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“Laisvėje” kas pirmadienis 
yra “Darbininkė ir šeiminin
kė” moterų darbininkių ‘sky
rius. Bet kol kas negalima 
pasigirti jo turiniu. Reikėtų, 
kad šiame skyriuje atspindė- 
'tų darbininkių išnaudojimas 
fabrikuose, tarnaičių pas po
nus, bedarbių moterų vargai 
ir darbininkių kovos. Argi 
nėra faktų rašymui apie šiuos 
kasdieninius ir ryškius įvy
kius? Taip, yra ir labai daug. 
Bet bėda tame, kad mūsų 
draugės ir draugai nesirūpina 
tas žinias surinkti ir pranešti 
į redakciją.

Redakcija iš savo pusės ve
da šeimininkių skyrių, jį re
daguoja redakcinės komisijos 
narė drg. B. E. Senkevičienė. 
Jai jau pavyko gauti eilę ben
dradarbių. Mes duodame ap
sakymėlių, vaizdelių. Įves
ta ir drabužių—suknelių pasi- 
gaminimo patarimų kampelis. 
Teikiarųe teorinių raštų. Dau
giau redakcinė komisija ir 
“L.”, redakcija negali duoti. 
Apie kasdienines moterų dar
bininkių kovas ir vargus turi 
rašyti ALDLD narės ir nariai, 
visos ir visi mūsų bendradar
biai. Rašykite kaip mokate. 
Padarykime mūsų skyrių ma
siniu ’

| Japonijos ir Jungtinių Valstijų Suokalbiai
Japonijos ir Jungtinių Valstijų Imperialistai Nori Suside

rėti ir Prašalinti Savo Nesutikimus, Kad Galėtų Užpulti 
Sovietų Sąjungą.
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Už mėnesio laiko bus viso 
pasaulio revoliucinių darbi
ninkų kovos diena—Pirmoji 
Gegužės. Seniau, prie socia
listų laikų, tai darbininkų ma
sės nieko nežinojo apie Pir
mąją Gegužės iki tos dienos. 
Tik ta diena laikraščiai išeida
vo aprašant jos reikšmę. Vie
nur kitur būdavo paskleista 
lapeliai šaukiant 
demonstracijas.
kas kita. Komunistų Parti- 

’ jos vadovybėje už mėnesio ir 
daugiau pradedama rengtis, 
šaukiant kapferencįjas, garsi
nant, ruošiantis. Mes ALDLD 
nariai turime padėti visur su
rengti sėkmingas demonstraci
jas.

Draugas Piatnickis minint 
15-kos metų Komunistų Inter
nacionalo sukaktuves pateikė; 
pamatinį straipsnį “Pravdo-| 
je.” Jis atžymi mūsų taktikos 
nedateklius linkui social-de- 
mokratų. a) Dar vis yra 
komunistų ir mūsų simpatikų, 
kurie visus social-demokratus, 
tai yra eilinius ir vadus, suver
čia į vieną krūvą. Visus ly
giai iškolioja fašistais ir ki
tais stipriais žodžiais; b) kiti 
draugai pataisė šią klaidą, bet 
jie dabar veda kovą tik prieš 
social-demokratų vadus, tik 
jų .klaidas įrodinėja, o su so- 
cial-demokratais eiliniais na
riais bando gražiai sygyventi.

Drg. Piatnickis nurodo, kad 
ir antri draugai daro klaidą, 
kuomet jie tik vadus kritikuo
ja, kuomet jie su eiliniais so- 
cial-demokratais nariais ne
veda idaoioginės kovos, kuo
met jiė' eiliniams social-demo- 
kratams nariams ' neįrodinėją 
ne. tik jų vadų blogumą, bet 
netinkamumą. ir žalingumą 
abelnos social-demokratų par
tijos pozicijos ir mokinimo. 
Neužtenka social-demokratų 
vadų blogus darbus įrodinėti, 
bet reikia įrodinėti ir tą, kaip 
eiliniai darbininkai prasikals
ta prieš patys save, prieš sa
vo klasę veikdami social-de
mokratų partijoje, remdami ją 
savo centais. Reiškia, su so- 
cial-demokratais eiliniais na
riais reikia vesti rimtą, ne ke
lionių, ne barnių, bet pamati
nę ideologinę kovą, kad juos 
laimėjus į komunistų pusę.

Chinijoje Sovietai nuolatos 
tvirtėja. Pastarąjį, šeštą, 
Chang Kai-sheko karinį išsto-

WASHINGTON. — Pa
skelbtas Japonijos užsienio 
ministerio Hirota susiraši
nėjimas su Jungtinių Vals
tijų užsienio sekretorium 
ponu Hull. Iš to susiraši
nėjimo iškyla aikštėn, kad 
Japonijos ir Jungtinių Val
stijų imperialistai nori su
švelninti savo susirėmimus 
Ramiajame vandenyne ir už 
Chinijos rinkas ir paruošti 
užpuolimą ant Sovietų Są
jungos.

Nesenai į Jungtines Val
stijas atvyko naujas Japo
nijos ambasadorius Saito, 
Po to už kiek laiko atvažia
vo vienas imperatoriaus gi
minaitis ir čionai vedė dery
bas. Tas gaivalas puolė So
vietų Sąjungą ir slaptai lai
kė posėdžius su Jungtinių 
Valstijų karininkais. Da
bar gauta nuo Japonijos už
sienio ministerio Hirota lai
škas, kuriame jis išgarbina 
Jungtinių Valstijų imperia
listus, dar kartą veidmai
ningai pasigiria, kad “Japo
nija tai yra taiką mylinti 
šalis.” Tas imperialistas 
rašo tą, tada, kada Japonija 
per du pastaruosius metus 
veda atvira kara Mandžuri- V V , f

joje, grobia Chinijos terito
rijas, pasisavino’ Chinijos 
žemių keturis kartus tiek, 
kai pati Japonija dydžio.

i Toliaus Hirota sako, kad 
Japonijos imperialistai nori 
taikos su Jungtinių Valsti
jų imperialistai.

Tokiu pat laišku atsakė 
Jungtinių Valstijų imperia
listų užsienio sekretorius 
ponas Hull. Jis pasižada, 
kad J. V. bus draugingos 
linkui Japonijos. Reiškia, 
du imperialistiniai plėšikai 
flirtuoja, derasi, kad laiki
nai prašalinus savo varžy
tines, ir kad priruošus Ja
ponijos karą prieš Sovietų 
Sąjungą, kuriame ji gautų 
pagelbos iš Amerikos impe
rialistų. . ..

Bet nepaisant visų tų. im
perialistų intrigų' ne jiems 
nugalėti darbininkų tėvynę 
Sovietų Sąjungą! Jeigu So-

vietų Sąjungą būtų taip 
lengva nugalėti, tai jau se
nai imperialistai ją būtų 
pasmaugę. Darbininkų tė
vynė su pagelba pasaulinio 
proletariato atrems visus 
priešų suokalbius.

NEPASITENKINIMAS 
LENKAIS AUGA

PRAGA. — Čechoslovaki- 
joj nepasitenkinimas Var- 
šavos politika auga. ,Tas 
ypačiai jaučiama šiuo tar
pu po to, kuomet Varšavoj 
buvo sudaryta vieša de-

monstracija ties Čechoslova- 
kijos atstovybės namu.

Kaip žinia, pastaruoju lai
ku Lenkijos ponai bando 
pasukti savo politiką linkui 
Vengrijos, ir tuo būdu au
ga nusistatymas prieš Če- 
choslovakiją.

Nepaisydami Roosevelto Troškimo Su
laikyti Streiką, Auto Darbininkai

Prie Jo Rengiasi Rūpestingai

Darbininkai Visu Šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
N e p r a la i mesite, Tik 
Retežius, o Išlaimėsite 
Pasaulį!

Japonijoje Gėlas Miestas Sunaikintas
20,000 Namų Sudegė. 1,500 Žmonių Jau Žuvo. 2oo,ooo 
Žmonių Liko be Pastogės. Vėtra Sugriovė Hokodate Mies
tą. Liepsna Baigia Viską Naikinti

Santiago, Čilė. — Šiomis 
dienomis tapo pasirašyta 
komercinė sutartis, padary
ta tarpe Peru ir Čilės. Tar
pe šitų šalių ilgai buvo ne
santaika, tai padarymas ši
tos sutarties skaitomas “di
deliu laimėjimu.”

Nesibijo Sąjungos, Bet 
Kovoja Prieš Ją

PRAGA. — Čechoslovaki- 
jos užrubežinių reikalų mi- 
nisteris Benes pareiškė, kad 
Austrija nesibijanti Vokie
tijos ir Austrijos sąjungos 
(Anschlus), bet prieš ją ko
vojanti todėl, kad taip daro 
pasaulinio karo talkininkai. 
Girdi, cechai per 900 metų 
buvo iš visų pusių' aprėpti 
vokiečiais, bet jie visgi neiš- 
tautėję, bet pasilikę cechais, 
Prieš minėtą sąjungą, kaip 

žinia, kovoja ir Italija ir jos 
nepakenčia Francija.

Nelaimė Ant Sovietą 
Geležinkelio-33 Žuvo
MASKVA. — Apie devy

nios dienos atgal Sovietų 
Sąjungoj įvyko didelė gele
žinkelio nelaimė. Netoli 
Sverdlovsko miesto pasažie- 
rinis traukinys atsimušė į 
prekinį traukinį ir nelaimė
je tapo užmušta 33 asme
nys.

Nelaimė įvyko delei neat
sargumo garvežio kėravoto- 
jo-inžinieriaus, kuris, nepai
sydamas šviesų, rodančių 
kelio uždarymą, visu smar
kumu leido traukinį. Visas 
nemalonus įvykis tiriamas 
ir atsakomingi ;už: jį asme
nys bus baudžiami.

Rooseveltas Tarėsi su Samdytojais, bet Pastarieji Atsisa
ką Pripažinti Darbininkų Uniją; Siūlo Savo Kompaničną 
Uniją; Penkių Minutų Streikas Detroite

jimą rėmė visi imperialistai. 
Prieš Sovietų Chiniją kariavo 
apie 700,000 baltagvardiečių. 
Jiems vadovavo daug Vokieti
jos generolų su Sektu prieša
kyje. 150 amerikiečių ir ka
nadiečių tarnauja pas Chang 
Kai-sheką orlaivininkais. Bet 
nieko negelbėjo. Sovietų Chi- 
nijos Raudonoji Armija sulu
po savo priešus. Daug Chang 
Kai-sheko kareivių • perėjo į 
komunistų pusę. Daugelį jų 
išmušė. Kiti yra ' priversti 
trauktis atgal. , Užpakalyje 
Chinijos Sovietų valdžios stovi 
100,000,000 darbininkų ir val
stiečių gyventojų.' Jos terito
rija nuolatos plečiasi? c

Pietūs Amerikos Ko
respondentams SSSR
MASKVA. — Užvakar 

čionai įvyko pietūs, ,4 suruoš
ti Amerikos spaudos kores
pondentams, esantiems Ma
skvoje. Pietus ruošė Tass 
(Sovietų Sąjungos žinių 
agentūra). Dalyvavo visa 
eilė rašytojų ir korespon
dentų. Taipgi pietavo kar
tu ir ir Amerikos ambasa
dorius Bullitt, o taipgi ir 
Sovietų Sąjungos užsienio 
komisarų tarybos vice-pir- 
mininkas Krestiriski;

WASHINGTON. — Per
eitą trečiadienį prez. Roose
veltas tarėsi su automobilių 
magnatų atstovais reikale 
grąsinančio auto darbinin
kų streiko. Pasak pranešiu, 
mų, samdytojų delegacija 
pareiškusiu kad automobilių 
■magnatai nenusileisią net 
patiems e leme ntariniams 
darbininkų reikalavimams, 
t. y., nepripažinsią jų uni
jos, bet laikysiąs! už tai, kad 
būtų kompaničnos unijos jų 
fabrikuose. Girdi, tiktai su 
kompaničnų unijų atstovais 
automobilių kompanijos tar

usi s. • K
Vakar Rooseveltas turėjo 

pasitarimus /su ’ADF lyde
riais, bet šituos; žodžius ra
šant, dar negauta žinių, kas 
ten buvo nutarta.

Rooseveltas ir jo padėjė
jai deda dideliausių pastan
gų neprileisti darbininkų 
prie streiko. Jei nepavyks 
dabar kaip nors susitarti, 
kad tą streiką visai palai
dojus, tai jis dar bandys 
įtikinti ADF lyderius strei
ką nukelti ant toliau. Val
džios politika kaip nors su
laužyti darbininkų pasirįži- 
mą ir išpildyti samdytojų 
užmačias.

Iš Detroito 'pranešama, 
kad, nepaisant Mr. Roose- 
velto šitos streiko laužymo 
taktikos, darbininkuos ko- 

! vingumas matosi didelis ir 
jie pasirįžę eiti streikam

Auto Workers’ Union iš
leido atsišaukimą į visus 
Detroito automobilių fabri-i 
kuose dirbančius darbininr 
kus,< ragindama /juos sur 
streikuoti penkias minutest 
ketvirtadienį. Tai butui pa
rodymas solidarumo ir pa
grūmojimas fabrikantams, 
kad, jeigu jie taip • 'Stačio- 
kiškiaus, tai tegul žino dar
bininkų galią. ■ ; .

• Šiuos žodžius rašant dar 
nežinia, kaip tas penkių mi- 
nučių streikas išėjo. *'

Auto Darbininkų Unijos 
atsišaukimo dalis skelbia:

“Parodykim prezidentui 
tai, ko mes trokštame. Su
stokit dirbę penkiom minu
tėm ketvirtadienį, kaip pir
ma valanda po pietų.,; Sam
dytojai s&ko,:kad darbiniu?

kai norį kompaničnų unijų. 
Mes norime tikrosios darbi
ninkų unijos. Kompanijos 
sako, būk mes pasitenkinę 
esamomis algomis. Mes no-

mažesnės, už 30 vai. darbo 
savaitę... Parodykim, kad 
mūsų eilės yra tvirtos ir 
kad mes pasirengę kovoti 
iki laimėsime. Tegul prezi
dentas ir kompanijos ir A- 
DF viršininkai žino, kad jie 
negalės mus prigauti. Kon
ferencija įvyks Washingto
ne ketvirtadienį. Tegul 
konferencijos dalyviai žino 
darbininkų-galią.”-

Buenos Aires, Argentina. 
—Stambieji žemvaldžiai Ar
gentinoje pasiuntė šitos ša
lies ambasadoriui Washing
tone prašymą, kad jis kovo
tų už tai, idant būtų įsilei
sta iš Argentinos tam tikri 
žemdirbystės produktai že
mesniais muitais.

Al Smith Pasitraukė Iš 
Redaktoriaus Vietos
NEW YORK. — Žymus 

demokratų partijos demago
gas, Smith, pasitraukia iš 
žurnalo “Outlook” redakto
riaus vietos, kurią jis laikė; 
užėmęs per daugiau kaip! 
metus laiko. Sakoma, 
Smith nesusitaikąs su savo 
leidėjais. Pastarieji norį 
atakuoti Ręoseveltą už jo 
politiką reikale /^rlaivinio 
pašto, o Smith , nenorįs tai 
padaryti.

Pfieš kiek laiko Smith bu
vo išstojęs prieš Rooseveltą 
reikale infliacijos.

Haitiečiai Nori Laisvės
WASHINGTON. — Hai

ti respublikos .atstovai šio
mis dienomis klabins Wash- 
ingtono ponų'duris, reika
laudami šaliai laisvės. Kaip ty • - ■ • •1 • v • "I A • ’ •
perialistai kontroliuoja Hai-

TOKIO. — Baisūs vėjai 
sugriovė Hokodate miestą, 
kuris yra į šiaurę nuo To
kio miesto: Sugriauti na
mai užsidegė ir liepsna, 
kaip kokios jūrų bangos 
blaškosi į visas puses. Kiek 
dabar yra žinoma, jau žuvo 
1,500 žmonių, bet veikiau
siai bus daug daugiau. Šis 
miestas turėjo 200,000 gy
ventojų.

Hokodate mieste, kaip ir 
veik kitų Japonijos miestų, 
yra mediniai ir popieriniai 
namai. Baisus vėjas dau
gelį namų sugriovė. Grei
tai prasidėjo gaisrai. Ką 
nesugriovė vėtra, tai sunai
kino liepsna. Virš 20,000 
namų nuėjo dūmais. Tele
gramų stulpai dega aplinkui 
miestą. Tokis baisus regi
nys, kokis buvo tik po di
džiulio žemės drebėjimo, 
1923 metais. Majoras pra
nešė į Japonijos sostinę: 
“Hokodate visas miestas

nutrūko.
Veikiausiai prie miesto . . 

sunaikinimo prisidėjo tas: ■ . 
Hokodate yra didelė karį- ! 
nių laivų prieplauka, čio
nai buvo dideli ginklų, para
ko 4 r amunicijos sandėliai. 
Taipgi buvo didelė tvirtove, - 
matyti, kad liepsna dasiga- 
vo prie tų karo pabūklų ir 
padėjo miestą sunaikinti. Į 
vieną naktį 20,000 namų su
pleškėjo.

Šiame mieste buvo dalis ir 
mūrinių namų, tai daugiau
siai valdžios namai, rTie to 
čia buvo mūriniai namai 
Jungtinių Valstijų, Angli
jos, Sovietų Sąjungos ir ki
tų šalių konsulų. Daugelio 
tų namų tik grobiai apdegę 
stovi.

Japonijos valdžia prisakė 
armijai maršuoti linkui to 
miesto ir suteikti gyvento
jams pagelbą, statyti šėtras 
ir aprūpinti pabėgėlius mai
stu. Japonijoje tankiai pa- 1 '

liepsnoje, dega kaip kokis sikartoja žemės drebėjimai 
pragaras. Gyventojai bėga, arba kitokios gamtinės Ra-. . 

ir žinia tastrofos.kas kur gali'...”

Franci jo j Parduodami Amerikos Ginklai
PARYŽIUS. — Tūli fran- 

cūzų laikraščiai skelbia, būk 
Amerikos karinių ginklų 
gamintojai gabena ginklus į 
Paryžių ir ten juos parduo
da. Girdi, šiomis dienomis 
vienas tokių gamintojų pri
statė į Francija kulkosvai
džių ir juos slapta kažin 
kam pardavė. Bet pirkėju 
buvusi ne valdžia, ale paša
liniai asmenys. Kas tuomet 
galėjo juos nupirkti?

Savaitraštis “Candide” 
kaltina komunistus. Girdi, 
eina paskalai, kad komunis
tai ginkluojasi. “O kuomet 
jie apsiginkluos, kas tuomet 
bus?”—klausia laikraštis.

Iš kitų šaltinių ateina 
gandų, būk nemažai revol
verių ir kitokių įrankių at
eina į Francija per Belgijos 
ir Šveicarijos sienas.

Tas viskas kelia didelį ne
rimą valdančiosios klasės 
rateliuose.

Areštai ir Kratos Del Šnipinėjimo
PARYŽIUS. — Sanryšyj 

su suimtąją amerikiečių — 
Robert G. Switz ir jo žmo
nos—pora, kuri kaltinama 
šnipinėjime, Franci jos val
džia daro visą eilę areštų ir 
kratų. Užvakar buvo pa
daryta kratos Francijos Ko
legijos laboratorijose ir ten, 
sakoma, jieškota tam tikrų 
pėdsakų. Kaip žinia, suim
tas profesorius Aubry, labai 
žymus chemikas.

Kas iš to visko išeis, lie
kasi palaukti ir pamatyti. 
Vienas dalykas dabar aišku, 
tai tas, kad Francijos milio- 
taristai ir ura patriotai 
smarkiai susirūpinę, nes jie 
skelbia, jog minėtieji šnipai 
kitom šalim išdavinėje 
Francijos nuodingųjų gązų 
paslaptis. Minėtieji nuo
dingieji gazai yra ruošiami 
sekamam imperialistiniam 
karui.

Nnri Patinanti Ilnp <Iangi minėta upė teka per Alui 1 1 allCdlllll upę Londono centrą, tai, prave-

Thames
LONDONAS. — žymus 

anglų architektas, William 
Walcot, sako, jis galįs patie-

dus ją per kitą vietą, ties 
tuo daiktu būtų galima šta- ‘ * 
tyti bųdinkai.

Inžinierius skelbia, kad 
tas darbas, kuris būtų įdė
tas upės Thames “patiesini- 
mui” pilnai apsimokėtų iš 
to biznio, kuris būtų galima 
padaryti parduodant bran-

čią per Londono širdį ir

lies valdyme. , ilgumo žemės plotą.

žinia, iki šiol Amerikos im-, ginti Thames upę, plaukiam
perialistai kontroliuoja Hai-
ti muitines ir, apskritai, “sųtaupyt” apie 900 ~pėdų
naudoja savo įtaką’tos ša- platumo ir, pusketv. mylios

Ka- giai žemę.
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“Laisvės” naudai rengtos šiemet pra- 
taogos taipgi buvo visur pasekmingos?

Keli Dideli Įvykiai
4 * ’ ' J ' . ,

J ■ ) ’ l ’

Šiomis, dienomis New Yorke įvyks net 
net keli didelės svarbos įvykiai, apie ku-

Kaip Bns?
Šitios žodžius rašant, Washingtone tar

pe valdžios atstovų, ADF lyderių ir au
tomobilių magnatų atstovų eina tarima
sis delei neprileidimo automobilių darbi
ninkų streikuoti. Streikas, kaip žinia, 
turėjo būti paskelbtas pereitų trečiadie
nį, kaip devinta vai. ryto. Darbininkai 
visur prie to uoliai ruošėsi. Bet paskuti
nę valandą Mr. Rooseveltas “pertikrino” 
'ADF vadus, kad jie streiką turi sulaikyti

• ir vykti AVashingtonan pas jį, kur bus 
padaryta konferencija.

Darbininkų ūpas streikuoti visur paki
lęs. Iš Clevelando, Detroito ir kitų mie
stų ateinančios žinios skelbia, kad auto- 

. mobilių darbininkai smarkiai išsijudinę: 
renkasi į masinius mitingus, diskusuoja 
ir riša streiko klausimus. Niekuomet tos 
pramonės istorijoj darbininkai nebuvo 
taip susirūpinę kova su išnaudotojais, į 
kaip šiuo tarpu.

Bet šis valdžios, ADF lyderių ir auto
mobilių magnatų žygis gali darbininkus 
labai sudemoralizuoti. Streikas šiuo tar
pu atidėtas iki penktadieniui, kovo mėn. 
23 d. Veikiausiai, kad Washington© kon
ferencijos dalyviai bandys jį atkelti ant 
toliau, paskui dar ant toliau, ir tuo bū- 
čhr jiems pavyks pakirst darbininkų vie- 
nypę ir užtvenkt kelią streikui. Pana- 
šiaj buvo pasielgta jau su daigeliu strei- 

xkų: l . .. :
Auto Workers’ Union™ (Automobilių 

, Darbininkų Unija), kuri yra revoliucinė 
Unija, tai numato ir ji ragina automobi
lių' -‘pratnonės darbininkus nepasitikėti 
Washington© ponais, bet imti į savo ran- 
kaš dalykų padėtį. Ji šaukia nelaukti il- 

. giau, kaip penktadienis. Penktadienį jie ' 
turi paskelbti streiką ir kovoti už sekan
čiu^ reikalavimus:

JUŽ $35 minimum savaitinę algą ir 30 va-
Isgpdų darbo savaitę.

*Už panaikinimą skubos sistemos.
rUž teisę darbininkams* organizuotis į jų 

pasirinkimo uniją.
<Už panaikinimą šnipų sistemos ir kom- 

pSničnų unijų.
JtTŽ, panaikinimą diskriminacijos prieš 

j&inuolius, moteris ir negrus.
TJž atatinkamą pašalpą bedarbiams ir už 

bedarbėj apdraudą.

s i

Antrasis “Vilnies” Koncertas — 
Didžiausias

*

Ditiugų chicagiečių “Vilnis” rašo: j
< J * ’

Sįjekmadienį, kovo 18 d*, dienraščio “Vii- ! 
nies” koncerte. buvo susirinkę apie pustre- j 
čiojtūkst^pęio įųąpnių,, Atsįįąnkiųsįeji kon- ; 
ceriu lafyu’p&tęnkinti. „Koncerte dalyvavo ! 
dailininkų, farmerių ir sndtilkių *sa,vininkų; 
buvp dąųg tikinčių—katalikų darbininkų.^ 
Reiįia pasakyti, kad šis “Vilnies” koncertas 
buvjb vienas entuziastiškiausių koncertų. 
Svetainė gana didelė, bet buvo kimštinai 
prikimšta žmonėmis. Net ir laike progra
mos žmonės, netilpdami į svetainę, buvo su- ' 
ėję “dining room” ir j “bar-room.” Pusan
tro tūkstančio sėdynių neužteko, buvo su
nešta iš “diriing room” apie du šimtai kė
džių ir stačių pagal sienas buvo pristoję , 
kaip pačioj svetainėj, taip ir ant galerijų.

Kaip žinia, šis vilniečių koncertas yra 
antras šį sezoną. Jo pasekmingurhas 
reiškia tai, kad mūsų dienraštis Chica- 
goje vis daugiau įgauna darbininkuose 
prijautėjų. Mūsų koncertai turi du tik
slu: (1) pakelti lietuvius darbininkus me- 
lulkai-kultūriškai ,ir pravesti propagan
dos už revoliucinį darbininkų judėjimą, 
(2) padaryti medžiaginės naudos mūsų 
spaudai ir visam judėjimui.

sausu sniegu. Bet ękspedi- 
•cija nepasiduoda 'ir stumia
si priekin.

Gruodžio mėn. 30 d. vaka
rę pasiektas Novosibirskas? 
Čia ilgesnė atvanga, susi
tvarkyti rūbus, apavą, 
įtepti sniegčiūžas.

Nuo Novosibirsko iki Om
sko—625 kilom. ‘

čia reikia iškęsti kova 
su “tuchta,” kuri daug bjau- į 

resne už šaltį. Viršum su
šalusio sniego susikrauna 
limpančio sniego sluoksniai j 
ir lijundra, kuri apšaldina 
sniegčiūžas ir čiuožikus 
storu ledo sluoksniu. Ne
begalima čiūžtelti ųė dides
nio) šuolio. Be to, snieg
čiūžos labai kimba ir šala 
prie a p a t i n iojo sniego 
sludkšhio. : 

. ' > f • 1--- v „ ------- , | Sausio m. 9 d. čiuožikai | 
! bet pasiryžimas - sunkumus i pasiekia Omską, bet jau' . ,

' . , -. .. i nu labai daugyksta to įau. Kurįu nef niaui

• . I i

5200 Kilometrų Sniego Čia- 
v 4 « .

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
871 Lake St., Newark, N. j.

Telephone: Humboldt 2-7964

t • 
——t

D A RBI'NINK U 
SVEIKATA

žomis per 84 Dienas
84 DIENOS NUO IRKUTS

KO IKI MASKVOS
“Liet Žin.” paduoda:
1983 m. lapkričio mėn. 30 

d. penki Irkutsko garnizo
no rjaudon^rtaieęiaij išvyko 
sniegčiūžomiš j įį ? Maskvą.

vis į turi 22; H. ' ahižfaus, se
niausias—25 | motus. Visi 
penki įęrįi į iššįfeeiniravę 

; irj .įgudę išpurtė. į j į.
> i Po 84; dįerių, vą^rio mėn.
21 d; W irį.l š|iegčiūžininkai 

‘pasiekę} jM^kvaj kasdien 
nučiuozdami jx> j 78^—80 ki
lometrų. Tai buvo sunku, i 
i . '• ■V t i

■L

riuos tenka, pasakyti bent po keletą žo- Jaurtiaųsiaš kbmanctos daly-
džių. ' ' H

Štai šiandien, kovo mėn. 23 d., paside
da Komunistų Partijos Antro‘Dįštrikto 
konvencija-suvažiavimas, kurisj ibtiš i ati-i 

. darytas masiniu 'mitingu, įvyksiančių' 
Bronxo Coliseume, New Yorke J įDiątrikfj 
to delegatų konvencija tęsis šfeštądįdnį iiį j 
sekmadienį. New Yorko Kompartijos aiM! 
triktas yra kol kas didžiausias distriktaš, 
susidedąs iš keletos tūkstahčių narių ir 
jis vaidina labai svarbų vaidmenį, nes jo 
ribose įvyksta didelių darbininkų sti’ei-; 
kų, kuriems vadovauja komunistai arba 
jų prijaūtejai. Todėl ši konvencija bus 
labai svarbu ir kiekvienam darbininkui 
verta atsilankyti į masinį mitingą.

Sekmadienį įvyksta kitas didelis masi
nis mitingas—Madison Square Gardene, 
New Yorke. Šis šaukiamas bendro fron
to, sudalyto kovai prieš atleidinėjimą iš 
CWA darbininkų. Jis prasidės 2 vai. po 
pietų.

Ketvirtadienį, kovo 29 d., kaip pirma 
valanda po pietų, New Yorko darbinin
kai šaukia vienos valandos streiką pareiš
kimui protesto prie^>valdžios pasirįžimą 
atleisti iš CWA darbų šimtus tūkstančių 
New Yorko apielinkėje darbininkų. 
Streikas turi didelės politinės reikšmės' 
Prie jo reikalinga gerai pasiruošti. Ma
noma, kad ir kituose miestuose darbi
ninkai panašiai darys. ,

Sekmadienį, beje, Lietuvių Jaunimo 
Nacionalis Komitetas ruošiu nepaprastą 
pramogą (Klaščiaus Svetainėjė, Mašpe- 
the) ^Laisvės” preso pirkimo fondo nau
dai. Tai taipgi svarbus parengimas ir 
jis reikalingas skaitlingo darbininkų pa
rėmimo.

Šitie visi didžiokiški parengimai paro
do būtent vieną: prasideda didesnis ir 
galingesnis darbininkų judėjimas. To ju
dėjimo atskiriems įvykiams dažnai esti 
jau permažos pačios didžiosios New Yor
ko miesto svetainės?

Drg. Žalpis Atsako
f

Kuomet mūsų spaudoj buvo pranešta, 
kad buvęs amerikietis d. Žalpis, kuris 
dabar veikia So v. Baltarusijoj, tapo pa- 
liuosuotas iš lietuvių mokyklų inspekto
riaus pareigų ėjimo, tai Prūseika tuomet 
daug plepėjo, skelbdamas, būk dabar .d. 
Žalpiui jau būsią blogai, būk čia “buvęs 
Angariečio darbas,” ir t. t.

Drg. Žalpis, atsakydamas (per “Vil
nį”) tiems ponams, be kitko, pareiškia :

Jeigu mane Liaudies šv. Komisariato 
kuopelė BK‘P (b) paliuosavo nuo pareigų 
Lietuvių ihspėktoriaus ir pasiuntė ’ BKP 
(b) CK žipionTlž tąi, kad aš pavėlinau ęr- 
ganizuot lietuvių mokyklų kųrsuę paaukšti
nimui kvalifikacijos 10 dienų, tas ,parodo, 
kaip Kompartija atydžiai seką kiekvieną 
komunistą,! kaip jis vykdo praktikoj leni- 
nistinę načionalę politiką. Ęeikia žinoti ir 
tai, kad Kį? (b) SSSR yrą tyirtai discipli
nuota orgiįnizaciją ir kiekvienas komunistas 
privalo pildyti partijos nutarimus ne žo
džiais, o darbu.

Baltarusijos K.P. (b) CK pasiuntė mane 
dirbti komisariatan sunkiosios pramonės, 
Techpropu (propagandistu technikos). Dar
bas dar atsakomingesnis negu dirbau.

Niekas mane neareštavo, neteisė ir ne
šaudė*. Esu gyvas, sveikas ir^h'bu man pa
vestam 
darban

Apie Žalpio 
•rpenševikai. Kaip vieniem, taip ir ki
tiem šis pareiškimas bus sunku skaityti, 
nes jis svilina jiems akis.

Savu laiku tie ponai panašių paikybių 
prirašė apie dr. S. Matulaitį.

t

darbe. Su mano perėjimu kitan 
nieko bendro neturi d. Angarietis.

“sušaudymą” plepėjo

nugalėjo.
? Starto Diena Sniegčiūžinin- Aplinkybės i

kai Pajuto į Didelį Susijau-. Šaltis siekia 20 laips. tDie- 
dinimą nos ^e vėjo. Sausio

■ \ J . m. 15 d. pasiekiama Išima,
Jų nejaudino 5200 kilo- 21 diena—Kamišlova, o 23 

metini distancija, bet jaudi- _ .'Sverdlovska
no tos ceremonijos, kaip jie 
išlydėti. Lygiai 12 vai. or
kestrui grojant, minios, ly-

antrą rytą'! v 
ir oras—geri.

Sausio
m. 15 d. pasiekiama Išima,

Sausio 26 d. čiuožėjai pra
deda atakuoti Uralo kalnų 

. v._v. . . . .V1 . : Kelias eina kalnudmn smegciuzimnkai brfaun bed /
have is Irkutsko. Pnesais I -m h. u kliais. Atro. 
milzuuskos smego dykumos, d kad šito^ kH nesi. 
sniegas su smėliu.

Pirma dieną dideliu var
gu pasiseka nučiuožti vos 
37 kilometrus. Kitą dieną 
sniegčiūžininkams tenka ko
voti su aštriu, snieguotu

1 “buranu.” Vėjas pučia tie
siog į akis. Tenka ant pe
čių nešti sniegčiūžas ir ei
ti pėstiems. Nuo Suchovs- 
kos tenka eiti 60 kilom, pės-

i > tiems prieš;,siuntantj vėją. 
Suchovskos gyventojai klau
sia, koks jų .tikslas ir išgir-j 
dę, kad Maskva, pagalvoję 
atsako:

.—Ne.., to jūs nepadary-l 
site. 5200 kilometrų nenu-! 
galėsit!

Gruodžio 3 d. sniegčiūži- 
ninkai palieka Maltą ir. čiuo
žia Čeremchovos linkui. Ke
lias lengvas, šalčio 37 laip.! 
Stilius ir tempūs jau išdirb-! 
tas. 47 kilom, atstumą 
tarp dviejų miespiukų pa
siekia gana lengvai.

Penkta dieną jau musku
lai neskauda. Laikas labai 
geras, ir čiuožikai greit 
stumiasi į priekį. Gruodžio 
4 d. pračiuožti jau 67 kilom, 
nuo Čeremchovos iki Zalari, 
o kitą dieną nuo Knituno 
iki Tulumo jau 80 kilom. 
Paskiau Tulumas—Nižnen- 
ginskas — 126 kilometrai.

Gruodžio mėn. 18 d. pra- 
čiuožta jau 1000 kilometrų. 
Pirmasis tūkstantis čiuoži- 
kąrns davė daug. ■ Jiė jau 
moka geriau taupyti jėgaš 
ir saugoti sniegčiūžas. Gu
miniai batai netinka tokiai 
didelei distancijai, Taipogi 
pers tor as apdarau.

Tolimesnę; kelionę čiuoži
kai tęsia vasariškai apsii-en- 
gę. Visur pakely juos su
tinka gyventojai ir kiekvie
nas, kaip galėdamas, sten
gias padėti. ’ ■ '

Gruodžio 25 d. Čiuožikai 
turi pergyventi naują sun
kų bandymą. Marinską— 
Novosibirskas1 , 373 kilom, 
distancija. Visą laiką vėjas 
pučia veidan ir šaltis siekia 
45—50 laipsnių! Nepasistū- 
mėji nei 10 metrų, o nosis 
jau balta ir ji tenka trinti

KOJOS PRAKAITUOJA. 
PLEISKANOS

Prašau duoti ai
“Laisvę” mūsų
esu 28 metų vyras, 5 pėdų 8 
colių, svėrių 160 sv. Dirbu 
krautuvėj. Man kojos I labai 
prakaituoja. Eidamas gult 
kai nusiaunu pančiakas, tai 
būna kaip iš vandenio ištrauk
tos.' Malonėkite parašj'ti, ko-l 
kiais vaistais galiu sustabdj'-ti' 
tą prakaitkvimą ? Jei sustab
dysiu kojų prakaitavimą, ar 

'nebus sveikatai pavojinga?
Į Antras dalykas, galvoj tu- 

: pleiskanų, iš 
kurių net plaukai daros retes
ni. Ir man labai kenkia tas 
niežėjimas galvos. Išprausiu 
galvą karštu vandeniu, i ant
rą dieną ir vėl pilna galva 
pleiskanų. .

ATSAKYMAS
Jums labai kojos šlapiuoja. 

Kitiems pažąstės labai prakai
tuoja, kitiems taip kokia vie
ta. Dėlko esti tokių netvar- 
kumų su prakaitu ? Dažniau
sia yra kokia priežastis visa- 
ine organizme. Kaltais tai 
yra pasėka kokios rimtos, iš- 

Kartais tai 
paeina nuo ilgo nuovar
gio, nuo didelių pastangų, be 
atatinkamo maisto ir poilsio, 
žinoma, visa tai pakrikdo ir 
apsilpnina endokrinines liau
kas, akląsias, betakias, viduji
nes liaukas, o tada jos nebega
li ger'ai sdvo daugiariopų pa-j 
reigų eiti.

oda nelabai kokia, tai, be 
abelnos higijenos, da ir liaukų 
preparatai galės ką padėti i i p*<;p<vracai K<t pauei,tsakyma perit^ \ , ..a. . j* -y j Ypač kakhnes, skydines hau- 

brangią. As^^ kurj kontroliuoja odą

Komandos vedėjas nuolat 
kartoja:

—Atsargiai!
Nuo Sverdlovsko iki Kra- 

snuofimsko tenka čiuožti 
tiesiog prieš vėją. Sniegas 
satisas, sniegčiūžos dažnai 
nugrimsta sniegan, kaip į 
chlorodonto1 miltelius.

Sausį© 30 dieną Uralo 
kalnai jau užnugary. Va
sario mėn. 4 d. čiuožikai pa- 

| lieka Sarapulį. Priešais pu- 
I čia smarkus, sausas vėjas, 
j kuris keičias su “purga” ir 
i “buranu”—baisiomis sniego 
pūgomis. Šie neprašyti 

i “palydai” čiuožikus seka 
, 380 kilom.—iki Kazanės, 
kuri pasiekiama vasario

! Vasario mėn. 10 d. su- 
tvarkę s a vo inventorių, 
sniego dykumų nugalėtojai 
traukia toliau. Tempas grei
tinamas. Rankų ir kojų 
muskulai ritmiškai 
bet sniegas kerta į 
neleidžia žiūrėti.

Iki Maskvos jau
Laikas šiltas, kaikur iš pas
kutiniųjų tenka imtis su- 
atodrėkiu. Čiuožikai .jau 
nebeabejoja del savo perga
lės—juos dabar pirmyn va
ro jėga kaip nors greičiau 
pasiękfi Maskvą. e . 
; Pagaliau—MąsKva.; Rau
donoji'-aikštė. '.Tūkstančiai 
žmonių, kurie lauke čiuoži- pOgių priešakiu ? ir velkama^' 
kų.' < Jiems ’iškeliamos mil- arklio užmuštas, 
žįniškos ovąčij os.

dirba, 
akis ir

netoli!

Redakcijos Atsakymai
T a c o m ą , 
J. Kaškiąu- 
“Laisvę” pa- 
Jeigu asmuo

F. K—nei, 
Wash.—Dr. J. 
čius duoda per 
tarimus veltui, 
klausė pas jį ‘ patarimų ir
dar nematė laikraštyj atsa
kymo, tai veikiausiai del to,i 
kad draugas daktaras tų 
prašymų patarti labai daug 
turi ir atsakinėja pirmiau į 
tuos, kuriuos pirmiau gavo. 
O gal minėtas užklausimas 
jo nepasiekė? Gal galėjo

ir jos prievoles. < Gaukite 
“Thyroid tablets, gr. V2, No. 
100.” Išpradžių, per piritą 
savaitę, imkite 'po vieną t 
letėlę prieš pusryčius, taf 

' vieną kasdiena. Antrą? 
■vaitę daugėliau : po vieną p 
pusryčius ir pietus. Trečią 
vaitę po vieną prieš valgį, 
po 3 kartus kas diena. Ketvir
tą savaitę po vieną prieš val
gį ir gulant, tai po 4 kasdiena. 
Paskui keletą dienų visai jų 
neimkite, o tada ir vėl pradė
kite, perijodiškai,—-išpjrmo po 
vieną į dieną, paskui po dvi, 
paskui po tris ir tt. Vartokite 
šį preparatą mėnesių mėne
siais?

Imkite lodo tinktūros, po 
lašą dukart kas savaitę.

Iš vaistinės parsineškite 
“Formaldehyde solution, 3 
ozs.” Visą tą bonkutę įpilkite 
į puskvortę ir primaišykite 
vandens. Tuo skiediniu tepki
te kojų papadeš, po kartą kas 
diena, kokią savaitę. Ir to' pa
ties skiedinio įpilkite truputį Į 
vieną batą, pavartaliokite, pa
teliūskuokite gerai. įpilkite iš 
to bato į kitą, kurį irgi pate
liūskuokite. Padžiaukite ba
tus visai parai, o paskui, galite 
jau avėti. Kojines irgi suvil
gykite tuo skiediniu ir išdžio
vinkite, per porą karių.

Pleiskanoms naikinti parsi
neškite trinamojo alkoholio, 

Jūsų nuotikyj gal ką reiškia “Rubbing alcohol” ir paprasto

sa\

tai

ir nusistpvėjimas, ilgas ant ko
jų stovėjimas suslėgt’oj krautu
vės atmosferoj.

Sumažinti toks prakaitavi
mas galima ir pavojaus nesu
daro. Kiek galima, visame 
kame prisilaikykite higijenos 
dėsnių. Geras maistas, poil
sis, saulė, oras, pasivaikščioji
mai, gera nuotaika ir tt. daug 
Jums padės netik su tuo pra
kaitavimu, bet ir su pleiskano
mis.

Kadangi Jums netik-, kojų 
prakaitavimas, bet ir galvos

borakso. Ištarpinkįte du šauk
štu borakso j kvortą šilto 
vandens, tai turėsite visą kvor
tą skiedinio. Darykite šitaip:

Mazgokite galvą kas dieną, 
paprastu būdu. Išsimazgoję, 
suvilgykite galvą trinamuoju 
alkoholiu, ir už kelių minučių 
nusišluostykitę. Kitą dieną 
vilgykite borakso skiediniu. Ir 
taip kaitaliokite, tai alkoholiu, 
tai boraksu vilgykite. ir vis 
pirma to nusiprauskite galvą.

Jei šitaip darysite, Jums vi
sa kas pasitaisys.

IŠ LIETUVOS
ARKLYS UŽMUŠĖ JUO VA

ŽIAVUSI GIRTĄ ŽMOGŲ
UTENA. Vasario 9 d. Gali

nių kaimo, Užpalių vai. Masiu
lio tarnas Baukys Jurgis Ute
noj pardavęs bekoną pasigė
ręs važiavęs namo ir sekan
čios dienos rytą už Pilvelių 
kaimo rastas negyvas: užmuš
tas.

Pravedus kvotą nustatyta, 
kad būdamas girtas bus pats 
įsipainiojęs vadelėsna iškritęs

Pakeistas Svetimšalių Darbo 
Leidimų Mokestis

10 lt.. 6 mėn. 60 lt., per 
tus 120 It.

Visi kiti> darbininkai ir 
nautojai moka tam tikrą
kestį, bet ne daugiau kaip 60 
lt. per metus.

me-

tar- 
mo-

NUTRAUKĖ PAŠALPĄ
RASEINIAI.

šeinių Ugniagesių d-ja gauda
vo iš miesto - valdybos metinę 
2,000 lt. pašalpą. Dabar a išs
kridęs valdyba, tvirtindama' 
miesto, biudžetą, šią sumą vi
siškai ..išbraukė. Tuo gyvento
jai labai nepatenkinti, nes 
Ugniagesių d-ja yra vieninte
lė, išlaikanti gaisrinę, mašinas 
ir kjf. ir nutraukus pašalpą, 
d-ja gali patekti sunkion pa
dėtim

Iki šiol Ra

PRASIDĖJO BATSIUVIŲ 
STREIKAS

Vas. 26 d. Kauno sustr^fka-
(batšiu-

bo leidimus metams mokėda-Į 
vo' 5 lt. Dabar ministe/’ių kabi
netas tą mokestį pakeitė tuo 
būdu, kad dvasiškiai, inžinie
riai, gydytojai, visų mokslo
įstaigų personalo tarnautojai, vo apie 50 “šteperių 
tame skaičiuje ir mokytojai, viai, kurie gamina viršutines 
valstybės ar savivaldybės tar-' batų . dalis). Streikas apėmė 
nautojai. • tame skaičiuje ir 
Klaipėdos autonominių įstaigų 
tarnautojai' moka: iki 1 mėn.

kokia klaida užantrašavime 
pasitaikyti ? Reikia parašy
ti jam antru kartu.

Streikas apėmė 
apie 20 batų dirbtuvių.

Sustreikavę todėl, kad darb
daviai esą labai numušę atly
ginimą. “štepęriai” per .sa
vaitę uždirbą ne daugiau kaip 
10rl2 lt. dirbdami per dieną 
po 12 valandų. Jie reikalauja 
pakelti atlyginimą 20%.
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Worcester, Mass.

Bedarbių Kovos 
Ir Laimėjimai

pitalizmą. Kunigija 
mums nepagelbės.

Buvęs Parapijonas.

nieko pjjgĮg Kia^išiniiį Vakarienė 
atą

' uiaeie Maus
Už Čampion

padarė P-niai N neseniai

Grigaitis Su Karalaite 
Darbininkus Apgaudinėja

Kovo 4 čia buvo atsibalado- 
jęs “Naujienų” bosas P. Gri-

Kuomet Pittsburgho miesto 
valdininkai, taipgi ir Alleghe
ny pavieto viršininkai paskel
bė, jogei bus sumažinta bedar
bių pašelpa 25 nuošim., vi
sos šios apielinkės bedarbių
tarybos sudarė vieną dieną de-igaitis ir atsivežė su savimi tū

lą mergšę, kurią jis vadina) 
“lietuvių karalaite.” Jisai taip
gi gavo keletą kitų pagelbi- 
ningų ir surengė savo pramo
gą, kuri gana kūdai atrodė, 
nes publikos nedaug tedalyva
vo.

Apie darbininkų kovas, be 
abejonės, P. Grigaitis nekal
bėjo, nes tas jam ir nerūpėjo, 
jisai tiktai gyrė savo gazietą 
ir taipgi tą mergšę. Vadina
si, jisai su “karalaitėmis,’ 
ri užbovyti darbininkus, 
jie nemąstytų apie savo 
gus ir nekovotų.

Jam čia pagelbėjo ir 
Baltrušaitienė, kuri, 
buvusi “kairiausia,
bendrai su fašistais darbuoja-

Darbininkas.

monstracijas prie Welfare 
įstaigų ir pridavė savo reika
lavimus. Padarytas geras 
spaudimas. Šimtai darbinin
kų apgulė kiekvieną Welfare 
įstaigą. Viršininkai nusigan
do ir davė užtikrinimą, kad 
šiuo laiku nemažinsią > pašel- 
pos.

Bedarbių tarybos ir toliau 
veda kovas prieš kiekvieną 
viršininkų pasikęsinimą 
bedarbius.
laujama nepaleisti 
CWA darbininkų, 
jama- daugiau drabužių, 
avų, anglies ir tt. Kur tiktai 
bedarbiai geriau organizuotai 
veikia, visada išsikovoja 
giau pašelpos. Bet kur 
žiau organizuoti, arba 
neorganizuoti, tai ten ir 
bar daugelis šeimynų 
negauna.

Demonstracijoj prieš karą 
ir fašizmą bedarbiai per savo 
Bedarbių Tarybas, iškėlė sa
vo obalsius prieš mažinimą 
pašelpos, už bedarbių ^apdrau- 
dą ir tt. Pasiuntė delegacijas 
pas viršininkus. Tokia akci
ja taipgi pusėtinai paveikė. <x>raugi'jos

prieš
Ypatingai reika- 

iš darbų 
Reikalau- 

ap-

dau- 
ma- 

visai 
da-

nieko

Bet tie ponai nesiliauna pla
navę mažinti pašelpą ir atlei
dinėti bedarbius iš CWA dar
bų. Bedarbių Tarybos ir vėl 
šaukia darbininkus prie kovų. 
Ypatingai kviečia rengtis prie 
gegužinės demonstracijos. Šau
kia masinius mitingus, organi
zuoja naujus bedarbių tarybų 
blokus, 
burghe)

North Sidėj

no- 
kad 
var-

Dr. 
pirmiaus 

dabar 1

Kvietimas Konferencijon 
Prieš Karą ir Fašizmą
Kovo 25, LMD Svetainėj, Pitts
burgh, Pa. Įvyksta Konferenci

ja. Pradžia 2 valandą po

Vasario Liet, 
įvykęs 

įvairių sriovių veikėjų suvažia
vimas nutarė šaukti visų drau-. 
gijų atstovų konferenciją del 
bendro pasitarimo ir sudary
mo komiteto veikimui prieš 
gręsiantį būsiančio karo ir pa
saulinio fašizmo pavojų žmo
nijai.

Japonija atvirai grąsina

22, Sūnų 
. svetainėj

(Pitts- karu> Vokietijos fašistų vadas 
padaryta piogreso. pjjt]erįs susitarė su Lenkijos 

Keliose mokyklose sušaukt* diktatorium Pilsudskiu pra. 
masiniai mitingai ir suorgani- plgsti sav0 rubežįus> sunaikin. 
zuota naujos bedarbių tary- mažąsias Pabaltos valstybė- 

r.-.-. •, .v. les, taipgi ir Lietuvą. Austri-
North Sidėj geras skaičius jos p0ufUSS0 valdžia,' susita-

pra

bos. les, taipgi ir Lietuvą. Austri-
lietuvių • darbininkų dalyvauja 
Bedarbių Tarybų veikime. So
ho ir South Sidėj labai mažai 
lietuvių tedalyvauja. Turime 
daugiau rūpintis tuo svarbiu 
darbu.

Bedarbis.

NeprigulmingŲjy Kunigy 
Misijos

Balandžio 1, 1934, L.M.D*
Svetainėj, 142 Orr St.; Pra

džia 7:30 v. v.; Įžanga 25c.

Nuoširdžiai visus prašome 
atsilankyti į mūsų šį nepapras
tai gražų parengimą, kuriame 
atsibus netik kiaušinių valgy
mo vakarienė, bet ir kiaušinių 
mušimo čampionatas. Už 
tvirčiausio kiaušinio laimėji
mą čampionui skiriama $5.00 
vertės dovana. Be to, bus ir 
Kitokių pasilinksminimų n 
draugiškų diskusijų apie šių 
dienų gyvenimo bėgamus rei
kalus.

Draugiškai užkviečia visus 
Amerikos Lietuvių Darbininkų 
Literatūros Draugijos 
kuopa, Pittsburgh, Pa.

už i cento elektros vertes

ŠTAI TIE DARBAI:

33-čia

DETROIT, MICH.
Gailestis Velionio A. Čelkio

APLA 47 kp., laikytame su
sirinkime, "kovo 11 d. finansų 
sekr. J. K. Alvinas, duodamas 
mėnesinį raportą iš kuopos 
darbuotės, pridūrė ir tai, kad 
mirė APLA Centro pirm. A. 
čelkis.

Kuopos nariai gailestingai 
pareiškė savo mintis link d. 
A. Čelkio mirties ir nutarė 
pasiųsti gailesčio laišką APL 
A centrui ir į Pittsburgh o Ži
nių Skyrių.

Mes, APLA 47-tos k p. na
riai, pareiškiame gailestį d. 
A. Čelkiui, kad jis mirė ir ži
nome, kad velionis A. Čelkis 
darbavosi nuoširdžiai del AP 
LA org. ir vedė kovą prieš 
Rodgerio bandymus užpulti ir 
ardyti bendrą darbą APLA 
Centre ir kuopose. Ir savo 
urėde darbuodamasis velionis 
užbaigė savo gyvybę. Ilsėkis, 
drauge, šios šalies žemelėj.

APLA 47-tos Kuopos Sekr.,
J. K. Alvinas.

SHAMOKIN, PA.

Komiinistų Partijos Valymas
Per ilgą laiką darbininkiško 

judėjimo šaknis oportunizmas 
čionais graužė. Grupių ir as
meniški vaidai masinėse organi
zacijose, k. t. Bedarbių Tary
boj, IWO lenkų kp., lenkų dar
bininkų kliube santaiką ir ko
vą prieš skriaudas paralyžiavo.

Komunistų Partijos vadai iš 
Scranton, Wilkes Barre, She-1 
handoah, Minersville ir Phila-i

rus su Italijos fašistais, skan
dina kraujuose biednuomenę.

Reikia todėl bendrai veikti, 
kad pagelbėjus apsiginti nuo 
tos nelaimės. Tam tikslui ir 
šaukiama konferencija. Kvie
čiame kiekvieną draugiją iš
rinkti delegatus: 1 deiegatą 
nuo 20 ar mažiau narių; ku
rios draugijos turi daugiau ne
gu 20 narių, gali siųsti dele- 

igatus nuo kiekvienos 20-ties
Pittsburghe buvo surengtos narių.

“tautiškos” bažnyčios misijos, j Pasitikėdami, kad mūsų at-
Kalbėjo net trys kunigai. Bet įsišaukimą priimsite ir pasiusi-j delphia, 11 kovo, 1934, suvažia- 
nieko naudingo delei darbiniu- te delegatus į konferenciją ko- vo, susišaukė visus vietinius ei- 
kų jie nepasakė. Jie daugiau- vo 25 d., L.M.D. svet., 142 Orr linius Kompartijos narius, per 
šia akėjo Romos bažnyčią, oet St., iš anksto tariame širdingai i ištisą dieną visi bendrai ir liuo- 
pasirodo, kad ir jie paty» ne-1ačiū. į-'”’ —«•’;
geresni. Kunigas Vypartas ga
li būt geru pavyzdžiu. Jisai 
čia apiplėšė savo parapijonus 
iki gyvo kaulo. Daugelio pa- 
rapijonų paskutinius centus 
atėmė, skolindamas arba ki
taip <vy Įjodamas

Su pagarba,
Laikinas Komitetas, 

Pirm. P. J. Martinkus, 
Sekr. Jonas A. Katkus, 
Ižd. Jonas Urbonas.

P. S. Konferencijos reikalais
taip<vyĮjodamas. Dabar jisaijgalima rašyti sekamu adresu: 
jau kitam miestely, Westville,!J. A. Katkus, 1122 Beaver 
Ill., kitoj tautiškoj parapijoj.! Avė., N. S. Pittsburgh, Pa. 
Pasimaino parapijomis ir vėl 
plėšia biednus darbininkus.

Kuomet darbininkai skelbia 
prieš bosus kovą, streikuoja, 
dalyvauja demonstracijose, tai 
tie kunigai, nežiūrint kokios 
religijos, nieku neprisideda 
prie darbininkų, bet dar drau
džia jiems tose kovose daly
vauti. N.S. Pittsburghe kai 
tie trys kunigai kalbėjo, tai 
jiems buvo pastatytas klausi
mas, koks skirtumas tarp jų ir 
Romos kunigų, kuomet vieni 
ir kiti niekur neramia darbi
ninkų judėjimo, bet dar ken
kia, tai visi trys pasigriebę 
kepures išbėgo iš svetainės vi
sai neatsakę tokio svarbaus 
klausimo.

Visiems bendrai darbinin
kams reikia organizuotis ir ko
voti prieš bendrą priešą, ka-

Plieno Darbininkų 
Susirinkimas

Pėtnyčioj, kovo 
Lietuvių Mokslo 
Svet., 142 Orr St., 
Pa.

1934,

ko-

23,
Draugijos 

Pittsburgh, 
Plieno darbininkai ir be

darbiai kviečiami šiame susi
rinkime dalyvauti. Bus geri 
kalbėtojai ir bus aptarta, kaip 
geriau susiorganizuoti ir
kios organizacijos geriau gina 
darbininkų reikalus. Ką reiš
kia kompaničnos unijos ir 
kaip sudaryt bendras darbi
ninkų veikimas dirbtuvėse 
prieš algų kapojimą ir darbo 
sąlygų bloginimą. Pradžia 
7:30 vai. vakare. Kviečia vi-, 
sus,

Plieno ir Metalo Darbininkų 
Industrinė Unija.

lig*.
7:30 a. m. Išsunkė orindžio" sultis 

pusryčiams šeimynai
7:45 a. m. Išplakė kiaušinius pa

prastai kiaušinienei (ir 
išėjo ji minkšta kaip iš
purenta)

10:32 a.

11:05 a.

11:36 a.

m.

m.

m.

12:01 p. m.

3:18 p.

5:26 p.

6:15 p.

1 min.

•% min.

Suplakė kiaušinius, svie
stą i • cuki-ų ir išmaišė 
tešlą pyragaičiui (py
ragaičiai ix> išmaišymo 
elektrinių maišytuvu yra 
švelnios, lygios sudėties)

Išmaišė virtą apcukravi- 
mą pyragaičiams
Padarė maišymą saldai
niui parduot parapijinėj 
pyragaičių ir saldumy
nų pramogoje
Suplakė Smetoną uždėt 
ant drebučių, juos pa
gardinant vaikų užkan
džiui

m. Sumaišė Jonukui gėri
mą iš kiaušinių ir kt., 
parėjus jam iš mokyklos

m. Išplakė majonėzę salo
toms (nesmagus, laiką 
eikvojantis darbas, ran
komis jį dirbant, bet 
visai nėra vargo su mai
šytuvų)

m. Sugrūdo bulbienę vaka
rienei (ir kokia ji bu
vo smulki ii' švelni 1)

13 min.

4

2’A

1

1%

7

2

min.

min.

min.

min.

min.

min.

YRA daug paprastų prietaisų, 
kurie padidina jūsų Maišytu
vo naudingumą.. . mėsų ir dar

žovių kapotojas, Taikytojas, su- 
smulkintojas kaip į valaknas, 
peilių galąstuvas. P-nia N—ti
kisi juos greit įsigyti todėl, kad 
žino, jog jie sutaupys jai laiko 
ir darbo. Be to, tik dalį cento 
telėšuoja.

10:14 p. m. Sumaišė selykluoto. pie
no gėrimą šeimininkui 
einant gult

P-nia N ' • - tyčia pasižymėjo, 
kiek ima laiko kiekvienas toks 
darbas. Tada ji atsisėdo su savo 
vyru ir apskaitliavo, kaip mažai 
telėšavo dirbant Maišytuvu tą die
ną... pusė cento... Nėr ką nei 
kalbėt—Elektra pigi 1

1 min.

PASIŽIŪRĖKITE įdomių mūsų parodos 
rodymų, kaip jais dirba. Mes patys ten

tus. pirkti pas Elektros Prietaisų Verteivius ir Departmentinėse Sankrovose.

kambariuose išstatytų elektrinių Įtaisų ir pa
jų nepardavinėjamo. Jūs galite šiuos produk-

THE NEW YORK EDISON COMPANY . BROOKLYN EDISON COMPANY, INC.
THE UNITED ELECTRIC LIGHT AND POWER COMPANY ,

NEW YORK AND QUEENS ELECTRIC LIGHT AND POWER COMPANY

Kovo. 11-tą dieną Aido Cho
ro Moksliška ir Kultūriška 
Grupė surengė pirmą viešą su
sirinkimą formoj diskusijų. 
Tema: “Karas Ir Fašizmas.” 
Susirinko geras būrys jaunuo
lių ir keletas suaugusių drau
gų ; dauguma išsireiškė savo 

i nuomofies kaslink dabartinių 
kapitalistinių žygių, vedant 
mus prie karo ir fašizmo. 
Pirm pradedant diskusijas, 
draugė J. Valentukevičiutė, 
kuri, su B. žemeikiute, atsto
vavo chorą Jaunuolių Sky
riaus American League 
Against Wai’ And Fascism 
Konferencijoj, vasario mėnesį, 

i davė raportą iš veikimo 
konferencijoj ir išreiškė 
tarimą tos konferencijos
link kiekvieno jaunuolio už
duoties skleisti propagandą 
prieš šituos gręsiančius pavo
jus. Prie to, draugas V. Su-

1 kaskas davė interesingą ir 
svarbų išaiškinimą apie fašiz
mą: kas jis yra, kaip prie jo 

I prieina ir eilę kitų faktų. Tas 
i pakalbėjimaš šito jauno drau- 
I go buvo labai svarbi dalis su
sirinkimo. kadangi tuo būdu 
padarė aiškesniais daug da-

toj 
pū
kas

Ateinantį nedėldienį, kaip 
2:30 po pietų, ši pati grupė 
rengia debatus: ‘Ar N.R.A. 
Padarė Darbininkų Sąlygas 
Geresnes ?”

žada būt geri ir karšti de
batai. Tai kviečiam visus, jau- 

! nūs ir senus dalyvauti ir iš
girsti šią grupę išsireiškiant 
šiame klausime. Susirinkimas 
bus laikomas Lietuvių Svetai
nėj, kovo 25-tą dieną, 2:30 
vai. po pietų. Nepamirškite 
vietą ir laiką.

____________________ JM—I." I .... ............

Telephone Stagg 2-4408

■ A. RADZEVIČIUS 1
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoja tin

kamai ir už prieinamą kainą 
Parsamdau automobilius vestu

vėm, parčm, krikštynom ir kito
kiem reikalam.
402 Metropolitan Avenue 

i. (Arti Marcy Avenue) 
BROOKLYN, N. Y.

ir 7 dol. iš Bedarbių Tarybos 
paėmė, nepasakydamas, kad 
Komunistų Partija' jam kelionę 
ir kitas išlaidas padengė. Drg. 
Mallaffy visus Kuchinskio žy
gius teisino ir gyrė. Naujus 
Partijos narius nemokino, bet 
komandavojo ir niekino. \Už 
viską sau garbę plėšė. Su fi
nansais neteisingai elgėsi.

Po ilgų visos dienos smulk
meniškų nagrinėjimų, visi eili
niai nariai ir vadai vienbalsiai 
nutarė':

1. Suspenduoti A. Mallaffy 
ant trijų mėnesių. Per šį lai
kotarpį M. negali Partijos susi-

) rinkimų lankyti, bet jos visus 
• nutarimus 100 nuoš. turi išpil
dyti. Kad įrodžius savo ištiki
mybę Komunistų Partijai ir vi
sai darbininkų klasei, A. Malla
ffy turi darbuotis masinėse 

i darbininkų organizacijose, k. t. 
Bedarbių Taryboj, moterų sky
riui ir tt. Turi viešai susirin- 

) kimuose pareikšti, kad Komu- 
V į nistų Partija jį ant 3 mėnesių 

suspendavo, nurodant už ką su
spendavo ir savo darbais įrody
ti, kad daugiau tų savo silpny
bių nekartos.

2. Visi nesusipratimai tarpe 
Mallaffy ir eilinių narių discip
linuotai, momentališkai užbaig
ti.

Komunistų Partija nebando 
nei vieną darbininką už jo silp
nybes nužeminti, bet daro vis
ką, kad pataisyti, iš buržuazi
nių pelkių ištraukti. Todėl to
kią lengvą pabaudą nutarė. Vi
si energingai, rankų pakėlimu 
(ir pats Mallafy), balsavo. Po 
susirinkimo visi vietiniai drau
gai gėrėjosi ir džiaugėsi, kad 
pirmą tokį teisingą teismą sa
vo gyvenime yra matę.

K. Arminas, Sek. Org.

SO. BOSTON, MASS

ardytoją.
Dabai- vėlei norėjo kalbėti, 

bet žmonių nebuvo, nesusirin- į 
ko. Tai gera pamoka renega- Į 
tu i.

B. Andrius.

SKAITYK LAISVE
IR KITIEMS UŽRAŠYK

Į sai nesutikimų priežastį disku- 
isavo; visi .kalbėjo, kiek kas no- 
I rėjo ir ką tik norėjo. Po kiek
vieno kalbos, smulkmeniški i 
klausimai ir • atviri atsakinėji-i 
mai ėjo. Kiekvienas eilinis na-' 
rys, po jo kalbai,’ buvo klaus
tas, ką jis mano reikėtų dary
ti? Visi, be išimties, kaltino 
seniausią Partijos narį draugą 
August Mallaffy, kaipo 
nesutikimų gimdytoją.

Iš apkaltinančių faktų 
rodė, kad drg. Mallaffy 
naudojamas buržuazijos agento 
mūsų eiles demoralizuoti. Pa
aiškėjo, kad turčių klasė ne vien 
su spėka: valdžia, policija, bei 
kalėjimais mūsų Kompartiją 
d’rdo, bet ir iš vidaus, frakci
nėj kovoj, mūsų vieningą ko
vą prieš' skriaudas trukdo. 
Paaiškėjo, kad John Kuchinsky, 
vadas Bedarbių Tarybos Sha- 
mokine, nuo Northumberland 
County detektyvo, kalėdų dova
noms “kalakutą” gavo; nuo 
vyriausio County Emergen
cy Relief administratoriaus žie
minį švarką dovanų gavo , ir 
nuo kitų politikierių eilę dra
bužių dovanai gavo už delega-)_____
tystę į ILD konvenciją Phila. Į šių kovos veteranas.

visų

pasi- 
buvo 3. Po trijų mėnesių Mallaf- 

fys narystė į Komunistų Parti
ją bus išnaujo sprendžiama.

4. J. Kuchinskio aplikacija 
į Komunistų Partiją ant 3 mė
nesių sulaikoma. Po 3 mėne
sių bus išnaujo sprendžiama.

5. Likusieji 6 nariai pasiža
da su padvigubinta energija 
darbuotis, kad įtraukus naujus, 
teisingus darbininkus į Kom
partijos eiles ir kovoti už dar
bininkų būvio pagerinimą.

6. Kad pagelbėjus vieliniams 
likusiems draugams ant teisin
go pamato darbuotis, vienai sa
vaitei, paliekama draugas Dan 
Slingeris, Kentucky mainierių 
streiko vadas, per 30 metų kla-

i Renegato Pruseikos Prakal
bos Neįvyko

Kovo 15 d. Lietuvių svetainė
je buvo rengiama Pruseikai 
prakalbos.

Surengime tų prakalbų N. 
Januška su savoi dviem pamoč- 
ninkais labai darbavosi: laks
tė, garsino, nešiojo plakatus po 
krautuves ir kitur, bet pasek
mės buvo tokios: Kada jau lai- 

' kas pradėti prakalbas, tai žmo
nių susirinko apie tuzinas.

Januška nerimsta, bėga vie
nur, bėga kitur—žmonių dau
giau neateina.

Tada Januška su Pruseika 
pasitarė ir pranešė J svetainės 
gaspadoriui, kad prakalbos ne
įvyks, būk Pruseikai gerklė 
skauda, todėl jis nekalbėsiąs.

Jeigu būtų žmonių susirinkę 
nemažai, tai būtų Pruseika kal
bėjęs ir jam būtų gerklė nes
kaudėjus.

Kol Pruseika buvo komunisti
niam judėjime, jo prakalbos 
visuomet būdavo pasekmingos. 
Būdavo visuomet susirenka tar
pe 300—400 žmonių.

Pereitais metais Pruseika 
kalbėjo So. Bostone, žmonių 
susirinko virš šimtas ir kaip 
tik žmonės patyrė iš Prusei
kos prakalbos, kad jis veidmai
nys, renegatas, kuris dangsto
si komunistiniais obalsiais, žmo
nės sukėlė triukšmą ir nušvil
pė, kaipo darbininkų vienybės)

CLEMENT VOKETAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS

113 WEST 42ND ST.

NEW YORK, N. Y.

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

Nuo Išsinarinimų
Kuomet jums pasitaiko nikstelėti ko

jos rieš^, išsinarinti ranką ar gauti 
dieglį į 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 suvirš 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.

PAIN-EXPELLER

Greičiausia Kelione į Lietuvą

. BREMEN
EUROPA

TREČIOS KLESOS LAIVAKORTĖS ISClQ^flH
NEW YORKO Į KLAIPĖDĄ IR ATGAL 4> * OO.UU

EKSPRESINIAI TRAUKINIAI laukia prie laivo Bremer- 
havene ir užtikrina patogų nuvykimų į KLAIPĖDĄ.

Arba keliaukite populiariais ekspresiniais laivais

HAMBURG - NEW YORK 
ALBERT BALLIN 

DEUTSCHLAND
TREČIOS KLESOS LAIVAKORTĖS Iš M *7/^ Crx 
NEW YORKO Į KLAIPĖDĄ , IR ATGAL J1 

Taipgi nuolatiniai išplaukimai gerai žinomais 
kabininiais laivais.

TREČIOS KLESOS LAIVAKORTĖS Iš flfl
NEW YORKO Į KLAIPĖDA IR ATGAL X .UU’ '
Patogus geležinkeliais susisiekimas iš Bremen ar Hamburg

Del Informacijų Kreipkitės i Vietini Agentą arba

HAMBURG-AMERICAN LINE 
NORTH GERMAN LLOYD
-—-——-57 BROADWAY. NEW Yb>K -
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Ketvirtas Puslapis Penktadienis, Kovo 23, 1934

Lowellio Lietuviai Darbininkai Veikia 
Tarptautiniai Ir Turi Gėry Pasisekimu. 
Ruošia Darbininkų Spaudai Parengimus 

Ir Gauna Naujų Skaitytojų
vautoja darbininkiškam judė
jime, vadovauja tą orkestrą, 
pati skambindama ant piano. 
Kaipo jauna mergina, Emma, 
pagirtinai atlieka savo darbą 
muzikos srityj. S. Kundrotas

Komunistų Partijos Parengi
mas Gerai Pavyko. Sekantis 
Žingsnis — Pagelbėti “Daily 
Workeriui” ir “Laisvei” Įsigy
ti Presus. Gera ALDLD Kuo
pos Darbuotė. Reikia Tik Ge-(^—jaunas vaikinas, -lowellietis, 
ro Veikimo 
Veikimui,

Geros
LOWELL, Mass. — 

šeštadienį, kovo 17 d., 
nistų Partijos vienetą 
surengus šokių vakarą, 
jos susirinkime nutarta pasi
darbuoti gerai, kjpd ] 
ti, jog komunistai n

ant didelio dramatiško bubno

savo svetainėj, 338 Central 
, Street, šokiai atsibus prie ge

ros muzikos, kaip jau lowellie- 
čiams yra gerai žinoma. Kliu- 
bas prašo plačios visuomenės 
skaitlingai atsilankyti.

Gi ant rytojaus, tai yra ne- 
dėlioj, kovo 25 d., kaip 7 vai. 
vakate, po num. 84 Middlesex 

(St., Colonial Hall, Komunistų 
| Partija ir kliubas bendrai ren- 
i gia labai svarbias prakalbas 
paminėjimui Paryžiaus Komu
nos ir išaiškinimui darbinin
kams tik ką įvykusio Austri
jos darbininkų sukilimo prieš 
fašizmą ir socialfašizmą.

šios prakalbos bus labai 
svarbu 'išgirsti visiem atsilan- 
kiusiem. Bus du geri kalbė
tojai, todėl, draugai darbinin
kai, kvieskite viėni kitus da-; 
lyvauti, kad išgirsti daug nau
jų dalykų iš verdančios klasių 
kovos. ; šiandieną jau niekam, 
nėra naujahybė, ka(į* dvi ga
lingos klasės griežtai susirė
mę klasių kovos lauke; Ųarbi- 
ninkų klasė didvyriškai įca’u-

pasimbkšti neatidėliodami ant 
toliau, nčs žurnalas “šviesa” 
ir knygų leidimas tik ir rymo 
ant narinių mokesčių.

Geriausia pasimokėti
džioje metų, tuomet

MONTELLO, MASS.
Tarptautinis lavinimosi ratelis ren

gia debatus, ir diskusijas sekmadie
nį, 25-tą dieną kovo, 7 vai. vakare. 
Tema bus “Simpatizuotojai Komu- 

l nistų Partijai turėtų priklausyti prie 
‘partijos,’o jei ne, tai del ko?” 

1 Visiems draugams simpatizuoto- 
jams ir pašaliniams yra svarbus Šis 
klausimas. Įžanga dykai, ir visi yra 
kviečiami dalyvauti ir galvot ar jie 
stoja už ar prieš šį klausimą. Taip-

I gi kas norėtų, gali prisirašyti prie 
šio ratelio ir lavintis debatuot arba

I visi 
im-

pra- 
.... mūsų 

centras, turint pinigų ant ran
kų, gali veikiau spręsti, ko
kios vertės knygas leisti. Na, 
o prie tam ir žurnalo leidimo 
sąstatas daug priklauso nuo 
SUplaukimo narių mokesčių į j diskusuot, nieko nekainuos. Tad 

laiką. Mano manymu, visiems'seni........................................
I kite

PHILADELPHIA, PA.
A.L.D.L.D. 10-ta kuopa šaukia su

sirinkimą labai svarbiais klausimais, 
šeštadienį, kovo 24 d. Liaudies name, 
995 N. 5th St. kaip 7 vai. vakare 
sharp. Taigi būkime visi laiku, kad

l galėtume užbaigt greitai ir paskui 
galėsim dalyvauti parengime ten pat, 
kurį rengia T.D.A. 9 kuopa šokius 
ir kortayimo pokilį naudai politinių 
kalinių. Ėūkim patys ir draugus pa- 
kalbinkim.

Sekr. Potienč.
(69-70)

PHILADELPHIA, PA.
T.D.A. 9 kuopa rengia šeštadienį, 

24-tą dieną kovo, kortų parę ir Šo
kius. Visi yra kviečiami dalyvauti; 
turėsime daug visokių žaislų, bus ge
ra muzika ir kas norės, gales šokt, 
bus vai;, . ą ir gėrimų. Jaunuoliai 
yra kviečiami dalyvauti ne tik seni, 
dalyvaukite visi; esame užtikrinti, 
kad praleisite linksmai vakarą, jei 
tik atsilankysite. Įžanga tik 15c.

Komisija.
68-70)

ir jauni dalyvaukite ir kartu 
balsą apie šį klausimą.

(69-70)nariams tas turėtų didžiai rū
pėti, nes antraip mes toleruo
tume didelį silpnumą mums 
brangioj apšvietos draugijoj. 
Faktas yra, kad kiekvienas 
narių nepaisymas silpnina or
ganizaciją. Reiškia, meškiš
kas pasitarnavimas.

’ žinoma, nieko nesakau apie} 
tuos/ kurie del neišgalėjimo, jr 
ar del bedarbės nepasimoka į j 
laiką. Tai jau kitas klausimas.} 
Bet didelė dalis nepasimoka i 
del nepaisymo. Mano 
kad tik jis vienas taip daro ir 
del 
kuomet tokių draugų susida
ro daug per visą draugiją. 
Ot, čia ir trukdosi visas drau
gijos darbas.

Aš nežinau, kaip pats cent
ras apie tai mano, bet man 
rodosi, tas neturėtų būt prak- 

| kų, klasę,^kad ją dar daugiau pikuojama bolševikiškoj ap- 
| pavergti delei palaikymo sa-^vietos organizacijoj. Centro 
vp parazitiško viešpatavimo tankesnis paraginimas teigia- 
ant darbininkų sprando, šis mai paveiktų į kuopų valdybas 
klausimas yra be galo svarbus įr į pačius narius.

■kiekvienam darbo žmogui.} Komunistų Partija per kon- 
“Laisvei”Įjuomi visi darbininkai privalo trolės štampas labai praktišką 

| rimtai susidomėti ii’ stengtis t darbą atliko tarp savo narių.

Pasišventimo
Pasekmės bus ir ant mažesnio bubnelio pui- 

Ikiai atlieka muzikalį aktą. 
Pereita «R> rūpestingai mušamo bubno 
Komu- taktas duoda daug aiškumo 
turėjo meliodijoms ir, didžiai paleng- 
Parti- vina šokikams šokti. ‘

Visi šie jaunuoliai yra na- 
t pasiruay- riai ir Lowellio Jaunuolių Kliu- 

w, jog nvmuuiBLui moka veik-.bo, kuris susideda is virš trys- 
ti ir sutraukti gerą būrį dar- dešimts narių—jaunų merginų 11 . Y ... ,

lir vaikinų. Kaip ir Lowellio ^asi pasihuosavimą iš po 
Darbininkų Centro Kliubas, kapitalistines priespaudos; 
jis susideda* iš »kelių skirtingų kad apsigynus nuo bado, o iš 
tautų. Bet lietuvių jaunuolių, kitos. Pusgs>_ kapitalistų-dyka- 
Jaunuolių Kliube susidaro di- duonių klasė, su žiauriausio

mis kruvino fašizmo metodo- 
!mis, žvėriškai, puola darbinio-

bininkų į savo parengimą. Ne 
.visi ir partijiečiai savo priža
dus išpildė, tačiaus keliems 
draugams pasidarbavus gerai, 
vakaras pavyko su pageidau
jamu pasisekimu: publikos at
silankė gerokai ir uždirbta ne
blogai. Penkine paaukauta 
sekcijos komunistiniam dar
bui, o likusis pelnas bus su
naudotas vietiniam komunisti
niam darbui.

Šijime šokių vakare turėjo
me svečių: draugai Egdriai iš 
Nashua, N. H.; atvažiavo mus 
paremti; jie tankiai į niūs pa
rengimus pribūna. Turėtų lo- 
wellieciai tai nepamiršti ir 
tuomi pat atsimokėti našvie- 
čiams. Dar viena pilna ma-i 
šina brangių svečių pribuvo iš 
Lawrence, Mass. Jų tarpe ir 
draugas Paizer, kuris pasakė | 
puikią prakalbą susirinkusiai 
publikai. Lowellio Jaunuolių 
orkestrą iš septynių ypatų vi
są vakarą puikiai griežė. Jie 
gerpi pasitarnavo partijai už 
visai mažą atlyginimą. Už 
tai partijos nariai labai dėkin
gi visai Jaunuolių Orkestrai ir 
draugei Gicevičiutei, kaipo;or? 
kestros vadovei. Po ataugo 
R. Paizerio prakalbos, buvo 
renkamos aukos svarbiam dar
bininkiškam tikslui. Draugas 
F. Kaladinskas aukavo $1.00, 
o kiti aukavo smulkesniais pi
nigais^ Viso surinkta 
Visiems aukavusiems 
nuoširdžiai ačiū!
Biskis Apie Lowellio 

lių Orkestrą

žiauriausio-

V&DRCESTER, MASS.
Žiburėlio draugijėlė rengia vaka

rienę su programa, sekmadienį, 25 
dieną kovo, 5 vai./po pietų, ,29 En- . 
dicott St. Įžanga tik 50c.

Kviečiame visus ir visas atsilanky-I 
’ i ti ir paremti šią vaikų draugijėlę,' i • -_ _______4.:_ ~_kartu 'pasiklausyti programos. 

Remisija. 
(69-70)

sau,

to maža reikšmė. Bet

džiuma.
Tai tiek galima pasakyti 

apie jaunuolių orkestrą trum
putėj formoj ir ją surišant su 
Lowellio Jaunuolių Kliubu.
Mūsų Sekantis Žingsnis Veiki

me, Tai yra Pagelbėti “Dai
ly Workeriui” ir r " 
Įsigyti Naują Presą.
Darbininkiška spauda—laik-' daugiau suprasti savo klasės aš nesakau, kad ir čia reikia

raščiai, yra svarbiausias ir ne- 
pavaduojamag apšvietos šalti
nis darbininkų klasei. Yra 
tvirčiausias ginklas darbinin
kų, prieš kurį neatsilaiko ir 
tvirčiausios kapitalistų tvirto
vės su žiauriausiom jų prie-

■ monėm.
Tą pripažindami, ALDLD 

44-ta kuopa pereitam susirin
kime, kovo 18 d. š. m., užgi
nančiai priėmė draugo J. 
Grybo prisiųstą laišką naujų 
presų pirkimo klausimu— 
“Daily Workerio

kasdieninius reikalus.
Kas Gerai Darbuojasi?

Draugas S. Paulenka, senas 
vietinis veikėjas, gerai dar
buojasi del darbininkiško 
laikraščio anglų kalboje 
ly Workerio.” Jis tik

tokių štampų, bet tankesnio 
raginimo tai reikia.

J. M. Karsonas.

GEORGE KAMINSKAS
152 FERRY ST., NEWARK, N. J.

“Dai
nėse- 

nai pasiuntė dienraščio rašti- 
nėn 5 naujus skaitytojus ir už 
tai gavo padėkavonės laišką. 
O dabar, girdėjau, kad jau 
ir vėl turi porą naujų skaity
tojų gavęs. Valio, draugas 
Paulenka, stiprink darbinin-

HARTFORD, CONN

, _ .. | JL ClUIVllJtvC*, OLipi AlAIv UalUlllllr

. V aisves. ' I kišką dienraštį ir kelk Lowel- 
Kuopa nusitarė rėngy šokių Hq darbininkų vardą! 0 gal
Vakarą tam tikslui. Tai yra 
visą pelną skirti abiem laik-j 
raščiam po pusę.

Vakaras įvyks balandžio 28 
dieną š. m., LDC Kliubo sve- 
nėj, 338 Central St. Prie to 
reikia tiek pasakyti: jei«/nesutinka vadina ta 
Partijos parengimas pavyko 
gerai, tai tik todėl, kad buvo 
pasidarbuota gerai nekuriu

Jaunuo-1 draugų. Ir tas mums parodo, 
kad, veikiant, galima turėti

Gi ’ naujų 
presų pirkimo fondų parengi
mas, turi būti dar sėkminges
nis. '

Šis darbas yra 
nistinio darbo ir 
būti visos mūsų 
pajėgos prie jo 
Laiko turime užtenkamai ge
ram prisirengimui prie virš 
minėto vakaro. Sekantis žįng-

tariame

Kadangi dar niekad nebuvo ^eias pasekmes, 
laikraštyje suminėta iš ko su- L - .. .. .
sideda Lowellio Jaunuoliu Or-I~.!~ - 
kestra, o vienok, kaipo tokia, 
tarpe jaunuolių lošia svarbią 
rolę, todėl pavelykite man da
bar truputį apie tai pasakyti.

Graži darbininkiško jauni
mo’grupė iš septynių sudaro 
orkestrą sekančiai: jaunas 
vaikinas J. Matušaitis iš '»—•<■„,4 M... „„.Isms-mūsų vietiniame veikime

yra : Tinkamai pagelbėti “Dai
ly Workerio” ir “Laisvės” nau
jų presų pirkimo fondams per 
pasekmingą jvykinimą šokių 
balandžio 28 d., 1934 metais.

Reiškia, ALDLD 44-ta kuo- 
ipa darbe. Pereitais metais 
jmūsų kuopa puikiai parėmė 
“Laisvės” naudai vengianją 
pikniką Philadelphia, Pa., 
parduodama tikietukų už $34,- 
45. Ir mes tuomet smagiai 
jautėmės, atlikę bolševikišką 
darbą. Argi nesmagu bus ir 
šiemet įrašyt į istorijos rekor
dus, suteikus gerą paramą sa
vo ‘ brangiems laikraščiams, 
kad mums pasidarbavus liktus 
atliktas naudingas* darbas. 
Tiesa, mes turime ir daugiau 
svarbių darbų mūsų vietiniam 
veikime; visi veiklesni draugai 
apsikrovę darbais, bet su ge
rais bolševikiškais norais .mes 
surasime laiko ir pajėgų juos 
visus įvykdinti gyvenimam
Svarbios Prakalbos Nedėlioj, 

Kovo 25, O Subątoj Šokiai
Ateinančią subatą, kovo 

24 d., Lowellio Darb. Ceniįto 
Kliubas rengia šokių vakarą

ford, Mass., gabiai griežia ant' 
smuikos ir reikalui esant ant 
seksefono. Jis ^erai atlieka 
ant abiejų instrumentų. F 
Kraučunas, lowellietis; jau
nas vaikinas, puikiai pučia ant i 
seksefono; jis daug reikšmės i 
priduoda visai orkestrai. F.! 
KisHf—jaunas, ‘ i’imtas vaiki- 

vietinis; gražiai skambina 
ant‘banjo (bandžio), kas su
daro orfcestroj gyvą-linksmą 
skambesį, kaipo styginis muzi
kalia instrumentas. R. Gittzus 
—jaunas vaikinas iš Bedford, 
Mass., gerai pučia ant korne
to. Jis svarbia vieta užima 
orkestroj, kaipo tvirtam išlai
kymui meliodijų. C. Čižiu- 
nas jaunas vietinis vaikinukas, 
mylintis muziką, labai intere
singai griežia ant smuikos. Jis 
turi talentingą pašaukimą 
savo mylimo muzikalio 
trumento. Gal vien tik 
to jajn ir sekasi puikiai 
orkestroje. Jam ateitis daug 
žada; jis dar jaunas, apiė ke
turiolikos metų amžiaus. Em
ma Gittzus (Gicevičiutė) ** iŠ 
Bedford, Mass., kaipo vyres
nė amžiumi ir seniaus daly-

prie 
ins-1 
del

toje

dalis ko.mu- 
todel turėtu 
pažangiosios 
pakinkytos.

tu pirmas lietuvių darbininkų 
| tarpe visoj Mass, valstijoj, kas 
liečia “Daily Workerio
jaus? Ši.taip darbuojasi ir vei
kia tikri bolševikai, ką kiti, 
kūne niekad ir nė su kuomi 

traice.” 
Dar niekad istorija nepa

tvirtino. kad plepėjimas būtų 
stojęsią kūnu, 
kinis darbas 
darbo vaisius.

'daugiau veikia, darbuojasi dė
lei darbininkų klasės labo, 
daugiau įsitraukia į visuome
nės reikalų gynimą, jie , ma-' 
žiau turi laiko plepėti ir vien 
apie save perdaug manyti.

Tad, visi draugai ir draugės, 
dirbkime del savų organizaci
jų nuoširdžiai ir bendrai buda- 
vokime komunistinį judėjimą^ 
Ne karštais ir neapsvarstytais 
išsišokimais, bet pamatuotai ir

va-

Tiktai prakti-
suteikia gerus

Ir tie, kurie

Kovo 9 dieną čia buvo su
rengta prakalbos, kurias ruošė 
N.O.U.C. I prakalbas buvo 
kviesta kalbėti draugas Herbert 
Benjamin nuo darbininkų ir 
keli ponai, kaip tai miesto ma
joras, aldermonas ir Welfare 
komisionierius.1 Bet tie ponai 
nepribuvo. Jie bijo pasirody
ti darbininkams. Tik tuomet, 
kaip reikia jiem gauti darbinin
kų balsai, tai jie eina pas dar
bininkus.

Kalbėjo vienas jaunuolis ir 
dar /kita kalbėtoja. Paskiaus 
kalbėjo draugas Herbert Ben
jamin. Jisai gerai įrodinėjo, 
kaip veikia Roosevelto adminis- j 
tracija, .kuri labai daug kalba, ; 
bet darbininkams nieko neduo-< 
da.

Prakalbose buvo gana daug 
žmonių. Bet reikia pasakyti, 
kad ir policijos buvo daug pri
siųsta į šias prakalbas.

Prakalbos pavyko gerai.

PRANEŠIMAI Iš KITUR

T.D.A. 9 kuopa rengia šeštadienį, 
24-tą dieną kovo, kortų parę ir šo-

rimtai gvildenkime bile kokį kiuš, Liaudies Name, 995 N. 5th st. 
pakeltą klausimą. Tuomef\Visi kviečiami dalyvauti; turėsi-
lengviau surasime paklaidas, zme daug visokių žaislų, bus gera 

muzika ir kas norės, galės šokti.♦ xuu/jino. ii nan nuivn, ovikUA*

(trūkumus ir bendrą pamatą I Bus valgių ir’ gėrimų. Jaunuoliai- 
yra kviečiami dalyvauti ne tik seni, 
dalyvaukite visi; esame užtikrinti, 
kad praleisite linksmai vakarą, jei 

atsilankysite. Įžanga tik 15c.
i Komisija.

(68-70)

mūsų bendram veikimui.
ALDLD 44-ta kuopa šiais 

metais turi išsirinkus gerą ir 
tam darbui tinkamą finansų 
raštininką—-draugą Joną Dau
girdą. Pasirodo,^kad jis sa
vo darbą ir 
Tuojaus po 
sekretorius, į 
mą parūpino 
narį į kuopą, 
giaši, turinti gerą raštininką, 
bet džiaugiasi ir tokį narį ga
vus. Draugas F. K.. yra rim
tas žmogus. Būtų gerai, kad 
ir kiti draugai pamėgintų gau
ti naujų narių.

Taipgi vienas senas narys 
pasimokėjo į kuopą už perei
tus metus, kurio mokestis bu
vo užsivilkus. Tikimasi, kad 
draugui J. Daugirdai sekreto
riaujant kuopa paūgės kiek. 
Už šiuos metus jau yra pasi- 
mokėjųsių 11* narių. O kuo
pa dar tik du susirinkimus 
šiemet turėjo, Draugai turėtu

pradėjo dirbti, 
jo išrinkimo į 
pirmą susirinki- 
ir vieną naują

Kuopa džiau-

Draugai turėtų

tik

HARTFORD, CONN.
Lietuvių Sūnų ir Dūk. Draugystė 

rengia balių šeštadienį, 24?tą dieną 
kovo, Laisvės Chort) svetainėje, 57 
Park Str.* 7:<Į0 ,val. vakare. Visi 
nariai ir viąi pašaliniai dalyvaukite, 
praleiskite linksmai vakarą ir kartu 
paremkite draugiją. Visi, manau, 
būsite užganėdinti. Įžanga tik 25c.

Komisija.
(70)

MONTREAL - CANADA

J. M. ROSENFELD
APVOKATAS 

Kalba Lietuviškai

BEN GERSOVITZ
N0TARA5 x

20' St. James St. East 
Tel, HArbour 3424

CLIFFSIDE, N. J.
T.D.A. kuopa rengia prakalbas i 

Paryžiaus Koniunos paminėjimo die
nos. Bus trys geri kalbėtojai. Įvyks 
šeštadienį, 24-tą dieną kovo, 8 vai. 
vakare, po numeriu 324 Cliff St.' 
kampas, Anderson Ave.

Visi ir visos malonėkite dalyvaut 
ir paklausykit šių kalbėtojų.

Komisija.
(69-70)

PHILADELPHIA, PA.
Lietuvių Kompartijos susirinkimas 

įvyks sekmadienį, 25-tą kovo, 10 vai. 
ryte, 995 N. 5th St.

Visi nariai dalyvaukite, nes tu
rim svarbių klausimų apkalbėti, taip
gi tą dieną Kompartijos 3-čio dis- 
trikto suvažiavimas įvyks, ir drau
gai malonėkite pribūti laiku.

Sekr.
(69-70)

ŠIOJE KRAUTUVĖJE PARĖ- 
DALŲ GAUSITE NE VIEN 

DEL SAVĘS, ALE IR 
KAMBARIAMS.

Geo.1 Kaminskas

KAMINSKO D R A B U ŽJ Ų 
KRAUTUVĖJE YRA PUIKUS 
PASIRINKIMAS DARBINIŲ 

IR ŠVENTADIENIŲ 
DRABUŽIŲ

I GERB. DRAUGĖS IR DRAUGAI!
t Malonėkite lankytis j George Kaminsko drabužių 
1 krautuvę, nes čia būsite užganėdinti gerumu prekių ir 
!’ patarnavimu. Jau visi žinote, kad geriausius daiktus 

> galima gaut šioje krautuvėje.

{Užkviesdamas-.jus, isanksto tariu ačiū ir prašau įsi- 
tėmykite antrašą.

1 152 Ferry Street kampas Adam St., Newark, N. J.
I Tel.: Mitchell 2-1487 GEORGE KAMINSKAS

APDRAOSKITE SAVO SVEIKATĄ ir GYVASTĮ
Saugioj Organizacijoj

Lietuviij Darbininkų Susivienijime
Kiekvienam Darbininkui Pašalpa ir Apdrauda Reikalinga

štai kodėl jums goriau apsimoka priklausyti LDS, negu kur nors 
kitur apsidrausti:

1. Lietuvių Darbininkų Susivienijimas ne vien tik rūpinasi suteikti 
tinkamą apdrauda ir pašalpą savo nariams už kuomąžiausią mokesti, 
bet taipgi abelnai rūpinasi darbininkų reikalais; ima dalyvumą dar
bininkų kovose už geresnį gyvenimą ypatingai prisideda prie kovos 
už įvedimą bedarbių ir socialčs apdraudos. Del to kiekvienam darbi
ninkui geriau apsimoka priklausyti prie LDS, negu kur nors kitur.

2. Lietuvių Darbininkų Susivienijimas yra tvirta darbininkų savišal
pos organizacija. Jau turi arti 5000 narių. Turi turto arti $80,000.

3. Lietuvių Darbininkų Susivienijime yra apie 1000 jaunuolių, kurie 
sudaro organizacijoj tvirtą pamatą. Pats LDS pamatas (daug narių 
jauno amžiaus) yrą palyginamai daug tvirtesnis, negu kitų savišalpos 
organizacijų, ir del to lietuviams darbininkams saugiausia apsidrausti 
Lietuvių Darbininkų Susivienijime.

LDS TURI KETURIS APDRAUDOS LAIPSNIUS:

$150, $300, $600 ir $1,000

Mokesčių yra dvi sistemos: “level rate” ir “step rate”; mokama 
pagal nario amžių ir apdraudos laipsnį.

Pašalpos Keturi Laipsniai:

$6, $9, $12 ir $15 į Savaitę
Į Lietuvių Darbininkų Susivienijimą gali įstoti asmenys nuo 16 iki 

50 metų amžiaus. ■ i
Tėvai gali prirašyti savo vaikus, nuo 2 iki 15 metų amžiaus, j LDS 

Vaikų Skyrių. Mokestis labai maža. Vaikų apdraudos du laipsniai: 
$100 ir $150.

* DABAR ĮSTOJIMAS ŽYMIAI NUPIGINTAS
Dabar laike vajaus įstojimas žymiai nupigintas. Dabar įstodami Į

LDS galite sutaupinti nuo $b00 iki $2.00.
Nelaukite ilgiau! Tuojaus patapkite LDS nariu! Savo kolonijoj 

kreipkitės prie vietinės LDS kuopos. Del platesnių informacijų galite 
rašyti: \

LIETUVIŲ DARBININKU SUSIVIENIJIMAS
273 BROADWAY, BROOKLYN, N. Y.

/V'-' /■!' -G'.v'/ ' -G/.. .
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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.

JONAS STOKES
512 Marion St., kamp. Broadway 

Chauncey St. „Stotis 
BROOKLYN. N. Y. —

Tel.: Glenmore 5-9467

Penktadienis, Kovo 23, 1934

ELIZABETH, N. J.

Vaidino Dramą “Moteris 
Gatvėje”

L D. P. Kliubas suruošė vai
dinimą kovo 18 d., kur buvo su
vaidinta veikalas “Moteris Gat
vėje.” Vaidino Aido Choro Dra
mos Grupė iš Brooklyno.

Abelnai pasakius veikalas la
bai įdomus, interesingas, pamo
kinantis ir atsakantis šių dienų 
gyvenimui. Tačiaus iš kai ku
rių aktorių matėsi, kad jiem 
trūko energijos, o gal trūko 
praktikos. Kai kurie aktoriai 
labai silpnai kalbėjo ir tas pa
rodo, kad nežinojo savo roles 
gerai, atmintinai. O dar kiti, 
tai net užsigrįžta nuo publikos 
ir tuomet visai publika negirdi,. 
ką jie kalba. Bet iš darbininkų 
nėra ko nei norėti.

Draugas Buknys, “Laisvės’ ’ i
administratorius, pasakė dvi ■ rite paėmę tikietų del veikalo ■ 
prakalbėles. Pirmoje kalboje i “Moteris Gatvėje,

draugas Buknys nušvietė dra- grąžinkite. a ____ ,
mos reikšmę darbininkams, o tai grąžinkite pinigus, o kurie ■ ži 
antroje kalboje išdėstė šių die- ne—grąžinkite tikietus.
nų krizj. Nurodė, kaip kapi-!tai turi būt sugrąžinti iki 2 d. 
talistinėse šalyse darbininkai; balandžio. Kurie iki tam lai

kui nesugrąžinsite, tai turėsite 
užmokėti, kad ir nepardavėte ti
kietus.

Grąžinkite mano adresu: J. 
Wizbor, 124 First St., Eliza
beth, N. J. čia galite grąžinti 
nuo 8 vai. ryte iki 7 vai. vaka
re. O paskiaus, nuo 8 vai., ga-

Kurie

Penktas Puslapis

Binkevičiui; Nors dv. miško j yra. Faktinas dvaro ir miško 
bet savininkas gyvena Vilniuje, 

tarnauja lenkams. Atvažiuoja 
jis j dvarą paulioti, o gal ir 
litelių į suvargusį Vilnių įsi
vežti.

A. Čelkis ir Jo 
Gyvenimas

pardavėte, j žiavimui su $2.00 auka. Suva 
■žiavimas įvyks balandžio 3 d. 
, Clevelande.

Ir dar geras tarimas pada- 
ytas, būtent, pradėt susirinki

mą paskirtu laiku^ kad nereiktų 
laukti bent valandą ar daugiau, 
o po susirinkimui turėti disku
sijas ar paskaitas. Todėl 
kia gyvenimai! vykinti, 
nepasiliktų tik tarimu.

A. Janušd/u^aitė.

Tikie-

r,
negali gauti darbo, kaip jie 
skursta ir badauja. Paskiaus 
darė palyginimą su Sovietų Są
junga, kurioje nėra krizio, dar
bininkai dirba ir gerina savo 
gyvenimą.

Jisai padare išvadą, kad dar-1
bininkams nėra kitos išvados, L... _ _____ ,__ _  __ , o„
kaip tik organizuotis ir stoti! lite grąžinti po numeriu 408 
po Komunistų Partijos vadovy- į Court St.
be. ■ Į

žmonių buvo neperdaugiau-Į
šia, nes gal pakenkė kunigo pa-, ą I> A
rengimas, .kuris surengė vaka-l oVlvAlN lUISI, 1 A 
rienę ir gavėnia. Kunigas vi- • 
suomet veikia, kad pakenkus • 
kitų organizacijų veikimui.

Pastaba Draugams ir 
Draugėms

Draugai ir draugės, kurie

J. Wizbor. SPRINGFIELD, ILL

rei-
kad

BRADDOCK, Pa. — 
ruoju laiku velionis A. 
buvo pirmininku APLA 
Valdybos. Taip pat jis veikė 
šioje organizacijoj.

Pasta- 
čelkis 

Centro

išnaikinti neturi tęįsės, 
jam jau Ruduotas mirtinas 
smūgis. Miškas kertamas po
piermalkėms, q paliekama tik 
kartys, kurių labai nedaug

Pereitame ALDLD 39 kp. su- 
! sirinkime padaryta geri keli ta- 
; rimai. Paaukota iš kuopos iždo 
$2.00 del preso fondo ir ant 
vietos draugai suaukavo $3.00, 

tu-1 tai pasidarė $5.00.
Nutarta pasiųsti pasveikini- 

tai juosimą Komunistų Partijos suVa-

Jaunųjų Balsas
Visi darbininkiško judėjimo rėmėjai būkite 

Jaunuolių parengime. Duokite darbininkiškam 
jaunimui ūpo darbuotis, padarykime jų parengi“ 
mą masiniu, vykusiu moraliai ir materialiai

BASKETBALL IR ŠOKIAI

Kovo 14 d. čia mirė jaunas 
vaikinas Kazimieras Lagunas, 
kuris dar tik sulaukęs 23 me
tų amžiaus. Velionis buvo gi
męs ir augęs Springfielde. Ji
sai paliko didžiausiame nuliūdi
me savo motiną, tėvą, du bro
liuku ir seselę.

Velionis Lagunas tapo palai
dotas miesto kapinėse kovo 16 
d. gana didelio būrelio lietu
vių ir svetimtaučių. Palaidotas 
be jokių religinių ceremonijų,

Velionio laidotuvėse d. Jur- 
I gis Starkevičius pasaite darbi
ninkišką prakalbą lietuviškai ir 
angliškai. Velionio ir tėvai 
yra laisvi darbininkai ir daly
vauja darbininkų kovose. Ve
lionis dirbo viešbutyje tol, kol 
visai susirgo.

Velionis sirgo skilvio liga. 
Jam darė operaciją Springfiel
de, bet pamate daktarai, kad 
jau negales pagyti, tai išvežė 
į St. Louis, Mo. Tenais vėl 
darė operaciją, bet jau buvo 
pervėlu. Po dviejų dienų ve
lionis mirė.

Šitas atsitikimas, šio jauno 
vaikino gyvybes netekimas, tai 
šios supuvusios sistemos išda
vas. Tėvas velionio jau du me-

A. čelkis
Draugas A. čelkis gimė Lie

tuvoje 1884 metais. Tik su
laukęs 16 metų, velionis atvyko 
į šią šalį, manydamas, kaip ir 
daugelis lietuvių jaunų vaiki
nų, kad Čionais visko pilna, nie
ko netrūksta. Tiesa, nieko ne
trūksta, bet tab ne del visų.' 
Velionis, atvykęs šion šalin, ne- 
turėjo jokio amato, kaip tiktaiI 
žemdirbis būdamas, tai turėjo į 
gana sunkią pradžią. Tačiaus 
Čelkis lankė vakarinę mokyklą 
ir stengėsi išmokti mašinisto 
amatą. Tą amatą jisai išmoko 
ir jame dirbo iki 1920 metų.

Paskiaus, apie 1921 metus ve
lionis Čelkis užsidėjo biznį—j 
karei amą. Joje jam labai ge
rai sekėsi. Apie per penketą

tai nedirba, tai ir prisidėjo prie j metų velionis jau patapo šimta- 
tos nelaimės. Gyvenimas žy
miai pasunkėjo.

Velionis buvo rimtas vaiki
nas. Kai kurį laiką priklausė 
prie ALDLD kuopos ir suprato 
darbininku klasinius 
Lai jam būna lengva ilsėtis že-Į kuriose velionis prakišo keletą 

I mėje.

Mieliai Laukiami Delegatai į Aštuntą 
Nacionalę Konvenciją

Didžiausias masinis atidarymas 8-tos 
Nacionalės Komunistų Partijos, U.S.A.

Konvencijos

Pirmadienį, April 2,1934,7 p. m.
PUBLIC aUditorium-music hall

EAST 6th St. ir ST. CLAIR CLEVELAND, OHIO

Žymūs Kalbėtojai Sakys Prakalbas 
EARL BROWDER, Sekr. Komunistų Partijos 
FORD, STACI1EL, MINOR, HATHAWAY, PATTERSON, 
MOTHER BLOOR, BEDACHT, AMTER, HIMOFF

Bus masinis dainavimas ir dalyvaus choras suside
dantis iš 400 balsu

Įžanga 25c. Bedarbiams su kortelėmis 10 centų 
Parsiduoda: 1514 Prospect Avenue, Room 306

Rengia Komunistų Partijos Centro Komitetas ir 
Cleveland© Distriktas.

NEDELIOJ, 25 KOVO (MARCH) 
Klaščiaus Clinton Park

Betts ir Maspeth Avės., Maspeth, N. Y

Sekamų miestų tymai ioš basketball: 
Brooklyn su Elizabeth 3 vai. 
Newark su Linden 4 vai. 
Broklyn su Cliffside 5 vai. 
Nuo 6-tos valandos šokiai, 

s f

8:30 vai. du geriausi tymai Ioš 
basketball

Po lošimui vėl bus šokiai iki vėlai nakčia 
V. ŽUKO ORKESTRĄ GRIEŠ ŠOKIAMS 

Įžanga 40 centų ypatai

Skaitykite, ką rašo patys rengėjai
Jaunimo komitetas surengimui “Laisvės” Preso 

Naudai Basket-ball gemi ir balių, praneša, kad 
tikietai jau gatavi ir galima juos gauti “Laisvės” 
Raštinėj ir pas Choro ir LDS Jaunuolių Kuopų na
rius. Brooklyno Jaunuolių Komitetas šaukia vi 
sus lietuvius darbininkus remti šį didžiulį jau
nuolių užsimojimą, paremti “Laisvės” Presą da
lyvaujant parengime. Tikietų kaina—40 centų.- 
Parengimas prasidės 6-tą vai. vakare. Klasčiau® 
(Clinton Park) Svetainėje, kampas Betts ir Mas
peth Avė., Maspethe. Rėmimas šio parengimo 
reiškia rėmimą “Laisvės”, Darbininkų Sporto, ir 
jaunimo organizacijų ir pasisekimas šio parengi- 
mo duosenergijos daugiaus jaunuoliams dirbti 
darbininkų klasės naudai ir ateityje.

Jaunuolių Komitetas.

tūkstantiniu biznierium.
TaČiaus patarlė sako, kad 

bagotam niekad negana. Velio
nis bandė pasekti kitus biznie
rius ir, rodos, 1926 metais su-

reikalus. I rengė automobilių lenktynes,

desėtkų tūkstančių dolerių. Dar 
vėliaus jisai ėjo į anglių biz
nį, bet ir tenais pralaimėjo ke
letą tūkstančių.' Jisai buvo 
geras praktikas ir nerodė nu
siminimo, kuomet pralaimėjo.

Dabar keletas žodžių apie po
litinį velionio nusistatymą ir 
karjerą. Iš Lietuvos atvažiavęs 
velionis įstojo į Lietuvos Sūnų 
Beną ir jame darbavosi per ke
letą metų. Prigulėjo prie AL 
DLD 180 kuopos, LDS 59 kp., 
Lietuvių Pašelpinio Kliubo 
(Duquesne), Sūnų Lietuvos 
Draugijos (Wilmerdinge) ir 
Eagle Kliubo.

Velionis Čelkis rėmė darbi
ninkų klasės kovas ir skaitė 
darbininkų laikraščius. Buvo 
“Laisvės” skaitytojas per dau
gelį metų. Kuomet Pruseika 
atsitraukė nuo Komunistų Par
tijos ir pradėjo velioniui siun
tinėti savo “Naująją Gadynę,” 
tai čelkis parašė Pruseikai at
virą laišką ir pasakė, kad jam 
nesiųstų tą šlamštą.

Velionis Čelkis mirė kovo 4 
d., o buvo palaidotas kovo 8 

į dieną. Jį lydėjo apie 100 au- 
I tomobilių. Velionis paliko di- 

ratūros Draugijos Organizaci-1 azlaus*am nuliūdime savo mo- 
nis Komitetas. ‘ teri Prancišką ir dukteris:

• • I Anną, Frances, Lorietą ir sūnų
’Albertą ir daug gerų draugų.

Velionis lai ilsisi šioje žemė
je, o mes pasilikę turime va
ryti tą tarptautinį darbininkų 

'.klasės darbą pirmyn.
I Velionio Draugas.

Mainierys.

HARTFORD, CONN.
DISKUSIJOS TEMOJE:

Bedarbė ir Karas

Rengia A.L.D.L.D. 68 kuo
pa; įvyks nedėlioję, 25 d., ko
vo (March), 1934. Laisvės 
Choro svetainėje, 57 Park St. 
Hartford, Conn. Pradžia 1-mą 
vai. po pietų.

Draugai:— Diskusijos yra 
[ darbininkų mokykla.. Todėl 
jose privalo imti dalyvumą 
kiekvienas draugas ir draugė- 
darbininkai. šiuom kartu dis- 
kusuosime šiais klausimais:

Ar pasibaigs kada bedar- 
Ibė? Kurie manote, kad pasi- 
j baigs, tai kokiu būdu ? Ar bus 
Ikaras? Jei karas įvyks, ar pa-

■ i gerės darbai? Bus diskusuo-
i jama šiais ir kitais klausimais.

Įžanga visiems dykai.
Visi atsilankiusieji turėsite 

lygų balsą, todėl vyrus, mote
ris ir vaikus kviečiamo daly
vauti šiose diskusijose.

Kviečia Am. L. Darb. Lite-1 
ra 1 i”i vnc T^ vo 11 rri vrr o i • • n ni_ I tlŽ!

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus, familijų, ves 
tuvių, kitokių

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
KERTA GOJEU, O PINIGUS 

VEŽA VILNIUN
ULYTeLĖ, Rokiškio v. šio 

kaimo lauke au£o gražus 25 
’ ha. miškas, kuris apylinkės 
(žmonėms buvo lyg koks rojus.f 
I Miškas pasižymėjo aukštumu, 
lygumu ir buvo matomas iš la
bai toli. Dabar šis mišias ta
po atiduotas Panemunėlio dv.

Notary Public Tel. STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNUOTAS GRABORIUS

660 GRAND ST., BROOKLYN, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duodamos myli
miems pašarvoti dovanai. Nuliūdimo valandoj, 
kreipkitės pas mus, patarnavimas bus užtikrin

tas ir už prieinamą kainą.

JUOZAS KAVALIAUSKAS

Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New 

Jersey Valstijose
• Užtikrinu, kad mano pa
tarnavimas bus atatinka- 
miausias 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

Phone, Evergreen 7-4785 Ignition Specialist

WOLF AUTO REPAIRS
TRUCKS AND PLEASURE CARS REPAIRED

I
Patenkinančiai ir už prieinamą kainą sutaiso automobi

lius. Speciališkai gerai atlįeka 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
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NEW YORKO IR APIEUNKES ŽINIOS
Visi j Jaunuolių Parengimą

Sekmadieni, 25 d. 
įvyks Lietuvių Jaunuolių Na-j menei, 
cionalio Komiteto

kovo, Į ir abelnai pasitarnauti visuo- 
Ant šio automatiško 

didelis ir j preso galima spausdinti nuo 
puikus parengimas. Jis prasi- tikietų iki kortij pastatymui į
dės nuo 3 vai. po pietų. Klas- langus—darbus.
čiaus svetainėje, Betts ir >ias- 
peth Avė., Maspeth, N. i.

Tai bus vierms iš geriausių 
parengimui šio sezono, nes čia 
net kelių miestui jaunuolių 
“basket ball” tymai turės sa
vo žaidimus. Jie prasidės nuo 
3 vai. po pietų. Bet nuo 6 
valandos bus balius prie labai 
geros muzikos, kuri grieš 
tuviškus ir amerikoniškus 
kius.

Šio parengimo pelnas
skiriamas “Laisvės” naujo 
preso išmokėjimui, kuris jau'suaugę, 
yra atgabentas į “Laisvės 
taigą ir sėkmingai 
“Laisvė” turėdama šį
galės sėkmingai aptarnauti vi- i na tiktai 40 centij ypatai. 
sas darbininkų organizacijas I Jaunuolių Draugas.

lie- 
šo-

Lietuvių Jaunuolių Naciona- 
Komitetas turi daug svar- 
darbų organizavime lietu- 
darbininkų jaunimo, beti 

surado laiko ir energijos 
surengimui šio parengimo, ku
rio tikslas yra- taip svarbus. 
Reikia, kad šis jaunuolių pa- 

| rengimas būtų vienas iš ge
riausių. Skaitlingas atsilanky
mas į paregimą, bus ne vien 

parama, 
pritari- j

’ lis
! bių 
vių 
jis

I ‘ Laisvei 
i bet ir 

yrai mas.
Tad

’ finansinė 
jaunuoliams

jauni irvisi ir visos, 
ateinantį sekmadienį 

js-: nuo 3 vai. po pietų 
dirba. į Klasčiaus svetainėje.
presą I tęsis iki vėlumos. Tikietų kai-

būkite 
šokiai

kad ir dabar dar yra po dak
taro priežiūra, atrodo, kad 
■jam bus sulaužyta šonkaulis, 
j Ypatingai negras policmanas 
į Charles Brown baisiai žiaurus 
;buvo, jis drabstė demonstran
tams į veidus purvais ir išma
tomis iš kenų, daužė juos ouo-

i že ir nuolatos grūmojo išsi- 
ruošė, o kelis kartus' tiek ja- itrauk?s revolverį. Darbinin- 
bai apdegė. Trečiadienį gaiš-!klJ delegacija su Tartautinio 
ras kilo sename ir netinkama- [Dubininkų Apsigynimo atsto- 
me gyvenimui name, 1909 Se-;vais ir advokatais įteikė antrą 
cond Avė., netoli I 
namas buvo penkių augštų.1 
Sudegė Rose Brolo, 36 metų ' nĮ s 
moteris ir Anna jos dukrelė |uz 
6-šių metų. S. Florio, 57 metų 
žmogus t ir 14 metij jo sūnus 
Michael; S. Tirellio; N. De- 
dio, Florio dulTtė, 28 metų am
žiaus, ir jos 18-kos menesių 
berniukas Frank Dedio..

Šis namas, kaip ir dauge
lis kitų, buvo netinkamas gy
venimui. Net kapitalistinė 

. spauda rašo, kad penkių augš
tų. lauže gyveno 18-ka suvar
gusių šeimynų, kurios turėjo 
apie 100 žmonių. Laiptai me
diniai, išsigelbėjimui nuo gais
ro kopėčios supuvę. Tai vienas 
iš blogiausių namų, bet dar
bininkai mažai uždirbdami, | 
kiti visai darbo neturėdami 
negali geresnius namus pasi
rinktai ir buvo priversti čia i 
gyventi. Gaisrui prasidėjus Į 
greitai liepsna apėmė visą na- 
ipą—laiptus ir gaisrines kopė
čias. Name prasidėjo skau
džiausias klyksmas. Nors ug
niagesiai greitai pribuvo, bet 
jie negalėjo laiku suteikti pa- 
gelbą nelaimėje esantiems 
žmonėms. Septyni žuvo lieps
noje, o keletas skaudžiai ap
degė. Tai tokiose sąlygose | 
gyvena didžiuma New Yorko 
gyventojų. Ypatingai pavojin-į 
ga gyventi, kur yra mediniai i 
namai.

ĮVAIRIOS ŽINIOS

Vėl Sudegė 7 Žmonės

Nuo sausio pradžios jau 38 
• žmonės žuvo New Yorke gais-

99th St |Pr°testą majorui LaGuardijai. 
Taipgi darbininkai šį šeštadie- 

šaukia kitą demonstraciją 
devynis nekaltus Scottsbo- 
negrus jaunuolius ir kar- 
protestui prieš New Yorko

;ro 
tu 
fašistinės policijos žiaurumą. 
Demonstracija atsibus Harlem 
miesto dalyje, ten pat, kur 
buvo pereitą šeštadienį.

Kaip Jų Pelnai Auga

Policijos žiaurumas
Visa eilė darbininkų liudi

ją, k^aip žiauriai policija puo
lė darbininkų demonstraciją 
pereitą šeštadienį. Darbinin
kui William Mayersui pramu
šė galvą. Du policmanai pri
spyrė jį prie sienos ir daužė 
buožėmis. Charles Hapson 
taip skaudžiai buvo sumuštas,

MES REKOMENDUOJAM!
Kiekvienas darbininkas—kiekviena 
darbininkė, neturi praleist nepa
matę tą SUJUDINANČIĄ dramą 

yž TEISES VISIEM!

“Jie Neturi Mirti”
ROYALE THEATRE,.

45th St. W. of B’way 
vakarais 8:20, dienom ketvergais 

subatom 2:30
ir

-c

|Hood, 21 metų amžiaus. Fal-i 
lon prisipažino, kad jie nušo
vė Arboną, bet, būk, tas ne
tyčia atsitiko. Vaikinas pasa
kojo, kad jie viską darė, kad i 
tik surinkti pinigų ir pasam- 
džius del Merės kambarį, kur 
ji galėti) gyventi.

Suprantama, kad jie ją ne 
be tikslo pasamdytame kam
baryje laikė. Kapitalistinėje 

| tvarkoje paleistuvystė ir kri- 
minalizmas yrą jos dalis.

Studentų Protingi Žingsniai . ' • I
Brooklyno kolegijos studen

tai išstoja kartu su. Columbia 
universiteto studentais prieš

1 imperialistų ruošiamą karą. 
^Balandžio 13 dieną, 11 valan- 
'dą ryto, Brooklyno kolegijos 
studentai apleis mokyklą ir 
maršuos gatvėmis 
darni 
šiama 
dentų 
aklai 
ir būti kanuolių pašaru už ka
pitalistų reikalus.

protestuo- 
prieš imperialistų ruo- 
karą. Tai protingi stu- 
žingsniai.. Jie atsisako 

tarnauti išnaudotojams

Piemj) Borden Co., 1933 me
tais, pasidarė pelno $4,646,- -
443. Jos viršininkai skundžia- šlapių kapų, 
si, kad jų pelnai yra mažės- j 
ni, negu jie buvo 1932 metais.

Goodyear Textile Co. 
1932 metais pasidarė $134,- 
842 pelno, o pereitais metais 
$145,844.

Kaip matome, išnaudotojai 
kraunasi pelnus tuom momen
tu, kada darbininkai vargsta 
ir skursta. >

LaGuardia Giria Policiją
Majoras LaGuardia giria 

policiją, kad ji panaudojo aša
rų bombas prieš darbininkų 
demonstraciją Harlem miesto 
dalyje. Kito ko ir negalima 
laukti nuo pono LaGuardijos. 
Nesenai jis kalbėdamas poli
cijos bankiete pareiškė, kad ji 
neturi leisti rūdyti revolve
riams ir neturi gailėtis kulkų. 
Ponas LaGuardia kalba, kaip 
kalbėjo caro gubernatoriai— 
“nesigailėkite kulkų!” Bet kur 
dabar yra caras ir jo guber
natoriai?. Neišgelbėjo juos ir 
tas, kad jie nesigailėjo kulkų. 
Nenuslopins darbininkų j.udė- 

!jimą ir ponas LaGuardia su 
savo fašistine policija.

—i,------------
Šmugelis Senųjų Name

1 i
Daugiau iškyla šmugelio 

senųjįj name ant Welfare sa
kios. Tula senukė..F. Reina, 71 
'metų moteris ,bijojosi, kad ją 
nepalaidotų ant Potters Field

Bet-^.ji turėjo 
$1,000 pinigų, tai pas ją pra- 

; dėję lankytis įvairūs gerada
riai, prižadėjo gražiai palai
doti kituose kapuose ir tuos 
pinigus išviliojo.

Dark. Gerai laikosi

Bijosi ir Savo šešėlio
Imperialistai giriasi, kad 

jiems pavyko susekti tūlą mo
terį L. Stahl, Columbia univer
siteto rusų kalbos mokytoją 
ir keletą kitų, kurios būk šni- 

: pinėjo apie Jungtinių Valsti
jų kąro laivyną ir - ypatingai 
apie Brooklyno karo laivyno 
prieplauką. Šnipai sudarė il
giausias istorijas, kaip jie se
kiojo tas ypatas. Imperiąlis- 
tai patys prie karo rengda
miesi bijosi ir savo šešėlio.

Taksių streikuojanti draive- 
riai gerai laikosi kovos lauke. 
Pereitą trečiadienį virš 1,000 
streikuojančių darbininkų da
lyvavo mūšiuose su streiklau
žiais ir policija. Jie kelis 
streiklaužių valdomus karus 
sulaikė, langus išmušė, streik
laužius apkūlė, šeši kovingi 
darbininkai yra areštuoti. 
Darbininkų geras ir kovingas 
ūpas.

Trumpos Žinutės

Nuoširdi Padėka
Liet. Am. Pil. Klubo meti

nės vakarienės rengimo komi- 
■ tetas nuoširdžiai dėkoja p. 
Balčiūnams, “Varpo” kepyklos 
savininkams, 38 Stagg St. 
Brooklyn už taip gražią dova
ną, paaukotą minėto klubo 
trijų metų naujame name gy
vavimo sukaktuvių vakarienės

I proga. ; - .

Distriktas rengia didelį baza-' 
rą, kuris atsibus Manhattan 
Lyceum, 66 E. 4th St., New 
Yorke, 23, 24, 25, 26 ir 27 die
nomis gegužės. Tai yra, ba- 
zaras bus penkias dienas. Ko
munistų Partija prašo visų 
darbininkų masinių organiza-. 
cijų, kaip tai, kultūros, savi
šalpos, kliubų, chorų ir kitų 
nieko nerengti tomis dienomis, 
bet dalyvauti Komunistų Par-1 
tijos parengime.

F—'**<
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Komitetas.

Iš Įvykusių Prakalbų ir Dis
kusijų “Laisves” Svetainėje

Trečiadienį vakare Komu
nistų Frakcija buvo surengusi 
prakalbas ir diskusijas “Lais
vės” svetainėje. Kalbėjo drg. 
R. Mizara ir J. Orman apie 
fašistų įsigalėjimą, karo 'pa
vojų ir ką turi darbininkai da
ryti, kad pastojus kelią.

Draugais Mizara aiškiai įro
dė, jog kaip Vokietijoj, taip ir 
Austrijoje fašiztams įsigalėti 

.gelbėjo socialistų vadai. Jis 
aiškino, ką darbininkai turi 
daryti, kovodami prieš fašis
tus čionai.

Antras kalbėjo drg. J. Or
man—jaunuolis. Jis kalbėjo 
apie jaunuolių .organizavimo 
reikalus.

Buvo rinkta aukos del pa
dengimo lėšų ir kas liks, tai 
bus pasiųsta Komunistų Parti
jos Distrikto suvažiavimui su 
pasveikinimu. Aukavo seka
mi draugai: K. G. 50 centų. 
Po 25 centus aukavo: O. Vi- 
šockięnė, Matuškevičius, P. 
Poškaitis, S. Griškus, P. Min- 
gilas, Ząjankauskas, R. Miza
ra, A. Petraitis, K. Briedis, E. 
Steponaitis, F. 1 Lutkevičius, 
Marčįukienė ir Purvėnienė. Su 
smulkiomis surinkta $7.35. 
Širdingai ačiū Višiems auka
vusiems !

Darbininkų Prelekcija
Nedėlioję, 25 d. kovo, 8 vai. 

vakare, Darbininkų Centre, 
35 E. 12th St., New Yorke, 
draugas Andrew, veikėjas tar
pe revoliucinių unijų, kalbės 
temoje: “Revoliucinių Unijų 
Rolė New Yorko streikuose.” 
Tai bus labai gera prelekcija. 
Visi darbininkai turėtų daly
vauti, ypatingai, kurie yra 
unijų nariai.

Naujas SSSR Veikalas
Cameo teatre, 24nd St. ir 

Broadway New Yorke yra ro
domas naujas Sovietų paga
mintas veikalas “Broken 
Shoes” (Kiauros Apsiavos). 
Tai vaizdas iš Vokietijos dar
bininkų gyvenimo ir kovų, kur 
tėvas, motina ir du vaikai turi 
tik vieną porą apsiavų ir ta 
kiaura, žinoma, judis apima 
plačiai darbininkų kovas.

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Visi darbininkai ir jų simpatizato- 
riai dalyvaukite demonstracijoj prieš 
Kerchick ir Beckerman Show Co. 
Demonstracija įvyks penktadienį, 23 
kovo, 4:30 po pietų. Prasidės nuo 
Bridge Plaza Workers Club, 285 
Rodney St. ir demonstruos prie dirb
tuves, 323 Berry St. Visi dalyvauki ?- 
te, nes tai yra labai svarbu.

(70)

Rep. G. K.

MŪSŲ SUSIRINKIMAI 
IR PARENGIMAI

Atsidaro Kom. Partijos Dis
trikto Konferencija

Šį vakarą, 8 vai., Bronx Co
liseum svetainėje, 177th St. ir 
White Plains Rd., atsidaro Ko
munistų Partijos Antro Dis- 
trikto konferencija. Ji atsida
rys masiniu mitingu. Kalbės 
d. E. Browder, K. P. Centro 
^Komiteto sekretorius ir visa 
eilė kitų geriausių darbininkų 
vadų. Bus labai gera koncer
tinė programa, kurioje daly
vaus darbininkų choras iš 500 
ypatų. Visi darbininkai yra 
kviečiami dalyvauti Komunis
tų Partijos vielinio distrikto 
konf. atidaryme ir išgirsti ge
rus kalbėtojus*

Nerengkite Šiomis Dienomis
- I

Komunistų* Partijos Antras I

t 
<I>

<♦>

Mergina Išdavė Savuosius
Kiek laiko atgajl Mary Nig-

A. Kennędy, 415 Ę. 173rd 
St., turėjo banke $1,700. Bet 
kada dabar ji nuėjo išsiimti 
pinigų, tai jai pareiškė, kad 
ji turi viso labo tik $8.83. Pa
sirodo, kad kas i išęmė -jos pi
nigus. Areštavo T. J. Hart, 
jos įnamį, ir kaltina jį, kad 
tai jis taip. “pasidarbavo.”roK 17 metų mergina, gyvenus 

3554 Carlise PI., pabėgo nuo 
motinos. Apie tai buvo pra
nešta policijai. Dabar ji pa
rėjo namo ir jos motina pra
nešė policijai, kad duktė jau 
atsirado. Pribuvo du slaptos 
policijos nariai ir pradėjo ją 
kvosti, kur ji buvo per tris sa
vaites laiko. Mary bepasako
dama išdavė savo sėbrus. Pa
sirodo, kad jos vaikinai 3 d. 
kovo nušovė Joseph Arboną, 
Bridgeport© kontraktorių. Po
licija areštavo jos sėbrus M. 
Fallon, 21. metų amžiaus, Ed. 
MacDonald, T9 metų ir H.Keystone Co. automobilius.

Newarko orlaivių gara- 
džiuje įvyko gaisras. W. Ums
ted ir R. Blauvelt smarkiai ap
degė.

Sako, kad žydų filantropiš
ka susaidė jau sukėlė $3,500,- 
000 aukų. Suprantama, tai iš
naudotojų organizacija ir jie 
greit sukelia krūvas pinigų.

- Mary Lanahan, 55 metų 
moteris, 
metais *

gauna $2,000. 1932 
ją smarkiai sužeidė

LORIMER RESTAURAJ
LIETUVIŲ VALGYKLA ( 

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerkonišku Stilium

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pabandykite!

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisves” vNam

Brooklyn, N. Y.

LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA
Pirmos klasės anglis, geriausios 

rūšies ir pilnas svoris—2000 svaru 
tonas, tai, legališkas svoris. Prista
tome greit į jūsų namus. Prašome 
įsitėmyti adresą ir telefoną.

Telefonuokite: Evergreen 7-1661 

arba užeikite pasikalbėti į ofisą 
Kampas Union Avė. ir Grand St.

485sGrand St., Brooklyn, N. Y.
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TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA) M 

485 Grand Street Brooklyn, N. Y.
Telefonas: EVergreen 7-1661

PRAMOGOS
BROOKLYN, N. Y.

Sveikatos ir kultūros prakalbos 
įvyks antradienį, 27-tą dieną kovo, 
7:30 vai. vakare, Laisvės” svetainėje, 
kalbės Dr. Benedict Lust, M. D. 
Tema prakalbos: “Vidurių ligos ir 
kaip nuturaliu būdu jas pagydyti.” 
Po prakalbų. bus diskusijos ir klau
simai. Įžanga veltui.

Rengėjai.

IŠRANDA VOJIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Pasirandavoja keturi (4) dideli 
kambariai, su elektriko įtaisymais. 
Turi vanią, ir šiltą vandenį. Randa 
.$16.00 į mėnesį. Del informacijų 
kreipkitės sekamai: Winakors, 4621 
Bushwick Ąve., Brooklyn, N. Y.

(69-71) ’

BA 1W r\ BY MAIL • Įį
YOUR CHECK OR įĮ fi įį

S* GRAMAM AVE..BKLYN.

to Succeed, Retį u tartų ■

Piano Lekcijas
DUODA

A. N.Valinčiutė
92 Union Avė.,

Brooklyn,

Vtarninkais ir
Nuo 3 vai. p. p. iki

Apart. 29 
N. Y.

Seredomis 
7 vai. vakare

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

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

arti Grand Street
Telefonas Evergreen 8-10494

1
6

. Ofiso valandos nuo 
nuo

NEDALIOMIS
Niio 10 iki 12 vai. iš

iki 4 kasdien, Seredomis ir Sukatomis 
iki 7:30 vai. vakarais.

ryto

—■+

Telephone, EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

I LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS I 
1 Išbalzamuoja ir laidoja numirusius! 
! ant visokių kapinių; parsamdo.au-» 
|tomobilius ir karietas veselijoms,| 
j krikštynoms ir pasivažinėjimams.į

I 231 Bedford Avenue I
■ BROOKLYN, N. Y.

Sergančių Vyrų ir Moterų 
Chroniškos Ligos Gydomos

<♦>
Mes 

jums

T <I>
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?' ĮMiįsį Spe^iaEzdcija yra Moksliškas
Ištyrimas Akiy Pritaikymui Akinių

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

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

PATARNAUJA 3
DAKTARAI:
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Dr. Anthony Stenger
Dr. Fred E. Burnham
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Dr. Theodore Conklin
Ofiso valandos: nuo 9 vai. ii ryto iki 9 vai. vakare. 

Penktadienį iki 5 valandai vakare.

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

<

<!>

<!>

FLATBUSH OFISAS
2220 Avenue J

Kampas E. 23rd St.

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau ūmias ir chroniikas vyrų ir 

moterų ligas kraujo ir odos
Padarau i&tyrinius kraujo ir iiapumo

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

{ New York, N. Y.
Valandos Priėmimo:

Ryte nuo 10:30 iki 1. t’o pietų nuo 4 
iki 8 valandai vakare

Sekmadieniais nuo 11 ryto iki 12 dicnq Į
Telcphonas MEdallion 3'1328 y

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.

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

Odos Nušašėji- 
mai, Nervų Ligos, 
Abel nas Silpnu 
mas, Skilvio Žar
nų ir Mešlažar 
nes Ligos, Nervų

jdegimas bei Reumatiški Nesveiku
mai.

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

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

Prieinama Kaina 
Sąlygos pagal jūsų išgalę 

lityrimas ir Patarimas Veltui

KALBAM LIETUVIŠKAI

D R. 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.

STEPHEN BREDES, JR
Lietuvis Advokatas

197 HAVEMEYER STREET

BROOKLYN, N. Y.

Telephone Stagg 2-7057

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. I. COHN
Specialistas ant Operacijų ir 

e gydyme

Ausų, Akių ir Gerklės
OFISO VALANDOS:

11 iki 1 
5 iki 7 
nuo 11
Avenue

nuo 
yiuo 

Sekmadieniais
84 Union

BROOKLYN, N. Y.

dienomis 
vakarais 
iki 1

į
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