Šunų Pašalpinė 
J&raųgystė, Great Neck, L. L

,77ftūtos Draugystė, Chicago, Ill.
I . Lietuvos Saulės Pašalpos Draugija, 

r f Linden, N. J.
>" Lietuvos Sūnų ir Dukterų Pašalpinė 

f j Dyaugijas Lowell, Mass.
i Lietuvių Ūkėsų Neprigulmingas Kliu- 
|' bag, Paterson, N. J.

Aušros Draugija, Elizabeth, N. J.
F . - Sekančios SLA kuopos pasisakė už 
r. Selino šaukimą:
Į • -’SLA 39 kuopa, Gilberton, Pa.
g* SLA 286 kuopa, McKees Rocks, Pa.

jXi.’. x SLA 283 kuopa, Coaldale, Pa.
< SLA 13 kuopa, Minersville, • Pa.

2. Pittsburgho. Lietuvių Lyga prieš ka
rą ir fašizmą, kuriai, priklauso sekan
čios draugijos: Lietuvių Mokslo Draugi
ja, Soho, Pittsburgh, Pa.; Lietuvos Sū- 
ūų Draugystė, Wilmerding, Pa.; SLA 
128 kuopa, Carnegie,. Pa. • • . • , . .

3. Saginaw, Mich., lietuvių draugijų at
stovų konferencija; • . " .

4. Conn. Lietuvių Lyga prieš tarą ir
fašizmą. ; 7 < ■ •

Be to, už visuotiną’liet, darbininkų sei
mą pasisakė ir Lietuvių Dženitorių Uni- • 
jos Eiliniu Narių Komitetas, Chicago,1 
Ill. ’ 11

Greta šitų visų Organizacijų, savo 
pasisakymus prisiuntė visą eilė naciona- 
lių organizacjjų kuopų, kurių mes čion,ai 
neskelbiame. . > , ,

Randasi daug drąugijų ir kliubų, ku
rios pasisakė už šį seimą,, bet nepranešė 
apie tai Komitetui. Daugelyj draugijų šis 
klausimas visiškai nebuvo keltas, nebuvo 
prie draugijų bei kliubų prieita.

Vadinasi, už visuotino Amerikos Lie
tuvių Darbininkų .Seimo sušaukimą pasi
sakė tūkstančiai Amerikos organizuotų 
lietuviu darbininkų. Esame tikri, k'ad 
dar kiti tūkstančiai jų pasisakys, kuomet 
bus išleistas Seimo šaukimas, kuomet 
draugijos bei kliubai matys dieną ir vie
tą, kur ir kada Seimas įvyks.

* Taigi, laikas išleidimui Seimo šauki
mo jau pribrendęs.’ r.

Visuotino Am. liet, darbininkų seimo 
reikalingumas jau ne kartą mūsų dien-,, 
raščio špaltose buvo aiškintas ir todėl čia 
mums kuomažiąusiai prisieina apie tai > 
kalbėti. Kova prieš karą ir fašizmą yra 
nepaprastai svarbus dalykas, paliečius 
kiekvieną darbo žmogų.'

. Greta to, iškyla klausimas, ką mes, 
Amerikos lietuviui darbipinkai, darysi
me su,tuo Lietuvos išeivių suvažiayiiųu, 
kuris projektuojamas šaukti, Kaune se
kantį rugpjūčio .mėnesį?^; Ar mes daly-, 
vausįme jame?. . Jeigu dalyvausime, 
tai kokiu būdu? Mums išrodo,( kad šis. 
visuotinas Anų lietuvių darbininkų sei
mas galėtų (ir gales) pasakyti savo žo
dį. Jis galės išrinkti ir pasiųsti savo de
legaciją,‘kuri atstovaus mus kąipo kūną 
Lietuvos išeivių suvažiavime Kaune. Or
ganizuotų lietuvių darbininkų balsas bus 
labai'didelis ir svarus.

Taigi laukiame Seimo Ruošimo Komi
teto žodžio, kada jis mano šaukti šį sei
mą. J.uo tas bus padaryta greičiau, juo 
bus gėriau.

Podraug raginame tas draugijas ir 
kliubus, kurios šio klausimo dar nesvars
tė, pasvarstyti ir prisidėti su shvo užgy- 
rimu šito svarbaus pradėto larbo.

nelaimė dirbtuvėj. Mano 
ranka buvo pakliuvus tarp 
rolių ir maniau,-.kad nebus i . ■

“Gerbiami Draugai: Čia 
vilties daugiau dirbti. Da- prisiunčiu $6.00. Už ‘Lais- 
bar jaučiuos geriau ir gale- v<į’ prenumerata $5.50 ir 
®iu .dir.^i’ kajp ir .pirmiau. 50b į preso fondą. Labai 

'.J ■ pirmutinis ačiu, kad palaukėt. Su guo- 
kuris ,pasitiko done, Si! Povilaitis, Balti-

“Laisvė”, tai 
laikraštis, J w ____
mane iš Lietuvos 1928 m. Įmore, Md.” 
Jis bus pirmutinis ir pasku-! 
tinis laikraštis pas mane. 
Su!' pagarba, J. 
Haverhillj Mass.”

“Gerb.* Redakcija: Su šiuo
Kibildis; iaiši(U pranešu, kad- prenu- 

[merata už ‘L.’, kur ‘ buvo 
. . j . į siuntinėjama S ta hj s lovui 

“,‘Laisvęs’ AdiministracL Danieliui, nebus apmokėta
. jai: Čia rąsite $5.50.už ‘Lai
svės’ prenumeratą duetams 
ir 50c naujam presui. Su 
pagarba, A. Smith, Cleve
land, Ohio.”

‘ “Draugai: Prisiunčiu $5.50 
Už ‘Laisvės’ prenumeratą ir 
50c į preso fondą. Drau
giškai, M. J. Powell, Fitch
burg, Mass.”

“P. Buknys, Drauge! Po
ra savaičių atgal užėjau 
pas drg. Zdanavičių, Wyd- 
minge, reikale atsinaujini
mo prenumeratos. Bet ga
vau štai kokį atsakymą. 
‘Drauge, šiandien negalių, 
bet kaip tik galėsiu, užei
siu aš pats į namus.’ 

s “Taip drg. Zdanavičius 
savo prižadą išpildė ir da su 
kaupu) ne tik užsimokėjo už 
‘Laisvę’, bet ir 50c atiko j o 
preso fondui. ' Draugiškai, 
A. Valinchus, Pittston, Pa.

___ , i

“‘Laisvės’. Adm.: Aš at- 
nąujinu ‘Laisvės’ prenume
ratą 1935. metams.. . Prisiun
čiu jums (. $$0)0. , Parokuo- 

- kit. už prenumeratą $5.50, ,o 
likusią sumą 50c naudokit 
spaudos reikalam. Su pro
letarine pagarba jums, Juo
zas Daubaras, .Athol, Mass.”

“Gerb. ‘Laisvės’ .štabas:

| Kaip Draugai Rūpinasi Išmokėjimu 
Automatiško Preso

sviečiai! Draugiškai-, K. 
Balevičius, Gardner, Mass.”

f ---------
į, ; į tą dalyką pažvelgs $11.00. $5.50 už ‘Laisvę’, ir 
f plačiosios minios dienraščio $5.50 paaukoja, kur labiau-

“Gerb. ‘Laisvės’ /Red. — 
Čion prisiunčiu čekį $7.00. 
Atnaujinkite dienraštį ‘Lai
svę’ ant metų $5.50, o $1.50

"skaitvtoiu tain kain žiūri tiūksta. Veliju gero pa- dėkite į preso fondą. Su pa- 
kuriu ’ laiškus že- sisekimo. Draugiškai, Mike gdrba, K. G r a k a u s k a s, 4 miąiAaipiname, tai yra. vii- ^a^,naS’ Y°Vk Marlboro’ Mass’’;

sū sekančiu dienraš-.| --------j ... >7 - .
I čio Bendrovės suvažiavimu Užėjus šalčiams, apvertus! /‘Brangūs i Užaugai iT-At-

Aleksandro TroJanovskio Prakalba
i . __ _» \

San Francisco
Aleksandrąs Trojanovskis, norime iš jūsų pusės augščiau- 

Sovietų Sąjungos ambasado-^sio bešališkumo ir supratimo, 
rius Jungtinėse Valstijose, ke- Nesakau, kad mes pasiekėm 
lyje iš ’Sovietų Sąjungos į 
Washington lankėsi San Fran
cisco keturias dienas. Ta pro
ga Commonwealth Kliub'as, 
Chambęr of Commerce, Uni
versity of California ir rusų 
baltagvardiečių sektantai ben-1 
drai surengė atstovui prakal- rius. 
bas: sausio 17 d. žemiau pa- 
duodu „ištraukas jo reikšmių- karaliaus Aleksandro ir Bar- 
gos ka bos. ^ou buvo reikšmingi įvykiai,

; Delko šitie kjiūbaį pasidarė išmetė publiką iš lygsvaros tas 
toki nuoširdūs—rengė pietus terorizmas. Mano partija, kuri

čiukurą augštumos, mes dar 
tik žengiam į pagerinimą.

“Biro Bidžane mano valdžia 
kreipia daug domės į tą šalį 
žydų apgyvendinimui. Jūs, a- 
merikonai, gerai žinote, kaip 
yra sunku apgyvendinti pionie-

Nužudymas Kirovo, taipgi

thou buvo reikšmingi įvykiai,

toki nuošįrdūs 
ir kvietė atstovą kalbėti? Ma- 
nau, bus aišku be tolimesnių 
nurodymų— “San Franciscui 
nabašninkas Mikė paliko ,15 
mįlionų palaikų, pabrauktų 
rąudonąi.” Co m m o nwealth 
Kliubo pirmininkas, p*erstaty- 
damas Trojanovskį, pareiškė 
su pasididžiavimu, kad Alek
sandras Trojanovskis tarnavo 
carui prie seno režimo ir da
bar užima labai atsakomingas 
vietas (bet pirmininkas nepri- 

l." minė to fakto, kad A. Trojan- (

dabar valdo Sovietų Sąjungą, 
visados buvo ir yra priešinga 
teroro aktams. Tai yra bergž
džias, naivus kerštavimas be- 
jieges mažumos. Mano partija 
stovi už revoliuciją, kadangi' 
revoliucijos proceso sėkmingu
mas eina pagal reikalavimą-’ 
paramą masių žmonių bile ko
kioj šalyje ir revoliucinis judė
jimas nėra įgabenaųias iš už
sienio. %

“Rusijoj prieš pasaulinį ka-’ 
ra daugiau kaip 60 nuošimtis 

režimo taipgi' gyventojų nemokėjo skaityti ir 
rašyti ir senos valdžios visai 
sugriautą šalį darbininkai paė- 

. Šiandien 
92 procentai gyventojų yra li
teratai.

“Maskvos gyventojų skai
čius išaugo nuo miliono ir pu- 

‘ Sovietų i sės iki 4 milionų. Sena Maskva 
"nurodė? kad toki i vįsiškai išnyko nuo žcmės Pa“ 

pa- viršiaus. . Jūs šiandien matote 
, jįe įurčtų naują Maskvą ir visą Sovietų 

diliom kartu auku ffavo- prižiūrėti gerovę žmonių savo Sąjungą Mes sveikiname sveikinom, Kaitų aUKų gavo -v.. . v . . V;ąvn<s ką kritika del naudos žmonių 
me $21.75. Iš anksčiau tu- Paci« sa I 8 "® .... Sovietų Sąjungoj. Mano val-
rėjome $1,240.11. . Skolos atrodo-,kaiP « butlv Jus> — - - -- - - - 
dar turime $738.14. širdin- s*°Je salyJe.« , - i.; iv daug, žmonių ųuo jos badu.i^-
gai aciuojame dl augalus uz mirė?“ paklausė Trojanovskis. 
gausią paradą įstaigai. j ag

1 “Laisves” Ądinipistiacua. paU gh.d.J1au gandUj bQk Ru.
■ ’ ““ , ! ■ 1 : r rr i z | sijoju ypatingai Maskvoj, ba- 

■ į^ į. 7>! ' įl Į) < ' ■’ ! dauja 10 .milionų žmonių. Spa-
IljIIlOUtil* 1 • 1 '|Ii° K* (i* man būnant. Maskvoj

; , > . | ir keliaujant per Sibiriją, visur
. — - _ i buvo matomi žmonės linksmiNors nėr norą menesiu ne- ...... .. , .b !, .4 k • • i • i'ir laimingi, kur jie naudojasi'buvo galima laikyt susirinki-| geroye h. ]aigve sibirijoj Ku. 

mų dell pnežas les įaugu ne ba]daus įr y0]g0s distriktuose 
atsilankymo, bet atrodo, kad . . . , . .v, mv , javai dabai' gerai užaugo, y-

. patingai kviečiai su rugiais. 
Ne tik duonos yra užtektinai, 
bet ir aruodai pilni. Man bū
nant, Maskvoj duonos kortos- 
porcijos tapo panaikintos ir a- 
pie badą Sovietų Sąjungoj ne- 

- žinoma, i 
nutarta parsitrauki

dei to, kad jis yra miręs. As 
gyvendamas sū juom , vie
nam name .visą,,laiką skaL 
čiau tą pačią “L.” Dabar, 
kada aš nenoriu sustoti 
skaityt darbininkų laikraš
tį, prisiunčiu $6.00. Pasili- 
te $5.50 už ‘L.’ prenumera
tą, o 50 centų aukoju nau
jam presui. Prašau siunti
nėt ‘Lajisvę’. 7 
Charles Kenzul, 
Falls, Conn.”

Draugiškai, ov^is prįe seno
? Beacon JjUV0 bolševikas—Pacific).

I A. Trojanovskis pažymėjo

“Gerb
I I

‘Laisves’ Adm.: 
Čia rasite čekį ant $6.00. 
Ūž -‘Laisvės’ prenumeyatos 
atsinaujinimą pasilikit $5.50 
if 50c nuošimtį už pasivėla
vimą. Draugiškai, A. Gu- 
dzinskas, Schenectady, N.Y.

' apie buvimą Sovietų Sąjungoj Per revoliuciją, 
ir sugrįžimo kelionę iš Mas
kvos per. Sibiriją ir Japoniją į 
San Francisco, jis kalbėdamas 
išjuokiančiai pąbriežė tvirtini-j 
mus apie “badavimą“ i 
Sąjungoj ir 
kaltinimai geriau tiktų 
tiems kaltintojams, Sąjungą. Mes sveikiname svei-

džia yra žmonių, už žmones ir 
' del žmonių!”

Pacific.

ŠYPSENOS

su nauju metu vėl draugai su
sidomėjo kuopos palaikymu. 
ALDLD 97-tos kuopos susirin-

Gudrus vaikas
Burtininkė (jaunam vai

kui) : “Vaikuti, 'jei duosi 
man dolerį, tai aš pasaky
siu, kur tu gali rasti šimtą M

Čia įasite Čekį ant $11.00, laikytame sausio 15 d. 
malonėkiįe padalinti sekąn-'buvo i i draugų. Kadangi yra 
čai: $5.50 už ‘L.’ prenume- 22 draugai užsimokėję, tai 
ratą visiems metams, $1.50 atrodo, kad nors pusei draugų 
į preso fondą, $3.00 penduo- rūpi organizacija, 
kit Tarp. Darb. Apsigyni- Buvo 
mui, 0 $1.00 Lietuvos poli-. 30 kalendorių išplatinimui ir jau yra įsteigtas rojus, bet vi- 
tiniam kaliniam. Kaip da-[už $2—brošiūrų n
bar daug rašoima apie Lie- .^^ar Krikščionybe” ir 
tu vos kalinius ir kaip jie 
yra kankinami, tai negalima' 
jų užmiršti, 
tiek aukavau. Pasilieku su - r^oliucijį Smetonai 
tikra pagarba, J. Aukshu- Kauna< 7 
nas, New Britain, Cdnįl. j Nutarta paaukot Priešfašis-J

“Gerb. ‘L.’ Red.: Su šiuo 
laišku prisiunčiu jums mo
ney order vertės $6.00, $5.50' 
už ‘Laisvės’ prenumeratą 
1935 metams ir 50c, naujam 
presui. Su pagarba, .jpaūl 
Vaitekūnus, Baltimore,

kit Tarp. Darb. Apsigyni-

$2—-brošiūrų “Komuniz-. sur faktai liudija, kad žmonės 
• “Ko- turi daugiau pasitikėjimo au

dei Turi Įvykti Komunizmas?“ gančiai gerovei. Maskvoj kal- 
I Priimta rezoliucija prieš -bedamas su amerikonais ga- 
Smetonbs kankinimą Lietuvos vau gerą įspūdį.

doleriu
Aš nesakau, kad Rusijoj Į Vaikas: “E, aš tau neti- 

....... kiu, nes matau, kad tu esi 
labai žiopla.”

Burtininkė: “Kame gi tu 
matai mano žioplumą?”

Tz- i. smewnos KanKiniHių .uieLuvos vau gera jspuut. Jie sakosi i _Vaikas: Ha, nes jei ne-
T> -r i, ’ politinių kalinių ir nutarta pa- gauną inspiraciją (įkvėpimą) būtum žiopla, tai pati pasi- 

į ir mano pasilikti ten ilgam gy- imtum tą šimtinę.” 
. venimui.

J “Aš negaliu persistatyti tuos 
blogos valios pavienius asme
nis ir organizacijas,

prešas bus išmokėtas. Skai- miestą 18 colių storio -snie- ’silankius ir dapsistojųs ,.pąs Md.”- 
/tylime draug laiškus. . Su/ turime daug kaštų su manė-’draugui, S. Reikausr /■ . .... ............‘ "Gerb ‘Laisvės’ Redakci- tr(?ku h’ b^dinkV; tai.h7Šią kuų ’ mūsų .yajininkui, ;

* ’ ™ Pavedame į preso fon- šiąip thip 'šudūTi^ū prenu-
dą, nes su 1 d. vasario^reikia meratą ūž ‘Laisvę’, užsilikti-5 

1 ; - -i- - zvzv metus? Aš
-------- jam perdaviau $17,50, tai* 

“‘Laisvės’ Adm.: — Pri-iyra .$16.50 už ‘Laisvę’ ir 
padėti. Labai ačiuoju, “u už/Laisvfe’.atnauji-:$14)0 preso fondąn.. Drau- 

Ūrąagiš-|ačiA už tal/kad nesidaikėfe
? vičienė, Pittsburgh, Pa.” 
į *;?'Atlikd $3.25. Trč r 
f tuos pinigus pervedame į
V preso Išmokėjimo fondą.

KX. ' ..r .
j, . ■' Mv* AZt JuiCvAO V VO

JPrisiunČitt $10.00.
C ‘už ‘Laisvės’ prenume- p?esA mokėti 175?00^
£ ratą^ $1.00 Uz Priekalą ir į

25 centai Už kalendorių, o Ii- i
Pykusius, pinigus tai jūs žinote ‘

nimą $5.50 ir aukoju $L50 gai, tariu jums ..daug kart!
- ----- : Drąugiš-lačiu už tai, kad nesulaikėte 

[kais linkėjimais, George ir [man dienraštį per tokį ilgą /

‘^Brangūs Draughi: > RrL 
sitfnčiu $6.00.' \ Už ‘Laisvės’ 

1 prenumeratą $5.50, o 50 cem 
tų nau j am presui'. Linkiu 
ilgo ir laiinihgo gyv’avlmo 
visiem ‘Laisvės’ darbiūih- 
kam. Draugiškai, Gėb. 
Kupčinskas, Miners ville,

[tiniam Komitetui $1.
Tapo išrinkta 3 delegatai į 

|12-to Apskričio konferenciją 
ir nauja valdyba iš šių drau
gų : org.—J. Krutulis, užrašų 

Irašt.—M..O. Bučienė, fin. rašt. 
1—J. Roguskieųė, iždininku— 
R. p.žervisv ir korespondente— 
M. O. Bučienė. , 7

Nutarta parengimus j rengt 
bendrai su LDS, 60 kp. Pirrfiąp 
pąręngiiųąą bus . rengtas Į)ar-. 
bininkų, Centre, kovo 3 d. Bus 
rengtą vakarienė. 
25 cqntai.

i, j Korespondente.

Geras atsakymas
Mikas (kartą parašę pas 

kurios'merginą meilės laišką iš 
skleidžia tokią nešvarią pro-'tam tikrai nurodančios 
pagandą prieš Sovietų Sąjun- knygos, kaip laišką rašyti.
gą.

“Būtinai pasaulis turi su
prasti mūsų ‘apgailėtiną pa-

Atkopi j avęs, pridėjo dar 
" nuo savęs sekamai): “Mar 

u- < j-'u - - • i- ~*no mieloji! meldžiu greito veldejimą dabartines valdžios, . . °kuri' yra priversta kovoti? Mes ^tsakyttio. _
suįrantame, kad mes turime1 Meigina^ (aplaikius ,.liko 
fieclaieklių. Mes žinome, kadįlaišMj prisiuntė jam tokį 
hiūs salis gali būti kritikuoja- atsakymą): Tamista, atsi- 
m.a ir mes sveikinąme tokią [skleisk kitą knygos lapo pu-

j. Tikintai tik.pūtiką, jei ji yra teisinga ir.sę, ten rasi ir pageidauja-
padedą pataisyti aktuales klai-'mą atsakymą.
das. Bet reikalinga suprasti, -----

~ Olga Pranskas, Gardner, laiką. Dabar nors ir mažai
^JįiKo lai mesMass„ įdirbu, bet visvienipradedu

/ ' ' I 1*1* ' J • 4 j? * • '1

Draugiškai, 
i, Čamden,

po biskį atsikvėpti, nors - ir 
“Gerbiami Draugai: čia gana sunku..., 7 

rasite čekį vertės $7.00. Pa- A. J. Pranaitis
‘‘Gerb. Draugai: Aš ga- silikite už ‘Laisvę’’ visiems N. J.”

r vau' nuo jūsų pranešimą, metams $5.50, o $1.50 atiko-,' 
Į kad mano prenumerata pa- ju nadja'm presui. Linkiui “Gerb. ‘Laisves’ Adm

“Draugai; Drauge M. 
Stokes, Philadelphia, Pa. at
sinaujina ‘L.’ prenumeratą 
ir paaukoja 50c naujam pre
sui. Nors ekonominiai la
bai .sunkiai stovi, vieftOk 
ji labai įvertina visą darbi
ninkišką judėjimą ir spau

• *
Alkoholiu Nusinuodijo

32 N. Yorko Valstijoje 
į GLOVERSVILLE, N. Y. 
—Nuo pereito ketvirtadie
nio iki šiol,, nuodingu alko
holiu ^nusinuodijo 32 žmo
nės. Valdžia dar nepajėgia 
Sustabdyti visų šaltinių, iš 
kur plaukia nuodingasai 
munšainas bei medinis al-

kad bile, nedraugiškas atsine- 
šimas prie Sovietų Sąjungos 
žmonių, bile, pasikėsinimas 
versti mūsų žmones link to, 
kas dar liko nuo senos val
džios, sutiktų suvienytą pasi
priešinimą iš visų grupių nuo 
mūsų žmonių, iš mūsų pusės.

“Aš galiu sakyti, kad mes 
nesutinkam su Amerikos idė
jom, bet męs dideliai pripažįs
tam jūsų techniškus atsieki- 
mus. Amerikonai galį mus pa
mokyti daugeliu atvejų ir mes 

Bet mes
. f* # 4 ’ *■ , «_ • • 'j •» ' , ,,. , / fcT v . . -Vi * ■t i j *XA*^.**t7 y* V4 cy n xi m civVvJ

Y jjbaige. Tai as prisiunčiu, viso gero Jums, draūgai lai- Kaip tik gavau jūsų prane- dą. Draugiškai, A. .T. SinL ikoholis perdirbtas gėrimui.'mylime pasimokyti.
* i -I c s t '■ ■( ’ ' ' I •' 4 ■ f ? ' i > ■ *

Kalba tik sienom
Kazys (prakalbų vakaro 

vedėjas, priėjęs prie kalbė- 
tojaus ^sako): “Susimilda
ma^. jau tamista nustokite 
kalbėjęs!”

Kalbėtojas: “Bet, Kazy! 
Aš dar neišbaierau savo 
kalbos antrąją dalį.”

Kazys: “Taip, tai taip. 
Bet ar tamista nematai, 
kad jau visą publiką iš sve
taines išbaigei?”

J. J. Butkus..



Ketvirtad., Sausio 31, 1935 LAlSVft
/ ' z " įJ/i.:.. /.L ri-.: • ZU ‘ į- —

- ’ • . • I ■ . ' ' ' ■ . '■■■■■ ' i i ‘ ■ '•

Apie Tuojautines Pareigas Amerikos J. V. Komunistų Partijos
. TreHas Puslapi* 

ST’jĄ—........

Los Angeles, Calif.
Linksma pažymėti, kad' 

šventėse pietaujant pas mūs

Kompartijos Centro Komiteto Plenumo (Sausio 15-18 dd., 1935) Rezoliucija
Gilių atmainų yra paskutiniu laikotarpiu 

įvykę Amerikos Jungtinėse Valstijose. Kri- 
zis perėjo į savo rūšies susmukimą-depresiją, 
kuri tęsiasi jau dveji metai; ir tas neduoda 
vilčių, kad šalies ūkis galėtų vėl iškilti. Ne
pastovumas ir stoka užtikrinimo rytojaus taip 
ir pasilieka pamatiniais ženklais viso ekono
minio gyvenimo Jungtinėse Valstijose. Nau
josios Dalybos politika ir NRA, depresijos są
lygose, padėjo amerikiniam kapitalizmui per
bristi per sunkųjį 1933 metų laikotarpį. Bet 
tuo pačiu laiku tatai iki tam tikro laipsnio 
patarnavo, kad atpalaiduot tuos ekonominius 
ir politinius kapitalizmo pasinešimus, kurie 
išauga iš viso plėtojimosi krizio, depresijos ir 
didėjimo visuotino kapitalizmo krizio (kaip 
kad pasmarkėjęs kapitalo kaupimasis į rau
kas monopolinių korporacijų, kurios praveda 
dar aštresnę politiką prieš mases; sustiprėję 
fašistiniai pasinešimai ir tt.). Tuo pačiu lai
ku reiškiasi platus darbininkų' klasės judėji
mas į kairę ir iškilusi masinių streikų judė
jimo banga, nors vis dar silpnai tėra išsivys
tęs klasinis masių susipratimas ir organizuo
tumas; tačiaus auga darbininkų organizacijos, 
ypač Amerikos Darbo Federacijos unijos; sti
prėja masių troškimas bendro fronto ir di
delio jų eilių suvienijimo; auga palinkimai 
įsteigti masinę Darbo Partiją, sykiu didėja 
veiklumas buržuazinių ir smulkiai-buržuazinių 
elementų linkui sudarymo trečios buržuazinės 
partijos, ir social-reformizmas pasmarkina 
savo darbuotę.

Komunistų Partijos intaka paaugo, jos veik
la pagerėjo; partijinės organizacijos tapo su
stiprintos; bet Partija dar nenugalėjo didelių 
trūkumų, kas liečia veikimą darbo unijose, 
Partijos dalyvavimą streikų judėjime, darbuo
tę žemesniųjų Partijos organizacijų tarp pla
čių minių darbininkų ir darbo žmonių apskri
tai. Visa tai labai stipriai pabrėžia reikalą 
visais galimais būdais sudrūtinti Partiją orga
nizaciniai ir politiniai, nugalėti silpnumus jos 
darbe, įtraukti daugiau naujų narių į jos eiles; 
padaryti, kad jos nariai taip labai- nesimai- 
nytų, tai ateinant Partijon, tai iš jos išeinant; 
reikia padidinti ir pagerinti partijinę spaudą, 
išvystyti plačią propagandą Partijos taktikos 
ir programos ir sudrūtinti savarankią Partijos’ 
vadovybės rolę visose kBvbse darbininkų kla
sės ir apskritai visų darbo žmonių Amerikos 
Jungtinėse Valstijose. Laikydama šiuos tiks
lus omenyje, tad Partija turi patikrinti savo 
darbą ir nusistatyti sau uždavinius trimis 
svarbiausiais klausimais, būtent: darbo unijų, 
klausimu, bendro fronto klausimu ir galinčios 
susiorganizuot masinės Darbo Partijos klau
simu.

1. Darbo Unijų Klausimas
šimtai tūkstančių naujų darbininkų iš pa

matinių pramonių ir daugmeniškos gamybos 
fabrikų suplaukė į Amerikos Darbo Federaci
jos unijas; vis labiau kairėja didžioji jos na
rių masė; o tai dalykai, kurie daro Amerikos 
Darbo Federacijos unijas kovingesnėmis ir 
masinės rūšies unijomis; tuo gi būdu atsidaro 
naujos ir didesnės galimybės varyti jose re
voliucinį masinį veikimą.

1) Imant tatai domėn, pamatinis mūsų Par
tijos uždavinys unijinės darbuotės dirvoje tu
rėtų būt veikimas viduj Amerikos Darbo Fe
deracijos unijų, kad galėtume energingai ir 
nenuilstančiai telkti jų narių masės ir ištisas 
darbo unijas del apgynimo darbininkų kasdie
ninių reikalų, del vadovybės streikuose, pra
vedant klasių kovos politiką darbo unijose. 
Būtinai reikalinga, kad Partija nugalėtų pasi
priešinimus, kuriuos tam daro unijų biuro
kratai, taip pat nugalėt pasipriešinimus sek
tantiškų palaikų, užsilikusių Partijoj; sykiu 
būtinai reikalinga nugalėti ir priešingumą, Įcu- 
rį parodo šalininkai revoliucinių darbo unijų 
judėjimo,—idant mes galėtume, nieko nepai
sant, atlikti tikrą darbą unijose Amerikos 
Darbo Federacijos. Komunistai’ ir kiti pa
žangūs darbininkai turi išvystyti platų strei-r. 
kų judėjimą, grumdamiesi pagrindais uniji
nės demokratijos už vadovybę kovoje, nežiū
rint darbo unijų biurokratų daromo sabotažo 
ir jų išdavysčių,—už darbininkų reikalavimus, 
už darbo unijų pripažinimą, prieš algų kapo
jimus ir už darbo mokesnio pakėlimą, ypač 
akivaizdoje brangstančių kainų; už darbo die
nos sutrumpįnimą be algų mažinimo, už socia- 
lę apdraudą, bedarbių šelpimą ir tt.

2) Amerikos Jungtinių Valstijų Komunistų 
Partija turi pati imti iniciatyvą, t. y. pirmuti
nė būti kovoje už darbo unijų vienybę, už in
dustrinį jų subudavojimą, už organizavimą 
neorganizuotų darbininkų ir už unijų susilie
jimą krūvon pagrindais unijinės demokrati
jos, už savivaldybę įvairių darbo unijų viduji
niuose jų reikaluose, laikantis, tačiaus, rėmuo
se bendro priklausymo prie Amerikos Darbo 

Federacijos, ir tuo pačiu laiku kovoti del su
naikinimo kompaniško unijizmo politikos.

3) Revoliucinės unijos turi vesti kovą už 
darbo unijų vienybę tokiais būdais, kurie ata- 
tinka tikrosioms sąlygoms kiekvienoj pramo
nėj. Esamos revoliucinės darbo unijos ir jų 
lokalai prisideda prie Amerikos Darbo Fede
racijos arba jos unijos, kur tik šaligre- 
čiai gyvuoja masinės Darbo Federacijos 
unijos; arba raudonosios darbo unijos gali 
tiesioginiai prisijungti prie Amerikos Darbo 
Federacijos. Kokiu būdu yra susivienijama, 
tatai priklauso nuo jėgų santikio tarp revo
liucinės darbo unijos ir Amerikos Darbo Fe
deracijos. Tačiaus, visose sąlygose revoliu
cinės unijos ir jų skyriai, bendrai nutariant 
daryti tokį žingsnį, turėtų 'stengtis prisidėti 
prie Darbo Federacijos unijų, kaipo organi
zuoti vienetai, ne silpninant savo masinį dar
bą, bet priešingai, panaudojant savo įstoji
mą į Darbo Federaciją kaipo priemonę, varto
jamą tuo tikslu, idant plačiau sumobilizuoti 
dirbančias mases apie revoliucinę vadovybę, 
taip organizuojant ir paskirstant savo jėgas, 
kad jos galėtų daryti kuo daugiausia intakes 
į veikimą Amerikos Darbo Federacijos unijų. 
Tuose atsitikimuose, kur nėra galimybės ben
drai visiems įstoti į Darbo Federaciją, tai rau
donųjų unijų nariai privalo pavieniai įstoti į 
Amerikos Darbo Federaciją. Darant tarimą 
del bet kurios raudonos unijos įstojimo į Ame
rikos Darbo Federaciją arba del raudonosios 
unijos susiliejimo su Amerikos Darbo Fede
racijos unija, tai reikia išanksto atlikti rimtą 
aiškinimo darbą tarp tų darbo unijų ‘masių, 
kad raudonosios unijos nariai suprastų reika
lingumą tokio politinio žingsnio, taip kad po 
unijų susiliejimo padidėtų revoliucinis raudo
nosios unijos veiklumas Amerikos Darbo Fe
deracijoj.

4) .Tiktai tos revoliucinės unijosf.kurių įsto
jimas į Amerikos Darbo Federaciją dabartiniu 
laiku yra negalimas praktikoje daiktas, tepa
siliks laikinai gyvuoti nepriklausomai, pri
sidėdamos, tačiaus, prie Darbo Unijų Vieny
bės Lygos, kiek tatai ^ra praktiška, platinda- 
mos savo masinį pamatą, energingai rekru- 
tuodamos naujus narius; ir tuo pačiu laiku 
jos turėtų įvykdyti bendrą frontą' su 'Ameri- 
kos Darbo Federacijos unijomis ir nepriklau
somomis unijomis, nuosakiai kovodamos už 
darbo unijų vienybę ir už jų įstojimą į Ame
rikos Darbo Federaciją ir bendrai pagelbėda- 
mos sustiprinti poziciją revoliucinio darbo uni
jų judėjimo. ■

Iškeldami augštyn, kaipo svarbiausią savo 
uždavinį, veikimą Darbo Federacijos unijose, 
komunistai’ tuo pačiu laiku turi neikiek ne
silpninti savo darbuotės nepriklausomose uni
jose, kaip kad buvo nurodyta pirmesniuose nu
tarimuose. Tačiaus, atsižvelgiant į besikei
čiančias Sąlygas darbo unijų veiklos, kuri rei
kalauja tos -veiklos centrą perkelti į Ameri
kos Darbo Federaciją, yra nepatartina dabar
tiniu laiku kelti klausimą delei sudarymo Ne
priklausomos Darbo Federacijos. Viduj ne
priklausomų unijų komunistai, imdami domėn 
tikrąsias sąlygas kiekviename atsitikime, tu
rėtų vykdyti tą pačią taktiką kovos už darbo 
unijų vienybę ir už prisidėjimą prie Ameri
kos Darbo Federacijos.

5) Mūsų kalbos tonas spaudoje, kas liečia' 
Amerikos Darbo Federaciją, turi būt permai- v 
nytas,—kritikuojant ir numaskuojant atžaga- 
reiviškus Darbo ’Federacijos vadus įtikinan
čiai eiliniams josios nariams, bet kalbėti apįe 
Amerikos Darbo Federacijos lokalus ir unijas, . 
kaip apie masines darbininkų organizacijas, 
kuriose mes vedame kovą, idant patraukt ma
ses prie revoliucinės kovos, įtraukiant visus % 
teisingus viršininkus, kovojant už mūsų inta
ką, • už laimėjimą viršininkystės vietų unijo
se, ir būti patiems prisirengus imti ant sa
vęs atsakomybę už jų darbą. •

6) Reikia pašvęsti kuo daugiausia atydoš, 
kad teisingai būtų suorganizuota frakcijų dar-: ! 
bas unijose,, atsižvelgiant į tai, kad ryšyje su 
vyriausio pasiryžimo perkėlimu į veiklą Ame
rikos Darbo Federacijoj, komunistinės frak
cijoj darbas įgyja sprendžiančios svarbos de
lei užtikrinimo, kad visi komunistai teisingai 
darbuosis unijiniame judėjime ir įvykdys Par
tijos liniją. Be stiprių ir gerai suorganizuotų 
frakcijų, Komunistų Partija negali, pravesti 
reikalingos lanksčios taktikos ir įvykdyti re
voliucinę liniją. Nutarimus vykdydamos per. 
frakcijas, Partijos organizacijos turi veikti 
taip, kad pertikrintų Partijos narius, besidar
buojančius unijose, suteikdamos pagelbos ir 
pavyzdžių ir tuo būdu sudrūtindamos viduji
nę discipliną. Kasdieninė vadovybė, kas lie
čia vyriausius klausimus mūsų frakcijų veik
los darbo unijose, ypač kas liečia streikų va
dovybę, turi būt tiesioginiai sukoncentruota 
Centro Komitete, centre ir atatinkamuose Par

tijos komitetuose įvairiose vietose.
Kad galėtume teisingai prieiti prie veiklos 

Amerikos Darbo Federacijoj, reikalinga iš pat 
■pradžios išstoti prieš šios darbuotės pareigų 

Apribojimą vien tuom, kad kuriama koks “ma
žumos judėjimas”, arba “opozicija”, apimanti 
tik kovinguosius elementus, esančius arti ko
munistų, o nesistengiama patapti tikra uniji- 
jine pajėga, laiminčia savo pusei darbo uni
jas, jų lokąlus, įvairias rinktinas viršininkys
tės vietas darbo unijų organuose ir tt.

Kad būti vadovaujančia jėga visiems nepa
tenkintiems darbininkams, krypstantiemp į 

"kairę; kad būti masine jėga, tai komunistai, 
kovodami už darbininkų reikalus, stiprindami 
saVo klasines pozicijas Amerikos Darbo Fe
deracijoj ir visose unijose, didindami ofensyvę 
kovą prieš biurokratiją,—visa tai darydami 
komunistai turi darbuotis kaip tikri unijistai: 
rūpintis savo unijos reikalais, stengtis ją šu- 
drūtinti ir praplatinti, kovoti už kiekvieną 
renkamą viršininkystę darbo unijose, už išti
sus unijinius organus darbo unijose ir už iš
tisas unijas, ir veikliai dalyvauti lavinime nau
jų kadrų revoliucinių unijistų.

Energingai vykdant šį Partijos darbo per
organizavimą unijose, kuris dalinai jau pra
dėtas, reikia atydžiai išaiškinti Partijos vidu
je uždavinius darbuotės perorganizavimo uni
jose, vengiant žingsnių darymo be prisiruoši
mo, kas vien trukdytų mums reikalus.

2. Bene1 ras Frontas
V'

Jungtinėse Amerikos Valstijose judėjimą už 
bendrą, frontą parodo šitokie dėsniai: Paaugo 
Komunistų Partijos intaka tarp darbininkų. 
Darbininkai daro pastangas bendrai veikti, 
pergalėdami amatinius ir kitus buvusius už
tvarus (kaip kad matėme judėjime į visuoti
nus streikus). Įvairūs Amerikos Darbo Fede
racijos lokalai su papeikimu atmetė Greeno 
laišką, kuriame jis reikalavo iššluot iš fede
racinių unijų komunistus. Įvairios vietinės 
Socialistų Partijos organizacijos įsitraukia į 
suvienyto fronto judėjimą. Išsivystė platus 
bendras frontas kovoj prieš fašizmą ir karą.

Nugalėdama savo trūkumus pravėdime ben
dro fronto taktikos,—sektantišką ir formališ- 
ką atsinešimą' į suvienyto fronto klausimą- 
taipgi ir oportunistines klaidas,—Partija'turi 
neatlaidžiai tęsti kampaniją už suvienytą fron
tą, o kovą del suvienyto fronto padėti pama
tau visos savo masinės politikos.

1. Visų pirma, Partija turi išaiškinti sa
vose eilėse bendro fronto reikšmę Jungtinių 
Valstijų sąlygose. Socialistų Partijos pastan-* 
gos pasiremti ant darbo unijų kaipo savo pa
grindo ir ant judėjimo, varomo už Darbo Par-
tiją, parodo, jog social-reformizmas stengiasi 
sutverti sau platų masinį proletarinį pamatą, 
dar pilniau susiliedamas su vadais Amerikos 
Darbo Federacijos reformistinių unijų. Todėl 
svarbiausia ypatybė kovoj prieš social-refor- 
mizmą ir už bendrą frontą Jungtinėse Valsti
jose yra tas faktas, kad bendro fronto išvys
tymas -dabar pirmučiausiai gula ant gabaus ir 
energingo komunistų veikimo Amerikos Dar
bo Federacijos unijose. Tatai turėtų būt da
roma, pasiremiant šitokiais dėsniais: apginti 
bendrus darbininkų klasės reikalus ir tuojau- 
tinius darbo masių reikalus; pravesti komu
nistus į viršininkystes vietas Amerikos Darbo 
Federacijoj, idant įgyti pasitikėjimą Amerikos 
Darbo Federacijos narių per pavyzdingą da
lyvavimą einamoj unijos veikloj ir streįkinia- 
me judėjime, taip kad masės Amerikos Darbo 
Federacijos narių remtų klasių kovos politi
ką ir žiūrėtų į Komunistų Partiją kaip į sa
vąją Partiją. ; •.

2. Svarbiausia sąlyga, kad galima būtų sėk
mingai ir teisingai įvykdyti bendrą frontą 
Jungtinėse Valstijose,—kur supratimas apie 
savistovią proletarinę partiją yra labai silpnai 
teišsivystęs tarp darbininkų,—tai yra išaiškin
ti mūsų Partijos vaidmenį, jos taktiką ir prin
cipus. . Bet visada reikia laikyti galvoj, kad 
darbininkų masės tik tada į supras vadovau
jančiųjų Partijos rolę ir priims Partijos Vado
vybę, kada tos masės iš patyrimo pamatys, kad 
mūsų Partija privedamas prie laimėjimų kovo
je prieš kapitalistus.

3. Labai rimta skerspainė, trukdanti Par
tijai suorganizuot platų, kovingą darbininkų 
klasės bendrą frontą, yra dar užsilikę stiprūs 
sektantizmo ženklai Partijos darbe. Tas sek- 
tantizmas negalima išnaikinti vien tik per ide
ologinę kampaniją, neigi per taisymą įvairių 
pasitaikančių klaidų spaudoje arba praktiška
me darbe. Idant išgyvendinti sektantizmą, 
išeiti, į plačią politinę dirvą,—perstatant ma
sėms visus klausimus, Amerikos dąrbininkų ju
dėjimo,—idant gauti intaką didžiosiose magi
nėse organizacijose amerikinio proletariato ir 
įtraukti į Partiją pamatinius Amerikos darbi
ninkų sluogsnius, tai Partija turėtų pasiryžu

siai ir energingai, nuo viršaus iki apačios, 
įvykdyti gyvenime uždavinius, kuriuos stato 
ši rezoliucija, kaipo konkrečius (daiktiškus) 
pasiūlymus, kurie padėtų Partijai ištikrųjų 
pereit į masinį darbą ir nugalėt sektantizmo 
liekanas.

4. Tuojautinis praktiškas mūsų Partijos už
davinys yra toliau ir plačiau išvystyti bendrą 
frontą su vietinėmis Socialistų Partijos orga
nizacijomis, ir tuomi pačiu laiku vis daryti 
suvienyto fronto pasiūlymus centraliniams 
Soc. Partijos vadams. Mūsų partijinė spauda 
ir Partijos agitatoriai, turi išstatyti labiau 
įtikinančius argumentus polemikoj prieš So
cialistų Partijos politiką ir vadovybę ir žiūrėti, 

j kad nebūtų naudojama kelionės vietoj argu
mentų. Tam reikalinga padidinti įtikinančią 
principų kovą prieš social-reformizmą spau
doje, sustiprinti agitaciją ir propagandą, o 
tuo tarpu palaikyti draugišką atsinešimą į 
reformistinius darbininkus, su didžiausia kan
trybe'lukštenant jų argumentus ir klaidas.

.Kas liečia' santikius su įvairiomis grupėmis 
Socialistų Partijoj, tai Komunistų Partija turi 
atkreipti ypač stiprias ir smarkias atakas 
prieš dešinįjį Socialistų Partijos sparną, aikš
tėn iškelti ir numaskuoti jo begėdiškai taikią 
politiką linkui buržuazijos ir linkui Amerikos 
Darbo Federacijos biurokratų; ir mūsų Par
tija šičia turi atsiliepti į Socialistų Partijos 
proletarinių eilinių narių pasipiktinimą prieš 
tokius vadus. Tuo pačiu laiku turi būt veda
ma nepaprastai įtempta kova prieš vidurinę 
sriovę, kurią atstovauja Thomas, ideologinis 
Soc. Partijos vadas; turi būt nurodoma, kaip 
ji pasiduoda dešiniajam sparnui, kaip ji prak
tikoje nesugeba vesti esminiai skirtingą poli
tiką nuo dešiniojo sparno, ir stiprina dešinio
jo sparno poziciją Socialistų Partijoje. Kas 
liečia kairiąją (Soc. Partijoj) kryptį, mes tu
rėtume dirbti daugiau aiškinimo darbo tarp 
proletarinių' jos elementų, nurodinėti jų klai
das, nenuosakumą ir pusiauširdišką dvejojimą, 
kas liečia principus ir kas liečia dvejopą jų po
ziciją Soc. Partijoje—kairūs pareiškimai, iš 
vienos, pusės, b iš antros pusės, dešinioji So
cialistų Partijos politika, kaipo tokios, už ku- 

z rią gula atsakomybė ant kairiosios krypties ir 
! kurią ši sriovė iš esmės vykdo praktikoje, bent 

tam tikruose atsitikimuose. Santikyje su va
dovaujančiais kairiosios sriovės elementais 
reikia vesti tokią politiką, kad darbininkų ma
sės,—sulig tų elementų atsinešimo linkui svar
bių klasinės kovos esamųjų klausimų,—galėtų 
pamatyti jų nenuoširdumą, kad jie tik žaidžia, 
nuduodami esą kairūs, idant prigautų mases; 
ir tuo pačiu laiku reikia arčiau įtraukti į ben
drą darbą visus nuoširdžius viršininkus. Ko
munistų Partijos organizacijos turi susisiek
ti su kairiosiomis grupėmis, ypatingai tokiose 
svarbiose valstijose, kaip Illinois, Michigan, 
Wisconsin, kur didelė balsų dauguma refe
rendume buvo atiduota už Detroitinį Pareiš- 
mą. Visais galimais būdais reikia padrąsinti 
tokią grupę, kuri remia bendrą frontą, taip 
pat padrąsinti visus nuoširdžius suvienyto 
fronto rėmėjus. Kai del paties Detroitinio Pa
reiškimo, pripažįstant jį žingsniu į kairę pa
lyginti su pirmesne Socialist^ Partijos pozici
ja ir dešiniųjų pozicija, tačiaus, reikia nu
rodyti į jo trūkumus ir į faktą, jog bendrai 
imant tas pareiškimas yra reformistinė taiks
tymosi platforma.

Sėkmingas bendro fronto veikimas tegali
mas tik tada, jeigu bus partijinėje spaudoje 
sistematiškai išaiškinama Partijos nusistaty
mas šiuo klausimu ir patyrimai, įgyti beve
dant bendrą frontą.

3. Darbo Partija
Politinės permainos, kurios pasidarė masė

se, reikalauja, kad Komunistų Partija išnaujo 
■perkratytų savo nuotaiką* linkui atgyjančio 
masinio ūpo, palankaus įsteigimui Darbo Par
tijos, ir linkui savo atsinešimo į tokią partiją, 
jeigu ji būtų suorganizuota plačiu masiniu 
pagrindu. Teisingą priėjimą prieš šio klausi
mo, bendrai imant, išreiškė šeštas Pasaulinis 
Komunistų Internacionalo Kongresas 1928 m., 
sekančiu būdu:

“Darbo Partijos organizavimo klausimu, 
Kongresas nutaria: Kad Partija (kom.) su
koncentruotų savo dėmesį ant veiklos darbo 

unijose, ant organizavimo neorganizuotų, ir 
tt., ir tuo būdu nutiestų pamatą praktiškam 
įvykdymui obąlsio plačios Darbo Partijos, 
suorganizuotos iš apačių.”!
Pagal tą teisingą nusistatymą, buvo reika

lingą, kad Komunistų Partija nuo 1929 metų 
iki dabar besąlyginiai priešintųsi sumany
mams, siūliusiems organizuoti Darbo Parti
ją, kuri tuom laikotarpiu tebūtų galėjus būti 
tiktai prielipas prie esamų jiį buržuazinių par
tijų, 1934 metų įvykiai, tačiaus, jau pradeda

(Tąsa 4-tam Pusi.)

draugus J. P. Richardus, prie * 
gero valgio, atminėme Sme-' 
tonos lietuviškus įrankius, ku
riais kankina kalėjimuose mūs 
kovojančius už laisvę draugus, 
žinome, kad ten skaudžiau
sios sąlygos kaliniams už tai, 
kad ten fašistiška valdžia,- su 
daug kunigų ir minyškų. Jie 
išgalvoja visokius kankinimus/ 
mūs nekaltų brolių ir seserų,' 
Juos atsimindami, draugės ir 
draugai sudėjo aukų, kad su
šelpti ir suraminti kovojančius* * 
prieš fašizmą ir Smetonos val
džios palaikomą supuvusią 
tvarką.

Aukavo sekamai: Daviai $1; 
Čepumai, Richardai, Šmulkš
čiai, kiti Richardai po 50c.; O. 
Jakienė 25c.; J. Bernotas 
15c.; F. Budrikienė ir Juozas 
(pavardės neatmenu) po 10c. 
Ačiū visiem aukautojam. (Au
kos, sumoje $3.50, priimtos ir 
perduotos Priešfašistiniam Su
sivienijimui, kuris siunčia į 
Lietuvą—Red.)

Los Angelese ir pas daugeli 
kitų progresyvių šventėse bu-’,. 
vo pietūs, bet aukų nesigirdi.-. 
Man nesuprantama, ar tie 
draugai galėjo pamiršti savo 
pareigas ?

Los Angeles Darbuotė . -
Draugės darbuojasi labai 

daug prieškariniai, tai yra su
stabdymui karo, kad darbinin
kai nelietų upes savo kraujo 
del dolerių kapitalistams, ne
kęstų smūgius bado ir mirtį. 
Mūs draugės smarkiai rengia 
stubose parengimus. Kviečia 
visas darbininkes dalyvauti ir 
aukauti prieškariniams reika
lams mūs mieste.

Sunkiai draugės darbuojosi 
per tai, kad nedaug lietuvių ir 

j tie patys toli vienas nuo kito 
gyvena. O kitas, šitie prasti 
laikai sunkina veikimą. Bet 

( yra nhūs draugių, kurios -peix 
mato reikalą darbuotis, ‘ kad 
kaip galint atstumti išnaudoto
jų kėsinimosi ant mūsų gyvas
ties. * ■ -

Bet nesuprantu aš, kode! 
draugai vyrai taip mažai už
siima su aukų rinkimu. .Jie 
taip pat galėtų padaryti prieš
karinį suėjimą. Jiems būtų ge
resnės pasekmės, galėtų panau
doti subatas ir nedėldienius.

i Tegul padeda į šalį gėrimus ir 
I kozyres pasiunčia į gurbą, juk. 
jie taip pat turi gintis, jiems 
taip pat teks kulkos į krūti
nes, kaip ir draugėms. Drau
gai vyrai galėtų daug gero pa
daryti. Abi pusės neša tą sun
kia gyvenimo naštą, tai kodėl 
abiem nesidarbuoti rinkime au
kų kovai prieš ją.

Yra žmonių, kurie nedaly
vauja dėlto, kad tik moterys 
rengia. Taigi, mano stfprati- 
mu, būtų geresnės pasekmės, 

I kad kartu ir vyrai stotų į dkr- 
bą: rengtų prieškarinius pa
rengimus ir rinktų aukas. Tai
gi, draugai vyrai, meskite ap
sileidimą ir veikite sykiu su 
draugėmis prieškariniam dar
be !

U. D.

PRANEŠIMAS
Nauja Lietuviška

Barzdaskutykla
(Barber Shop) »•

{taisyta pagal naujausią madą; pa
tarnavimas kuo mandagiausias: dar* 

bas atliekamas sulyg kiekvieno 
pageidavimą. . :

PASIDABINKITE
Visi ir visos yra kviečiami atsilan
kyti i šią naują vietą, susipažinti ir 
pasidabinti savo plaukus ar veidą.

CHARLES’ UP TO DATE 
BARBER SHOP

K. DEGUTIS, Savininkas

100 UNION AVENUE, 
Brooklyn, N. , Y.
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Apie Tuojautines Pareigas Amerikos J. V. Komunisty Partijos
(Tąša iš 3-čio puslapio) Visų perankstyvų organizacinių žingsnių 

turi būt atsargiai vengiama. Komunistu Par-

T * TY T TY žiau turi mariųIII III jo pirjniąu. Mainau, kad draa 
‘ VT įgai'Aofš 1935 [metais daugiai
XT" 'y pasidarbuos narių gavimo reiKuopos;k iu

■kaip jos turė

gavimo rei-

susiun Chester

taipgi ir artimų apielinkių darbinin-

K.
(26-28)

masinis įrimas įsigyvenusios (tradicinės) par
tijų sistemps, ir artimoj ateityj gali nauja 
masinė partija išeiti priekin.

Kas liečia prigimtį tos naujos masinės par
tijos, tai yra sekančios didžiausios galimybės, 
kurios atspindi du svarbiausius šio judėjimo 
politinius pakrypimus—klasių kovą arba kla
sių sandarbininkavimą—būtent: (a) “Liau
diška” arba “progresyvė” partija, pasiremian- 
ti ant LaFollette, Sinclair’io, Olseno ir Long’o 
judėjimų; ir ją pavyzdžiuoja tie vadai ir jų 
programos; (b) “Farmerių-Darbo” arba 
“Darbo” Partija to paties pobūdžio, kuri ski
riasi tik vardu ir savo demagogijos laipsniu; 
(c) “Darbo Partija’’, daugiausia turinti dar
bo unijas kaipo savo pagrindą, su tuojautinių 
reikalavimų programa- (gal dar ir su neaiškia 
demagogija kas link “kooperatyvės” respubli
kos’’, kaip kad šneka Olsen), kur viešpatau
ja dalis darbo unijų biurokratijos, remiama 
Socialistų Partijos ir neprisileidžianti komu
nistų; (d) Darbo Partija išbudavota iš apa
čių, darbo unijų pagrindais, bet kovojanti 
prieš biurokratiją, išstatant! programą savo 
reikalavimų, artimai surištųjų masinėmis ko
vomis, streikais ir kt., kur vadovaujančią ro
lę vaidina kovingi elementai, tarp jų ir komu- 

k nistai. šitokie skirtumai taip pat gali išsi
vystyti šaligrečiai arba sudėtiniai.

Vyriausias Komunistų Partijos uždavinys 
yra budavoti ir stiprinti tiesioginę savo inta
ką, didinti savo narių skaičių ir visais būdaįs 
drūtinti savo autoritetą (pasitikėtinumą) tarp 
masių, kovoti už savo principus ir taktiką. Del 
tos būtent priežasties, kad pats gyvenimas 
stato Darbo Partijos klausimą, mes turime 
stiprinti savo Partiją, kaipo vienatinę tikrai 
nepriklausomą proletarinę Partiją, kurią nega
li pavaduoti jokia kita organizacija darbinin
kų kovoje už pasiliuosavimą. Mūsų Partija, 
taČiaus, negali, tikėtis, kad ji pajėgs tiesiogi
niai ir tuojaUtiniai atvesti po savo vėliava tuos 

: milionus žmonių, kurie atpuola nuo senųjų 
partijų. Tuo pačiu laiku mūsų Partija nega
li pasilikti bešališka arba nepaisančia, kas 
liečia tolesnį tų milionų vystymąsi arba kas 
liečia organizuotą pavidalą, kuriuom pasireikš 

, jų politinis veikimas.
1) Tokiose pasikeitusiose sąlygose, Komu- 

: nistų Partija turi permainyti neigiamąjį savo
nusistatymą linkui Darbo Partijos klausimo. 
.Ji turėtų pareikšti savo paramą judėjimui už 

: Darbo Partiją ir kovoti tame judėjime už kla
sinės kovos politiką, o priešintis visiems ban
dymams, kurie siekia šį judėijmą pervesti po 
social-reformizmo kontrole. Komunistų Partija 
turi eiti į talką su visais elementais, kurie yra 
pasiryžę ištikimai darbuotis panašiam (kaip 
jos) , tikslui šiame reikale. Komunistų Par
tija turi vesti sistematišką kovą prieš visus 

• bandymus, kuriais kas nors stengiasi nukreipti 
| š| judėjimą į vagą “liaudiškos” (populiarės) 
t. arba “progresyvės” partijos arba įvesti jį į 

vėžes kokios to paties plauko partijos, apsi- 
inaskavusios “darbo” partijos vardu. Tatai su
daro taipo pat praktišką pamatą kovai, idant 
negalėtų iš viršaus, biurokratiškai kontro
liuoti šį masinį judėjimą dešinieji reformistai, 
kurie nori išvyti laukan komunistus ir revo
liucinius eilinius organizacijos narius.

Todėl turi būt dedama visos pastangos pra
vesti' aiškų skirtumą tarp tų dviejų stovyklų, 
kurios stengiasi įvesti šį masinį judėjijną į 
Skirtingas vėžes—kur, iš vienos pusės, yra 
stovykla atsargiai pribotos, liberališkos ir so- 
cial-ręformistiškos opozicijos, pridengiančios 
savo klasinį bendradarbiavimą ir darbininkų 
pajungimą reikalams kapitalo, pelnų ir priva- 
tiškos nuosavybės, o iš antros pusės—stovykla 

*• esminiai revoliucinės, masinės kovos už luo- 
. jautimus reikalavimus, kurie siekia toliau, ne

gu kapitalo reikalai, šioje kovoje del tokio 
skirtumo pravedimo reikia stengtis išvengt vi- 

: šokio sektantiško siaurumo, kuris tiktai pa- 
| tarnautų reformistams. Tatai visų pirm reiš- 
U kia, jog pagrindas sutelkimui darbininkų kla

sės turi būt tuojautiniai reikalavimai, į ku
riuos atsilieptų plačiausios masės, neleidžiant 
reformistiniams vadams skaldyti mAses, nelei
džiant Jiems spekuliuoti ir išnaudoti tą fak
tą, kad darbininkų dalis priima klasių kovos 

i programą iki pat proletariato diktatūros ir su 
proletariato diktatūra, kuomet kita otelis remia 

< klasių kovos politiką tiktai už dalintis darbL 
į ninku reikalavimus, bet nėra dar prisirengus 
Ooliau eiti šiuo keliu.* I

2) šioj • padėtyj paprastas obalsis “už Dar
bo Partiją,” išreiškiantis tokias vienaN^itai 
priešingas tendehcijas (pasinešimus), nėra sa- 
vaįini užtenkamas, kad jis galėtų būti vėlia
va, po kuria galima būtų sutelkti klasines dar
bininkų jėgas. Komunistai eina į judėjimą del 
Darbo Partijos tik tuo tikslu, kad pagelbėt

h masėms atsimesti nuo buržuazinių ir social- 
t rtformistinių partijų ir atrasti kelią į revo- 
; liucinę klasių kovą,

tija neturi dabar daryti iniciatyvą organiza
vimui Darbo Partijos visu šalies plotu. Bet 
įvairiose valstijose šis klausimas atsistos prieš 
akis įvairiais būdais, žiūrint, kokie bus skir
tingų jėgų santikiai. Reikės todėl atydžiai iš
nagrinėti (išstudijuoti) dalykų stovį kiekvie
name atsitikime, atsižvelgiant į spartumą to 
išsivystymo, pritaikant mūsų nusistatymą ir 
taktiką pagal tuos skirtumus. Tose valstijose, 
kur sąlygos pribrendo sudarymui masinės 
Darbo Partijos, tai Komunistų Partija tuo
met turėtų pati arba per artimus Komunistų 
Partijai žmones ir organizacijas imti inicia
tyvą (daryti pirmus žingsnius), idant suteikt

. organizacinį pavidalą šiam judėjimui. Mūsų 
Partija turėtų atkreipt savo dėmesį į tai, kad 
judėjimas del Darbo Partijos tik tuomet tar
naus kaipo įrankis išsivystymuį klasinės pro
letariato kovos ir palengvins jam pasiliuosuoti 
nuo reformizmo intakos, kuomet nuo pat pra
džios mūsų Partija vaidins veiklią rolę ir pa
rodys savo iniciatyvą, ir energingai veikdama 
Amerikos Darbo Federacijoj, laimės ten svar
bias vietas ir turės gerų pasekmių organiza
vime bendro fronto su socialistiniais ir refor- 
mistiniais darbininkais. Tai tuo būdu mūsų 
Partija sugebės ir rimtai daryti savo revoliu
cinę intaką į plačiąsias minias, dalyvaudama 
judėjime del Darbo Partijos ir patraukdama 
jąsias prie tikros revoliucinės politikos.

Kovos sėkmingumas už politinę vadovybę 
tarp masių, kurios dabar atskyla nuo demo
kratų ir republikonų partijų, priklauso visuose 
savo laipsniuose nuo Komunistų Partijos nuo- 
lątinio augimo ir stiprėjimo, kaipo savistovios 
revoliucinės jėgos, ir tuo tikslu būtinai reikia 
skleisti ir aiškinti mūsų Partijos programą 
tarp vis platesnių ir platesnių masių. Svar
biausia tam tikslui priemonė yra drąsus ir 
energiškas mūsų darbo plėtojimas delei ben
dro fronto visose srityse, bet užvis labiausia 
—darbo unijose,. ypač priklausančiose prie 
Amerikos Darbo Federacijos.

Rinkimų pasekmės parodė Roosevelto intaką 
į minias, ir nbrs ta jo intaka yra kiek susilp
nėjus ir net supurtyta iki tam tikro laipsnio, 
vis dėlto ji tebėra viešpataujanti. Komunis
tų Partija negana panaudojo progas, kur ga
lima buvo paskleisti savo apsviltos tarp mi
nių, kurios yra nusivylusios “Nluiaia- tjaily- 
ba. ” Buržuaziniai reformistai tokio plauko, 
kaip Sinclair, progresyviai su LaFollettė, Far
merių-Darbo Partija su Olsenu ir kt., suge-.

• bėjo nusivest paskui save didelę daugumą tų, 
kurie nutraukė ryšius su Rooseveltu ir rępub- 
likonais. Tatai gi išstato mums būtiną reikalą 
gerinti ir stiprinti politinę mūsų Partijos agi
taciją ir drūčiau ir labiau įtikinančiai, riumas- 
kuoti Roosevelto politiką, jo buržuazinius pa
lydovus ir opozicionierius iš kairės. Vedant 
smarkią kampaniją prieš kraštutinius deši
niuosius fašistus ir pusiau-fašistus finansinio 
kapitalo atstovus, prieš republikonų partiją, 
Amerikos Laisvės Lygą ir tt., reikia parodyti 
klasinį giminingumą Roosevelto politikos su 
jo. prieštarautojų politika iš dešinės, išaiški- 
narit masėms, jog Rooseveltas su savo Naujo
sios Dalybos ir NRA politika nei trukdo nei 
kliudo vykdyti politiką finansinio kapitald, 
Wall Stryto, bet priešingai, jis, griebdamasis 
gabesnių priemonių, dar palengvina šios po
litikos įvykdymą. Vien tik klasinė kova prieš 
visą buržuazijos politiką tegali apgint masių 
reikalus ir sukriušint finansinio kapitalo ir 
fašizmo

buvo paskleisti savo apsviltos tarp mir 
kurios yra nusivylusios “Naująja < Daily-

? I < Ą * ’•V *

planus.

sustiprint mūsų Partijos darbą, rei- 
labiau pagerinti “Daily W6rkerį”, ku- 
yra laimėjęs eilę pasisekimų. Politi

■#

K'
į,

S

Idant 
kia dar 
ris jau 
nė agitacija tame laikraštyje ir propagaridū 
mūsų Partijos taktikos ir principų turi būt 
pagerinta, visais būdais sudrūtinant kovą 
prieš social-reformizmą. Dabartiniame , išsi-i 
vystymo laipsnyje, v būtiniausiai reikia pri
duoti Partijai ir jos laikraščiui daugiau jna- 
sinio pobūdžio iš atžvilgio į turinį ir pavidalą, ■ I 
taip kad jis pasiektu šimtus tūkstančių skai
tytojų.

Mūsų Partija turi plačiau išvystyti savo 
literatūros leidimo veiklą, pagerinti savo pro
pagandinį darbą ir didžiai padauginti propa
gandinės savo literatūros Jeidiiną.

Turi būt pasmarkintas darbas delei veikėjų 
kadrų išlavinimo Partijai. Instruktorių (aiš
kinto j ų-mokintojų) sistema/kaip parodė prak
tika, yra sėkmingas būdas, kuriuo vado vau-, 
jančios įstaigos gali sueiti į artimesnius ry
šius ir duoti pagelbos žemesnėms Partijos or
ganizacijoms; ir ši instruktorių sistema turi 
būt praplatinta ir pagerinta, naudojantis jau 
įgytais patyrimais. Tuo pačiu laiku visais 
būdais turi būt išvystoma iniciatyta žemesnių
jų Partijos organizacijų> suteikiant jiorns va
dovybę pagrindai^ įtikinimo, pavyzdžių ir pri- 
gelbėjimo.

93—Betlehem
141— So. Philadelphia
142— Delair
143— Reading
149—rE. Philadelphia

Kuopa 13—Easton, 
W. Philadelphia, ir 
Trenton yra prisiuntę

9 .
22
14

KetunoiiKtas Apskritys

Mūsų 14 Apskritys visada 
buvo silpnas. [Jis yra augštu-

7
21
15 -
17 " 17 tinėje New Yorko valstijos 

6105— i dalyje- Rochešterio draugams 
209—_ i neparanku, o jie galėtų daug 

rnirti-m pn^lbėti. Uticoj silpna kuo- mažiau. • .■■ 1 , , .įienton yict piibiumę ma-z-iciu. . , i ,
duoklių, kaip 1933 metais. Ro- Pa’’tal t>k Schenectady 91 kp. 
dost, kad Eastone nėra kuopa ««ra‘ valkla- J1 paaug0 nu0 
sumažėjus. Iš 13.3 kp., Cam- 14 lkl 15 naIW’

Chicago
Kiek 
1933 

‘ 42
30
10

narių 
1934 

58 
33 
11 
16 
96 
32 
76 
52 

8 
16 
32 
48 

7 
19 
19

kuopos stovi,

sumažėjus. | _ .
den] visai duoklių negauta.

Septintas Apsk., Boston
1934 

49 
66 
28 
31 
33 
29

7 
16.
22 

'17
27 
2!
45 

6
45 

3 
5

1933
32
48
25
22
24
31

7
16

7
14
18 .8

2—-S. Bostono 
[ 6-fMontello 

9—Norwood
31—A u burn- Lewi stone 
34—Rumford-Mexico 
37—Lawrence 

‘42-^-Nashua i 
44—Lowell 
53—Gardner 
62—Stoughton * 
|71—LBridgewater 
78—Fitchburg 
99—.Marlboro 

103—Hudson 
115—Pittsfield 
155—Worcester 
176—Athol 
189-rPortland

Kuopa 8-r—Cambridge, 11— 
Worcester, kuri jau prisiuntus 
Už 73 narius; 67—Readville, 
85—Haverhill'ir 119 — Lynn, 
I50I kas turi dar mažiau narių, 
negu 1933/1 metais. ■ Iš 210 
kuopos, Providence, 1934 me-j 
tais negauta duoklės.

Aštuntas Apskr

15 Apsk., Ohio Valstijoj

Penkioliktas 
'jauniausias, bet gerai veikia.
Jo kuopos sek

Apskritys yra

amai stovi:
1933

51 
8

46
20
21
47

Pavienės Kuopos

22—Cleveland
51—Middlefield-Huntsburg
57;—Cleveland j
59^—Akron
90—Youngstown;

190—Cleveland

1934
54
21
29
21
19
44

WORCESTER, MASS.
Lietuvių Darb. Kliubo mėnesinis 

susirinkimas įvyks 3 d. vasario 
(Feb.), 10:30 vai. ryto. Visi nariai 
malonėkite dalyvaut, nes turim daug 
svarbių dalykų svarstyti, teatro at- 

I skaita jau padaryta, taipgi reikės pa- 
Isitarti apie permainymą susirinkimo 
dienos.

Sekr., A. Serbentą.
(26-27)

FOREST CITY, PA.
ALDLD 219 kp. susirinkimas 

įvyks 3 d. vasario, 1 vai. po pietų, 
drg. Galbeno namuose, ant ūkės. Vi
si nariai malonėkite dalyvaut, nes 
turim daug svarbių reikalų apsvars
tyti, taipgi reikia apsvarstyt' naujų 
narių gavimą.

• Kp. Koresp., P. Thompson.
(26-27)

CLEVELAND, OHIO
Bedarbių Taryba rengia šokius su- 

batoj, 2 d. vasario, Liet. Darb. sve- 
j tainėje, 920 E. 79th St. 
visus ’ ’
remti

Wisconsin

sekamai kuopos’

1934 _. _______
106 167—Sheboyegan

51 I T 
12
13 ' POS.
80 kuopos pasivarė
48 J
29 Devintas Apsk.,

II

14—Minersville
17—Shenandbah 
76-4-St. Clair 

112—Tąmaųua

1933
85
55
12
14
26
49
31 .
18
24
23
14
16

6 '
6

27
26
13
16

6
5 |

77

56—Milwaukee 
65—Racine 
94—Kenosha

_ _. Kviečiam
skaitlingai atsilankyti ir pa- 
darbininkų organizaciją.

Kviečia Komisija.
(26-27)

CLEVELAND, OHIO
- I Nedėlioj, 3 d. vasario, 6 vai. va- 

Darbininkų svetainėje, 
ie vieno apskri- E. 79th St._, Lyros Choro rėmė-

*Yra 17 kuopų, kurios nepri- kare, Liet.
klauso nei prL
CIO, tai tolimų vakarų kuopos kaipo išraišką padėkos jaunuoliams, 
ir dar vienur kitur. Iš tų kuo-!^r,ie taiPv £erai sulošė “Spartaką.” , i v . . Visiems jzanga veltui. Kviečiam vi-pų padare' pažangą nariais sus atsilankyti ir pasilinksmint su 

. ............. .> taipgi
— ir gera orkestrą šokiams.

Komisija.
(26-27)

PHILADELPHIA, PA.
šeštadienį ir sekmadienį, sausio 2- 

3, įvyks visuotinas aukų rinkimas 
gynimui Scottsboro jaunuolių, ir 6 
draugų, kurie buvo areštuoti prie Vo
kietijos konsulato, laike demonstra
cijos už 
Thealmann. 
gės 
njos 
rais 

' nuo 
995

klauso nei pr

1934 metais sekamos kuopos:' jaunuolius, bus užkandžių, 
bus ir gera orkestrą šokian

50—Rochester, N. Y.
132—Tacoma, Wish.
145—Los Angeleš, Calif.
161—Seattle, Wašh.
223—Oregon City, Oreg.

198 kp. Oaklando,
' veikiausiai būtų paaugus na-
' riais, bet draugams buvo pa-
' rankiau, tai
mieste susitvėrė naują 153 kp.

• Į •
I Duoklės už 1935 Metus
I Draugės ir draugai! Dirbki- 
te naujų narių gavimui į mū
sų organizaciją šiuo vajaus

I metu. Taipgi visi nariai yra

1934
46
11
50
20
13

1933 
41 
11 
49 
14 .
13
Calif.,

3, įvyks visuotinas aukų

draugų, kurie buvo areštuoti prie Vo- 

už . paliuosavimą drg. E. 
----- . Visi draugai ir drau- 

aalyvaukite, aukos bus renka- 
einant per stubas su tam tik- 
paruoštais kenukais. Subatoj, 
2 po pietų, išeis draugai nuo 
N. 5th St., 715 N. 6th St. sto- 
Sekmadienj, 10 vai. ryto, nuo tų 

vietų. Visi draugai dalyvaukite.
(26-27>

CLEVELAND, OHIO
ALDLD 57 kp. Corletp, Kliubas 

prašomi dabaf, tuojaus, mokė- rengia kepurių balių, subatoj, 2 d.

Superior Ave., Lietuvių svetainėje. 
Bus duodama 3 dovanos, kas gražes
nę arba nepaprasčiausią kepurę tu- 

1 rėš. Tad visi vietiniai ir apielinkės

San Francisco

aip stovi Wisconsin© 
1934 metais čia mūsų 

pirmyn.
Shenandoah 1

19gg ti savo duokjes UŽ 1935 me- vasario (Feb.), 7j30 vai. vakare, 6835 
64 tus, nes cen,tr|e yra daug išlai-, 
10, d«- ...
11 Už 1935 pietus jau gauta

sekamų kuopų duoklės: draug.ai irndrau«5s nepaminkite Savo • . kep11**111 Hue <rprn nrkpsr.rn cnhomq
!“i'ld kp. pasinfokėjb už 6 nū- prfe ’ ■ ................. ’

10

turi nuo , 
me-}'

1933
26
54

6
12
10

124 kp.—Girardville
mažiau narių, negu 1933
tais tūrėjo. Gi 48 kp., Maha-1 rius, 14 kp.,

tė duokles už 1934 metus. Yra 
dar kuopų, kurios dabar pri
siunčia, nes duoklės buvo pra
tęstos iki naujų metų, tat tūli 
nariai tik pabaigoje mėtų su
mokėjo. Bet jau galima šio
kios tokios išvados padaryti, 
ant kiek kuopos pa’augo 1934 
metais.' Mes imsime jas pa
gal apskričių sugrupavimą.

Pirmas Apskritys,
Kp. Miestas

19—Chicago 
29—Rockford 
46—Dekalb 
70—Rockford (moterų) 
79—Roseland 
86—Chicago 
92—Cicero 

104—Chicago 
144—Georgetown 
150—Chicago 
154—Chicago 
146—Chicago 
171—Aurora 
182—Melrose Park 
187—Chicago

Tai taip šios
bet yra, kurios dar nepasiekė 
1933 metų narių kiekį, tai 35 
kp.—S. Benld, Ind.; 64 kp.— 
Moline, III.; 140 kp.—Wauke
gan, Ill. ir 205 kp.—Westville, 
Ill. Dar blogiau yra su 88 kp. 
-—Chicago Heights ir 123 kp. 
Gary, Ind., iš kurių visai ne
gauta duoklės.
Antras Apskritys —Brooklyn

Antro apskričio 
stovi.

1—Brooklyn
5—Newark 

16—Jersey City 
23—'New York 
24^—'Brooklyn 
54—Elizabeth 
84—'Paterson 

138—Maspeth
165— Linden 
185—E. New York 
200—Hillside 
212—Bayonne 
221—'Bloomfield 
235—Freehold

Kuopos 72—Great Neck, 
—Cliffside, 118—E. White
Plains, 136—Harrison, 147— 
Brooklyn ir 172—Yonkers,dal’ 
jiėra pasiekę pirmesnių metų 
narių kiekį, veikiausiai pas se
kretorius dar yra duokljų. 55 
kuopos draugai kol kas visai jtūrėjo tik 15 narių visos trys, 
duoklių neprisiuntė.

Trečias Apsk. Connect!^’

27— New Britain
28— Waterbury 
32—New Haven 
63—Bridgeport 
68—Hartford

166— Stamford 
216—Brooklyn

Kuopos 75—Naugatuck, 80 
—Manchester, 117 —AnSonia 
ir 225—Southbury ii\Seymour, 
dar turi mažiau narių, negu 
pirmesniais metais. 81 kuopa, 
Torrington, kol kas visai nesu
mokėjus.

Ketvirtas Aprk

noy, 98 kp., Frackville ir 120 
kp., McAdoo, visai neprisiuntė 
diioklių; Tiesa, šios visos trys 
kuppos buvo labai mažos, nes

Minersville, Pa., 
19 kp.; Chicago, už 

kp., Neiv York; 
Brooklyn, už 11 
Gardner, Mass.,

kepurių.. Bus gera orkestrą šokiams, 
prie to’ turėsim ir gardžių valgių ir 
gėrimų. Užtikriname, kad visi pra
leisite linksmai vakarą. Įžanga tik 
25 centai. Kviečia visus komisija.

1933
16
50
14
22
45

3
12

ut
1934

16
50
32
21
45

3
13

Pittsburgh
1933

20
' 19

18
29

1934
23
18
19
39

5
12

5

236 
turi

bet 9 Apskričio komitetas pri
valė matyti tų kolonijų drau
gus ir tas kuopeles sutvarkyti.

Dešimtas Apskr., Michigan
1934

113
52
14
41
10
21 

turi

1933
85
53
10
20
10
29 

dar

ni.
yra 
bet

YOUNGSTOWN, OHIO
ALDLD 90 kp. rengia prakalbas, 

nedėlioj, 3 
vių kliubo 
Avė., 2:30 
kalbėtojai, 
nėra kalbėjas šioj apielinkėje, drg. 
Nemura ir jaunuolis Šūsnis, jie iš
duos raportus iš bedarbių kongreso 

i už socialę apdraudą, Draugai darbi- 
i ninkai, mes dabar gyvenam tokiame

Prie to, kuopos, kytas žmogus gali matyt, kaip kapi- 
kurioš dar turi dėoklių nuo , talizmas veikia ir kad karas ir fa

šizmas iš Visų pusių plečiasi toliaus. 
Mes turim kovot prieš savo priešus. 
Tad visi į prakalbas ič pridėkite sa
vo balsus prie jų. Ypatingai mes

d. vasario (Feb.), Lietu- 
svetainėje, 628 Franklin 
vai. po pietų. Bus trys 
drg. Abekas, kuris dar

už—13
11 narių'; 23 
už -1; 24 kp., 
narių; 53 kp.
už 22 narius,; 68 kp., Hartford, 
Conn., už' 7 nArius; 78 kp., 
Fitchburg, rfasš., už 10 na
rių ir 188 kp., Hamtramck, 
Mich., už 5 narius..

draugės ir drau-
- - padėjime, kad net paprastas nemo-

Mokėkite, <’ 
gai, duokl.es įr tuojauš siųskite 
jas į čentrą.

1934’ metų, 
siaFjas turėt 
rą.

tai kuo veikiau
si prisiųsti į ceht-

' ‘Apskričių komitetai privalo kv“am
paraginti tas kuopas, 
neprisiuntė duokles 1934 me
tais. Prie to? ir nariai tų kuo
pų privalo atkreipti atydą, 
nes gal jų duoklės
pas kaip kuriuos valdybų na
rius.

ALDLD CK Sekretorius, 
D. M. Šolomskas, 

46 Ten Eyck Št.,-

kurios

užkliuvo

sėkmingai susirinks jaunimo, tai bus 
ir anglų kalbėtojas. Kviečiame visus 
dalyvauti! Įžanga veltui.

Rengėjai.

33—Pittsburgh
40—McKees Rocks
74—New Kensington
87—Pittsburgh

1Q6—Ambridge
111—Pittsburgh
156—Carnegie
180—Wilmerding

61 kuopa—Courtney ir
kp., Washington, kol kas
dar mažiau narių. Iš lOl'-kp., 
Steubenville, Ohio, visai ne
gauta duoklių.

x '
Kanadoj Mūsų Kuopos

1934 
24 
25 
11' J,£<O-- JUIUWC*XUCĮV1H'

. 19 13&—Nanticoke
46 ' 170—Plains

! 2Ū [203—Ihkermah.
6 ‘ '

. 7
• 15

94

.1 
tūri-

1933

mes

52—Detroit 
66—Grand Rapids 

131—Saginaw 
188—Hamtramck 
207—Hart 
218—Freesoil-Scottville

83 kuopa kol kas
prisiuntus į centra tik už pusę 
tiek narių, kaip ji turėjo 1933 
metais. Muskegano draugai, 
kodėl taip yra?
Vienuoliktas Apsk., Piet.

Vienuoliktas Apskritys 
sunkaus krizio teritorijoj.,
mūsų draugai’veikia pagal iš
galę. Jų kuopos sekamai stovi: 
148—W- Frankford 12 16
158}—Benton 6 6
199i—Johnston City 21 21

134 kp., Royalton ir 204— 
Herrin, 1934 
žesnį kiekį 
duokles.

12 Apsk.,

metais už ma- 
narių prisiuntė 

i
Wilkes-Barte,

—Scranton

Brooklyn, N. Y

HARTFORD, CONN.
Liet. Sūnų ir Dukt. Draugyste 

rengia dideli balių, šeštadienį, 2 d. 
vasario (Feb.), 7:30 vai. vakare, 
Laisvės Choro svetainėje, 57 Park 
St. Bus gardžių valgių ir gėrimų, 
taipgi gera orkestrą grieš ameriko
niškus ir lietuviškus šokius. Įžanga 
tik 25 centai.

Komitetas.

PRANEŠIMA] IŠ KITUR

15—Fbrt Williams 
18—Edmonton 
21—Windsor 
45—Vancouver 
47—Montreal.
69—Leatbridge 
82—Edu Claire 

113—^Hamilton 
152—Red Lake 
162—Toronto 
173—Nanaimo 
175—Lach ine

Taigi Kanadoje
me net kėlės naujas kuopas, 
susitvėrusias 1934 metais. Bet 
kol kas dar 1933 metusi nėra 
pasiviję sekamos kuopos: 36 
—-Bienfait, 100—Timmins, 137 
—Montreal ir 217 kp., WinnL 
peg. Aišku, kad pas tas kuoi- 
pas yra daugiau' narių,, kaip 
centre gauta pinigų, ypatingąi 
137 kuopoj.

■ , ' f

Šeštas Apjęk., Philadelphia [
1934

7810—Philadelphia 
25—Baltimore

1938
64
40

MONTELLO, MASS.
ALDLD 6 kp. susirinkimas įvyks 
d. vasario (Feb.), Lietuvių Tautiš

ko namo svetainėje, 7:30 vai. vakare. 
Visi nariai būtinai pribūkite, nes tu- 

daug svarbių reikalų apsvars- 
Taipgi nepamirškite užsimokėti 

metines duokles.
G. Shimaitis.

4

KEARNY - HARRISON, *N. J
Atsiliepdami į į Tarptautinio Dar- rjme 

tyti. 
savo

Atsuiepaami 1 1 larprauumo
* bininkų Apsigynimo nącionalčs sę- 

kffetores, Annal Damon, skubų atsi
šaukimą sukelti $10,000 Šęottsboro- 
Hernddnb fondan rusų Mutual Aid 
Sbcidty 95 kj^opa ir TDA kuopa, 
Kearney, rengi;
Tas vakaras, sų labai puikia progra
ma įvyks Šeštidienį, vasario (Feb.) 
o rr.QA .„„Vovz, LAPC Ballruimyje’, 
134 Schuyler Ave., Kearhey, N. J.

4. • •__ 1 Bus rodomas garCity, 19341 metais pasimokejo “Revoliucionieriaus užrašai” (The 
Diary of a Revolutionist). Judį ro
dys lygiai 7:30 Po judžio šokiai prie 
“Jazz Band” įpuzikos. Tikietais 35c., 

Harrisono ir Kearny,

12—Pittston; „ 
20i-8-Binghamton 
39—Scranton 

128—Edwardsįville

1933
18
74
30

4
17
21

■ • [43 kp., Wilkes Barre; 
Plymouth ir 219 kp

61
40

4
• 18.

23
QP7 Ilia įvyn-B BCBin
J ' 2. 7:30 vakarų

Forest

Sęottsboro- 
lan rusų Mutual Aid

a Scottsboro vakarą. NEWARK, N. J.

už mažesnį kiekį narių duok
les, Gal dar pas sekretorius 
yra duoklių ? Norisi pastebėti [ vaikams ioc. 
draugams 43 kuopos, kad jų1 
kuopa yra labiausiai atsilikus, 
k&s yra su jumis, draugai? i
13 Apsk., Centrąlinis Illinois

•<
I I ' ■ • k ' 1
Tryliktas Apskritys yra cen- 

traliniame Illinois. Šio apskri
čiu sekamos kuopos paaugo: }

< l''

7—Springfield 
Louis

CoŲinsvilie;
kp., Bulpit, ma-[

49—E. St. L 
194—Auburn 
. I 26 kp., 
Bėnld ir 160

, LAPC Ballruimyje', 

garsus Sovietų judis
i užrašai” (The

Telephone: Ė

DR.
Specialistas

Ausy, A
OFISO VALANDOS:

vergreen 7-0072

I COHN
ant Operacijų ir

gydyme

du ir Gerklės
1933

28
13
11

1934
30
13
13

58-^:

ŽVARBIOS PRAKALBOS
ALDLD 5 kuopa rengia svarbias 

prakalbas • penktadienį, 1 vasario 
(Feb.), 1935, šv. Jurgio Svetainėje, 
180 New York Ave., Newark, N. J. 
Pradžia 8 vai. vakare.

Kalbės R. Mizara, “Laisvjės” re
daktorius; d. Janušonis, delegatas į 
Bedarbių Kongresą Washingtone, iš- 

1 duos svarbų raportą.
R. Mizara kalbės apie šių dienų 

klausimus: 1. Ar bus pravestas so
cialūs apdraudos bilius J. V. Kon
grese? 2. Ar Amerikos lietuviai dar
bininkai dalyvaus' šaukiamam Lietu
vos išeivių kongrese, Kaune? Jis 
taipgi palies eilę kitų svarbių klau
simų. Visi Newarko lietuviai darbi
ninkai kviečiami dalyvauti ir išgirsti 
labai svarbių dalykų, kuriuos kalbė
tojai pasakys.

Kviečia RENGĖJAI.
(25-27)

dienomisuo 11 iki 1 
uo 5 iki 7 vakarais 

SekinadienUis nuo 11 iki 1 
84 Uhion Avenue 

BROO KLYN, N. Y. \

tu
in

duokl.es


AUGŠČ1AUSIA PRIEGLAUDA UETUViy AMERIKOJE
The Supreme Lodge of Lithuanians of America

1335 Medley St., N. S. Pittsburgh, Pa. Telefonas: Fairfax 5512

APLA C. Komiteto Posėdžio tą11^; . _ ,19 kp. n<irio Gelmano ligos 
pašalpos mokėjimas svarstyta. 
Nutarta daugiau patirti apie 

APLA Centro Komiteto po- ligos istoriją.
sėdis įvyko sausio 2Q, 1935, 
APLA Centro raštinėj. Visi 
Komiteto nariai dalyvavo.

Posėdį atidarė C> Pirm.
Gataveckas 10 vai. ryte.

Centro Iždo Globėjai 
žiūrėjo Centro knygas ir 
do tvarkoj. Tuo pačiu 
atlikta visokį išmokėjimai.

Spalio 21 posėdžio proto
kolas skaitytas ir priimtas. 

•. Gruodžio 16 protokolas skaity
tas ir priimtas su sekamu prie
du prie paragrafo 2: “APLA

Tarimai

per
su ra- 
laiku

25 kp. nario Miliausko pa- 
C. šalpos mokėjimas svarstyta ir 

I nutarta patyrinėti apie ligos 
istoriją.

33 kp. narės Gillienės trū
kumas pašalpos svarstytas. 
Nutarta išmokėti ir sykiu 
laiškutį parašyti, kad buvo 
laikyta dalis pašalpos delei 
vėlavimo blankų.

38 kp. narės O. Bružienės 
pašalpos mokėjimas atidėtas 
platesniam tyrinėjimui.

50 kp. narės Urmonienės

jai 
su
su-

2 • kuopos turtas padalintas * trūkumas pašalpos svarstytas 
-taip pagal “Decree”. Visados nutarta damokėti.
tasai turtas priklausė APLA i 55 kp nario Blonskio ape- 
2 kp. 2 kp. LAPA visai nebu-, ]jacjja svarstyta ir pripažinta, 
vo. Tiktai bėgy paskiausių 2 į kad Centras teisingai išmokė- 
kp. kivirčių ir teismo ta drau- jo pagaI ligonio daktaro liūdi-
gija suorganizuota.”

Centro Komiteto nariai iš- 
"davė raportus. Visi atlikę 
jiems pavestas pareigas. Iždo 
Globėjai raportavo, jogei per tarta sugrąžinti, 
spalio, lapkr., ir gruodžio mė- į Atsilankė A. Vileniškis delei 

mortgečio. Jis sako, kad pra
dės po biskį mokėti ir bandys, 
gauti kitur paskolą, kad 
lyginus su APLA. Duota 
trys mėnesiai laiko.

Skaityta 2 kp. laiškas, 
kalaujantis persvarstyti 
duotas Centro bilas. Nutarta 
gruodžio 16 tarimą tuo klausi
mu atšaukti ir išnaujo tą klau
simą persvarstyti. Nutarta iš 
naujo peržiūrėti ir sutvarkyti 
visas 2 kp. reikalais padarytas 

imti 4 
nuošimtį, kokį gauna iš skoli
ninkų pati kuopa. Pridėti 
taipgi pusę adv. Obernauer iš
mokėtos bilos. Atstovais į 
kuopos sekantį susirinkimą

jimą.
47 kp. nario Peters apelia

cija prašant sugrąžint įmokė
tas duokles svarstyta ir nu-

spalio, lapkr
nesiūs įplaukų buvo $3,948.83, 
išlaidų $2,366.20. Su invento
rium turtas siekia $30,758.69. 
Svarstoma pašalpų mokėjimai 
ir apeliacijos.

♦7 kp. nario J. Vičino mokė
jimas peržiūrėtas ir pripažin
ta, kad Centras teisingai, pa
gal daktaro liudijimą, išmokė
jo. Jeigu jis nori dar už 4 die
nas, tai turi daktaro paliudiji
mą priduoti, kad tada sirgo.

17 kp. narės Abromaitienės
apeliacija skaityta ir pripažin-1 išlaidas. Už paskolą 
ta damokėti trukumas 
pos.

19 kp. nario Poškaus 
pos mokėjimas svarstyta 
tarta patyrinėti daugiau apie

pašal-

pašal- 
ir nu-

Vyro Širdžiai
rašo Sidney Snow

lw Chaves

lino’ 
iwrpaWgS

Kas Daryti Sekmadienio Vakare?

LABAI daugelyje namų sek
madienio vakaras būna nuo

bodžiausias iš visos savaitės. 
Nėra smagu liktis namie, ir 
nieko ypatingo nėra bet kur ki
tur. Nieko, rodos, nelieka dau
giau daryt kaip tik laukt pir
madienio ryto, o kas gi ištikro 
laukia pirmadienio ryto?

Bet vietoj to nuobodumo ga
lima turėt visai smagus sekma
dienio vakaras, surengiant na
minę pramogėlę, kuri net šiais 
nesmagiais laikais suteiks švie
saus linksmumo.

Viena New Yorko įstaiga yra 
išleidus puikią knygutę, vadi
nama SUNDAY EVENING, 
kuri yra pilna gerų patarimų. 
Jeigu jūs parašysite man atvi
rutę Šio laikraščio adresu, rei
kalaudami tos knygutės, jūs 
gausite ją veltui.

SAVOTIŠKAS VYRAMS 
PUSRYTIS

Vienas laikraštininkas man 
sakė, kad mylimas jo pusrytis 
yra toks: onndžių sultys, svie
stuota paspraginta duona, sū
ris, kava ir pypkė tabako.

Jis sako, kad jeigu jums ta
tai atrodo nelabai gardu, tad 
iššokę iš lovos, apibėgkite blo
ką kitą aplinkui, o pamatysite, 
kaip bus skanus toks pusrytis.

DRAUGIŠKA TREJUKĖ
Naudojant šaltas mėsas kai

po svarbiąją vakarienės dalj,

šaltas alus ir gomurį kutenan
čios bulvinės salotos sudaro 
naturalę trijukę. Kai del alaus, 
tai pasirinkite pilną skonio, 
švelnų, gerai išsistovėjusį alų, 
iš kurio gautumėte sveiko įvai
rumo prie gardžių šaltų mėsų.

Kalbant apie bulvines salo
tas, aš žinau du nepaprastai 
gerus receptus, kuriuos aš jums 
čia perleisiu.

RECEPTAS NO. 1 
BULVINĖM SALOTOM

Nueikite į kaimynystėje esan
čią delikatessų krautuvę ir te
gul krautuvninkas arba jo žmo- 

• na padaro jums salotų. Dau- 
gelyj atsitikimų jie stačiai ar
tistiškai sutaiso salotas,

RECEPTAS NO. 2 
BULVINĖM SALOTOM

Jeigu jūs mėgstate patys sau 
gamintis salotas, štai jums re
ceptas, kuris labai plačiai var
tojamas Centralinėj Europoj. 
Supjausykite į griežinius tris 
virtas, dar karštas bulves. Pri
dėkite vieną smulkiai sukapotą 
cibulį, taipgi uždėkite susmul
kintų petruškų, druskos, pipirų 
ir du šaukštus alyvų aliejaus, 
vieną šaukštą acto ir .vieną 
šaukštą buliono, o jeigu nėra 
buliono, tai galite naudot kar
štą vandenį. AtydŽiai maišyki- 

. te, kad nesukriušint bulvių; ir ' 
pridėkite salotų lapų ir kietai 
išvirtų kiaušinių.

atsi- 
jam

rei- 
pri-

1 a itis.
Sekretoriaus vietai:. J, Ga

šlūnas.
Iždininko vietai: J. Y-esada- 

vičius ir Alice Kerchinsky.
Iždo Globėjų vietai : D. Le

kavičius, A. žvirblis, J. Mažei
ka, A. Višniauskas, J. Joku- 
bauskas, ir P. Vičihas.

Dabar atsidaro apkalbėji
mas viršminėtų kandidatų per

nutarta pasiųsti Centro vicė- 
pirm. Stašinską ir globėją J. 
Urboną.

Niitarta advokatui daugiau 
nemokėt, kiek yra sumokėta,1 spaudą. Rinkimai bus kovo ir 

balandžio mėnesiuose papras
tuose kuopų rinkimuose.

J. Gasiunas, Centro Seki’.

Baltimore, Md.
Baltimore & Ohio geležin

kelio darbininkai .(karų taisy
tojai) švenčia jau šeštas mė
nuo. Kaip buvau rašęs, kad 
karų taisymo šapa buvo užda
ryta 1-mą rugpjūčio praeitų

Atėjiis žiemai mums kom
panija “atlygino” ūž mūsų ge
rą darbą. > Pašaukė mumis į 
darbą, suvarė darbininkus į 
“yardą,” kur nebuvo jokios 
pastogės, ant lietaus, sniego ir 
šalčio. Be to, daug darbininkų, 
kurie dirbo visą laiką, ant pa- 
sažierinių karų, nebuvo patyrę 
dirbt ant tavorinių karų, nega
lėjo atlikti tiek darbo, kiek bo
sai reikalavo. Tuomet bosai 
pasakė : “kuris darbininkas ne
gali atlikti dienos darbo, turit 
apleist darbą.” Taip ir buvo, 
apie 15 darbininkų buvo pri
versti darbą apleist, iki pra
sidės pasažierinių karų darbas.

Nors tai buvo paduota skun
das pas Grand Lodge, bet ką 
tas gelbėjo? Nieko tokio: at
važiavo ponas Murphy, gene- 
ralis pirmininkas, pasakė su
sirinkime prakalbą, sakyda
mas, kad: “kožnas, darbinin
kas turt atlikti dienos darbą, 
o katras negali, tai mes nega
lim jam nieko pagelbėt.”

Tai va kokį užtarimą gauna 
darbininkai nuo A.D.F. virši
ninkų. Kuom skiriasi fedara- 
cijos vadai nuo bosų ? Tą patį 
pasakė bosai ir A.D.F. vadas.

Todėl, lietuviai gelžinke- 
lio darbininkai, kurie kiek ga
lite skaityt anglų kalba, užsi
prenumeruokite RAILROAD

----------- i i, ■ i, ---------

bosams parduoda, o išsirinkti 
kovingus' eilinius narius. Pa
likim nariais THE RAILROAD 
BROTHERHOODS UNITY 
MOVEMENT:. $2 metams, $1 
pusei metų; tik pusiau tiek, 
jeigu uždirbi mažiau, kaip $60 
į mėnesį; veltui, jeigu bedar
bis.

Laivyno Ministerijos 
50 Milionij Meklerystč
WASHINGTON.— Gink- 

lų bizn
torių komisijai admirolas

LIETUVIŲ

Valizy Krautuve
A. G. G ŪGIS Manager,

kuris turi 12 metų patirimo 
prie išdirbimo šių prekių.

čia yra puikus pasirinkimas 
portfelių, valizų, skrynių, ku- 
parų, moteriškų pocketbook’ų 
ir kitokių šiem panašių daiktų.

Parduodame ir Lietsargius 
(Umbrellas)

529 GRAND STREET
BROOKLYN, N. Y.

tyrinėjančiai sena-

nes pilnai už jo darbą apmo
kėta.

Lapkr. 4 koncerto komisija 
raportavo, kad koncertas da
vė $1.75 pelno.

Peržiūrėta nominacijų blan- 
kos ir nutarta paskelbti spau
doj, kiek kuris gavo balsų ir 
kurie apsiėmę būti kandidatais 
į APLA C. Komit.

Sekančiam APLA Seimui 
laikas nuskirtas sekamas: geg. 
31 ir birž. 1.

APLA Centro atstovas į
Socialūs Apdraudos Kongresą metų, dar ir dabai’ stovi uždą- 
išdavė platų raportą. Pažymė- ryta, apart kelių darbininkų, 
jo, kad Kongresas laibai buvo, kurie dirba ant “sample” karų, 
sėkmingas. i Išalkę darbininkai eina į ša-

Nutarta padaryti ant mime-į PU klausti bosų, kada juos pa- 
ografo pakvitavimo kortų ir j šauks į darbą. Nuo bosų gau- 
išmokėjimų paliudijimų blan-jna> atsakymą, kad, j “mažu, 
kų. ' j nuo pirmos ateinačio mėnesio.”

Raportuota apie APLA sto- Ateina pirma, bet dar negau- 
vį. Per 1934 išmokėta pomir- ] 
tinių 17 narių-, 
nauji nariai. Nutarta pakvies-1 pašauks į darbą, 
ti 2, 7, 14, 17 ir 50 kuopas at-!g’auna atsakymą, kad, 
siųsti atstovus vasario 17 meti-!žu, nuo 15-tos šio mėnesio.” j me <įaug informacijų: apie ge
nių įplaukų ir. išlaidų ir viso Na ir taip mėnuo po mėnesio ■ ležinkelių įplaukas, apie" dar-

y x . na žinios ateit į darbą. Vėl 
Prisirašė 72 eina bosų klaust, kada- juos

Nuo bosų UNITY NEWS, laikraštį, kuris
> ma" kainuoja tik 50c metams. Ja-

APLA stovio patikrinimui. At-, slenka, o darbo kaip nėra, taip bininkų skurdą, algų kapoji- 
stovų išlaidas padengia pačios nėra. mą, skubinimo sistemos'plėti-
kuopos. Dabar darbininkai tarp sa- mą ir kaip A.D.F. vadai par- 

vęs kalbasi ir džiaugiasi, kad ( duoda ’ 
ateinantį pavasarį jau busią i Darbininkai 
darbui nes artinasi laikas pra 
dėt dirbt ant “ ‘ ' 
ed” karų, žinoma,

darbininkus bosams, 
turim atidaryt 

-' akis, turim prisidėt prie tų uni- 
Air-Condition-; jų, kurios gina darbininkų rei- 

karų. žinoma, mažu ir J kalus, arba turim prašalint to- 
gausim kiek laiko padirbt, bet. kius A.D.F. vadus, kurie mumis 
reikia suprdst, kad mes negau-Į 
sim šį pavasarį tiek laiko iš
dirbi, kiek fnes gavom praeitą 
pavasarį. Nors ir praeitą pa-' 
vasarį labai trumpai dirbom, I 
bet šį pavasarį dirbsim dari 
trumpiau. Kodėl ? Todėl, kad, I 
pagal B. & O. pranešimą, kom
panija turės tik 170 “Air-Con-; 

karų -pataisyt. Oį

APLA Centro Komiteto i
Nominacijų Pasekmės I

25 kuopos prisiuntė nomina-1 
cijų blankas centran iki sausio 
1, 1935. 7 iv 12 kuopos pri
siuntė savo blankas apie sau
sio 10, todėl jų blankos suvė
luotos ir neprisiskaito prie no
minacijų. Sekami draugai no
minuoti :

Centro pirmininko vietai : 3 
kp. J. Gataveckas gavo 153 
balsus; 8 kp. J. Urbonas 74!
b.; 2 kp. J. Miliauskas 36 b.; ditioned 
3 kp. J. čirvinskas 27 b.; 11 reikia žinot, kad praeitą pa- 

vas. turėjom 283 karus. Paly
ginus praeitų metų numerį su 
šių metų, tai bus beveik tik pu
siau. Kompanijai kainuoja 
“Air Conditioned” karai patai
syt $5,000, bet reikia žinot, 
kad mes, darbininkai, negau
nam tų pinigų, kuriuos kompa
nija išleidžia ant to darbo, nes' 
didelė suma pinigų yra išmoka
ma už mašinerijas, kaip tai už 
“unit’s” už “generatorius’!’ ir 
kitą materijolą.

Tai matot, darbininkai. At
simenat, ką mums praeitą me
tą bosai sakydavo ? Jie sakė, 
kad: “jeigu jūs nepadarysit 
tiek ir tiek darbo į tiek ir tiek 
laiko, tai mes atiduosim tą 
darbą į kontraktų šapas.” ži
noma, mes, darbininkai, nusl- 
vilkom net ir apatinius marš
kinius, kad tik atlikus tą dar
bą, kad tik palaikius tą darbą 
Baltimorės šaposc. Bet nerei
kia manyt, kad bosai tą darė 
tik Baltimorės šapc^e, vertė 
darbininkus prie skubinimo si-1 
stemos; jie, tą darė ir kitose j 
šapose, po visą B. O. siste
mą. L

Gelžinkeliečiai darbininkai 
(karų taisytojai) gerai atsime-' 
nat, kuomet mes dirbom ant 
“reclining-seats” karų ’31 me-j 
tais, ką mums bosai tada sa-' 
kė? Jie mus vertė “pullout,” 
o jeigu ne, tai jie sakė, kad 
“tas darbas bus atiduotas į 
kontraktorių šapas.” žinoma, . 
mes taip pat'turėjom pasipūst, 
kad palaikius tą darbą nami
nėj šapo j.

Bet kas atsitiko su mumis, 
kuomet mes pabaigėm tą dar
bą? Mes buvom išrpesti ant' 
gatvių keliem mėnesiam. Vė
liau paaiškėjo, kad mes pada
rėm tą darbą 30 dienų anks- . 
čiau, negu kontraktų šapos bū
tų padarę. Taipogi paaiškėjo, 
kad kompajiija sučėdino $25,-į

kp, D. Lekavičius 4 b.; 7 kp. 
J. Sliekas 2 b.

Vice pirm, vietai: 9 kp. K. 
Stašinskas 166 b.; 55 kp. P. 
Alska 24 b.; 11 kp. D. Leka
vičius 16 b.; 9 kp. P. Povilaitis 
15 b.; 8 kp. A. Tėvelis 8 b.; 
8 kp. J. Urbonas 4 b.; 3 kp. 
J. Gataveckas 3 b.; 14 kp. 
Geo. Urbonas 2 b.

Sekretoriaus vietai: 2 kp. J. 
Gasiunas 214 b; 2 kp. J. Mi
liauskas 63 b.; 3 kp. J. Gata
veckas 11 b.; 17 kp. K. Le- 
vonavičius 9 b.; 4 kp. St. Rei- 
kauskas 8 b.; 7 kp. J. Sliekas 
3 b.; 49 kp. J. Urbonas 1 b.; 
51 kp. J. Raches 1 b.

Iždininko vietai: 9 kp. J. 
Yesadavičius 275 b.; 55 kp. A. 
karchinsky 24 b.; 3 kp.. J. 
Gataveckas 6 b.; 7 kp. E. Slie- 
kienė 6 b.; 11 kp. D. Lekavi
čius 4 b.

Iždo Globėjų vietai: 11 kp. 
D. Lekavičius 172 b.; 2 kp. J. 
Miliauskas 157 b.; 8 kp. J. Ur
bonas 128 b.; 7 kp. A. žvirblis 
81 b.; 2 kp. J. Mažeika 47 b.; 
7 kp. J. Sliekas 33 b.; 7 kp. E. 

, Sliekienė 16 b.; 3.kp. M. Del- 
kien'ė 12 b.; 3 kp. J. Girštoff 
11 b.; 14 kp. Geo. Urbonas 11

50 kp. J. A. Shimkets 
55 kp. M. Yanavičienė 
55 kp. A. Višniauskas 
55 kp. V. Yokubauskas 
2 kp. A. Yankauskas

b.; 3 kp. P. Liepa 8 b.; 2 kp. 
P. J. Martinkus 8 b.; 8 kp. J. 
Samuilis 6 b.< 8 kp. P. Pikšris 
6b.,* 7 kp. P. Vičinas 4 b.; 12 
kp. J. Briedis 2 b. '

Apsiėmę Kandidatai
Sekanti nominuoti draugai 

apsiėmė galutinuose rinkimuo
se kandidatuoti:

Pirmininko vietai: J. Gata
veckas, J. Urbonas ii’ J. 
vinskūs. '

Vicę Pirm, vietai: K. 
šinskas, P. Alska ir P.

FOTOGRAFAS
JONĄS STORES

Traukiu pąveikslus familijų, Ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių 

Iš senų padarau 
naujus paveiks- 
jus jr krajavus 
sudarau, su 
aiherikoniškais. 
Reikalui esant 
ir padidinu to
kio dydžio, ko
kio pageidauja
ma. Taipgi at- 
maliavoju įvai
riom spalvom. 
Kainos prieina
mos.

JONAS STORES
Marion St., kamp. Broadway 

Chąuncey St. Stotis 
BROOKLYN, N. Y,

Tel.: Glenmore 5-6191

512

, --."'Z-Įį

harmah '

b.;
b.;
b.;
b.;
b.;

10
10
10
10

Čir-

Sta-
Povi-0b0 ant to darbo.

Sieninių 
Laikrodžii}
Vedybinių

J Įst. 1892

Daimontai
BĮĮHhI Laikrodėliai
Hnffi Brangakmenai

Mes perkame seną auksą

Laike gruodžio mėnesio duodame 
puikią dovaną prie kiekvieno pir

kinio virš $25.

ROBERT LIPTON
701 Grand Street 

Brooklyn •
Bet., Graham & Manhattan Avės.

PRANEŠIMAS
ADVOKATAS

J. GEORGE LIPSIUS
ir inveptigątorius

C. W. BENSON 
persikėlė raštinę j sekančią vietą: 

1324-30 Lincoln-Liberty 
Building • 

Broad ir Chesnut, 
PHILADELPHIA, 
Tek Locust 6100.
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E. S. Land pripažino, kad 
valdiškas karo laivų staty
mo biuras padarė didelę 
mekleryptę. Buvo paimta pi
nigai iš viešųjų darbų fon
do apmokėt kontraktoriams 
už 32 naiflų karo laivų pa
statymą. Bet kontraktai 
taip sutaisyti, jog būtų rei
kėję laivų fabrikantams da-- 
mokėti dar 40 iki 55 milio- 
nų dolerių, iki laivai bus 
“galutinai” užbaigti.

DIDELIS NUPIGINIMAS
Dviejų dolerių vertės knygą

Patarimai Vyrams 
Apie Lyties Dalykus 
Dabar gausite už $1.25 

Tai ta paskilbusi D-ro Robinsono 
knyga, kurią D-ras Kaškiaučius 

pakartotinai liepia skaityti.
Pirkite ją dabar, nes už mėnesio 

vėl bus pilna kaina.
Reikalavimus su $1.25 

adresuoki!:
J. BARKUS 

111-40, 128th Str., 
OZONE PARK, N. Y.

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų . 
tonas, .tai legal iškas svoris. Prista
tome greit į jūsų namus. Prašome 
jšitėmyti adresą ir telefoną.

Telefonuokite: Evergreen 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti į ofisą 
Kampas Union Avė. ir Grand St.

485 Grand St., Brooklyn, N. Y..
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(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)
185 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-1661
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Geriausios Degtines Amerikos Išdirbimo ir 
Importuotos Žemiausiom Kainom

KAS ATEIS SU ŠIO SKELBIMU, GAUS UŽ NUPIGINTĄ KAINĄ 
Tat nepamirškite pasiimt skelbimą eidami pirkt.

Šis didelis nupiginimas tik trumpam laikui, tuojau 
naudokitės proga.

HYMAN BERGER,
......I . SAVININKAS
409 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

Pus? Bloko nuo “Laisves” Svetaines

License L-1370
.—i—- ..I. i...............,.L

Kokių tik degtinių jūs esate girdėję ir kokių tik pageidaujate, pas 
mus rąsit. Užeikite pasižiūrėt mūsų sandėlio. Vestuvėms ir įvai

rioms parems degtinių, kreipkitės pas mus.

Tel. Stagg 2-2996

IQIIIQIIIQIIIOIIIQHIQIIIOIIIQIIICIIIQIIIQIIIqIIIOIIICIH

JUOZAS
KAVALIAUSKAS

Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New 

Jersey Valstijose
Užtikrinu, kad mano patarnavi
mas bus atatinkamiausias ir už 

, prieinamą kainą. Nuliūdimo 
valandoje, prašau kreiptis prie 

manęs sekančiu antrašu:
1439 South 2nd Street, 

PHILADELPHIA, PA.
Telefonai: Bell—Oregon 5136 

Keystone—Main 1417

- DETROITO LIETUVIŲ DARBININKU APTIEKA
Čia randasi lietuviška aptieka, kurioje galimą pirkti vaistus daug 

prieinamesne kaina, negu kitur dabartiniu laiku.
A. M. KlSHON, Aptiekorius Savininkas

8701 JOS CAMPA U AVE., DETROIT, MICH.



Šeštas Puslapis

NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS
Šiandien Dalyvaukite Prakalbose

Atsiveskite Savo Jaunuolius ir Patys Dalyvaukite Šio 
Vakaru LD.S. Labai Svarbiose Prakalbose

Mes tankiai kalbame, kad Suvažiavimas; kokis didelis 
reikia jaunimą šviesti, nuro- bendras frontas tenai sudary- 
dyti jiems kelią, kaip veikti, , , . .
kaip jaunimą pritraukti 
darbininkiško judėjimo.
retai teturime progos juos pa
kviesti į tokias prakalbas, kur 
būtų jų klausimai diskusuoja-l 
mi.

Štai, Brooklyno LDS Jau
nuolių kuopa pirmas tokias 
prakalbas ir rengia jaunimo, 
klausimu. Tai bus ketvirta-1 
dienj, sausio 31-mą d., “Lais
vės” svetainėje, 419 Lorimer 
Street, Brooklyn, N. Y. Prasi-1 . 
dės 8 vai. vakare.

Apie ką bus kalbama ?, Pra
džioje šio mėnesio, Washing
tone įvyko Jaunimo Suvažia
vimas. LDS Nacionalis Jauni
mo Komitetas buvo pasiuntęs 
drg. Vytautą Zablacką tenai, 
kaipo delegatą. Jis šiame mi
tinge išduos savo raportą. Jis 
papasakos, kokio pobūdžio 
buvo tasai Amerikos Jaunimo

’ j Prie to, drg. Johnnie Orma- 
pje nas, kuris yra LDS Nacionalio 

Jaunimo Komiteto sekretorius, 
' aiškins,’ ką reiškia jaunimo 
, organizavimas; ir kaip galima 
j sudaryti bendrą frontą tarpe 
lietuvių;. jaunhnQ.! \ ’

Taipgi' kalbas drg^ Roy Mi* 
žara apie s|ų ; diemj^ jąųninįo 

j problemas, TAi. be galo svar
bios prakalbpš,- ney tik visiems 

I “Laisvės” šios apmlirikės skai
tytojams, bet. ir visų lietuvių 
jaunimui. Mes todėl kviečia
me visus, kaip vieną, dalyvauti 

‘šiose prakalbose. Prašome vi
sų atsivesti savo sūnus ir duk
teris, ir pažįstamus jaunuolius. * 
Taipgi, kurie tik pažįstate ne 
darbininkiškų o r g a n i zacijų 
jaunuolius, prašome ir juos už
kviesti.

Visi dalyvauki me šiose 
svarbiose prakalbose.

LDS Jaunuolių Kp. 200.

parengimo tikietų, tad steng- 
kitės juos šiomis dienomis dar 
išplatinti, o atsitikime, jeigu 
liktų neišplatinti, tad stengki- 
tės, draugai ir draugės, tuos 
tikietus sugrąžinti apskričio 
sekretoriui prieš parengimą, 
arba ląūtų patartina priduoti 
tą patį vakarą,’ laike parengi
mo.

Apskr. Sekretorius,
P. Baranatąkas.

_______ _____
? i ; 5'

Milžiniškas Streikas į Išve
t >

!■

Bus Konferencija Scottsboro 
Jaunuolių Paliuosavimo 

Reikalu
Komitetas gynimui Scotts

boro negrų jaunuolių ir Hern- 
dono šaukia masinę 
renciją tuo

Irencija įvyks nedėlioj;
I vasario, 1 vai. po pietų, Finų 
svetainėje, 15 W. 126th St., 
New Yorke. Visos darbininkų

i organizacijos :yra kviečiamos 
: prisiųsti nors po vieną delega
tą į šią'konferenciją.

konfe-
reikalu. Konfę-

Brooklyno Jaunuolių 
Parengimas'

,7 Vagių Balius jau senai buvo, 
todėl visi ir visos prašomi da
lyvauti šiame parengime, ku
rį rengia Brooklyho LDS Jau
nimo 200 kuopa. Parengimas, 
įvyks vasario (Feb.) 2, 1935, 
7 vai. vakaro, '‘Laisvės” sve
tainėj. Jaunimas, kaip jau jūs 
visi gerai žinote, visada turi 
gerą orkestrą, šį sykį turės to
kią, kuri dar nė sykį nebuvo 
girdėta Brooklyne.. Užkandžių 

'bus visokių, pagamintų ge
riausių gaspadinių. Neužmirš
kite ateit! Įžanga tik 25 cen
tai. Galėsite pasivogt, kiek 
tik norėsite, tik vaktuokitės 
šnipų ir polįcistų.

jau'ap)ėį2g,opb^|riįiH>>ky> Išplėskime Didelį Veikimą už 
. . . . . . . . . . . H. R. 2827 Bilin

šalyje'yra tarpe 16 iįr 17 mi-;

i 1
1 PRAMOGOS ;

BROOKLYN, N. Y. i
Lietuviu Atletu kiiubas; kuris nau-i 

jai ištaisytas ir pagražintas, rengia 
včl vieną iš jų labai populiarų pa- 1 
rengimų, subafoj, 2 d. vasario (Feb.), j

atsibu- visuomet žema, bus duodama alus
I veltui visiems. Taipgi atsibus svar
bus susirinkimas 1 d. vasario, 8 vai. > 

vrnlr knlmni zl o 1 inrn illri Į
Kviečia Kliubiečiai. I

(25-26) i

>di.r b a riči\
streikuoja. į Bet jų VovąJ yra^ 
sunki.; N,epXišant, kad' dyiejų i 
umjų International įop^šhor-^ lionų darbininkų be darbo, i 
emens ASS. ir Brotherhood of Jie ir jų šeimynos dideliame kliube, 168^ Marcy Ave; Įžanga kaip 
Teamsters unijų nariai nutarė varge. Washingtone i— 
streikuoti, išrinko komitetą iš vęs darbininkų kongresas be- _____________ ____

■ 25 asmenų ir solidariai pas-'darbūs ir socialūs apdraudos vak. Visi būtinai dalyvaukite, 
kelbū streiką prieš išnaudoto- klausimu vienbalsiai užgyrė H. ' .... . 1'1'"1...
jus, už geresnes sąlygas ir R. 2827 bilių, kuris dabar yra 

i prieš pasikūsinimą iš kapitalis-' šalies kongrese. Visos darbi- 
tų pusės ant darbininkų uni
jos, bet kapitalistinis teisėjas 
Humphrey išdavė prieš strei- 
kierius indžionkšiną.

Bus Masinis Mitingas prieš Reikale LDS Ruošiamos 
Metinės Iškilmės

Jau tik diena kita beliko iki 
Karą i’r Fašizmą Ir Sovietų Są- L.ietl,vJ« Pal’b™nkl! 
jungos Draugai Brooklyne ren- - -
gia didelį masinį mitingą ko-. r^e^vl}®s iškilmes, 
vai prieš Hearsto melus, 
įvyks ketvirtadienį, 7 d. 
sario, Premier Palace, 
Sutter Ave., Brooklyne. 
bus neišpasakytai svarbus su-;
sirinkimas. Paskutiniu laiku 'Prasmėj, kuomet dalyvausite | 
visi Hearsto didlapiai, kaip Jas tame dideliame bpryje, 
tai “Daily Mirror,” “Evening , sekantį nedėldienį Newarke.. 
Journal,” “New York Amen- Jūs’l dalyvavimas sustiprins 
can” ir kiti veda bjaurią pro-.^DS III Apskritį moraliai ir 
pagandą karui prieš Sovietų materialiai, o dalyvaujantieji 
Sąjungą, skleidžia apie Sovie- taipgi turėsite smagumo, ma
tus bjauriausius melus, puola t y d am i nepaprastai gražų yėį-Į 
šios šalies komunistus ir visus 
darbininkus. Hearstas buvo 
reikalautas, kad jis stotų į de
batus New Yorke, bet jis ne
drįso ateiti ir apginti savo me
lus. Taigi dabar Brooklyno 
darbininkai turės progą daly
vauti masiniame susirinkime 
ir pareikšti protestą prieš 
Hearsto melus.

Hearsto didlapiai kaip tik vakaro, idant visi dalyviai vė- 
tokią pat propagandą sklei- ^au neturėtų kuo skųstis, 
džia, kokią skleidė Vokietijos ši ižkiImž atsibus nedelioj, 
Hitlerio spauda pirm fašistams 3_čią diena vasario; Lietuvių 
Įsigalint. Jis puola visus dar-1 Svetainėj, 180 New York Avė.

Hearsto Melus
v 1 Amerikos Lyga Kovai -Prieš

jimo III Apskričio ruošiamos 
Todėl ap- 

jis skričio valdyba karštai ragina 
va_ LDS narius ir šios organizaci- 
505 simpatikus bendrai koo- 
Tai peruoti su mumis. O jūsų 

kooperacija bus to žodžio

kalą, vardu “Tamylą,” kurį 
perstatys gabūs ‘ vaidylos.— 
brooklynieČiaj. Taipgi ręngė- 
jai pasirūpino šiam parengi
mui geriausią muziką, .kuri, 
pasibaigus vaidinimui, links
mins susirinkusiuosius iki vė
lyvai nakčiai.

žodžiu sakant, rengėjai 
stropiai rūpinasi reikale šio

ninku organizacijos privalo iš- 
! plėsti savo veikimą už jį.
Kiekviena organizacija priva-; 

Tuom lo priimti rezoliuciją už H. R. 
pat kartu Joseph Ryan, pre-'2827 bilių, taipgi prisidėti prie 
zidentas Inteiliational unijos, atatinkamo komiteto veikimui, 
ir Michail F. Cashal, vice pre
zidentas Brotherhood' unijos, 
vieton ateiti streikuojantiems i 
darbininkams į pagalbą, tai 
paskelbė, kad streikas zyra 
“neautorizuotas” ir “nelega-' pasiutusią propagandą 
lis.” Tas parodo, kad tie biu- komunistus ir Sovietų Sąjun- 
rokratiniai unijų vadai stovi gą- Jų tikslas pasmarkinti 
ne darbininkų pusėje. (reakcijos puolimą. Darbininkai

Streikuojančių' darbininkų tą turi atremti. “. 
pareiga šaukti susirinkimus, i keris” ;
aptarti savo reikalus, protes- bininkus ir darbininkes, kadj 
tuoti prieš ' indžionkšiną, rei-'100 darbininkų būtų kiekvie- 
kalauti,‘kad minimi jų unijos vakarą “Daily Workerio” 
viršįriinkai' ’ būtų 1 darbininkų raštinėje, kurie imtųsi platinti 
pusėje, p nejišnaudotojų; ji ant vislJ kampų. Kiekvienas 

Taipgi 'visų Amerikos? Dar- darbininkąs įvertins to svar- 
bo Federacijos darbininkų bą. Po darbo, vakare, atsi- 
pafeiga išnėštr •‘protestus prieš kreipkite į “Daily Workerio 
ihdžibnkšiną :ir reikalauti, kad raštinę, 35 E. 12th St., New 
minimi unijų viršininkai ' ne
trukdytų darbininkų kovas, bui. 
Taipgi kiekviena darbininkų! 
organizacija privalo teikti 
streikieriams pagalbos.

Darbininkas.

“Daily Workeris” Reikalauja 
į Dieną 100 Platintojų
Kapitalistinė spauda veda 

prieš

PA ĮIEŠKO JIM AI
PAJIEŠKOJIMAS

PAJIFŠKAU savo pusbrolio, Anta
no Kazlausko, paeina iš Andriškių 

kaimo, Žaliosios valse., Vilkaviškio 
apsk. Jis atvyko j Suvienytas Vals
tijas 1903 metais ir dirbo prie laivų, 
jis vadindavosi angliškai “Black Tony 
Captain.” Turiu labai svarbų reika
lą su juo. Jeigu k^s apie jį žinote 
arba pats patčmys šj skelbimą, grei
tai atsišaukite šiuo antrašu: Pijušas 
Žemaitaitis, 206 Chipman St. Etxt., 

: Waterbury, Conn.
I (26-27)

REIKALAVIMAI
Reikalingas Partnerys

MOTERIS pajieško partnerio i sa- 
. “Daily Wor-| liūną, arba parduos už pigią kai- 

atsišaukia į visus dar- deJ informacijų kreip-
• 1 kites j “Laisves” raštinę. •! ir darbininkes, kad, (26-28)

Yorke, šiam iškilmingam

IŠRANDAVOJIMAI
i PASIRANDAVOJA
PASIRANDAVOJA 5 kambariai, visi 

šviesas, naujai išdekoruoti; į pusė 
bloko nuo Jeffęrson. St. Jei pasitai
kys lietuvys randayninkas, tai bus vi
sam mėnesiai veltui, randa, aria ap- 
mokčsim ą t s i k r a u s tymo kaštus. 
Kreipkitės, šiuo antrašu: 1354 Wil
loughby Ave., Brooklyn, N. Y.

(25-31)

Į PASIRANDAVOJA šviesus kamba- 
! v Į rys, garu apšildomas. Kreipkitės 

ofise yra laiškų §iuo antrašu nuo 7 iki 8/Apt. 22,
1 293 Hooper St., Brooklyn, N. Y.

. . - ■ ; (25-26)

dar-

Pasiimkite Laiškus
“L'aisvės 

sekamom ypatom:
Antanas Astrauskas — nuo 

Andr. Močaitis, Sao Paulo, 
Brazil.

Katherine Kemutis -I— laiš-

bininkus. Jo melagingi laik
raščiai apšaukia kiekvieną 
streiką ateivių streiku ir rei
kalauja, kad ateiviai darbinin
kai būtų deportuojami.

Mirė Septyni Bedarbiai
Septyni bedarbiai P. Mul- 

day, Antanas Paziunas, Wil. kas iš New York City.!
Smith, J. Reilly, H. Garvin, J. J Edward Saxon — nuo Aet- 
Regson ir R. Malloy mirė. Tu- na Insurance Co. New York C. 
lūs jų atrado negyvus iš po I Mikolas Tamošiūnas — nuo 

' nakties, o tūli mirė paimti į Pranas Moncevičius, Porto 
ligoninę.

A I” vonskroda, tai miesto dakta-l Newark, N. J.
Pradžia lygiai 5-tą valandą1 

po pietų; vėliau atėjusieji ne
matysit veikalo pradžios, tad 
nesivėluokit!

Ketvirtad., Sausio 31, 1935

f LO1

Visokių

Taipgi

417 Lc
SAV

----------

RIMER RESTAURANT ] 
LIETUVIŲ VALGYKLA

Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku 

ir Amerikonišku t Sykį Atsilankę Persitikrinsit 
Stiliumi J PABANDYKITE!

trimer Street, “Laisvės” Name
ININKAI J. P. MARČIUKAI

Brooklyn, N. Y.
.... .... — ?

f r

I Painters and Carpenters
Taisome ir maliavojame namus iš vidaus ir iš lauko 

! , A. BALČIŪNAS
321 Chauncey Street, Brooklyn, N. Y.

I ?• BIELIAUSKAS
8831 76th Street, Woodhaven, N. Y.

i ; . . ‘ . TeL: Foxcroft 9-6901

Dr. HERMAN MENDLOWITZ
Praneša visuomenei, jog jis atsidaro savo ofisą 

WILLIAMSBURGHE:
252 Berry St., Brooklyn, N. Y

arti Grand Street
Telefonas Evergreen 8-10494

Ofiso valandos nuo 1 iki 4 kasdien, Seredomis ir Subatomis 
I nuo 6 iki 7:30 vai. vakarais.

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

Notary Public Tel. STagg 2-5043

MATHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Laisnuotas Graborius
660 GRAND ST., BROOKLYN, N. Y

Puikiai Įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patarnavi
mas bus užtikrintas ir už -prieinamą kainą.

Nusižudė Gabus Muzikas
Gazais nusinuodijo P. S. 

‘Jpjinsen, muzikos direktorius, 
•gyvenęs, 402 W. 47 th St., 
New. Yorke. Jis buvo vienas 
iš sugabių muzikantų ir pa
gaminęs nemažai muzikos da
lykų. Paskutinis jo kūrinys 
pašvęstas jo meilei linkui tur- 
tės panelės Morosini. Su Vic
toria Morosini nekaip išėjo jo 
romansas, nes ji milionieriaus 
duktė. Sakoma, kad muzikas 
paliko tik apie $200 savo tur
to ir tai skyrė išleidimui jo 
paskutinio kurinio. Kapitalo 
Šalyse žudosi bedarbiai darbi
ninkai, žudosi ir taip žmonės, 
netekę vilties.

Mikolas Tamošiūnas 
o tūli mirė paimti į Pranas Moncevičius, 

Kada padaryta la- Alegro, Brazil. , Jį
A. Talandavičius —- laiškas

ras sako, kad visi jie buvo iš Lietuvos., 
gėrę medinio alkoholio, tail

’yra tokio, kuris yra skiriamas cinkevičiutė, Lietuvos.
tik trynimui ir numazgojimui, | J. Tuiniliutė — nuo L. M.

Į o ne gėrimui. Tuos bedarbius Lasky, Cleveland, Ohio.
P. S. Kurie LDS kuopų sek- prie to privedė baisus skur- 

retoriai dar turite “Tamylos” das ir vargas.

Ši iškilmė atsibus nedėlioj

A. Mason — nuo M. Mar-

Tel. Stagg 2-0783 NOTARY 
Night Tel. Juniper 5-4912 PUBLIC

Juozas Levanda
(Levandsuskas) 
GRABORIUS

Patarnauju visiems be skirtumo.
Pa r sain d a u automobilius kiekvie- 

nam reikale. Kainos žemos.
Ateikite ir persitikrinkite

107 Union Avė.
Brooklyn, N. Y.

1/III | |OnO ' skauduliai, Garankš
tį Į] gi II Į ||l|l^ čiuotos Kraujagyslės, Kojų Reu- 
" * matizmas, Kelių Sustingimas,
Kraujagyslių Įdegimas, Kojų Votys, Kojų Niežėjimas ir kitos jų ligos 

yra gydomos ^be operacijų. Ištyrimai Veltui.

Valandos: kasdien 2 iki 6 vak. Pirmad., sekmad. 2 iki 8 vak.

28 W. 89th StM Arti Central Park West, New York City

DR. L. A. BEHLA
Vokietys Kojų Ligų Specialistas

Gabenant iš vieno į kitą 
‘banką ant Wall gatvės dingo 
bonų už $1,456,000 vertės, ži
noma, tojaus visur buvo pra
nešta ir tie bonai bus skaito
mi negerais. Bet tai dar klau
simas, juk ir Lindberghų pini
gai buvo paskelbti “negerais,” 
o juk juos priimdinėjo net 
valdžios įstaigos ir nesiraukė.

J. Urban — Dr. Schonger 
and Stenger, Brooklyn, N. Y.

S. Damijonaitis — nuo A. 
Damijonaitis, Lietuvos

B. LmaitienA— nuo D. Per- 
lavičienės, Lietuvos

A. Maths — Giant Ęaths, 
ęopeyjls;, N. Y. ; , G ... H

. Paul Nai’but — A; Weig- 
atnl. Brooklyn, N. Y. ; ■ E

Mulevičia —■- laiškas iš Liet.
' Laiškai’jau senokai yra pri

siųsti ir minėtos ypatos neatė
jo- jų pasiimt. Prašome greit 
atsikreipt, nes kitaip i laiškus 
■grąžinsim, iš kur atėjo.

“Laisvės” Administr.

Telefonas: Evergreen 7-7770

PAUL GUSTAS
LIETUVIS GRABORIUS

.Senai dirbąs graborystės profesi
joje ir Brooklyno apielinkėj pla
čiai žinomas.' Tik dabar. atidarė 
savo ofisą ir patarnauja balsama- 
vimu ir palaidojimu mirusių.

Veltui Chapel' Šermenim
Parsamdov automobilius šer- 
menims, vestuvėms, .krikšty
noms ir kitokioms parems

Šaukite dieną ar naktį , 
423 Metropolitan Avė.

Brooklyn, N- Y.

—

Telephone, EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius >ir karietas veselijoms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimams

Scena iš veikalo “Sailors of Cattaro,” kurį dabar dar
bininkų teatro aktoriai lošia Civic Repertory Theatre, 
14th St. ir 6th Ave., New Yorke. Tikietų kainos nuo 
30 centų iki $1.50. Lošis prasideda vakarais nuo 8 ;45, 
o trečiadieniais .ir šeštadieniais, nuo 2,:45 po.pietų.

} • ? ’ L i • H I ' i ■ 5 . .

Troko valdytojas T. Lom- 
bardino pritroško nuo troko 
gazo garadžiuje, 509 W. 34th 
St., New Yorke. Jis parvažia
vęs į garadžių, matyti, sėdė
damas užsnūdo, tuom kartu 
garadžiuje prisirinko nuodų 
ir kad biskį būtų radęs mirtį.

Gesinant gaisrą šešių augštų 
name 7920 Fourth Aye., New 

- Yorkę, 
vo nuo

net $ gaisrininkai bu- 
dūipų pritroškę.

PRAŠYKITE

BRET-O-COL TABLETS
BRĘT-O-COL TABLETS (pilės) 
yra geriausia pagelba pasiliuosa- 
vimui nuo šalčio nesmagumo ir 
nuo paprasto galvos skaudėjimo 
iš priežasties šalčio. BRET-O-COL 
TABLETS galima gauti aptieko- 
se po 50c. už bonką, o jei ne, sių

skite 50c. šiuo/ antrašu:
THE BRET-O-COL LAB.

500 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

Persiuntimas apmokėtas 
Ir jūs aplaikysite siuntinį.

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.
, L-----

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
LIETUVIS GRABORIUS . 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoįu 
tinkamai ir už prienamą kainą

Parsamdau automobilius ve
stuvėm, parėm, krikštynom ir 

• kitokiem reikalam.
402 Metropolitan Avė.

(Arti Marcy Avenue) 
BROOKLYN, N. Y .

Ji‘...........i ■, ‘■■h™• •" 11 - 'i=s=

Sergančių Vyrų ir Moterų 
Chroniškos Ligos Gydomos 
)»< • . ” * * J . ■ * * '7*

S
 Gydoma Odos 
Išbėrimai, Krau- 
io Nesveikumai, 
Nervų Ligos 
Chroniški Skau- 
dūliai, Skilvio, 
Žarnų ir Mėšla- 
žamės Ligos, A- 
beinąs Nusilpi
mas, Nervų Įde
gimai ir 'Chroniš- 
k i Nesveikavi- 

mai, Gerkles. Plaučių, Kvėpuojamų
jų Dūdų ir kitos Vyrų ir Moterų li
gos;' o jeigu turite kokį negerumą, 

kūno nesuprantate, su pasitikėjimu 
ateikite pas Dr. Zins.

X-Spinduliai, Kraujo Tyrimai, Se
rumų ir Čiepų Išmirkštimai. 

Prieinamos Kainos 
Sąlygos pagal jūsų išgalę 

Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

DR. L. ZINS
110 East 16 SL N. Y.

įsisteigęs 25 metai
Tarp 4th Avė. ir Irving PI.

New York
Valandos—9 A. M. iki 8 P. 1M 
O sekmadieniais 9 iki 4 P. N




