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Permažai mes turime čiag£ 
mio jauninio Amerikos Lietuva; 
Darbininkų Literatūros DrauA 
gijoje. Reikėtų tas skaičius pa-į 
didinti. Jaunuoliai mėgsta1 
skaityti knygas. Literatūros 
Draugija parūpina jiems ang
liškų knygų. Drg. šolomskas 
sako, kad šiemet jaunuoliai 
gaus dvi-tris geras angliškas 
knygas. Galės pasirinkti. Kny
gų surašąs tuojaus bus pa
skelbtas “Laisvėje”.

Reikia atsikreipti prie tėvų, 
kurie priklauso ’ Literatūros 
Draugijoje. Įrašykite savo sū
nus ir dukteris. Tegul jaunuo
liai naudojasi proga ir skaito, 
tikrai darbininkiškas knygas. /

Iš Philadelphijos žinia skam
ba sekamai: “Kovo 7 d. ant 
krematorijos laiptų rastas Fre
derick Fay lavonas su peršauta 
galva. Ant jo kauto prisegta 
kortelė parodo, kad tas 69 metij 
amžiaus žmogus buvo nusimi
nęs del negavimo darbo.”

Pa
bado 

Jaunesni
Mili- j

Liūdna ir baisi žinia, 
seno darbininkas ir turi 
mirti arba žudytis, 
už jį negali gauti darbo, 
onai jų darbo j ieško. O ką jau į

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis
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Hitlerio Teismas Nusmerkė 
Mirtin Du Komunistu

DORTMUND, Vokieti
ja. — Hitlerio budeliška 
valdžia veikia. Žudo re
voliucinius kovotojus be 
atodairos. Čionai teis
mas nuteisė mirtin du ko
munistu, o tris pasmerkė 
penkiolikai metų kalėji
mo. Primetė jiems už
mušimą fašisto dar 1933 
metais birželio mėnesį lai
ke darbininkų susikirtimo 
su fašistais. Teismui įro
dymų nereikėjo. Fašistai 
keršija komunistams.

Socialdemokratų Balsai 
Buvo Pasidalinę

NE KLAIDA, BET BAISI AUSTRIJOS
SOCIALDEMOKRATU PARDAVYSTE

BRUSSELS, Belgija.—Pa-1 
sirodo, kad parlamento nu
tarimas pasveikinti naują 

bekalbėti apie’’senelį 69 metų! i karalių Leopoldą turėjo pa- 
Prie kapitalizmo toks darbiniu-1 sipriešinimo. Prieš pasvei-

PRAGA, čechoslovakija. 
Čionai apsigyveno Austri
jos socialdemokratų pabė
gėlis šulas ponas Otto Bau
er. Jis jau parašė brošiūrą 
apie Austrijos socialdemok
ratų veikimą, kuris pagim
dė kruvinąjį Dollfusso fa
šizmą. Bauer vėl pakarto
ja, kad socialdemokratai dė
jo desperatiškas pastangas 
įsipiršti talkon Dollfusso 
gaujai, siūlė talką Austri
jos reakcionieriams prieš 
vokiečius nazes, bet ta tal
ka buvo atmesta. Pripažįs
ta, kad jo partija padarius 
baisią klaidą, kad dar 1932 

; metais nepaskelbus genera- 
lio streiko, kuomet fašistai 
buvę silpni, o darbininkai 
tvirti ir turėjo ginklus. Pri-

pažįsta, kad ir tada būtų 
įvykęs civilis karas, bet, 
girdi, vis tiek dabar tas ka
ras įvyko ir darbininkai ta
po nugalėti.

Matote, o Am’erikos socia
listai garbino Bauerį ir jo 
kolegas ir keikė komunis
tus, kam mes juos kritikuo
jame.

Baueris tik dabar pama
tė savo klaidas, kuomet ko
munistai jaš rodė per visus' 
dvidešimts metų. ' Taį ne 
klaidos, bet kruvina, baisi 
socialdemokratų išdavystė.

Beje, Baueris dabar jau 
pripažįsta, kad visas Vokie
tijos socializmas buvo “bur
žuazinis socializmas”, reak
cinis socializmas” ir t. t.

ko likimas. kinimą balsavo komunistai, i KONSTITUCIJA PANAIKINTA, BURŽUAZINE 
f1““ "“°™'km. DIKTATORA PASKELBTA KUBOJEBet Fay kelias klaidingas.; socialdemokratai.

Nereikia; socialdemokratai balsavo už i --------
pasveikinimą naujo monar- | HAVANA. — Jungtinių 

.cho! i Valstijų kapitalistų uždėta
globojama Mendieto vai- 

Sutruko Ledas, Suplėšėdžia įveds diktat^ Kub°- ; įl . J. r je. Prezidentas Mendieta 
Mokslininką Kempes nes!

‘ ; žmonių teises per 90 dienų.
Valdys geležinė ginkluota plečiasi streikai. Beveik vi- 
militarizmo ranka.

Nereikia žudytis, 
įpulti desperacijon. Reikia be-! 
darbiams organizuotis ir kovoti 
už darbą ir duoną. Taip skel
bia komunistai. Toks kelias ve
da prie laimėjimo.

Nerimsta ir studentai. Augš- 
tųjų mokyklų, kolegijų ir net 
universitetų jaunuoliai pradeda 
atkreipti ausį į prieškarinę pro
pagandą. Dauguma studentų 
priešingi karui. Jie priima re
zoliucijas prieš karą ir pasisa
ko prieš ėmimą ginklo.

Bet studentams trūksta klasi
nės sąmonės. Jie pacifizmą 
garbina. Neužtenka būti prie
šingam karui, reikia kovoti 
prie jį. Reikia organizuotai 
priešintis Roosevelto valdžios 
karinei programai. O to pas 
studentus mažai tesimato. Na- 
cionalė Studentų Lyga, kaipo 
revoliucinė organizacija, tebėra 
silpna.
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Darbininkai Visų Šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 

N e p r a la i mesite, Tik 

Retežius, o Išlaimėsite 
Pasaulį!

Pavienio Numerio Kaina 3c Metai XXIV, Dienraščio XVI

Vienus Pavarys Iš Darbo, 
0 kitus Priimdinės

WASHINGTON. — Ci
vilian C o n se r v a t i on 
Camps vedėjas Fechner 
pareiškė, kad Roosevelto 
valdžia žada permainyti 
šiemet tų kempių darbi
ninkus, 
darbo, 
Tokių
apie du šimtai tūkstan
čiu. Viso tose verstino 4- .
darbo kempėse dirba apie 
trys šimtai tūkstančių 
jaunų darbininkų.

Vienus išmes iš 
o naujus priims, 
permainų būsią

SovietŲ Sąjungoj
Gandžoje, Azerbaidžane, i 

atidarytas naujas orlaivių | 
laukas. Orlaiviai palaiko 
nuolatinį skrajojimą'5 tarpe 
Tiflis-Baku-Nicha - Zakata- 
iy.

Amerikos Komunistą Partijos Ma
nifestas Del Kovos Prieš Fašizmą

Vokietijoj, Austrijoj ir Amerikoje
Amerikos Komunistų Par-; erikos proletariatas turi ęi- 

tijos Centralinis Komitetas ti pagelbon toms fašistinio 
išleido atsišaukimą į visus teroro aukoms. Amerikos 
Amerikos darbininkus del 
paaštrinimo kovos prieš hit
lerinį terorą Vokietijoj ir 
už rėmimą Vokietijos ir 
Austrijos darbininkų. Kas
dien eina nauji nuteisimai 
mirtin ir žudymai komunis
tų ir eilinių socialistų Vo
kietijoje ir Austrijoje. Am-

Komunistų Partija šaukia 
darbininkų organ izacijas 
sudaryti bendrą frontą ko
voje prieš fašizmą. Mani
festas primena, kad čia pat 
Amerikoje taip pat reakci
nis elementas kelia galvą, o 
Roosevelto valdžia sistema- 
čiai fašizuojasi.

PRIBUVO J. V. AMBASADORIUS BULLITT IR 
NUSTEBO PAMATAS CIRlį RAUDONU VĖLIAVŲ

Tuoj aus išleido du 
tymu. Vienas uždeda 
kią bausmę ant Kubos agi- 
tatoTių darbininkų, o kitas 
pasmerkia išdeporatavimu 
svetimžemius kovingus dar
bininkus. •

Tuo tarpu visoj Kuboj

Maskvoje paleistas dar
ban didžiausias pasaulyje 
kilbasų gaminimo fabrikas. 
Į vieną dieną jis pagamins 
180 tonų kilbasų.

MASKVA. — Kovo 7 d. I Maskvos darbininkai atėjo 
čionai pribuvo Jungtinių pasitikti Francijos darbi- 
Valstijų ambasadorius po
nas Bullitt su savo štabu. 
Labai nustebo, kuomet sto
tyje pamatė didžiausią mi
nią darbininku v C
raudonų vėliavų.

ninkų delegaciją, kuri tuo 
pačiu kartu pribuvo Mask
von susipažinti su socialis
tinės kūrybos darbu.

Bullitt melagingai pasa
li- šimtus koja, kad Jungtinėse Valsti- 

Manė, jose jau sugrįžtanti gerovė, 
kad gal jį čia taip pasitiko. Išgyrė Rooseveltą, kuris jį 
Bet greitai paaiškėjo, kad paskyrė ambasadorium.

sos pramonės sustabdytos.

Gorki j mieste pradėjo bū
davot! naują prieplauką. 
Visas darbas atsieis 30 mi- 
lionu rubliu. Bus išbuda- 
vota 6 prieplaukos del ta- 
vorinių laivų ir 5 del keliau
ninkų. Į vieną dieną galės

Ispanijoj Siaučia Nauja 
Streikij Audra

Rooseveltas Nieko Ne-J 
žinąs Apie Streikus

Uždraudė Platinti Kny
gą, Išleis Sufabrikuotą

žinoti 50,000 žmonių.

Pasisakymas prieš ėmimą į 
rankas ginklo bei nusistatymas 
pr<ešf visokį ginklo vartojimą 
nėra pavojingas kapitalistų kla
sei, jeigu neinama toliau. Ka
pitalistai žino, kad jie paskelbs 
karą ir ginklu privers studen
tus imti ginklą kariauti. Tą 
parodė paskutinis imperialisti
nis karas.

Valdančioji klasė bijo akty
vas kovos prieš karą, bijo jau
nimo organizavimosi prieš im
perialistinį kanp Bijo jaunimo 
prisirengimo imti ginklą ir pa
naudoti jį prieš savo valdan
čiąją klasę.

MASKVA, Sovietų Sąjun
ga. — Gautas radio prane
šimas nuo Bering jūrų, kad 
ten užtvertiems mokslinin
kams ir laivo Čeliuskino 
darbininkams pasidarė 
vojus del ledo skilimo, 
das taip staiga trūko, 
kempė tapo perplėšta
pusę. Taip pat kuknia per
plėšta usiau. Viso ten ran
dasi 89 vyrai. Dešimts mo
terų ir du kūdikiai jau iš
gelbėta.
Bet mokslininkų ekspedici

jos vedėjas prof. Schmidt 
sako, kad jie “nėra nusimi
nę bei nusigandę”. Tik le
do skilimas padaręs daug 
bereikalingo darbo. .

Vaikus Mokina Vartoti 
Kulkasvaidžius

val-

Rockęfellerio vyriausio sū
naus pati balsuoja už Socialistų 
Partiją ir yra užsiregistravus 
kaipo socialiste. Ta kapitaliste 
puikiai supranta, kad Socialis
tų Partija nepriešinga buržua
zijos viešpatavimui. Ji, mato
mai, nėra akla ir mato, kaip 
kapitalizmą fąktinai socialde
mokratija išgelbėjo Vokietijoje 
ir Austrijoje.

Norman Thomas, Socialistų 
Partijos lyderis, irgi pilnai pa
tenkintas, kad S. P. dasigyveno 
prie to, kad jau prie savęs pa
traukia tūlus stambius kapitali
stus bei jų žmonas. Jis sveiki
na Rockefellerienę!

ROMA.—Mussolinio 
džia pradėjo mokinti taikūs 
nuo 14 iki 18 metų amžiaus 
operuoti kulkasvaidžius. Tie 
jauni fašistai bus panaudoti 
malšinimui darbininkų re
voliucijos, kuri ateina prieš 
fašizmą.

JACKSON, Miss. — Tū
las laikas atgal išdykus 
duktė tūlo buržujaus Col
lins parėjus namo Vėlai pa
reiškė, būk ant j oš padarę 
užpuolimą trys negrai. Tie 
žmonės tuoj aus tapo suare
štuoti. Merginos tėvas rei
kalavo, kad jam leistų tuos 
tris negrus pakarti. Val
džia prižadėjo jo reikalavi
mą išpildyti. Dabar vals
tijos seimelis 19 balsų prieš 
16 nutarė suteikti, šitamsu- 
žvėrėjusiam buržujui Teisę 
ir privilegiją pakąrti tris 
žmones. Visi trys pasmerk
ti mirtin, pasiremiant ant 
tos merginos vieno žodžio.

LONDON.—George Lans- 
bury sūnus parašė knygą 
apie savo tėvą ir jo veikimą 
Darbo Partijos valdžios ka
binete keli metai atgal. Toj 
knygoje iškeliama aikštėn 
socialistų valdžios įvairios 
slaptybės ir suktybės. Tuo 
būdu dabartinė valdžia, ei
dama pagelbon buvusios 
valdžios socialistams šu
lams, uždraudė tą knygą 
pardavinėti. Knygos išlei
dėjai atsiprašo įžeistų ponų, 
sulaiko knygos platinimą ir 
sako, kad knyga bus “patai
syta”,
išbrauktos” ir išnaujo 
išleista.

Prie Sizranio atrasta 
nauji sluogsniai aliejaus. 
Kol kas dar tik pradžia da-. 
romą —ištraukta keli šim
tai litrų; bet manoma, kad 
ten yra nemažai aliejaus.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
New York. — Komunis

tų Partija išmetė laukan 
tūla Isidor Silver už pasisa
vinimą, vienos, darbininkiš
kos įstaigos pinigų. Netei
singiem ir suktiems elemen
tam nėra vietos Komunistų 
Partijos eilėse.

MADRIDAS, Ispanija. — 
Vien tik Madride kovo 7 d. 
išėjo į streiką 80,000 darbi
ninkų. Streikuoja darbininr 
kai taip pat miestuose Bar- 
celonoj, Sahtanderyje ir ki
tur. Reakcinė valdžia bijo 
nuvertimo. Tuo būdu pa
skelbė visoj šalyje karo sto
vį.

Valdžia taip pat reika
lauja, kad seimas leistų pa
samdyti ir apginkluoti dar 
27,000 policistų, kurių par
eiga būtų “palaikyti tvar
ką”, tai yra malšinti dar
bininkų streikus.

WASHINGTON. — Spau
dos reporterių konferenci
joj Rooseveltui buvo pasta
tytas klausimas, kaip jis 
žiūri į einančius Amerikoje 

| streikus, į automobilių pra
monės darbininku besiren- 
gimą į kovą. Rooseveltas 
atsakė, kad jis nieko neži
no ir nieko negirdėjo apie 
jokius streikus! O automo
bilių pramonės darbininkai 
buvo pasiuntę savo reikala
vimus tiesioginiai Roosevel-

Vokietija Apsiginkluoja

“nemalonios . vietos 
bus

Komunistinės Kalinės 
Laimėjo Alkio Streiką

Laiškų Išvežiojimą Grąžina 
Privatinėm Kompanijom

B R U SSELS, Belgija: — 
Belgijos premjeras Broque- 
ville pareiškė,’ kad Vokieti
ja apsiginkluoja iš naujo ir 
jai kelio niekas nebando 
pastoti. Anglija ir Italija 
nenorinčios priešintis Vo
kietijos apsiginklavimui.

WASHINGTON. — Pre
zidentas Rooseveltas pareiš
kė, kad kuogreičiausia turi 
būti sugrąžintas laiškų iš- 
vežiojimas privatiškoms or
laivių kompanijoms. Tą 
darbą valdžia buvo pavedus 
armijos orlaivy no skyriui. 
Mat, privatiškos kompani
jos nusiskundė, kad jų biz
niui pakenks ir todėl Roose- 
veltąs atmainė savo nuomo
nę. Jis šoka taip, kaip biz
nis diktuėja. ’

Italijos Komunistų 
Partijos Atsišaukimas

PARYŽIUS. — Gautas 
manifestas, kurį išleido ne- 
legalė Italijos Komunistų 
Partija. Italijos darbinin
kai šaukiami nenuilstančiai 
kovoti prieš Mussolinio fa
šizmą Italijoje ir Dollfusso 
fašizmą Austrijoje. Pasiro
do, kad Mussolinis yra Doll
fusso patronas-ir palaikyto
jas.

Haverhill, Mass. — čeve- 
rykų darbininkų streikas 
eina gerai, daugiau darbi
ninkų prisideda prie kovos. 
Jau 29 dirbtuvės išpildė 
naujos unijos reikalavimus 
ir pasirašė sutartį.

•New York.—“Daily Wor- 
keriui” pranešama, kad nuo 
vasario 4 dienos jau apie 40 
Amerikos' Darbo Federaci
jos unijų lokalų yra užgyrę 
Darbininkų. Bedarbės, ir So
cialės Apdraudos Bilių.

šiauliai. — Vas. 14 d. Vil- Jamestown, Ji. Y. — Mie-
niaus gatvėje po num. 249 s^° taryba užgyrė Darbi- 
rastas paliktas kūdikis. Mo
tina nesurandama.

ninkų Bedarbės ir Socialės 
Apdraudos Bilių H. R. 7598.

Uždarė Dvi Mergaites 
ir Kovėsi su 150 Policistų

PHILADELPHIA, Pa. — 
Vasario 7 d. tūlas William 
Bevans, 60 metų- amžiaus, 
eks-kalinys ir ispanų ame
rikonų karo veteranas, bu
vo pasigrobęs ir uždaręs sa
vo kambaryje dvi mergai
tes, 14 metų amžiaus. Po
licija pribuvo atimti. Su
mobilizuota iki 150 policis-

Bevans 
apsibarikadavo stuboje ir 
šautuvu gynėsi visą valan
dą. Bet buvo peršautas ir 
nugalėtas. Mergaitės rastos 
uždarytos kambaryje. Vie
nai pataikė policisto kulka 
ir sužeidė. Abidvi pritroš
kę ašarų gazais, kuriuos 
policija paleido.

Pranešama iš Athenų, 
Graikijos, kad kalėjime 
Averow komunistinės kali
nės paskelbė alkio streiką 
vasario 23 d. Jos protesta
vo prieš uždraudimą joms 
gauti knygas ir skaityti. 
Streikas buvo sėkmingas iri tų dr detektyvų, 
vidaus reikalų ministeris 
suteikė draugėms šitą 
vilegiją.

Streikuoja Penki Šimtai 
Toledo Mechaniku

pr

streiką penki šimtai Toledo 
Machine kompanijos darbi
ninkų. Jie reikalauja uni
jos pripažinimo ir įvedimo 
7 valandų darbo dienos ir 5 
dienų darbo savaitės.

25 dieną vasario į Kaspi
jos jūras išplaukė 400 lai
vų del žvejojimo silkių. Žve
jų laivynas yra pilnai me
chanizuotas.
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Šią Metą Masą
Seimai-Suvažiavimai

cialės apdraudos fondan,—valdžia gyve- 
niman nebando pravesti. Permažai dar
bininkų masių išsijudino, permažas tam 
tikslui dar spaudimas.

O darbininkų padėtis vis prastėja. Be- 
| darbių, kurių daugelis randasi bedarbės 

lauke jau po kelis metus, padėtis tragiš
ka.

Prie tos progos dar ir dar primename 
darbininkams: kovokite už Darbininkų 
Bedarbėje ir Socialės Apdraudos H. R. 
7598 bilių! Masinės darbininkų organi
zacijos, ADF lokalai ir visi organizuoti 
darbininkai privalo priimti rezoliucijas 
ir siųsti savo kongresmanams ir senato
riams, reikalaujant to biliaus priėmimo!

Pastiprinkime kovą prieš karą ir fašiz
mą!v

KAIP BŪDAVOT!
KOMPARTIJA?

draugų dirva pradeda us
nimis želti.

ich. Sei-

Pirmasis Lietuviir Darbininkų Susivie
nijimo Seimas nutarė laikyti Antrąjį sa
vo Seimą Detroite. LDS konstitucija sa
ko, kad šios organizacijos seimai įvyksta 
birželio mėnesiais. Tuo pasiremdama, 
LDS Centro Valdyba pereitam savo po- 
sėdyj nutarė šaukti Antrąjį LDS Seimą 
birželio 18-tą dieną, Detroite,
imas, be abejo, -tęsis per keliai dienas.

Tolydžio apie tą patį laiką Įįvyks Lie
tuvių darbininkų jaunimo konvencija, ku
ri bus taip jau Detroite.

Lietuvių Proletarų Meno Sąjunga 
Amerikoje, kuriai priklauso kelios de
šimtys chorų ir teatrališkų grupių, taip
jau savo suvažiavimą laikys apie tą patį 
laiką, Detroite.

Šiuo tarpu sužinojome, kad SLA savo 
seimą laikys birželio 25-tą dieną tam pa
čiam Detroite.

- r Pasirodo, kad Detroitas šiemet bus šei
miniu centru.

Mūsų draugai, ypačiai detroitiškės 
LDS kuopos: ir chorai privalo, jau dabar, 
prie to įvykio energiškai ruoštis. Be ki
tų dalykų, turi žiūrėti, kad gavus kuo- 
daugiausiai naujų narių į LDS kuopas, 
kad pasirodžius pribuvusiems iš visos 
Amerikos draugams.’ ' f >

Reikalinga tas įvykis visapusiai išnau
doti: paruošti eilę parengimų-pramogų, 
kad svečiai-delegatai, atvykę, galėtų ne 
tiktai padaryti gerų tarimų, bet ir pasi
grožėti darbininkišku menu, išgirsti nau
dingų dalykų. \

'“Didžiausias Laivynas!”
Jungtinių Valstijų senatas priėmė 

kongresmanų Vinson-Trammelo laivyno 
budavojimo reikalu bilių, skiriantį tam 
tikslui $750,000,000.00. Tai didžiausia 
suma, kokia kada nors tam tikslui ant 
syk buvo paskirta. Bilius jau beveik 
priimtas, tiktai baigiama prie jo tam tik
ri pataisymai daryti.

Prieš kiek laiko Japonijos parlamentas 
taip jau paskyrė milžiniškas pinigų su
mas—didžiausias tos šalies istorijoj—sa
vo kariško laivyno statymui.

Nereikia nei abejoti, kad šis Jungtinių 
Valstijų imperialistų pasimojimas bus 
akstinu, stumiančiu prie to paties darbo 
Europos valstybes: Franciją, Italiją ir 
Didžiąją Britaniją, Pranešimai iš mitin
tų kraštų šostamiesčių skelbia, kad prie 
to einama. . Ypatingai už to grobšis Di
džioji Brit^įija, kūri iki šiol buvo “jū
rų karalienė” J fr kuri bandys tokia pasi
likti ateityney* H ; p * ■ p

Tolydžio' žinios iš Washingtono skel
bia, kad ųuo to laiko, kaip Rooseveltas 
paėmė valdžios vadeles, valstybės skolos 
padidėjo penkiais bilionaiš ($5,000,000,- 
000) dolerių!

Ką tai reiškia? Ogi tai, kad šalis vis 
giliau į skolas lenda. Nepaisant to fak
to, imperialistai skiria pasakiškai dide
les sumas budavojimui kariško laivyno ir 
apskritai karinių pajėgų.

Amunicijos fabrikai viršlaikiais gami
na amuniciją: dalį jos, be abejo, laiko 
Amerikai, o dalį siunčia į kitas kapita- 

v listines šalis—daugiausiai į Japoniją.
Taigi imperialistinio karo pavojus au- 

. ga su kiekviena diena, su kiekviena sa- I 
vaite.

Revoliucinių darbininkų reikalavimo, 
kad, skiriami karo reikalams pinigai bū
tų atiduodami bedarbių pašalpoms—šo

Senatorius Borah “Paliejo Pieną”
I Aną dieną J. V. senate, kuomet buvo 

svarstomas Vinson bilius, senatorius Bo
rah atidengė tūlus dalykus, kuriuos turi 
žinoti kiekvienas darbininkas. Jis pa
reiškė, kad Jungtinių Valstijų amunici
jos išdirbęjai-fabrikantai deda dideliau- 
sių pastangų įvelti šitą kraštą į karą su 
Japonija. Daugiau: tie žmonės darbuo
jasi visom pajėgom, kad apginklavus Ja
poniją ir užpuldžius ja Sovietų Sąjungą. 
Vienaip ar kitaip, amunicijos karaliams 
svarbu, kad būtų karas.

Dar daugiau: tie amunicijos karaliai 
parduoda Japonijai amuniciją už milio- 
nus dolerių. Senatorius Borah nurodė, 
kad, jei prasidės Amerikos-Japonijos ka-’ 
ras, tai

. . . pasaulis matys mūsų kareivius šau
dant ta amunicija, kurią pagamina mūsų 
pačių šalies žmonės...

Toliau senatorius pastebėjo, kad amu
nicijos karaliai nesulaikys pardavinėję 
amunicijos Japonijai, iki nebūk uždėtas 
embargo. Bet embargo uždėti niekas ne
sirengia. Valdžia, žinoma, gali tai pada- 

' ryti, bet ji nedaro, nes tai pakenktų at- 
steigimui “prosperity”.

Taigi' senatorius Borah pilnai patvir
tino tai, ką komunistinė spauda senai 
nurodė, būtent, kad Amerikos amunici
jos’išdirbėjai apginkluoja Japoniją, kuri 
galvatyūkstiškai ruošiasi užpulti Sovie
tų žemę.

Mūsų, revoliucinių darbininkų, pareiga 
vesti kovą prieš siuntimą amunicijos Ja
ponijos imperialistams. Šitam darbe la
bai daug reikštų turėjimas stiprios re
voliucinės unijos jūrininkų ir laivakro- 
vių, kurie bile kada galėtų atsisakyti 
krauti į laivus ir gabenti į Japoniją amu
niciją. Žinoma, pareiga visų darbininkų 
suruošti demonstracijas prie tų laivų, į 
kuriuoš yra kraujama-amunicija Japo
nijos imperialistam.

Vilniuje Badauja 20,000 Žmonių
' Lietuvos žinių agentūra Elta rašo:

“Gazeta Warszawska” paskelbė savo Vil
niaus kbrespohdeilto straipsnį, kuriame pa
siremiant oficialiais duomenimis, nurodo
ma, kad dabartinių metu penkiose Vilniaus 
vaivadijos apskrityse badauja 20,000 kai- 
miečių. Oficiali statistika apima Breslau
jos, Dysnos, Švenčionių, .Pastęvų •Vileikos 
apskritis. Tačiau, koreįspohdębto 'tvirtini-, 

' niti, pri'e tų apskričių galima'1 būtų: priškai- 
tyti dar ir Molodečno apskritį, kur jau visa 
eilė, menesių verdama sriuba iš medžių žie
ves, o duona kępama iš viržių. Ar šiaip ar 
taip, “neoficialus” badas nieku nesiskiria 
nuo bado, aprūp’into oficialiu popieriuku, 
kad tokie ir tokie kaimai neturi ko valgyti. 
Apskritai imant, oficiali 
duoja tikros padėties, 
j ančių žmonių skaičius 
suose” praneša 20,000.
badalija ir Naugardo vaivadijoje.

Labai^ galimas daiktas, kad ten padė
tis dar rimtesnė, negu kad skelbiama.- 
Prieš kiek laiko Lietuvos ir Lenkijos ku
nigija buvo labai susirūpinusi “Rusijos 
baduoliais”, “kanibalais” ir t.,t. Paskel
bė net aukų rinkliavas, kurias, aišku, su
naudojo kontr-revoliuciniartis tikslams. 
BetTiį žmonių, kurie ištikrųjų badauja 
po jų nosimiSj Lenkijos ir Lietuvos kuni
gai nemato reikalo šelpti!

statistika neatvaiz- 
Iš tikrųjų, badau- 
šiaurės rytų “kre- 

Ne maža žmonių

labai

RED. PASTABA. —Kad 
dąrbas tarpe katalikų dar
bininkų reikalingas vesti, to 
niekuomet CB neužginčijo. 
Atpenč, jis tai nuolatos pa
brėždavo ir pabrėžia. Bet 
taip jau negalima numoti 
ranka ir ant mūsų judėji
mui prijautėjų. Jeigu jie 
laikėsi ir tebesilaiko ilgai 
mūsų broliškose organizaci
jose, tai kodėl gi juos ne
bandyti įtraukti į Komunis
tų Partijos eiles? Jie kaip 
tik ir yra tam tikslui kan
didatai, labiau pasiruošę. 
Na, o darbas tarpe tikin
čiųjų lietuvių darbininkų 
reikalinga vesti, savu ruož
tu.

“ ‘Laisvės’ Red. Brarigūs 
i Draugai: Skaitydamas sau 
už svarbią užduotį remti 
darbininkišką spaudą, pagal 
išgalės aukoju penkis dole
rius pirkimui automatiško bar dažnai atostogauja, 
preso... Linksma pranešt, 
kad ir ALDLD 188 kuopa 
savo susirinkime nutarė pa
aukoti penkis dolerius pir
kimui “Laisvei” naujo pre
so. Su pagarba, J. Jokube- 
nas, Hamtramck, Mich.”

Nuo draugo Jokubėno 
$5.00 aplaikėme, bet nuo 
ALDLD 188 kuopos dar ne- 
aplaikėme, tačiaus skaito
me, jog draugo žodis yra 
auksu paremtas. Vienok, į 
pinigų sumą dar negalime 
skaityti tos penkinės. !

Viso aukų aplaikėme 
šiandien $26.50. Iš anks
čiau buvo $237.74. Viso da
bar turime aukų $264.24. 

I Presą jau turime spaustu- i

Well, p. Tysliava mano, kad 
čia kas naujo, svarbaus pasa
kyta. Vienok svarba ne tame, 
kad “buvo,” (bet kad ir dabar 
dar Tebėra. Juk kad ir paties 
p. Tysliavos protas dar ir da-

Tysliava rūgoja, kad lietuviai 
permažai interesuojasi dailės 
dalykais, ir sako: “Aš taip pat 
rašiau, kad mes labai dažnai 
įdomaujamės zoologiškais dar
kais.”

Nejaugi Tysliava tarpe savų
jų jaučiasi, kaip zoologijos 
darže, ir kad prisieis misti 
šienu ir vandeniu? Nu, jeigu 
ir taip, tai visgi nereiktų taip 
labai nuogąstauti. Juk tarpe 
savųjų visgi gali būt jauku.

“Vienybė” praneša, kad Am
erika pirks iš Lietuvos spirito 
ir kitų svaigalų. Tai reiškia, 
kad tautininkai Amerikoj turės 
dar vieną obalsį iškelti, būtent: 
“Lietuviai, gerkit tik lietuviš- 

įVėje ir greitu laiku pradėsi-i ką degtinę!” 
i me dirbti.

Tik šešios dienos iki 15- 
tai, o preso fonde dar netu
rime surinkę nei pusės rei- ■ 
kalingos sumos, $650.00' Į 
15-tą kovo turime apmokėti į 
stambių bilų už apdraudą ir ' 
popierą, gi iš iždo pinigai ; vienas “vienybinis 
išmokėti už presą. Tuo rei-1 pasakęs, kad: 
kalu matyt rūpinasi draugai ' yiai turėjo ir tokių redaktorių, Tysliava. 
daugelyj kolonijų ir štai ko
ki laiškai ateina:

Draugė M. K. Sukackie-

PRESO FONDAS
P. Buknys. Vienybė’ ’ persis pausdino 

j “svarbų dokumentą” iš prusei- 
i kinės gazietos apie bendrą fron- 
j tą. Bet gal jūs manot, kad 
i Tysliava prisegė ir savo “uo
degą”—prierašą prie to Prusei- 

Tysliava džiaugiasi, jog jam kos šmeižto? Nereiks tų baikų. 
veikėjas. Reiškia, Pruseika pilnai patai- 

Amerikos lietu- ko žingsnin su fašistiniu poetu 
Well, dvi vyžos—po

kurių protas buvo išvažiavęs ra. 
atostogoms.. . ” ’ i

_____________
Rumboni skis.

Tuo klausimu yra susido
mėjusi visa Komunistų Par
tija. Taipjau yra susido
mėjęs lietuvių frakcijų Cen
tro Biuras. Tuo tikslu bu
vo sušaukta net rytinių val
stijų lietuvių komunistų 
konferencija ir ten nutarta 
padvigubinti esamasis lietu
vių komunistų skaičius iki 
gegužės 1 dienai.

Tarimas atrodo
smarkus, bet^ klausimas, ar 
galima įvykdyti jį gyveni- 
man į tokį trumpą laiką. 
Drg. A. B. daug rašo ir kal
ba, kad mūsų simpatikai 
stotų į Komunistų Partiją. 
Man rodosi, kad tokia agi
tacija yra siauras apsirube- 
žiavimas nuo masių, turint 
mintyj, kad tiktai pirmiau
siai gerus simpatikus į par
tiją įtraukti.

Čia reikia kelius žodžius 
pabrėžti kas link mūsų sim- 
patikų. Mes turime simpa-

Į tiku, kurie su mumis dar
buojasi desėtkus metų, tai 
čia kyla svarbus klausimas, 
kodėl per tuos desėtkus me
tų jie neliko partijiečiai? 
Juk jie priklauso prie ALD 
LD ir skaito komunistinę li
teratūrą, priklauso ir į ki
tas darbininkiškas organi
zacijas. Tai mes turime pa- [nė iš Worcester, Mass., ra-, 
gąlvoti, ar ta medžiaga yra i šo:
gera revoliucijos budavoji- “Draugai, šiame laiške [ 
mui. Atrodo, kad nepeige- sįUnčiu $10.00 į preso fon- 
riausia. Atrodo, ką-cL tik 
jie ir gali būti siųipątikais, 
o ne revoliucionieriais ! ko-
muništais. ■ Kodėl _mes to^lEarienės, 4 d. kovo. Auko- 
me taip siauiai žiuiėti tik į į jusįu vardai: M. žuk'ienė—i 
mūsų vienus simpatikus? I - - - - 1
Kodėl mes nebantfbm eiti į 
plačias minias žmonių, kur 

: yra desėtkai tūkstančių lie
tuvių po Romos jungu pa
vergti ?

Taigi, draugai, mes turi
me rengti diskusijas tikėji
mo klausimais, spausdinti 
lapelius ir skleisti tarpe ti
kinčių ir kviesti juos, su jais 
kalbėtis, diskusuoti. Tokiu 
būdu gal mes galėtum tą at- 
sirubežiavimo sieną sulau
žyti. Nereikia manyti, kad 
tas yra kelių savaičių dar
bas. Gal mes turėtum pa
sidarbuoti kelius metus, bet 
dedant geras pastangas del 
tikslo atsiekimo, manau, jis 
būtų atsiektas.

Tikslą atsiekus, turėtum 
daug naudingesnės ir nau
jos medžiagos revoliuciniam 
judėjimui. ’Jeigu mes.neim-i 
Šime šios propozicijos ir tik
tai kiūrėsime į simpatikus,' čia—50c ir ALDLD 216 kp 
tai mūsų tantnąi tiktai ir!iš iždo—$1.60, viso $7.50.” 

•♦liks tarimais*fe^nauddį
Aš čia noriu mažą’pavyz

dį pabrėžti Į.' iš <5Brbėktono i Nors jau presas nupirktas 
f draugų veikimo,'įiirm pa- ir laukite jo, bet dar trūks- 

saulinio karo. Br0cktono[ta iki jo išmokėjimo, tad ir

dą, kuriuos tūli “Laisvės” 
rėmėjai ir skaitytojai suau
kojo laike Aido Choro va- 

. Auko-

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
371 Lake Št., Newark, N. L

Telephone: Humboldt 2-7964 » .

D A RBININK U 
SVEIKATA &

$l.Q0, B. Balčiūniene — $1, 
M. Petrauskas—$1.00, F. 
Balčiūnas—$1.00, J. Petkū- 
nas—$1.00, M. K. Sukackie- ^h būti, 
ne — 50c, P. Baciavičia 
50c, P. Kukliene — 25c, J.
Deksnys—25c, K. Dirvelis ; jau trys metai atgal.
—25c, F. Petkūnas—25c, J. |man pradėjo slinkti plaukai 
Raulušaitis — 25c; smulkių j Taip jaučiuos 
surinkta $1.15, Aido Cho
ras—$1.60. Viso $10.00. Ir 
tai tik pradžia darbo. Drau
giškai, M. K. Sukackiene.”

PLAUKAI BAIGIA ; Kas vakaras prieš gult ei- 
NUSLINKTI ; siaut gerokai suvilgykite gal-

Aš norėčiau paklausti, kas j vos odą ricinos aliejum, pa- 
........... , Esu 29 metu Trainiokite, pamasažuokite ją 

i vyras ir esu dar nevedęs, o'ir, apsirišę kokią skarelę, pa
ėjau mažai turiu ant galvos! likite taip per naktį. Ant ry- 
j plaukų ir tie baigia nuslinkti, i tojaus galvą nusimazgokite 

kaip įšiltu vandeniu ir muilu ir pas- 
j kui ją gerai suvilgykite tuo 
borakso skiediniu. Lukterėję 
keletą minučių, nusišluostyki- 
te ir eikite sau savo pareigas. 
Vakare vėl ricinos aliejum, 
o rj'tmetyj nusiprauskite ir vėl 

[borakso skiediniu. Ir taip da- 
Ir plaukai man yra i rykite reguliariai keletą mė-

“Aš Frank Liepis, Wau- 
regon, Conn., prisiunčiu 
$13.00 money orderį. $5.50 
už , “Laisvės” prenumeratą 
1934 metams, o $7.50 del 
preso fondo, suaukuotus šių 
draugų: L. Silubaitis — $2, 
R. Didžiulis—$1.00, F. Na
vikas—$1.00, F. . Liepis — 
$1.00, F. Kaziliūnas—50c, F. 
Laureckis—50c, A. Wilavi-

> sveikas ir 
I niekados dar nesirgau. Ir man 
randas galvoj smulkių pleis
kanų. Gal tas man kenkia 
plaukams. Aš vartoju vaistus 
nuo pleiskanų, bet nieko ne
gelbsti, 
sausi.

žmonės kalba, kad galima 
dar atgaivinti tie plaukai, ga
lima atgaivinti, kur nuslinko. 
Ar gi jau reikės man būti pli
kam ? Prašau patarti 
dienraštį “Laisvę”.

ATSAKYMAS
Tai blogi popieriai, broleli, 

kad taip jaunam rimtai grū
moja pavojus. Bet nenusi
minkite labai. Pažiūrėsime: 

‘gal kartais Jums ir ataugs

nėšių. Nuo to oda ant galvos 
pasidarys gaivesnė, grynesnė, 
sveikesnė, ir tada plaukai ne- 
betaip norės slinkti.

Bet, gali būti, Jums ir šiaip 
l)eriko trūksta visoj organizmo 

Į mašinerijoj. Labai dažnai to
kiais, kaip jūsų, nuotikiais tū
los liaukos esti nelabai kokios 
smarkininkės, ypač skydinė 
kaklo liauka, tiroidinė ir po- 
smegenine, pituitarinč liauka, 
ypač jos priekine skiltis. Kai 
kada ir kiaušinėliai, 
esti kuo kalti. Tai, 
ko, Drauge, gaukite 
nes.:

“Thyroid ' tablets 
No. 100.” Imkite 
kokį mėnesį, po vieną tabletė- 
]ę prieš valgymą, tai po tris

Paskiaus padvigu- 
po dvi imkite prieš 

valgymą, ir per kokį mėnesį, 
be asmeninio išty- į O tada galėtute imti ir po tris 

rimo, nėra'galima numatyti, I tabletėles prieš valgymą, per 
kokia būtent Jums yra plaukų keletą mėnesių, 
slinkimo priežastis, tai aš čia 
Jums tik bendrai duosiu kele-; 
tą nurodymų.

Jeigu, sakysime, Jums gal-j 
vos bdoje yra kokia liga, įsi-l 
senėjęs įdegimas, pleiskanos ( 
nuo tokio įdegimo, tai gaukite į 
paprasto ricinos aliejaus i 
(“Casto^ oil”) ir paprasto bo-1 
į*akso. Ištarpinkite du šaukštu i 
to borakso miltelių į'" kvortą 
šilto vandens, tai turėsite skie
dinio galvai apsiplauti. Šitaip 
darykite.

inkstai 
dėl viso 

is vaisti-
plaukai.

Nuo ko jie taip slenka, be 
i asmeninio ištyrimo tarti ne- 

Gero. ‘Laisvės’ Admin.: |salima- Dažnai priežastis _eS- 
1 ti tik paviršium, tik vietinė 
kokia priežastis, kokia odos 
liga, bakterinio bei Šiaip para-' 
zitinio paėjimo. Bet priežas-* 

: ne pa- kas diena.' 
čioje odoje, bet kokiam viso binkite:

V ‘z. I J, I - ----------- - o --- --- ZjIUJUU pdCJUHV. ucc

draugai nuolat rengdavo mes prisidedame maž daug j lis gali būti ir giliau: 
propagandiškus su diskusi-,jo išmokėjimu, čia ant vie- 
jomis parengimus, daugiau- ; tos mes trys draugai pada- organizmo trūkume, 
šiai religijos - klausimais. rome pradžia. Aš manau, . Kada"81’_ be asme 
_  .... ..__  ' .a v 7 vimn norn* o’O ima

propagandiškus su diskusi-, j0 išmokėjimu, čia ant vie-

stai
Per tuos parengimus Mbn- j kad atsiras ii* daugiau, .kui 
teitos lietuviai _ darbininkai rie supras preso svarbą ir 
ant tiek apsišvietę, kad vos prisidės prie jo išmokėjimo, 
galėjo ten lietuviška para- Nors mes tos kapitalistinės 
pija išsilaikyti. Mat, di- 
džiuma liko, laisvajs ir iš tų i labai suvarginti, U; 
apsišvietesriių asmenų dau- remt. mūsų pačių spaudos 
gelis stodavo į Socialistų reikalus mūsų priedermė. 
Sąjungą, Dar ir šiandien D. Yonušas — ‘$2.00, P. Ra- 
iš tų laikų lietuviai negali monas—$1.00, A. Gudzins-

netikusios tvarkos . esame 
bet pa-

gi-, i/,., 
išpradžių.

užbaigti savę bažnyčią bū- 
davoję. Bet dabar ir Broc- 
ktone tuom laiku išarta

kas— $1.00. ’ Viso $4.00. 
Draugiškai, A. Gudzinskas, 
Schenectady, N. Y.”

Be - abejojimo, posmegeninės 
I liaukos preparatas galėtų 
i plaukams daug gera padaryti, 
bet visa bėda tame, kad tokie 
preparatai reikia leisti, po oda, 
į raumenis, ir per apyilgį lai
ką. Į burną imant, neveikia.

Vartokite gero, paprasto 
maisto, daugiau daržovių, vai
sių. Pasilsėkite gerai. Pabū
kite dažniau vienplaukis ant 
saulės. Vaikščiokite be kepu
rės. be skrybėlės.
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IŠ LIETUVOS
Siuvėjai Tebestreikuoja

KAUNAS. — Siuvėjų strei
kas dar labiau plečias. Jau 
streikuoja apie 400 Kauno 
siuvėjų. Prasidėjo pasitarimai 
streikui likviduoti. Konfekci- 
jonai jau sutinka atlyginimą 
už darbą pakelti 20%, siuvė
jai reikalauja bent 30%.

Daugelis streikuojančių 
tekę į dideli skurdą ir 
yra badaujanti ’.

pa
jau

Lietuvišką Sviestą Vokiečiai 
Pakeičia Lenkišku Sviestu

KAUNAS. — Vokiečiai su 
Lenkais pasiritę la kos paktą, 
nori sueiti ’ gi; udesnius ir 
ekonominius santikius. Yra 
žinių, kad vokiečiai pradeda 
su lenkais ekonomines dery
bas, kurių 
mės ūkio

tikslas—lenkų že- 
produktams duoti 

» daugiau rinkų Vokietijoj. Del 
to sviesto kontingentą vokie-; 
čiai sumažino dar perpus, o 
jų laikraščiai rašo, kad “svie
sto kontingentas iš Lietuvos 
visai atpuola.” Lietuvos są-

ir 
ir 
be

Vaikučiai kai kurie nuo tri
jų metų lig penkių sakė eilu
tes, stovinti scenoj prieš skait
lingą masę, taip drąsiai ir 
energingai. Iš jų jaunų šir
džių veržiasi skardūs, aiškūs 
balsai, šaukianti sukilti prieš 
išnaudotojus, nuversti tyromis 
ir žengti į platų gyvenimą.

Nemažą įspūdį padarė drg. I! 
iNakutė. 'r -------- e i 
Imoj praeityj 
j ir ištikimai 
i Vienu kartu 
'juodo varno 
šavo į sav^T 
Ši jaunuolė pasirodė darbinin
kų scenoj ne juodoj suknelėj, j kiniui.

ran
koj raudoną vėliavą su pjau
tuvu ir kuju. Ji skatino drau- 

! gils žengti į kovą ir baigdama 
i pakėlė raudoną vėluką augs- 

Nakties metu prie Vikto-Lyn> ]yg duodama ženklą, kad 
viešbučio, kur visą naktį. kov? laimėsim.

Mes tikimės, kad drg. Na- 
i kūtė ir daugiau atsives drau- 
igių, kurios prisidės prie pro- 
I letarinio meno, kuriam lemta 
vystytis 
nio ir 
masėm.

piliečiai nuėjo į bažnyčią 
paėmę neštuvus, liktarnas 
vėliavas palaidojo velionę 
kunigo.

Tokiu klebono elgesiu vie
tos gyventojai liko labai ne
patenkinti.

Vokiečiai Fašistai Degutu 
Ištepia Iškabas

KLAIPĖDA. Vas. 19.—Nak- 
į vasario 16 d. Klaipėdost į 

miesto įvairūs valdiškų įstaigų

Ši jaunuolė netoli- 
lošė- po bažnyčia 
tarnavo Bubinui. 
nusispjovė ant to 
ir drąsiai atmar- 
eiles-darbininku.

namai, jų bei privačių įstaigų; raudonoj, laikydama
iškabos, buvo išteptos degu- 
tu. Ant įvairių trobesių ir tvo
rų buvo nupieštas hacken- į 
kreuzas su parašu ,‘TIeil Ilit- IV 1

L iler.”
rijos
žiba lempa, buvo nuplėšta,1 
pašto dėžė.

lyg augščiausio laips- 
tarnauti darbininkų

Choro Svečias.

Jaunųjų Teatre Sumažėjo 
Aktorių Skaičius

KAUNAS.—Iš Jaunųjų te
atro esą išėję šie aktoriai: 
Giedraitytė, Juodytė, Mažei
kytė, čaikauskas, Gustaitis,

skaiton lenkai gausią didesnį Chadaravičius, Kalvaitis Jus- 
sviesto kontingentą Vokietijoj, tas, Kernagis, Šimkūnas, ir P. 

 Zavadskis. “Dėdės Tomo Lū- 
Godišiaus Kunigo Barakaus-1 .Anelej kol bus jų vietoj pa

ko Darbai ruošti nauji,—jie dar vaidins.
; Gi naujai statomam ir jau 

UKMERGĖ.—1925m. Ukmer- mėnesį laiko repetuotam vei- 
gėje staiga širdies ataka mi-,ka]e “Milžino Paunksmėj” at- 
rė 60 metų amžiaus <pasiturin- s įsakė dalyvauti. Kalbama 
ti našlė Valeria Rotautienė. įapįe intrigą, kad tą teatrą iš- Name schoolrumyj. 
Pradėjus jai negaluoti ją pra-jardytų. Vieni išeinančiu sto- ir lavinkitės, kas tik norite, 
dėjo laba, dažna, lankyt, vie-|si;J V teat,'an, kur esą gavę; pav du .
tos klebonas kun. A. Ba,a-, pa2a(lų, k,t, .svaz.uoja uzsie-į Vasario ]8 (iien,} jvyko ves. | 

t,",, o treti nieko neveiksią.; tuvgg ALDLD j DSA ku0. j 
Bet gal, būt. ir tai— ir tai;pų Seniausias ALDLD 6 ku0.

I pos narys Geo. Ridzevicius ir 
Iseniausia LDSA 22 kuopos na
rė O. Kongiserienė atliko 
“jaunavedžių” pareigas. Tie 
draugai pasakė tinkamas pra- 
kalbėles apie mūsų judėjimą1 
ir apšvietus organizacijas. j 

Antras sėkmingas parengi-, 
įvykusi Rokišky, vietos žinomo mas buvo, tai vasario 21 die-

MONTELLO, MASS.
Susitvėrė savitarpinio lavi

nimosi ratelis, kuris bus dis
kusinio pobūdžio. Pamokas 
laiko sekamdieniais, 2 vai. po 
pietų, Lietuvių Tautiškame 

Ateikite

FOREST CITY, PA.
ALDLD 219 k p. ir LDS 27 

kp. susirinkimai buVo laikyta 
kovo 4 dieną, 
Gulbinus, ant 
pasitaikė labai bloga, 
buvo šlapias ir 
narių atsilankė 
ir komiteto 
kė, būtent, pirmininkas ir LDS 
sekretorius.

pas 
farm ų.

draugus
Diena

tai ir
Du

slidus,
nedaug

nariai neatsilan-

Kadangi nebuvo sekreto
riaus, tai negalėjo atlaikyti 
LDS balsavimai. Todėl ' tie 
reikalai palikta kitam suskin

I - rių atsilankė, bet padaryta ge-i ne
rų tarimų. ALDLD 219 kuo
pa nutarė paaukauti “Lais
vės” naujam presui’ $2.00. 
Kuopos ižde dar randasi apie 
6 doleriai. Taip pat šiame 
susirinkime dalyvavo ir ALD 
LD kuopos sekretorius P. 
Thompsonas. kuris, per pasku
tinius du mėnesius nedalyvavo I
susirinkimuose del ligos, p-je draugai iš 
Draugas dar silpnas, bet jau į džiausią “klaidą 
stengiasi eiti sekretoriaus pa- nei į ta susirinkimą neisiu. I tininku—J. 
VA,’,rnO rr.G loEo! irnvor H o 1 I TZ__________________1,- • ‘ ,

I v • *

.senojo iždininko. Pereitais me-į kia klaidelė įvyksta dažniau-( kų judėjime ir gavime naujų 
tais buvo iždininku, d. J. K. šia raštus perrašant, o kartais Inarių, 
Kavaliauskienė, o dab; 
yra d. J. Gulbinas.

Jau gauta žurnalas 
sa” ir dalinama tarpe 
Taip pat kuopa išplatino 
nies” tų numerių, kur tilpo j 
aprašymas apie katalikus 1

I derins. Paskiau darbininku | i’’ 1 klausiau, kaip jiems patiko 
tas aprašymas, tai veik visi sa
kė, kad labai gerai jiems 
tiko.

Čia reikia pasakyti, kad 
tik aš viena platinau, bet pa
dėjo ir kiti draugai bei drau
gės. Platino J. Gulbinas, P. 
Thompsonas, B. Navalinskie-

i, J. Kundrotas.
Kuopų susirinkimui vięta 

palikta kuopų komitetams nu
tarti. Tai valdyba ir laikysis 
to tarimo.

“Laisvės” ; nurrieryje 39 bu
vo rašyta, kad sekantis ALDL 
D. ir LDSA. kuopų 
mas įvyks kovo 4 d., 
būti ALDLD ii- LDS.

to

kad padidinus mūsų 
ir statant arba del neaiškaus skaičių, 
rašto. Bet draugai gali .su
prasti, j

! nėra toje kolonijoje, tai jau
I aišku, kad tos raidės reiškia
! LDS.—Red.) Korespondentė

ly_'yra taip pat darbininke, kaip 
visi darbininkai, neturinti

I specialio tame mokslo. Mes
• visi darbininkai lavinamos pa

pa-' tys, kiek kuris galime. Taip 
veikiame orga-

“Švie- 
nariii.

ne

Sekanti^ kuopos susirinki- 
jei darbininkių k uopus j mas Įvv|is kovo 11 d., 10 vai. 

Povilo Spūdžio na- 
Yra kviečiami visi 

dalyvauti šiame susi- 
Šiame susirinkime

ryte. d.
ntiiose.
draugai
rinkime.
bus mokama duoklės už šiuos 
metus, tai yra labai svarbu vi
siems

prasilavinę ir 
nizaci jose.

Kuopos Korespondentė*

PORT CARBON, PA.
ALDLD 159, kp... laikytame 

!susirinkime,-vasario 25 d., 10 
vai. ryte, P. Spūdžio namuose, 
padaryta sekami tarimai ir 
aukavirnai: ALI1RD Centrui 
aųkofa $2.00. “Laisves” nau
jam presui $2.00, Tarptauti
niam Darbininkų Apsigynimuisusirinki-

tai turėjo į
Kai 

daro di 
ir sako, kadjzatorium—K.

ku-

; centras

dalyvauti. Kuomet 
bus sumokėtos, tai ir 
galės greičiau išleisti

Darbininkai turi drūtinti sa
vo pozicijas, nes jų gyvenimas 
yra labai miglotas ir dar vis 
darosi tamsesnis. Vargas, be
darbė didėja, dirbtuvės ir mai
nos užsidarinėja dar labiau. 
Todėl darbininkai dar labiau 
turi dėtis prie darbininkų Orga
nizacijų ir jose veikti.

Paukštelis. (

tos klebonas kun. A. Bara-j 
kauskas ir net kviesdavo pas' nj 
save į kleboniją. Į p
^Kadangi p. Rotautienė bu-Į^1 eičiausia 

vo bevaikė, tai savo turtą—3 
medinius namus ir žemės skly
pą prie Vytauto gatvės Nr. 30 
— ketindavo užrašyti savo be
turtėms giminaitėms, , tačiau 
patekusi kaip matyt klebono 

.Barakausko įtakon, paslapčio
mis pasielgė visai kitaip^ nes 
naminis testamentas jai staiga 
mirus pasirodė jau parašytas 
kun. klebono vardu ir besi
randąs pas ji, kuriam sulig jo 
perėjo ir labai žymi to turto 
dalis. Turtas testamente bu-!____
vo įkainuotas 30 tūkst. HtųJviais vietoje nušovė, 
bet jį likviduojant klebonas: Kvota vedama, tačiau nieko 
įgijo net 52 tūkst. litų. Tada negalima nustatyti, nes pami- 
dvi teisėtos p. Rotautienės į-'gusi p. Kaupelienė nesukalba- 
pėdinės pareikalavo iš klebo- ma< Kodėl ji šovė sūnų, taip 
no, kad joms jis bent tą skir- paį negalima esą nustatyti, 
tumą išmokėtų. Tačiau klebo-1 
nui tai atsisakius, įpėdinių pa- 
gelba vieno žinomo Kauno i 
advokato buvo klebonui Bara-1 
kauskui iškelta civ. byla 18 
tūkst. litų sumoje, byla jau I 
yra paskirta nagrinėti Kauno 
apygardos teisme vasario 23d.

šios bylos apystovos yra labai 
giminingos pagarsėjusiai kun. | 
Spudo bylai ir todėl ja gana 
domisi ir vietos platesnioji vi
suomenė.

Del šiokio vyresniojo kata
likų dvasininko veikimo ve
lionės Rotautienės giminaitės 

rsavo laiku buvo pasiskundu- 
sios Kauno arkivyskupui Skvi
reckui ir kun. klebonas Bara- 
kauskas po to tapo iš Ukmer
gės perkeltas klebonu į Ko- 
varską, kur ir dabar klebo
nauja.

Kun. klebonas Barakauskas 
yra nupirkęs Ukmergėje savo 
seseriai Teklei namą prie Vy
tauto g., už kurį, kaip girdėt, 
užmokėjęs apie 20 tūkst. litų. 

(“Liet žin”)

i būsią—kad
pasiliksią vietoje, be tų, kurie 
išvažiuoja. /

Motina Nušovė Sūnų

ROKIŠKIS.—Vasario 11 d. 
sujaudino rokiškėnus ir apy
linkių gyventojus ’tragedija. I

p. Kaupelfo namuose. Savo 
laiku p. Kaupelienė pradėjo 
negaluoti nervų pairimu. šio
mis dienomis pagriebusi savo 
sūnų 4-tos klasės gimnazistą, 
dviem taikiais revolverio šū-

MONTREAL, KANADA
Jaunuomenės Auklėjimo

buvo šokiai su už-
Parengimas buvo

1 na. 1 a 
1 kandžiai 

rengiamas Komunistų Partijai. 
Iš pelno pasiųsta 10 dol. “Dai
ly Workeriui,” o' kita dalis 

‘pelno' pasiliko vietinei komu-1 
nistų frakcijai. Taip pat rei- | 
kia pažymėti, kad 4 jaunuoliai | 
įstojo į Komunistų Partiją ir Į 
veikia tarpe lietuvių. Taip pat 
tris jaunuolius gavome į AL 
DLD.

I

Tas faktas parodo, kad jau- 
i nuoliai’ eina pirmyn. Galima 
tikėtis, kad ateityje jie galės 
labai daug padėti darbininkų 
judėjimui.

Vasario 25 d. čia parapija 
Choro I surengė prakalbas paminėji-> 

buvo į mui Lietuvos neprigulmybės 
pasta-i 16 metų sukaktuvių. Kalbė- 

ant'ijo kunigas švakštis. Jo kal- 
pabarimas

“lietuvybės” ir “do-

Pertraukoje buvo dainų

Birštono Klebonas Laikosi 
Tvirtų Kainų

BIRŠTONAS.—17 vas. į Bir
štono bažnyčią buvo atvežta 
mirusi Žemaitkiemio km. pil. 
Balčiūnienė. Atėjus pas kle
boną susitarti del laidojimo, 
klebonas pareikalavo sumokė
ti 30 lt. už mišių atlaikymą 
ir palaidojimą ir 50 lt. klebo
nijos trobesių remontui. Mi- 

-‘■rusios giminėms atsisakius mo- 
*kėti pinigus trobesių remontui, 
klebonas nesutiko atlikti lai 
dotuvių apeigų. Galų gale ke-

Montrealio Jaunimo 
metiniame susirinkime 
svarstoma, kokiu būdu 
tyti proletarinį meną
aukštesnių pagrindų. Nekurie bos turinys buvo 
iš draugų pasireiškė pesimisti- lietuvių, kad jie nelanko skai- 
niai, būk laike šio krizio var-|tlingai tokias prakalbas, kad 
giai bus galima išlaikyti cho- netekę 
ras. Salės išnuomavimas, mo- ros.” 
kytojui apmokėjimas ir visos į
kitos išlaidos, o pajamų nesi-; kurias dainavo bažnytinis cho- 
mato. I ras. Tos dainos buvo tautiš-

Vienok visi numatė i^ikalin-! kos ir kariškos. Paskiau vėl 
gumą ir naudingumą choro i kalbėjo kunigas ir tęsė tą pa-' 
ir nutarė visais galimais bū
dais tęsti tolyn pradėtąjį dar
bą. Pajamos yra, tik reika- 
launa darbo. Štai vasario 25 
d. surengtoj vakarienėj svečių 
buvo pilnutėlė salė. Jaunimo 
Choras davė puikiausią pro
gramą. Jeigu jie įstengs vi
suomet duoti tokią puikią pro
gramą, tai mūsų chorui lemta 
augti ir bujoti lig augščiausio 
laipsnio.

Nemažą įspūdį padarė vai
kučių choras, vadovybėj drg. 
Juraitienės ir drg. Gudo. Mes 
tikimės, kad šie du draugai 
tęs ir toliau taip pasekmingai 
tokį prakilnų ir naudingą dar
bą. Garbė tiems tėvams, ku
rie leidžia savo vaikučius la
vintis proletarinėj dvasioj. Jie 
yra auklėjami kas yra dora, 
malonu, prakilnu ir atskiria 
tuos priešus, kurie drumsčia 
gyvenimą.

Paskiau vėl

čią pasaką apie lietuvių nesu
tikimus. Girdi, 
daug labai pinigų praleidžia. 
Aną metą, sako, Roko draugi
ja daug praleido pinigų teis
me.

Paskiaus kunigas kalbėjo, 
kad tai esą perdaug demo
kratijos. Mat, jisai priešingas 
demokratijai. Kunigai nori 
viską valdyti patys, jie prita
ria fašizmui.

Tačiaus tas pats kunigas 
keli metai atgal pats bandė iri 
tąsė L.T.N. po teismus, ir ban
dė 
rė 
sai

jie .teismuose

namą atimti, 
daug išlaidų, 
nepasakojo.

Tai ir pada- 
Apie tai ji-

Šalna*

SKAITYKIT IR PLATIN 
KIT “LAISVĘ”

Nuo Išsinarinimų
Kuomet jums pasitaiko nikstelėti ko

jos riešą, išsinarinti ranką ar gauti 
dieglį j pečius ir kuomet skausmas jus 
iš proto varo, tai išsitrinkite su 
ANCHOR Pain-Expelleriu ir apdengkit 
su flaneliniu ar vilnoniu audeklu.

Į kelias minutes skausmas pranyks 
ir palengvinimas bus laimėtas.

Per suvirs 60 metų Anchor Pain- 
Expelleris buvo ir yra vyraujančiu 
naminiu vaistu greitam skausmų pa
lengvinimui. Visose vaistinėse kaina 
35c. ir 70c.—skirtingo didumo bonkutės. 
Tiktai tikrasis turi Inkaro vaisbaženklj.

Paskiaus išrinkta valdyb; 
ekantiems metams: Organi 

Raulinaitis, raš 
. čiupaitienė, iždi 

ninku—P. Baranauskas, ko 
respondentas—S. A. 
čius, knygius—J.
kas.

| Kuo j) a p a si b rėžė
draugams nereikėtų pykti. To- sais galimais būdais

reigas. Tai labai geras ctaiy- 
kas, kad draugas stengiasi ir 
po ligai veikti mūsų judėjime.

Be to, šiame susirinkime 
naujas iždininkas perėmė vi
sus dokumentus ir pinigus iš

■ Korespondentė nei nerašė' 
apie tokią kuopą. Ta klaida 
įvyko redakcijai betaisant.

I (Del tokios klaidelės, kad vie
pia raidė pasidėjo daugiau, tai)

Damba u s

darbiniu- i

xii -A

ConM.ht, 19S4, Th o 
American 'J'obuco Company geras

PAIN-EXPELLER

1, '

>kstp

GERO SKONIO MALONUMAS
vienu didži

Tiesiog H
Metropolitan Opera House 

šį šeštadienį, 1:50 vai. po piet, Eastern 
Standard Laiku, per NBC Raudona ir 
Mėlyna radio tinklus, LUCKY STRIKE 
transliuos New Yorko Metropolitan 
Opera Company pilnoje operoje, 

“PAGLIACCI”.

rį jūs randate kiekvie

name Lucky Strike, kadangi tiktai 

puikiausias.turkiškas ir:naminis tabakas

malonumu ezmausi

ie yra lengviausi, 
Kiekvienas Lucky

Sirike yra pilnai prikimštas 

met taip apvalus, taip kietas- 

liuosy galy.

visuo

NE viršutiniai lapai—jie yra nedaaivyrtę 
—jie yra šiurkštūs!

Visuomet Puikiausios Tabakas ir tiktai Viduriniai Lapai
Derliaus Grietinė p

Lengviausias, švelniausiai tabaku (

NE apatiniai tapai—jie yra žemesnSa 
kukybča—atambūs ir visuomet smėlėti I

■S--®
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AUGŠČIAUSIA PRIEGLAUDA LIETUVIĮJ AMERIKOJE
The Supreme Lodge of Lithuanians of America

N. S. Pittsburgh, Pa. Telefonas: Fairfax 5512

! jie* ne žodžiais, bet darbais 
I parodo susirūpinimą APLA 
| organizacija.

133S Medley St., Antros Kuopos Teismas

si vienas darbininkas nuteis
tas ant 60 dienų. Tai mūsų 
kuopa išrinko komisiją, kuri 
parūpins maisto tam kaliniui.

N.H.

NEWARK, N. J.
Mirė A. Čelkis, APLA Centro Pirmininkas; 

Naujas Pirmininkas J. Gataveckas
Kovo 4 pasimirė d. A. Čel- 

kis, APLA. Centro pirminin- 
* kas. Jo paties namuose jam 

atsitiko didelė nelaimė. Kaip 
pas jį tuo laiku svečiai buvę 
pasakoja, jisai ėjęs į skiepą 
ir paslydęs nukrito trepais že- 
myn. Krisdamas susidaužė 
pakaušį. Už penkių minučių 
ir mirė.

Tai netikėta mirtis.čia ke
lias dienos atgal teko su juo 
bendrai dalyvauti APLA.’ Pir
mo Apskričio konferencijoj, 
taipgi pora dienų atgal teko 
kalbėtis per telefoną organi
zaciniais reikalais, o dabar 
jau miręs.

A. čelkis ėjo gerai savo pa
reigas APLA. organizacijoj. 
Gerai prižiūrėdavo visus išmo
kėjimus ir visus reikalus. Nie-i 
kad su juo neatsitiko kokių 
nors nesmagumų ar nesusipra
timų. Tai buvo tinkamas tai 
vietai. Todėl gaila netekus ge
ro Centro pirmininko.

Jisai buvo išrinktas Centro 
pirmininkų Nepaprastame A-

Ji-remti darbininkų judėjimai 
sai yra nemažai aukavęs dar
bininkų kovams.

Specialia Centro Komiteto 
Posėdis

tos nuomonės, kad šiame va
juj neleisti specialių lapelių. 
Viena, tokie lapeliai nemažai 
kainuoja, o lėšų fonde nėra 
pakankamai pinigų, šiuo sun
kiu laiku taipgi prašyti kuopų, 
kad užsimokėtų už lapelius 
tiek pat labai nepatogu. Tai 
nuspręsta neleisti lapelių.

jais

ko-

$

Centro Komiteto

tuo klausimu veikti, daugiau 
agitacijos vesti. Bet tai pri-

Bandyta vėl tartis, kaip pri
eiti prie susitaikymo, tačiaus 
nepavyko. Pasirodė, kad tie, 
kurie patraukė teisman ’ visą 
APLA.,yra ant tiek užsispyrę, 
jogei niekaip negalima su 
susitarti.

Teismas vėl prasidės už
j kios savaitės ir veikiausia jau

Tiesa, galima buvo daugiau galo, jeigu neatsitiktų
‘kokių nors rimtų kliūčių. Jisai 
ištrauks gana daug pinigų ir 
organizacijai suteiks daug

klauso ne vien nuo Centro Ko- nuostolių.
miteto, bet ir visų narių. Ko
dėl d. J. Gataveckas nepasisten
gė parašyti tinkamo agitacinio 
straipsnelio? Be to, APLA. 3 
kuopai, kurios . fin. sekreto- 
riurVi yra d. J. Gataveckas, va
jaus laiku dar negauta nei vie
no nario. Nors pabaigoj vajaus 
draugai trečios kuopos turėtų 
pasirodyti su gavimu naujų na-

Sužinojus apie tą didelę ne
laimę, kad netekome Centro 
pirmininko, 
posėdis buvo sušauktas kovo 5,
1934. Posėdį atidarė ir pirmin
inkavo Centro Vice-pirmininkas 
d. K. Stašinskas.

Geo. Urbonas plačiai repor- 
tavo apie tą nelaimę—d. čelkio 
mirtį. Jo pagerbimui nutarta 
nupirkti gelių vainiką už $10 
ir tam darbui įgaliotas Geo. 
Urbonas. Taipgi nutarta, kad 
Centro sekr. J. Gasiunas laido
tuvėse pasakytų prakalbą varde į rių. Tada galėtų pasirodyti, jog 
APLA. Centro Komiteto. I

Centro sekretorius reportavo, 
kad mirus Čelkiui sekantis kan
didatas į Centro pirmininkus 
yra d. J. Gataveckas, po d. čel
kiui daugiausia balsų rinki
muose gavęs. Vienbalsiai nu
tarta užtvirtinti d. J. Gatavec-

PLA Suvažiavime,- liepos . 1-2, | ką ir tuojaus pakviesti eiti Cen- 
1932, kuomet F. Rodgers išjtro pirmininko pareigas.
tos vietos rezignavo. Seka-i Nutarta įgalioti Centro iždo 
muose rinkimuose Vėl jis bu-; globėjus perimti visus Centro 
vo išrinktas ir birželio 25-26, 
1933 seime užtvirtintas vien
balsiai.

ABelnai, d. Čelkis buvo sim- 18, 1934. 
patingas darbininkų judėjimui. 
Nors ir buvo turtingas biznie
rius, bet nesipusdavo, kaip kad 
daug elis biznierių pasipūtę 
vaikščioja ir nenori nieku pa-

dokumentus, kurie buvo pas 
Čelkį, ir priduoti naujam Cen
tro pirmininkui nevėliau kovo

Centro Komiteto nariai nuvy
ko aplankyti mirusį Centro pir
mininką A. Celkį ir išreiškė 
užuojautą jo žmonai 
šeiinynai.

Kaip Reikalauti H. R. 7598 16S|; fondas.
Eilių Priimti?

APLA. 17 kuopos sekr, F. 
Senulis klausia, kaip reikalauti 
kad bedarbių bilius No. H. R. 
7598 būtų kongrese priimtas. 
Tokių neaiškumų tur but yra ir' 
kitose kuopose. I

Visoms kuopoms pasiustas i 
bilius reikėtų perskaityt kuopų 
susirinkimuose ir užtvirtinti.

nėjimo komisija rengia prakalbas 
9-tą diėną kovo, Washburn Hall, 321 
Main St.

Kalbės draugė Anna Burlak, ne
nuilstanti audėjų vadovė, ir viena iš 
gabiausių jaunų kalbėtojų.

Visi ir visos dalyvaukite šiame 
I masiniame mitinge ir paminėkim 
• moterų dieną, ir kovokim kartu prieš 
| karą ir fašizmą.

Komisija.

greatneck; n, y.

. I ir j

Kuopos Gavo Billy No. 7598
Visoms kuopoms pasiųsta Be

darbių Apdraudos Bilius H.R. 
7598. Tai darbininkų bilius. 
Būtų gerai, kad visos kuopos 
apsvarstytų, užgirtų ir tiek pat 
pasiųstų Washingtono ponams 
reikalavimus, kad tasai bilius 
b.ūtų kongrese priimtas.

J. Gasiunas, Centro Sekr.

Lietuvių Radio, teatras 
koncertas rengiamas kovo 11 
dieną, 4 vai. po pietų, Lietu
vių Svetainėj,'180-2 New York 
Ave., Newark, N. J.

šiame parengime 
v a i z d u o ta radio 
WHOM studijos 
kaip perduodamos 
programos.
kas, kurį 
parengime.

Paskiaus 
veikalas 
siuose.
Choras, Merginų Kvartetas ir 
daugelis kitų artistų dalyvauja 
šiame parengime.
, Rengėjai.

bus at- 
stoties 

veikimas, 
lietuvių 

Tai įdomus daly- 
pamatysite šiame

bus vaidinamas
Vergijos Griuvė-

Prie to, dainuos Vyrų

WATERBURY, CONN

Visi.Į Jaunuolių Parengimą
Darbiniu-PH1LADELPHIA, Pa.—Ko- vargo jis gaus jį. 

vo 11 d. LDS 148 kp. rengia kai mato, kad tik viena K. P. 
yra jų partija ir tik ji gina jų 
reikalus, tad ir stoja į ją.

Kodėl mes taip greitai iš- 
pildėme savo kvotą? čia rei
kia pasakyti, kad nevien tik 
lietuviams priklauso kreditas. 
Priklauso ir K. P. Bet labai 
daug pagelbėjo, kuomet mes 
lietuviai komunistai išleidome

Daugiausia patys 
pardavinėja. Bet

Vasario 11 d. buvo sureng
ta prakalbos. Kalbėjo drau
gas A. Bimba ir jaunuolis K. 
Strižauskas. Prakalbas rengė 
lietuvių darbininkų draugijų! 
sąryšis. į

šiose prakalbose buvo ren- i 
karnos ir aukos Lietuvos poli- Į 
tiniams kaliniams. A. Zatuza, Į 
J. Kacatrskas aukojo po 1 dol.■ 
S. Sinkevičius, P. Marozas. A. I 
Medelinskas—po 50 c. P. K.,! 
Danesevičius, Ulinskienė (nė-J 
ra pažymėta, kiek šie aukavo. 1 
—Red.). i' I

BAYONNE, N. J.
Lietuvių Ukėsų Kliubas rengia 

juokingą komediją, “Už Pinigus Ves
ta Pati.” ši veikalą vaidins Aido 
Choro Dramos Grupė iš Brooklyn, 
N. Y.

Veikalas atsibus 11-tą dieną kovo, 
6 vai. vakare; savo svetąinėjc, 10 
W. 22 Str. Esame užtikrinti, kad vi
si pasitenkinsit su šiuo veikalu, 
tai yra vienas iš juokingiausių,
gabių aktorių lošiamas. Įžanga iš į 
anksto perkant tikietą 30c; prie du- Į 
rų 35c. Po lošimui bus šokiai, ku
riems griež Gurskio Orkestrą.

Komisija.
(57-58)

Choras Pirmyn rengia linksmą ir 
didelį balių 10 d. kovo, Z. Straukaus 
svetainėje, 139 Steam Boat Road, 
7:30 vai. vakare.

Visi dalyvaukite ir paremkite cho
rą, ir kartu pasilinksminkite, bus 
gera orkestrą del šokių, ir bus gerų 
užkandžių. Del šokių grieš Jimmie 
Grub’s orkestrą.

Rengimo Komisija.
(57-58)

SHENANDOAH, PA.
A.P.L.A. 4-tos kuopos susirinkimas 

įvyks 11 d. kovo, 2 vai. po pietų. 
Sweet’s Hall.

Visi nariai dalyvaukite, neš tui<^i 
daug svarbių dalykų aptarti ir ap- 
baigt

t

nes 
ir |

neužbaigtus reikalus.
S. Kuzmickas.

(57-58)

NEWARK, N. J.
ALDLD. 5 kp. ir LDSA. 10- kp. 

rengia “Vestuvių Vakarienę”, kuri 
Įvyks 10 d. kovo, 8 vai. vakare, 
Daukšo svetainėje, 106 Wallace St.

Draugai ' ir draugės visi dalyvau- 
; kite, nes tai bus viena iš didžiausių 
, ir linksmiausių vakarienių dar šioj 
' apielinkėj surengta. Taipgi bus ir

WORCESTER, MASS.
ALDLD 11 kp. rengia lošimus, du

veikalai, kurie yra ne vien tik pa-1 apielinkėj surengta. Taipgi bus ir 
mokinanti, bet ir juokingi. Pirmasis į įvairi programa, bus gert ir valgyt 
dramatiškas veikalas tai yra, “Mote-' kjek kas tik norės, įžanga tik 50e. 
ris Gatvėje,” antras tai yra labai į Kviečiame visus.

Komisija.
ris Gatvėje,” antras tai yra labai 
juokinga komedija, “Už Pinigus Ves
ta Pati.” Bus perstatyta šie veika
lai 18-tą dieną kovo, 6:30 vai. vaka
re, Lietuvių svetainėje, 29 Endicott 
Street.

Visi yra kviečiami dalyvauti laiku, 
nes pradėsim kaip virš minutu lai
ku. Ateikite visi, būsite užganėdin- 

i ti.
Komisija. 

(57-58)

WORCESTER, MASS.
T.D.A. kuopos mėnesinis susirin

kimas įvyks 11 d. kovo, 10:30 vai. 
ryte, 29 Endicott St. Visi nariai da
lyvaukite ir užsimokėkite duokles. 
Kviečiam ir bedarbius atsilankyt.

(57-58)

Greičiausia Kelionė į Lietuvą

a BREMEN
EUROPA

EKSPRESINIAI TRAUKINIAI laukia prie laivo Bremer- 
havene ir užtikrina patogų nuvykimą i KLAIPEI).).

J. Vidžiūnas, K. Jonkeliu-: 
nięnė, A. Razas, T. Staigvolie-! 
ne, J, Račiūnas, B. Marcenio-! 
uis, L. Munkinė,. K. Liesas. K. | 
Sinkevičius, Dielininkas, Rau-1 
linavičius, J. Strižauskas—po | 
25c., Bevardis—50c.

Visiems aukautojams taria-j 
me širdingai ačiū. Taip pat 1 
rengėjai atsiprašo tų, kurių I 
vardai gal nėra parašyti, nesi 
kai kurios pavardės' buvo ne-; 
aiškiai surašytos.

Aukos jau pasiųsta politi
niams kaliniams.

Komisijos Narys.

1 i etuviškas vakaruškas, 995 
N. 5th St., Phila., Pa. šokiai 
prasidės kaip 8 vai. vakare, 4 
vai. prasidės visokį gėmiai. 
Bus radio gėmiai ir kitokį. 
Tikietukai jau yra plačiai pa
skleisti, 
jaunuoliai
jaunuoliam padaryti šį paren
gimą pasekmingu nebus gali-1 lapelį Lenino paminėjimo su

kaktuvėm ir'turėjome du ma
siniu mitingu.

O reikia pasakyti, kad labai 
mažai darbavomės išpildyme 
savo kvotos. Jei daugiau ir 
visi pasidarbuosime, tai ir 
daugiau gausime narių ir dar 
karią padvigubinsime jų skai
čių.

Reikia pasakyti, kad dau
guma darbininkų įstojo į Ko
munistų Partiją, kurie nėra su
sirišę su mūsų, organizacijo
mis. Bet jie sąžiningi ir pa- 
sirįžę kovoti už darbininkų 
reikalus.

Išpildant kvotą, gavome ir 
vieną jaunuolį, kuris įstojo į 
K. P. Jis gana gerai darbavo
si pirmiau ir dabar bedarbių 
taryboj.

ma be suaugusių paramos. 
Mes prašome visus lietuvius 
darbininkus kuo skaitlingiau- 

ir visai I šia dalyvauti ir kitus kviesti, 
kad dalyvautų.

Šis jaunuolių parengimas 
dar pirmas parengimas, tad 
duokime jiems kuo daugiau
sia kooperacijos.

Arba keliaukite populiariais ekspresiniais laivais

HAMBURG - NEW YORK 
ALBERT BALLIN 

DEUTSCHLAND
TREČIOS KLESOS LAIVAKORTĖS Iš ^70 
NEW YORKO Į KLAIPĖDĄ IR ATGAL V1 • 

'• ' “ ‘ ir

, Turime stengtis 
J ir tuos fondus sustiprinti. O 
tai galima padaryti gaunant 
daugiau naujų narių, prižiū- i 
rint senuosius, kad laiku užsi-L Minėta jaunuolių kuopa 
mbkėtų, ir taipgi prižiūrint šaukia Phila. apielinkės kon- 
ligonius. Kuopos ir visi na- ferenciją kovO 25 ;d., 995 N. 
riai turėtų tai§ dalykais dau-

Igiau susidorhėti.
Nereikės Kelti Duoklių

Didžiosios pašelpinės orga
nizacijos svarsto apie kėlimą 

Susivieniji-

5th St. Ši konferencija turės 
sulošti labai nepaprastai svar
bią rolę šiuo laikotarpiu. Be
veik kas diena įvyksta nauji 
įvykiai visam pasaulyj, 
tingai darbininkų kovoj.

... .. . .. , , tra, imperialistinis karas
cija anglų kalboj ir pasiųsti j mas Lietuvių Amerikoj, pagal Į artyn. Galimas daiktas, 
sekamu adresu: Chairman Con-'paskelbta nauja konstitucijos

Tada sudaryti trumpa rezoliu- narjams duoklių.

augščiau

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
Taipgi nuolatiniai išplaukimai ge
rai žinomais kabinimais laivais.
Patogus geležinkeliais susisieki
mas iš Bremeno ar Hamburgo.

NORTH 
GIRMAN 

LLOYD

nery, House Com. on Labor 
Washington, D. C. Taipgi pa
našias rezoliucijas reikėtų pa
siųsti ir savo distriktų kon
gresmenams reikalaujant, kad 
tasai bilius būtų priimtas.

Nacionalė Bedarbių Taryba 
yra atspausdinus tūkstančius 
atviručių tuo klausimu, kurios 
parsiduoda: šimtas už 30 cen
tų, tūkstantis už $2. Galima jų 
užsisakyti sekamu adresu: Na
tional Unemployment Council, 
80 East 11th St., New York, 
N. Y. Taipgi galima gauti pas 
lokalines bedarbių tarybas.

Visi darykime spaudimą ant 
valdininkų, kad tasai bilius bū
tų priimtąs. • . ,

projektą, jau siūlo pakelti 
duokles pomirtinės, pašelpos 
ir lėšų fondams. Esąs būtinas 
reikalas tai padaryti.

Augščiausia Prieglauda Lie
tuvių Amerikoj, nors nedidelė 
organizacija, nors ir duoklės 
jos mažesnės, ypatingai lėšų 
ir pomirtinės, vistiek nusista
čiusi nekelti duokles.
Komitetas rūpinasi ir be kėli
mo duoklių apsieiti ir tįek pat 
turėti pakankamą garanciją.

Šiame kovo mėnesyj dar tę
siasi vajus. Daugiau darbuo
kimės gavimui naujų narių. 
Nei pusė kuopų nėra pasidar
bavusi. Tai apsileidimas. Nors 
pabaigoj vajaus , parodykime 
didesnio veiklumo.

Centro

Šautų dalyje vėl susiorgani
zavo bedarbių taryba iš lietu
vių. Ji pasidėjo sau už parei
gą suorganizuoti visus lietu
vius bedarbius ir įtraukti or
ganizacijas kovon už bedarbių 
apdraudą. Ji laiko susirinki
mus kas.ketvirtadienis, 8 vai. 
vakare. (Šiuo kartu, kur bus 
susirinkimas, neskelbiu.)

Proletaras.

WORCESTER, MASS.
ALDLD 2 kp. moterų skyriaus su

sirinkimas įvyks kovo 13 d., kaip 8 
va), vakare ant 29 Endicott Street.

Draugės, ateikite ant susirinkimo, 
nes yra svarbių dalykų aptarti • ir 
atsiimti žurnalą “Šviesą.”

Fin. Sekr. D.. Lubienė.
(58-59)

GREAT NECK, N. Y.
T.D.A. 48 kp. mėnesinis susirinki

mas ' įvyks 12-tą dieną kovo, draugų 
Klimų kambariuose, 8 vai. vakare.

Visi nariai dalyvaukite, nes turim 
daug labai svarbių draugijos klausi
mų apkalbėti.

Org. F. K.
(58-59)

Geras Raportas Apdraudos 
Departmental

APLA Centras jau pasiun
tė pilną raportą Pennsylvani- 
jos Apdraudos Departmental. 
Raportas pilnai prirengtas ir 
“actuario” peržiūrėtas, ir už
tvirtintas. Jisai parodo, jogei 
APLA pomirtinės certifikatai 
garantuojami 104.43 nuošim
čių, vadinasi, daugiau negu 
šimtu ^nuošimčių. O Apdrau
dos Departmentas reikalauja 
nemažiau 100 nuošimčių.

Jeigu pomirtinės fondas

ypa- 
An- 
eina 
kad 

bile dieną gali įvykti pasauli-i
nė eksplozija ir jaunuoliai bus 
verbuojami ir siunčiami ka- 
nuolių pašarui. Tad reikia la
bai skubiai dirbti organizaci
nis darbas, ypatingai tarpe 
jaunimo.

Šiuo laiku jau yra išsiun
tinėta laiškai visoms mūsų or
ganizacijų kuopoms* ir dailės 
rateliams, kur raginama, kad 
išrinktumėt jaunuolius delega
tus į minėtą konferenciją, ši' 
.konferencija padės pagrindą 
įsteigimui sėkmingos mokyk
los vasaros laike Phila. O tai 
svarbus ir didelis darbas.

Kiekvienoj • kolonijoj ran
dasi jaunuolių grupės. Sušau
kite jų susirinkimėlius ir nu
rodykite jiems svarbumą or- 

Bara Centro Komitetą. ganizacijos į minėtos konfe- 
r. T . irencijos. PasidarbuokiteDrg. J. Gataveckas . per 1 v. . . .,.. v,. ,<t • m 1 4. per sias dvi savaites,dienrašti Laisvę bara Cent- Į 

ro Komitetą, kodėl jisai neva- 
ro agitacijos už APLA. Jisai! 
nurodo, kad mažai agitacijos 
spaudoj, neišleista specialių 
lapelii nesurengta prakaltų 
maršu to ir nededama pastan
gų įtraukti į APLA 
draugijas./

Tenka pasakyti, 
Gatavecko agitacija 
ta. Centras iš anksto prie va
jaus rengėsi. Nuolatos ragi
no kuopas laiškais; per spau
dą ir net ypatiškai. Kvietė

HARTFORD, CONN.

nors

lokalines

kad 
persudy-

Del Informacijų Kreipkitės i Vietini Agentą arba:

HAMBURG - AMERICAN 
NORTH GERMAN LLOYD

LINE

randasi tokiam geram stovy, 
vienok, nėr eikia perdaug 
džiaugtis, nes kol kas pašel- 
pos fondas nėra pakankamai 
geras—dar vis yra nedatek- 
liaus. Tėipgi gana silpnas ir

Išpildėnie Kvotą

Mes jau išpildėme savo 
tą. Rytinių valstijų Lietkom- 
frakcijos suvažiavime buvo 
nutarta, kad visos kolonijos 
padvigubintų narių skaičių K. 
P. Mes jau atlikome savo pa-

d. reigą. Bet ant to mes nesustp- 
jame. Mes dar padvigubinsi
me iki gegužės 1 dienai, o gal 
ir greičiau tai padarysime.

Reikia pasakyti, kad šiuo 
laiku yra nesunku gauti nariu

kvo-

ALDLD- 68 kuopa surengė 
diskusijas bedarbės klausimu. 
Diskusijos įvyko kovo 4 d. 
Reikia pasakyti, kad žmonių 
neperdaugiausia susirinko, nes 
tą dieną buvo, kitos prakalbos, 
kurias daugelis darbininkų no
rėjo išgirsti.

Taip pat .tokios diskusijos 
įvyks kovo 25 d. Visi darbi
ninkai turėtų tokiose diskusi
jose dalyvaut. Šiose diskusi-

EASTON, PA.
ALDLD 13 kp. susirinkimas įvyks1 

11-tą dieną kovo. Easton Baking1 
Co. svetainėje, 36 N. 7th Str., 3 vai.} 
po pietų. j

'Visi nariai malonėkite dalyvauti, 
nes turim daug svarbių reikalų ap
kalbėti, ir kartu atsiveskite naujų 
narių prirašyti.. (

Sekretorė 
' (58-59)

z CLEVELAND, OHIO 
Svarbus Parengimas

Lietuvių Darbininkų Susivieniji
mo 55 kuopa rengia pietus 
zikale programa. Įvyks 
Darbininkų Svetainėje, 920 
St., nedėlioję, 11 d.' kovo.

rengti prakalbų, maršrutus ir 
žadėjo suteikti kalbėtojus. 
Įvedė savaitinį dienraštyj “Lai
svėj” skyrių. Lapelių, tiesa, 
neleido. Tasai klausimas bu
vo apsvarstytas ir prieita prje

į' K. P. Tik reikia neužmiršti 
komunistinių pareigų. Jei 
kiekvienas bolševikas ■ pasiims 
sau už uždavinį, kad jis ar ji 
tūri gauti vieną narį į K.P. 
bėgyje savaitės laiko ir be

su mu- 
Lietuviu 
E. 79tli 

Pietūs 
Koncertinis ir 
prasidės tre- 
Šokiams mu- 

val. vakare ir 
valandai 

Įžanga suaugusiems tik 35

jose galima labai daug prasi-!bus 1 valandą dieną.
1 muzikalis programas 

čią valandą po pietų; 
zika pradės griežti 5, 
tęsis iki 12-tai

lavinti ir pasimokinti.
Minėtose diskusijose trum

pą prakalbėlę pasakė' d. B.M.

Phone, EVergreen 7-4785

nakties.
centai, o

į darbininkų organizacijas, o 
ypatingai į Komunistų Parti
ją. Diskusijose išsiaiškino, kad 
Roosevelto valdžia negali pa
gerinti darbininkų būvį, kad 
darbininkai tui‘i kovoti prieš 
bęahrbę ir visą netikusią si- 
temą šios draugijos.

Kovo 5 dieną įvyko T.D.A. 
susirinkimas, šiame susirinki
me paaiškėjo, kad ir “flop- 
auzėje” ivyko streikas ir liko-

šokiusvaikams 15 centų. Vakare 
tik po 15 centų.

Tai bus ne vien puikus 
mas, bet kartu ir vajus už naujus 
narius j LDS 55 kuopų. Tą, dieną 
įstojimas bus labai nupigintas. O 
jau visiems yra žinoma, kaip ši or
ganizacija darbininkams yra svarbi. 
Kiekvieno darbininko ir darbininkes 
pareiga įstoti į savo savišalpos or
ganizaciją. •

WOLF AUTO REPAIRS
parengi

Kviečia Rengėjai
(57-58)

WORCESTER, MASS.
Tarptautinės Moterų dienos panii

TRUCKS AND PLEASURF CARS REPAIRED

Patenkinančiai ir už prieinamą kainą sutaiso automobi 
liūs. Speciališkai gerai atlieka sekamus darbus. 
Welding-Straightening-Body Work-Duco Spraying.
All Work Guaranteed. Towing Day and Night

222*224 LEONARD STREET BROOKLYN, N. Y
> Near Manhattan Avenue



PITTSBURGHO IR AP1EUNKĖS ŽINIOS
paskiaus jau reikėtų diskūsuo

PAVOGĖ ŠILKĄ

1925 Harcuni

naudai

818

Iš LIETUVOS

EASTON, PA

JUOZAS KAVALIAUSKAS

Laisniuotas Grabori’is

d ra u

TYPEWRITERS

Klauskite Kainos

Rašomos Mašinėles

Lowellio Margumynai

KAINA $60.00, NOISELESS $69.50
Remie Scout Model $39.50

NAUJI

Kuopos

bus 
pora

St. P pa
vakare

74073 
Avė., 
34625 
Lane 
20061
32511

ban
jo os

CENTRO KOMITETO 
ANTRAŠAI

Portable mašina, su naujais parankumais, prietaisais 
ir patobulinimais dabar galima ją įsigyti per “Laisvę.”

Sulig mūsų patarimo, kompanija sudeda visus lie
tuviškus akcentus už tą pačią kainą

APLA KUOPŲ FINANSŲ
SEKRETORIAI

socia- 
bilių

oras
būtų

Azijoje, 
metu, or-

Bedarbių tarybos jau veikia 
gerai

Zeigler, Ill.
Cuddy,

Blanford

De-

Min-

Jei esate “Laisves

APIELINKfiS 
K-TAS, 1931:
354 Marguerite

Ona Gyviutė, 7148

srityj 
talpins eiles,

Turkmėnijoj, netoli Gudako, 
atrasta aliejus tik 22 metrų gi
lumoje. Jau nuo sėliai Sovietų 
Sąjungos mokslininkai nurodi
nėjo, kad ten turi būti žibalo. 
Ten pat yra ir didžiausi turtai 
sieros.

Leningrade 
tu, galingi ledlaužiai 
laivų komunikaciją 
pertais. Ledlaužiai 
tu išvedė per ledus 
Balandžio 10 dieną 
kova su ledais.

Draugiją Adresai, Kurios
Turi “Laisvę” už Organa

nesenai mirė D

Plieno Ir Metalo Unijos 
Konferencija

ŽINIOS Iš SOVIETŲ 
SĄJUNGOS

Pennsylvania ir New 
Jersey Valstijose

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

PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Bell—Oregon 5136 
Keystone—Main 1417

usitvėrė Jaunuolių
Jame jau priklauso

apie tokius, ku- 
girtybės gauna mirtį, tai

Tarptautinės Motery Dienos 
Minėjimas

Kliubas
daugelis jaunuolių, kurie vei
kia šį tą. Daugiausia veikia 
tarpe jaunuolių A. Gccevičiu-

Panevėžys, — Miesto ta
rybos susirinkime Dr. Vilei
šis pareiškė, kad miesto pir
tis yra “visokių ligų lizdas, 
o ne pirtis”. Vargdieniai 
joje maudos ir užsikrečia 
“niežais, parazitais” ir tt.

N. S. PITTSBURGH, PA.
Vakarienė ir Šokiai

Man rodos, kad reikėtų pra
dėti kalbėti ir apie choro tvė
rimą. Gal iš karto padėtų 
Petrukevičiukas iš Lawrencio, 
o paskiaus jau galėtų chorą 
vadovauti ir A. Gecevičiutė. 
Apie tai reikėtų, pakalbėti ir 
ALDLD. kuopos susirinkime.

Laisvamanis.

Kaunas. — Per vieną sa 
vaitę nuo vasario mčh. č 
iki 15 d. Kaune buvo seka
mų susirgimų užkrečiamo 
mis ligomis: vidurių šilti 
ne 2, skarlatina 7, difteri
tu 1, meningitis 1.

Labai svarbu mokinant vaikus duoti jiems moderniš
kas mašinas. Nes ant senų mašinų yra skirtingi “key
boards” ir tas gadina darbo sistemą. Įpratus vienaip, 
vėliau sunku persilaužti kitaip, ant naujos sistemos 
“keyboardo.”

ALDLD 39 kuopa surengė 
parengimėlį sausio 27 dieną. 
Del parengimo gerai padirbė
ta, tai gerai ir pasisekė. Ypa
tingai gerai veikė draugės 
Kairienė ir Kubilienė. Paren
gimas davė gerai ir pelno.

Kuopos iždas buvo veik vi
sai tuščias, tai dabar vėl jau 
turės šiek tiek kapitalo. Kuo
pos veikimas ir pasilaikymas 
gana sunkus, nes bedarbe la
bai apsunkina narių įstojimą 
ir užsimokėjimą į organizaci-

Tai labai geras ženklas, kad 
darbininkai veikia ir pradeda 
suprasti organizacijos svarbą.

Koresp No. 3.

Paminėjimas Tarpt. Moterų 
Dienos

Tolimuose Rytuose, į šiaurės 
nuo Mandžurijos, Sovietų Są
jungoje plaukia Būrėja upė. 
Sovietų mokslininkai atidengė, 
kad ten yra viena iš turingiau- 
sių pasaulyje anglies vieta. Bū
rėja srityje yra apie 100 miliar- 
dų tonų anglies. Sovietų Są
junga pradės ten vystyti galin
gas anglies kasyklas.

“Liet. Ž.” rašo apie Mari
jampolės bedarbių padėtį:

“Burmistras pavedė pati
krinti bedarbių šeimas vie
tose. Daugumas bedarbių 
neturi jokių sutaupų iš va
saros laikų. Už butus ne
mokėta nuoma po kelis mė
nesius. Yra šlapių neapkū
rentų jų butų. Yra tokių, 
kad neturi už ką nusipirkti 
muilo .baltiniams skalbti.

“Dalis*bedarbių yra atvy
kusių ir apsigyvenusių Ma
rijampolėje, cukraus fabri
ką įsteigus.”

Pavyzdin, Algirdo Draugija 
n (įsikraustė po bažnyčia į 
skiepą, tai kunigas tenais tuos 
darbininkus klupdo taip, kaip 
jisai nori.

Kovo 10, subatoj, Komunis
tų Partijos 5 Distriktas ren
gia didelį apvaikščiojimą 
Tarptautinės Moterų Dienos. 
Tasai apvaikščiojimas bus 
Kroatų svetainėje, 1546 East 
Ohio St. Prasidės 8 vai. va
kare.

Programa bus puiki. Apart 
gerų kalbėtojų, bus dainų ir 
kitokios įvairios muzikos 
programos šokiai. Įžanga tik 
tai 20 centų.

Visi kviečiami dalyvauti.
Komitetas.

Kuopa laiko mėnesinius su
sirinkimus reguliariškai. Se
kantis kuopos susirinkimas 
įvyks antrą kovo nedeldienį 
(kovo 11 d.), 2 vai. dieną, 
Leonard So., Ill W. Market 
St. Nauja kuopos valdyba vei
kia gerai, kad gauti naujų na
rių į kuopą. Tai yra labai ge
ras reiškinys.

Didelė Nuolaida “Laisves” Skaitytojams

RAŠYKITE: “LAISVĖ”
427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y

sakys moteris
Rengėjai deda

WASHINGTON. — čio
nai lankėsi Sovietų komer
cinės įstaigos “Amtorgo” 
pirmininkas Bogdanovas ir 
kalbėjosi su valdžios šulais 
apie prekybos reikalus. 
Bogdanovas išsireiškęs, kad 
Sovietų valdžia norėtų gau
ti kredito ant penkių metų, 
kuofriet yra perkamos sun
kiosios mašinos. Taip pat 
Sovietai gal greitu laiku 
duosią Amerikoje užsaky
mą del 500,000 bundulių 
medvilnes.

pittsbUrgho ir
PRIEŠFAfilSTINIS

Pirm. 8. Ivanauskas,
Ave., Wilmerding,

Pirm, pagelb. W. A. Kairys,
Broadway, Pitcairn, Pa.

Prot. sekr. A. K. Sliekienė, 3121
roy Ave., Pittsburgh, Pa.

Ižd. J. Gataveckas,
Carnegie, Pa. >

Fin. sekr. J. Urbonas,
Way. S. S. Pittsburgh. Pa

Kovo 3 dieną įvyko labai 
triukšmingas susirinkimas šv. 
Juozapo Draugystės. Kunigas 

savo pa- 
kurie neturi jokio su-

Didelė Demonstracija Prieš 
Karą ir Fašizmą

Kunigai Ardo Darbininkų 
Organizacijas

mą, nes to 
gana įvairi 
tenkinti.

Prakalbą 
betoj a 
stangas gauti d-gę Juliet S. 
Ponytz iš New Yorko, vieną 
žymiausių kalbėtojų Tr dar
buotojų darbininkų judėjime. 
Bus deklamacijų ir jaunuoliai 
padainuos. Po prakalbų bus 
duodama labai skani vakarie
nė. Prie vakarienės bus duo
damas alps bei šilta arbata. 
Bus silkių, kopūstų, naminių 
keiksų 
Tad 
girsti 
pačiu

valdyti.
Paskiaus 

įkaito, kad turėjo 
bininkai turėtų 
tiem, kurie bando 
traukti po kunigo 
dykitės ir tvarkykite patys sa-| 
vo organizacijas ir susirinki-1 
mus. i

Veikiausia ir kitas draugi
jos susirinkimas bus triukš
mingas, nes kunigo pakalikai 
ruošiasi prie to susirinkimo. 
Todėl darbininkai turėtų nesi
pešti tarpe savęs, bet vienbal
siai atmesti tokius pasimoji- 
mus, kuriais bandoma drau
gija pavergti.

Sovietų vidujinėje 
antroje dalyje 1933 
laiviais pervežta 14,000 keliau
ninkų ir 320 tonų reikmenų. 
Dabar ten veikia galingi SSSR 
orlaiviai’ ir šiais metais jie per
veš 30,000 keliauninkų ir 1,750 
tonų reikmenų. /

Vieną kartą komiteto 
riai nuėjo į tą raštinę su 
bininkų reikalavimais, tai 
tininkėlis pasakė, kad 
užimtas ir neturi laiko su be
darbių tarybos komitetu kal
bėtis. Tačiaus šie pasakė, kad 
jie nori matyti patį viršininką 
ir neis tol, kol jų reikalavimai 
nebus išklausyti. Tuomet raš
tininkas liepė tarybos komite
tui eiti ir pasiskandyti.

Bet čia buvo apie 100 dar
bininkų ir jie visi suriko, kad 
jie atėję pašalpos reikalauti, 
o ne pasiskandyti. Tuomet 
greitai pasirodė raštinės vir
šininkas ir atsiprašė' už tokį 
išsireiškimą. Vadinasi, dar
bininkai masiniai veikdami ga
li išsikovot, kad valdininkai su 
jais skaitytūsi. Organizuotai 
darbininkai išreikalauja ir pa
šalpas.

Bedarbių tarybos laiko su
sirinkimus kartą į' savaitę ir 
į kiekvieną susirinkimą vis 
ateina daugiau bedarbių dar
bininkų prisirašyti prie tary

to WELL, M ass.—ALDLD 
44 kuopos metinis susirinki
mas įvyko vasario 18 d. Ko
mitetas reikėjo rinkti šiame 
susirinkime, bet palikta veik 
visas komitetas tas pats, tik 
išskiriant 'finansų sekretorių.

Nors^ nariais mūsų kuopa 
neskaitlinga, bet tarimais tur
tinga. Sekančiuame susirin
kime nutarta turėti diskusijas 
kas link mūsų judėjimo prie
šingų sriovių. Aš manau, kad 

reikėtų dd.

sios žiemos me- 
palaikė 

kitais 
žiemos me- 
498 laivus, 
pasibaigs

bei šilta 
kopūstų,

kitokių užkandžių, 
nepraleiskite progos iš
gedąs prakalbas ir tuo 
kartu pasilinksminti'. 
(58-59) Rengėjai.

Carnegie, Pa 
Avė. Shenai)'

Monroe St.,

690 E. 92nd St

3121 Elroy Ave., Brent.

Galima taip pat išsirašyti per 
“Laisvę”

ĮSIGYKITE REMINGTON TYPEWRITERS
“Laisvė” gali pristatyti jums į namus šių metų, vė

liausio išdirbimų, su naujais patobulinimais

svetainėje, 36 N. 7th 
sidės lygiai 7 vai. 
Įžanga tik 15 centų.

Brangios draugės 
gai, eastoniečiai ir apielinkės 
darbininkai ir darbininkės, 
mes kviečiame visus skaitlin
gai atsilankyti į šį paminėji- 

vakaro programa 
ir visi būsite pa-

Kovo 3 per miesto centrą 
permaršavo virš 2,000 darbi
ninkų su ūbaisiais ir šūkiais 
prieš karą ir fašizmą. Tūks
tančiai ir tūkstančiai žmonių 
šaligatviais tėmijo demons
trantus ir reiškė pritarimo.

Susirinkus į West Parką 
buvo atlaikyta mitingas, ku
riame kalbėjo įvairių organi
zacijų pasiuntiniai. Priimta 
rezoliucija prieš karą ir fašiz
mą, taipgi prieš bedarbiams 
pašalpos mažinimą, už 
lę apdraudą užgiriant 
No. 7598.

Laike demonstracijos 
buvo lietingas. Jeigu 
buvęs tinkamas oras, supran
tama, daug daugiau būtų de~ 
monstracijoj dalyvavę.

Kova prieš karą ir fašizmą 
turi būt visu smarkumu pa
aštrinta. Tarp lietuvių jau su
organizuotas laikinas komite
tas, kuris šaukia plačią kon
ferenciją kovo 25, L. M. D. 
Svetainėje. 142 Orr St., Pitts
burgh. Kviečiama visos drau
gijos rinkti delegatus.

Fašizmo Priešas.

Sovietų mokslininkai su 
drg. Gusievu priešakyje pir
mu kartu istorijoje žiemos 
metu užlipo ant pat viršū
nės Elbrus kalno. Kalnas 
turi 4,250 metrų augšeio. 
Jie atliko mokslinį darbą, 
nes nuo 17 dienos sausio gyJ 
vena šėtroje, pasigamino ra
dio susisiekimo prietaisus ir 
oro rekorduotojus. Šaltis 
yra 30 laipsnių žemiau ze-

Jau išdirbta ir ' priimta 
planai del. pastatymo Ufoj 
naujo automobilių-trokų fa
briko. Pastatymas lėšuos 
818 milionų rublių. Į metus 

| fabrikas padarys 100,000 
trokų. Dirbs 48,000 darbi
ninkų. Aplinkui fabriką 
bus pastatytas socialistinis 
miestas.

susirinkimas
iširti.
nepasiduoti
organizae.

globa. Val-

Sutj.&toj, kovo 17, 1934, Sū 
nų Lietuvos Svetainėje, 
Belmont St.; N. S. Pgh 
Pradžia 7:30 vai. vakare. 
Įžanga tiktai 35 centai. Bus 
skani silkių ir kitokių valgių 
vakarienė, šokiams grieš Liet. 
Jaunuolių Orkestrą. Kviečia 
visus.

Kaunas. — Smetona pra
neša, kad jo valdžia gavus 
oficialį pasveikinimą nuo 
Jungtinių Valstijų prezi
dento Roosevelto Lietuvos 
nepriklausomybės sukaktu
vių proga.

labai buvo žingeidžios diskusi
jos. Pasirodo, kad šita revo-

■ bucinė unija yra įleidus šak
nis į vieną stambiausių šalies 
pramonių—plieno industriją. 
Juk šita industrija buvo ir yra 
sunkiausia suorganizavimui! ginčų, užsigavimo arba ne- gerai: ir jos yra įvairiose mie- 
darbininkų. Nuo bile unijos!darbo. Nėra ką kalbėti apiesto dalyse. Laiko susirinkimus 
buvo storiausiomis sienomis tuos, kurie nuėjo į mūsų prie 
apsitverus. Bet dabar pirmie- šų eiles, bet tie draugai dar 
ji užtvarai sulaužyta ir pada- bininkai, kurie tik stovi nuoša- 
ryta gero progreso. liai, tai turėtų pamiršti visus ninku

Konferencija sudarė planus keblumus ir grįžti atgal prie riaus. 
didesniam veikimui, ypatingai darbininkų judėjimo. ivieto

Mūsų kuopos susirinkimas, kiną,
2 vai. diehą 

338 Central St., kliubo kam
bariuose. Malonėkite visi na
riai atsilankyti į šį 
ma.

Atsišaukimas turėtų būt pa
darytas į buvusius narius, ku
rie apleido organizaciją del 
menkų priežasčių, kaip tai, del

jimu ir išreikšta 
simpatija 
visais galimais būdais remti 
Streikierių atstovai pareiškė, į bažnytinį skiepą 
jogei jie susiorganizavę į Am-įdė nepasiduoti 
erikos Darbo Federacijos uni 
ją, tačiaus jie atmetė Federa 
cijos vadovybę.

Delegatas.

NEW YORK. — Kovo 7 
d. septyni plėšikai pagrobė 
trijų trokų draiverius, su
rišo juos ir pavogė $10,000 
vertės šilkų. Plėšikai pa
bėgo.

DETROIT, MICH.
Didžiojo Lietuvos KunigaikSčio 

Keistučio Draugystes valdybos antra
šai 1932 Ynetų.
Pirminin. M. Birsenas, 6388 Sparta 

Avenue, Detroit, Mich.
Vice-pirm. Vincas Palkauckas, 4925 

Ogden Ave.
Nutari in. rašt.

MacKenzie Avė
Turtų rašt. A. Jekstis, 1462 Junc

tion Ave.
Kasos Globėjai: J. Račiūnas, 6821 

Darton Avė., Eva Vėgėlienė, 7715

MenkeBūniutė Užžavėjo 
Publiką

Kovo 3 ir 4 įvyko nacionalė 
Plieno ir Metalo Darbininkų 
Industrinės Unijos konferenci
ja. Delegatų dalyvavo 75 iš 
30 miestų ir 37 plieno ir me
talo dirbtuvių.

Nacionaliam sekretoriui iš
davus platų raportą apie in
dustrinę padėtį ir unijos vei
kimą, sekė plačios diskusijos' prieš diskusijas 
ir raportai apie veikimą dis-' Karsonui arba Paulenkai pa
triktuose ir dirbtuvėse. Tai sakyti tinkamą prakalbelę, d

wood, Pa. 
TJ. Urbonas, 
Pittsburgh, Pa. 

■J. Yasadaviče, 
Kensington, 

■J. Albauskis, 
Heights, EI. 
-J. Barškietis, .

-John Kinderis, 
Ambridge, Pa.

-S. Orban, R. 1 
Pa.
-Gco. Urbonas, 815 Middle Street.

N. Braddock, Pa 
-P. Kavaliauskas, 300 To<ld St., Aliųuippa 
Pa.

-J. Šileika, 142 Pine St., Nanticoke, Pa 
-F. Senulis, P. O. Box 136, East 
Pittsburgh, P;
-J. Dzikas, P.

Wm. Yonikas
. . Cibulskis.

-P. Sodcikis, .125 So 
Ohio.

-J. Dielininkaitis, 41 
lo, N. Y.
-A. Dambauskas, 22 
Girardville. Pp.
-E. Narakicnė, Box 
-Antanas Kubilskis, 
ter, Pa.

-J. Leonaitii, 
ton, III.
L. Tilvik, 38 
-P. Samulionis, 
Grand Rapids, 
J. Audiojaitis, 
ton, III.
M. Krikštanat 
mokin, Pa.
•Joe Pečeliūnas, 
Harrisburg. II 
-J. Siniauskas, 
-F. Šaučulis, 
Frankfort, Ill 
•Tony Zedolek, 
Hnsville. III 
J. Kirtiklis 
-Wm. Michalitos, P. O. 
III.
P. Yonaitis, Box 76, 
-M. Lingevičienė, 424 
Saginaw, Mich. 
■Mary Barnes, 6 

•M. Savukaitienė, 
Pa.
-I). Simutis, P. 
Ind.
J. K. Alvinas, 
troit. Mich.
J. Sabaliauskas, 
ersville. Pa.
-A. Matulevičius,

Mary Orman, 3

51— P. Maslaveckas, 
Wilkes-Barre, Pi

52— P. Deveikis, 1011 
Chicago, III.

53— J. Gudišauskas, 
Pa.

54— Geo Braknis, 
Pontiac. Mich-

55— -P. Alsko,

5*— V. Glaubičiua, 
vMkes-Barre.

57— John Norkus, 
ton. Pa.

58— S. Rainard. 
Dorchester, Mass.

Edwardsville, 
Prot. Rast. J. Staskevičius, J 

Wilkes Barre, 
Finansų raš S. C. Kasparas, 

Wilkes Barre, 
Duopkasys, Jonas Kulponas, 

Wilkes Barre, 
Centro Telefonas 91840 po Aug,

21 Ferry St

Šiuo pranešu, kad šių metų Toronto 
Sūnų ir Dukterų K.L.S.P.D—jos Komitetas 
pasikeitė ir žemiau paduodame jų antrašus: 
Pirm. M. Guoba, 157 Gorevale, Toronto 
Vice-pirm. J. Linartas, 376 Crowford Str., 

Toronto
Sekr. J. Barčas, 137 Manning St., Toronto 
Fin. sekr. K. Naruševičius, 98 Markham, St., 

Toronto
Ižd. J. Šinkūnas, 99 Murkliam St., Toronto 

I Centro sekretorius,
J. Barčas.

437 Elm S

222 Crystal

980 Bruce St., R 
Washington, Pa 

316 George Avo., N. End
Pa.
851 Ferdinand St., Scran

28 Clarkson Street,

-, Pa.. Tel.
10 Melrose 
Pa., Tel.

, 27 Lynch ___
“•a., Tel. 2": 

:7 Corleav St
Tel 
Stravinsko,

Plymouth, Pa

Box 21
Minden, W. Va 

i, Box 11,
Atlasburg, Pa. 

o. 2nd St.,
Brooklyn, N. Y. 

Pearl St Yogstown,

Eckert St., Buffa-

1 E. ' Mahanoy Ave.,

241, Wilsonville, III. 
Box 236, Coal Gen-

107 N. Duquoin St., Ben

N. 7th St., Easton, Pa. 
1117 Quarry Ave., 

Mich.
P. O. Box 113 Royal-

1512 Mohauk St., Sha-

1009 So. Hobson St.,
Box 182, Coverdalc, Pa.

301 E. Gth Street, West
514 Autumn Ave., Col-

1388 Andrus St., Akron, O. 
Box 387, Benld.

Buckner, 111.
Fordney Ave.,

— Pine ...

P. O. Box 262

O. Box

2322 Scotten Ave.,

416 Coal St.

147 Fulton Ave.
Jersey City, 1

7 Norwich Avenue, 
West View, 

Empire

Salic St.,

Tamaqua

Lake Dr.

1401 Page St.,
538—3rd Ave., Nevi

1100 Union Ave., Chicago

O. Box 341, 
Courney, Pa.

439 Maplevrood Ave.,

D. 42, Rices Landing,

Po varymui agitacijos už įsteigi
mą vienos industrinės unijos įvyks kovo 18 d 
visoj šioj industrijoj. Išrink
tas naujas nacionalis komite
tas. Centro sekretorium išrin
ktas d. J. Eagen, pasižymėjęs 
kovotojas už darbininkų rei
kalus. Priimta daugelis įvai
rių rezoliucijų.

Didelis entuziazmas pakilo, 
kuomet atsilankė du delegatai 
nuo New Kensingtono Alumi
num styeikierių. Tie atstovai suorganizavo keletą 
priimti visų delegatų atsisto- kalikų

didžiausia pratimo, bet pildo kunigo įsa 
Nutarta tą streiku kymusjy Tie kunigo klapčiu 

kai norėjo draugiją nuvesti
o kiti 

kunigui

ikoma, kad mirtis buvo užga
vėnes. Velionis nukrito tre- 

i ir iš tcKmire.
Mirė ir kitas vaikinas. Apie 

jį davatkos visokias nesąmo
nes kalba. Mat, jisai skaitė 
knygas, tai davatkos kalba, 
kad nuo knygų “nusinuodimty. 
Tai netikęs išmislas. Kai ku- 

I rie žmonės kalba apie tai, kas 
jiems nereikia kalbėti. Išmisli- 
ja nebūtus dalykus apie tą 
vaikiną tik todėl, kad jisai bu
vo laisvas 
rie iš

Kovo 3 “Vilnies 
rengiamam koncerte puikiau
sia pasirodė d. K. Menkeliir- 
niutė. Jinai sudainavo astuo
nias dainas ir vis publika ne
norėjo jos paleisti. Ypatingai 
publikai patiko sovietinė dai
na “Raudonos Dienos.” Esu 
girdėjęs keli metai pirmiau ją 
dainuojant, tada irgi puikiai 
jinai dainuodavo, bet dabar 
nepalyginamai puikiau.

, Taipgi buvo ir daugiau ant 
programos. Lietuvių jaunuo
lių orkestrą ir choras, ukrai- 
nų choras, ūkrainų merginų 
mandolinų trio, dainininkas ir! 
armonistas, Budninkiukas ar- 
monistas, gražiai deklamavo 
Kulidžiukai. Akompanavo vi
siems d; E. Norkiutė.

Pertraukoj d. J. Gasiunas 
kalbėjo bendro fronto klausi
mu ir kvietė visus bendrai ko
voti prieš karą ir fašizmą. 
Kvietė remti dienraštį “Vilnį.” 

'Surinkta dienraščio, parėmimui 
šeši doleriai aukų. Po progra
mos tęsės šokiai. Viskas ge- 

♦ rai išėjo ir dienraščiui 
gražios paramos. Gauta 
naujų skaitytojų.

Subatoje, 10 d. kovo, ALD 
LD 13 kp. rengia paminėjimą 
Tarptautinės Moterų Dienos 
su prakalbomis, pamargini- 
mais, šokiais ir šilta vakarie
ne. Įvyks Easton Baking Ko.ipais žemyn

Nepasiveluok užsimokėti 1934 m 
literatūros, politikos ir visuonte 

nes mokslu mėnesinį 'žurnalą 

“PRIEKALAS”
1934 M. “PRIEKALAS” toliau 

rūpinsis lietuvių sovietinės ir 
proletarinės literatūros kėlimu 
SSRS socialistinės statybos, kapi
talistinių šalių gyvenimo ir re
voliucinės darbininkų ir darbo 
valstiečių kovos nušvietimu, ak
tingai dalyvaus kovingo pro
letariato ginklo - marksizmo-le
ninizmo popuiiarizavime ir ko
voje už šio mokslo išlaikymą lie
tuvių komunistinėj literatūroj.

Dailiosios literatūros
1934 m. “Priekalas 
apysakas, vaizdelius, lietuvių sce
nos aprūpinimui duos savo skil
tyse revoliucinių SSRS dainų ver
timų, originalių ir verstinių sce
nos veikalų. 1934 m. “PRIEKA
LAS” dar daugiau, kaip ligšiol, 
kreips domės į SSRS sovietinės 
literatūros ir kultūrinės revoliuci
jos nušvietimą, geresniųjų Sovietų 
rašytojų raštų talpinimą.

1934 m. “PRIEKALAS” eis 4 
spaudos lankų—didumo. Kaina 
Amerikoj ir kitose užsienio vals
tybėse metams tiktai 1 doleris, 
pusei metų — 150 cCtttų.
Išsirašyti “Priekalą” galima “Pr.” 

redakcijos adresu:
Moskva. Nikolskaja N. 7. Izd*vo 
Inostronich rabočich v SSRS, red.

“PRIEKALAS”

da>-1 Sovietai Nori Gauti 
jisai Penkiems Metams Kredito

ir komitetai prižiūri bedarbių PAGROBĖ DRAIVERIUS 
reikalavimus. Su bedarbių ta
rybų pagelba daugelis darbi- 

išgauna pašalpas ge- 
Komitetas lankosi į pa

šelpimo skyrių ir išaiš- 
kam reikalinga greita 

pašalpa. Kartais labai reikia 
komitetui susiremti su tais po
nais, kurie sėdi pavieto pa- 

susirinki- šalpos boardo raštinėj.

Sekretorius ir antrašas 
Yankauskas, 3317 W. Carson St 

Corliss Sta., Pittsburgh, 
_ J. Gatnveckas, 109 Cress 

4—St. Kuzmickas, 197 Ohio 
doah, Pa.

5 kp.—K. Dumčius, 123 E. 
McAdoo, Pa.

6— K. Romand, 
Cleveland, Ohio. 

7—J. P. Sliekas,



v

Dr. HERMAN MENDLO WITZ
(57-59)

Iškraustė Kišenius NEDALIOMIS

ryto

Svarbus Unijos Mitingas xu

156

Už $32,000 Penki Metai

tai ne jų darbas.

Trumpos Žinutės
laimėjoPonia B. Branch

STEPHEN BREDES, JR
<!>' Lietuvis Advokatas

Darbininkai Streikuoja o1
197 HAVEMEYER STREET

O
<♦> BROOKLYN, N. Y.<!> Mes *
<♦> Telephone Stagg 2-7057
<!>

<♦>

Graborius (Undertaker) Į
<t>

<♦>Rengiasi Jį Deportuoti Drg. Browder Prakalbos <♦>

m

20 St. James St. East 
Tel. HArbour 3424

. Ofiso valandos nuo 1 
nuo 6

FLATBUSH OFISAS
2220 Avenue J

Kampas E. 23rd St.

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

gu prieš jį būtų pastatę alką-Į 
ną darbininku, kuris pasiėmė 
duonos bakanėlį.

Nuo 10 iki 12 vai. iš

Kviečia Liet* Amerikos 
Ukesų Kliubas.

se ir užeigose svečių kišenius. 
_____  tą iš unijos veikimo.

, bus diskusijos unijos 
j reikalais. Taipgi bus

Needle Worker,”

DR. ZINS
110 Fast 16 ST. N. Y.
Tarp 4th Avė. ir Irving Place

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

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

JONAS STOKES
512 Marion St., kam p. Broadway 

Chauncey St. Stotis 
BROOKLYN. N. Y.

Tel.: Glemnore 5-9467

Pranešama, kad Brooklyne 
ligoninėms jau sukelta $22.- 
708 aukų. 100 žmonių eina i 
po krautuves ir kitas užeigas! 
ir renka aukas.

PAJIEŠKOJIMAS
Pajieškau partnerio, kuris supran

ta bučernės ir bučerio darbų. Del 
pilnų informacijų kreipkitės į Lais
vės raštinę.

Mūsų Specializacija yra Moksliškas 
Ištyrimas Akių Pritaikymui Akinių 

ŽEMIAUSIOS KAINOS LAIKE 30 METŲ"
Vien tik standard geriausios rūšies medžiaga naudojama, 

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

PATARNAUJA 3 
DAKTARAI:

Adatos Industrines Darbi
ninkų Unijos Pildomoji Tary-Į 
ba šiandien atdaro savo po-|

., , . . . [bylą ant $5,200 nuo Z. Bego-nas teisėjas butų nuteisęs, jei- . . . , % . ,/ * z v j Iznvic hiivA naci j PclSl“

Į Telephone, EVergreen 8-9770

J. GARŠVA

. nio, kuris buvo pas
| skolinęs ant namo. Bet klau
simas iš kur jis jai ims pini
gų atmokėti.

leštag Puslapis Penktadienis, Kovo 9, 1934

NEW YORKO IR AP1EUNKES ŽINIOS
ĮVAIRIOS ŽINIOS

areštuotas du metai atgal ir [ 
laikomas po $2,500 kaucija, i 
Bet dabar ir vėl ponai arešta- i 
vo jį ir grūmoja deportuoti.

Kaip A. D. F. Vadai Išdavė j 
Viešbučių Darbininkus

Amerikos Darbo Federaci

Teisia Darb. Kovotojus
Kapitalistų teisme ant

Franklin ir Center gatvių yra
jos vaclai pereitame New Yor- teisiami 9 darbininkų kovotos 
irn ir i oc’1 n i 11 rl a i n in L-11 cjf>"oi_ . . - ~ •.ko viešbučių darbininkų strei
ke išdavė darbininkų reikalus. 
Jie baigė streiką 27 dieną va
sario ir įsakė darbininkams 
eiti atgal į savo 
dirbti. Bet kada 
kai nuėjo, tai jie 
rė su sąlygomis kaipo nauji 
darbininkai—kiekvienas turė
jo pildyti išnaujo aplikacijas 
ir atlikti kitus formališkumus. 
O jau suprantama, kad tas 
buvo įvesta tam, kad persijo
ti darbininkus, kad priimti tik 
tuos, kurie yra išnaudotojams 
pageidaujami. Tokių registra
cijų užtvara paliko lauke vi
sus kovingesnius darbininkus. 
Štai “New Yorker” viešbuty
je iš buvusių 300 darbininkų 
tik 3 gavo atgal darbą. 
“Park Central” viešbutyje iš 
1^0 darbininkų tik 25 gavo 
darbą. “Waldorf - Astoria” 
viešbutyje iš 600 darbininkų 
gavo tik 60 atgal savo dar
bus. Taip yra dar daugelyje 
kitų viešbučių, štai ką reiš
kia Amerikos Darbo Federaci
jos vadų stovėjimas streiko 
priešakyje. j

darbą ir 
darbihin-

susidū-

20,000 Teisė Fašistus

PARDAVIMAI

MŪSŲ SUSIRINKIMAI 
IR PARENGIMAI

Subatoje Vakarėlis

Klasės Vienybė.” ' Prakalbos 
atsibus penktadienį, 9 d. ko
vo, 8 vai. vakare. Irving Pla
za, Irving PI. ir 15th St. New 
Yorke. .

BROOKLYN, N. Y.
Parsiduoda Manhattan, Bar & 

Grill. Tikrai gera biznio vieta. Par
duodu todėl, kad turiu du bizniu. 
Kreipkitės 63 Yofk Street, kampas 
Adams St. Brooklyn, N- Y.

(45-58)

SUCCESSrYg DIVIDENDS

<t>

<♦>

<!>

<b

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerkonišku Stilium

jai. Juos areštavo prie pašal
pos biuro, kada jie buvo nu
sivedę kelias alkanas bedar
bių šeimynas j tą pašalpos 
biurą ir reikalavo tiems alka
niems darbininkams maisto. 
Kapitalistų puolimai ir teismai 
nesulaikys darbininkus 
kovos.

Pavojus Darbininkų 
Gyvybėms

nuo

mo-

Ateinantį šeštadienį įvyksta 
pirmutinis Vaikų Mokyklėlės 
vakarėlis, “Laisvės” svet. Du
rys atsidaro kaip 7 vai. vaka
re.

Dalyvaukite visi, 
linksmas vakarėlis, 
džių ir tt.

Turėtų dalyyauti 
daug L.D.S. 1 kp.
šią mokyklėlę sutvėrė LDS 1 
kp.; užkviečiam ir pašalinius 
draugus.

Priduokim veikams daugiau 
ūpo; parodykim, kad suaugu
sieji jų nepamiršta, dalyvau
dami pirmam jų parengime. 
Įžanga 25c. ypatai.

Bedarbiu Darb. Reikalai

i Since

Sdushwick
SAVINOS BANK

GRAND ST.. AT GRAHAM AVE.. B’KLYN.

<!>
t

<♦>

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pabandykite!

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisvės”

Brooklyn, N. Y.

nes bus 
bus užkan-

pusėtinai 
narių, nes

Pereitą savaitę sudegė 
tina ir trys-jos vaikai sename 
mediniame name, 169 CarwaO 
St. Dabar antras gaisras pi1® 
sidėjo tokiuose pat namuose 
ant Carroll St. ir Fourth Ave. 
19 žmonių, didžiumoje bedar
bių, vos išsigelbėjo iš ugnies. 
Bedarbe ir vargas suvarė dar
bininkus gyventi dideliame su
sikimšime ir prastuose namuo-j 
se, kurie 
nors nuo gaisro 
išsigelbėti.

nėra įrengti, kad 
būtų galima

i Darbininkai Laimėjo Kovą
86 pentoriai darbininkai po 

[vadovyste Relief Workers 
'League per dvi dienas pikie- 
tavo viešų darbų biurą. Mat, 
jie buvo pavaryti iš darbo per 
tą biurą. Po dviejų dienų pi- 
kietavimo ponai priėmė dar
bininkus atgal į darbą. Štai 
ką reiškia darbininkų solida
rumas ir kova. Kova atsibu
vo Bronx miesto dalyje.

Trečiadienį, Madison Sq.; 
Gardene įvyko susirinkimas, 
kuriame buvo teisiama Vokie
tijos fašistai. Jis buVo su
šauktas per turtingas žydų or- 
garKzacijas, taip sakant, kad 
visuomenė nuteistų Vokietijos 
fašistus. Dalyvavo 20,000 
žmonių. Buvo pastatyta 20 
liūdininkų, kurie yra atvykę; 
iš Vokietijos ir matę arba nu-i 
kentėję nuo fašistų. Susirin-' 
kime, žinoma, didžiumą suda-| Trys jauni užpuolikai įsiga- 
rė darbininkai ir . todėl vien- vo ; Quick Delivery Co./gru- 

modami revolveriais išlainia-į 
vo penkis didelius vyrus ir iš-i 
kraustė jiems kišenius. Sako, ■ 
kad 
$158. 
liuje.

balsiai pasmerkta Vokietijos 
fašistai—hitlerizmas ir bus 
tęsiamas boikotas Vokietijos 
pagamintų produktų, šiame 
susirinkime tūli politiniai ele
mentai, kaip ve A. E. Smith, 
S. Seabury ir dar keletas kitų 
darėsi sau politinio kapitalo. 
Jie yra prieš Vokietijos fašis
tus, bet jų atsinešiųnas linkui 
Amerikos darbininkų yra taip
gi fašistinis.

Komunistų Partijos 6-tos 
Sekcijos komitetas šaukia su
sirinkimą atstovų nuo visų 
darbininkų organizacijų be
darbės reikalu. Šis susirinki-1 
mąs įvyks nedėlioję, 11 d. ko-į 
vo, 11 vai. ryto, Williamsburg j 
Workers Kliube, 43 Manhat-. 
tau Avė., Brooklyne. Visos 
lietuvių darbininkų organiza-, 
cijos privalo turėti savo atsto-i 
vus, nes labai svarbu.

SKAITYK LAISVE
ir kitiems Užrašyk

Nedėlioję Visi į Prakalbas

Sekmadienį, 11 d. kovo, 
2:30 vai. po pietų, “Laisvės” 
svetainėje įvyksta prakalbos. 
Jas rengia ALDLD 1 kuopa. 
Kalbės visų mylimas Dakta-i 

iras J. J. Kaskiaučius sveika
tos reikalu ir drg. S. Sasnaus
kienė apie tarptautinę darbi
ninkių dieną ir jos reikšmę.

Daug nereikia aiškinti, kaip 
yra svarbu išgirsti Daktaro J. 
J. Kaškiaučiaus prakalbas 

■apie užlaikymą žmogaus svei
katos ir kaip išvengti ligų. 
Daktaras Kaškiaučius visada 
nuosekliai ir aiškiai išdėsto 
sveikatos klausimus.

Draugė S. Sasnauskienė 
kalbės apie reikšmę tarptau
tinės moterų darbininkių die
nos, Kuri yra kovo 8 diena, 
ir kitus darbininkių.- ir darbi
ninkų reikalus.

Dalyvaukite masiniai! Atei
kite patys ir atsiveskite savo 
kaimynus!

Įžanga visiems dykai! 
Širdingai kviečia Rengėjai.

SUSIRINKIMAI
C. BROOKLYN, N. Y-

ALDLD 24 kp. mėnesinis susirin
kimas įvyks 12-tą dieną kovo L. 
Aleksiejaus namuose, 33 Hudson 
Ave. 7:30 vai. vakare.

Draugai ir draugės, dalyvaukite 
I visi, nes šis susirinkimas yra labai 
'svarbus, taipgi ir pašaliniai draugai 
yra kvieiami dalyvauti, nes po mitin
go bus prakalbos, kurias kuopų na
riai sakys. Atsiveskite ir naujų na
rių prirašyti.

Sekr. M. Yuškienė.
(58-59)

PAJIEŠKOJIMAI

TIKRAS BIČIŲ MEDUS 
Didelis Vežimas, Kaip Kal
nas Atėjo “Laisvei” Medaus

Tuojau įsigykite ir valgyki
te medų; Jau nekartą esAte 
skaitę Dr. Kaškiaučiaus pata
rimus naudoti medų vietoje

I cukraus. Dabar turite progą 
per “Laisvę” įsigyti

Tikro Bičių Medaus
Kainos gana žemos:

Kvorta 75c ir galionas $2.50
Tuojaus kreipkitės į “Lais- 

ofisą ir gausite medaus
tiek, kiek tik norėsite.

vagiliai * pačiupo apie
Jie pabėgo automobi-

New Yorke vis tankiau . . ,
iškrausto kliubuose, karčiame-'s5d! Irv,"« svetamėje.

* Draugas Ben Gold duos rapor-
Po to 

veikimo 
aptarta 
savaiti-

Ir Jiems Algas Nukapojo
Yonkerse nukapota policis- jp

tams algos ant 15% ir išinio unijos laikraščio. reikalai. 
3,000 policistų 300 bus paleis-j Visi adatos darbininkai yra 

i ta nuo darbo. Sako, kad jie ■ kviečiami dalyvauti šiame su- 
nenorėjo sutikti su savo virši-1 sirinkime. Posėdžiai bus lai- 

Bet vei- komi šeštadienį ir sekmadie-Teisėjas Nova, Brooklyne, |ninku patvarkymu.
nuteisė tūlą J. Lehrenkraus- kiausia nedrįs streiką skelbti,;nj 
sę, 67 metų senį, penkiems nes 
metams į Sing Sing kalėjimą. ■ 
Tas senis yra kaltinamas nu-Į 
nešime $32,000 pinigų. Jis1 
buvo bankierium ir jau antru1 
kartu yra teistas. Kitaip po-i

Dviejų skalbyklų darbinin
kai paskelbė streiką ir reika
lauja pakelti algas. Tos skal
bykloj yra “Independent,” 
361 Herzl St. ir “Great Laun
dry,” 200 Junius St.,’ Brook- 
lyne. Taipgi darbininkai rei
kalauja 40 valandų darbo sa
vaitės.

J. Schneider, vadas Adatos 
Industrinės Darbininkų kailia- 
siuvių skyriaus unijos ir vėl 
yra areštuotas ir laikomas ant 
Ellis salos deportavimui, šis 
darbininkų kovotojas buvo

Bayonnėje Vaidins—“Už Pini
gus Vesta Pati”

Brooklyne augščiausiame 
teisme priteisė, kad B.M.T. 
kompanija užmokėtų del W. 
C. Murtha, 67 metų amžiaus 
žmogaus $15,000. Tos kompa
nijos karas /nipjovė jam deši
nę ranką. \

MIRTYS—LAIDOTUVSS
William Kazlow, 30 metų, 

98 Chester Ave., mirė kovo 6 
d. Bus palaidotas kovo 9 d. 
Trejybės kapinėse.

Laidotuvių 'apeigom rūpina
si graboriūs J. Garšva.

Telephone Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoja tin

kamai ir už prieinamą kainą 
Parsamdau automobilius vestu

vėm,
kiem
402

parėm, krikštynom ir kito- 
reikalam.
Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue)
BROOKLYN, N. Y.

CLEMENT VOKETAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS

113 WEST 42ND ST.

NEW YORK, N. Y.

Phone Bryant 9-7763
Valandos: nuo 1—6 po pietų

■WWI

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES 

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių. 

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su 
amerikoniškais.

Reikalui esant 
ir padidinu to
kio dydžio, ko
kio pageidauja
ma. Taipgi at- 
maliavoju įvai
riom spalvom. 
Kainos prieina
mos.

Piano Lekcijas
DUODA

Komedija “Už Pinigus Ves
ta Pati” atvažiuoja į Bay.onnę 
ir bus lošiama sekmadienį, ko
vo 11, 6 valandą vakare, 
1934, Lietuvių Amer. Ukėsų 
Kliubo Svetainėje, 10 W. 22nd 
St., Bayonne, N, J. Loš Aido 

.Choro Dramos Grupės akto
riai iš Brooklyn©.

Taigi visi bayonniečiai ir 
apiėlinkės lietuviai susirinkit 
gardžai pasijuokti, nes juoko 
bus užtektinai. Lošėjai ir ren
gėjai užtikrina, kad būsite 
visi užganėdinai, nes komedi
ja jau labai pagarsėjus ir 
gera.

Jungtinių Valstijų Komu
nistų Partijos Centro Komite
to generalis sekretorių^, drau
gas Earl Browder, kalbės te
moje : “Teorija ir Darbininkų

Praneša visuomenei, jog jis atsidaro savo ofisą 
Williamsburghe:

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

Telefonas Evergreen 8-10494
iki 4 kasdien, Seredomis ir Subatomic 
iki 7:30 vai. vakarais.

Sergančių 
Chroniškos

Vyry ir Motery
Ligos Gydomos

Apart. 29

ves Seredomis
7 vai. vakare

A. N.Valinčiute
92 Union Avė.,

Brooklyn,
Utarninkais ir

Nuo 3 vai. p. p. iki

BROOKLYN LABOR LYCEUM I
DARBJNINKŲ ĮSTAIGA

Salės del Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujau
siais įtaisymais. Keturios bro
lių alleys.

KAINOS PRIEINAMOS
949-959 Ayilloughby Avė.

Tel., Stagg 8847

MONTREAL - CANADA,

J. M. ROSENFELD
ADVOKATAS 

Kalba Lietuviškai

BEN GERSOVITZ
NOTARAS

Šiandien ateiki
te del ei savo svei
katos ištyrimo, o 
jums bus išaiškin
ta, kaip jūs fiziši- 
kai stovite.

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

įdegimas bei Reumatiški Nesveiku
mai.

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

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

Prieinama Kaina 
Sąlygos pagal jūsų išgalę 

Ištyrimas ir Patarimas Veltui

KALBAM LIETUVIŠKAI

KRAUJO SPECIALISTAS !
Gydau ūmias ir chronišhas vyrų ir 

moterų ligas kraujo ir odos
Padarau ištyrimus kraujo ir šlapume

DR. MEER
W. 44th St. Room 302

New York, N. Y.
Valandos Priėmimo:

Ryte nuo 10:30 iki 1. Po pietų nuo -1 
iki 8 valandai vakare

Sekmadieniais nuo 11 ryto iki 12 dieną
Telephonas MEdallion 3*1328

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

Juozas Levanda 
(Levandauskas) 
GRABORIUS 

Patarnauju visiems be skirtumo. 
Parsamdau automobilius kiekvie

nam reikale. Kainos žemos. 
Ateikite ir persitikrinkite 

107 Union Avė. 
Brooklyn, N. Y. 

- --------■ ■

»>

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

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

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

<♦>

<f>
231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. /. COHN
Specialistas ant Operacijų ir 

• gydyme

Ausų, Akių ir Gerklės
OFISO VALANDOS:

11 iki 1 
5 iki 7 
nuo 11
Avenue

nuo 
nuo 

Sekmadieniais
84 Union

BROOKLYN, N. Y.

dienomis 
vakarais

, ..—(B—


