
ŽINIOS IS LIETUVOS
BAISUS LIKIMAS VARGIN

GO VALSTIEČIO

Lietuvos Spauda rašo:
KREKENAVA, Panevėžio 

apskr. Radviliškio k. ganyklo
se gyvena neturtingas žmoge
lis su šešetu mažu vaikučiu ir 
sergančia žmona — Juozas 
Kondrotas. Nors ir turi 3 ha. 
žemės, bet jos dirbti negali, 
vienas dalykas tai, kad Kon
drotas nuo ligos esąs supara- 
ližuotas, o antra, kad jo že
mė slesnoje vietoje ir niekas 
ten augti negalį, žemė, kad 
ir nedirbama, bet mokesčius, 
žinoma, turi mokėti, per me
tus 24 litus, šių metų kovo 
lųėn. atvažiavo Krekenavos 
policija ir už nesumokėtus val
stybinius mokesčius Kondrotui 
užrašė iš varžytinių parduoti 
20 It. vertės arklį ir mažus ra
tukus, kuriais važiuodavo el
getauti, nes daugiau nieko ir• 
nerado. Dabar Kondrotas 
rauda rankas susiėmęs.
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Darbininkai Visu Šalių, 
Vienyki'tes! Jūs Nieko 
N e p r a la i mesite, Tik 
Retežius, o Išlaimesite 
Pasaulį!

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių
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Užginčija Bolivijos Laimėji
mus prieš Paraguayą \

Bolivija giriasi, kad ties 
Las Conchitas jos armija 
sužeidus bei užmušus 3,000 į 
paraguayiečių. Paraguayus, 
kuris užėmė Las Conchi
tas, sako, kad boliviečiai 
nieko panašaus nepadarė.

Rengėmės prie Gegužinės Apvaikščioji- 
mo, Stokime už Bendrą Frontą Visos

Darbininkų Klasės
Atsišaukimas j Lietuvius Darbininkus ir Darbininkes

New Jersey Seimo Bilius 
Prieš Naziy Propagandą

Ispanijoj Paliuosuoja 
Kriminalistus, bet ne 

Politinius Kalinius
NUBAUDĖ 12 METŲ 

KALĖJIMU
MARIJAMPOLĖ. — Apy- ! 

gardos teismas nubaudė 12 į 
metų sunkių darbų kalėjimo I 

kaltinamas ‘ s i u t i n ė j i m e ; roux valdžios pasitraukė 
sprogstančiosios medžiagos ki-, teisingumo ministeris Alva- 
tiems geležinkeliečiams. Vie-!rez Valdes todėl, kad vy
nas jų buvo užmuštas. 1 eisme Gausybė nepaliuosuoja 
Masalskis teisinosi, kad 
“sprogstamąją medžiagą siun- į 
tęs tiems, kurie ardę jo šeimą,. 
jį morališkai skriaudę.”

Madrid. — Iš ministerio 
geležinkelietį Masalskį. Buvo phmininko Alejandio Ler- i ii* • 1 vnnv Trnlrlr/mn

KUNIGAI BIJOSI KUNIGŲ, 
NES GALI BŪTI PERDAUG

Kauno spauda rašo:
“Vienas lietuvis dvasiškis 

lankydamasis Romoje gavo 
audienciją pas popiežių., Ta 
proga kaip praneša užsienio 
spauda, jis prašęs popiežių 
kreiptis į Lietuvos ir Lenkijos 
vyriausybes, kad ,jos darytų 
žygius, iš Sov. paleisti apie 
60 Lietuvos ir apie šimtą 
Lenkijos katalikų kUnį-' 
gų. Daugiausia tie kunig'ai esą 
uždaryti į koncentracijos sto
vyklas ir kertą miškus.

“Mūsų dvasiškos sferos tuo. 
reikalu esančios irgi susidomė
jusios, bet kartu reiškiančios, 
baimės, kad jei ^isi kunigai 
sugrįžtų Lietuvon, tai vietinių 
kunigų tarpe 
nedarbas del 
tekliaus, nes 
tuvoj kunigų 
mai.”

galįs prasidėti 
dvasininkų per
il’ dabar Lie- 
yra pakanka-

Kaunas.—Z. Urbaitienė, tei
smo nuovados sekretorė, kal
tinama paėmime iš valstybės 
iždo apie 9,000 litų.

SKURDAS PRIVERTĖ 
PASIKARTI

PASRAUČIŲ Kaimas.—čio
nai vargo nepanešdama pasi
korė našlė Muznikienė.

•■ Tai-

KAIMYNĄl APIPLĖŠĖ 
jCAIMhfNA

PERNARAVOS vien, 
po apiplėštas ^valstietis Pečiu
lis. Pavogta '2(r cenĮ. kviečių 
ir rugių. '.Plėšikai tapo suimti 
ir paaiškėjo^ jog jie yra artimi 
Pečiulio kaimynai.

VALSTIEČIAI NETURI 
SĖKLŲ

ŠĖTA. — šios apielinkės 
vargingieji valstiečiai bėda- 
voja už galvos rankas, sudėję, 
kad šiemet neturi sėklų. Daug 
laukų bus palikta neapsėta. 
Vargas dar padidės.

KETURI UŽSIMUŠĖ, NU
KRITUS LĖKTUVUI

Nukrito 
užsimušė

Tegucigalpa. - 
didelis lėktuvas; 
amerikonas lakūnas Victor 
Martin, vienas Hondūro 
respublikos kongresmanas, 
vienas kunigas ir vienas ad
vokatas.

is 
kalėjimų politinius kalinius.

1 Bet Lerroux valdžia suteikė 
amnestijų (paliuosavimų) 
kriminališkiems politiniams 
nusikaltėliams, t r e čiosiose 
metinėse Ispanijos respubli
kos sukaktuvėse.

Lėktuvą Kapitalistai 
už Nuostolius Trauk

sią Valdžią Teisman
- LėktuvųWashington. —• Lėktuvų 

kompanijos, kūrios pirmiau 
išnešiojo pašto siuntinius, 
ketina teisman traukti val
džių. Mat, joms pasidarę 
daug nuostolių, kuomet vy
riausybė buvo laikinai pa
naikinus kontraktus su to
mis kompanijomis. Bet kad 
nusuko milionus dolerių nuo 
valdžios, klastingai padidin- 
damos savo patarnavimus, 
apie tai, žinoma, kompani
jos tyli. Paskutiniu laiku, 
beje, nei valdžia to neprisi
mena.

Anglija Nežada Ameri
kai Mokėti Paskolas

Nebetoli darbininkų tarptautinė kovos diena — 
PIRMOJI GEGUŽĖS. Jau eina prisirengimas prie 
gegužinės ’demonstracijų ir masinių susirinkimų. 
Komunistų Partija, revoliucinės unijos, šiaip klasi
niai sąmoningos darbininkų organizacijos bei 
draugijos buria savo spėkas, kviečia į bendra fron
tų, į bendras gegužines demonstracijas darbininkus 
visokių srovių ir įsitikinimų. Ypatingai šiemet .rei
kia darbininkams bendro fronto, vienybės ir su
sitarimo. Reikia, kad gegužinės demonstracijos 
būtų milžiniškos, kad jos apimtų šimtus tūkstan
čių Amerikos proletarų iš'dirbtuvių ir kasyklų.

Keturi metai baisaus križio, bedarbės ir algų ka
pojimo ! Ir galo nesimato. Priešingai, laukia dar
bininkus dar didesni vargai, dar sunkesnė prie
spauda. Grūmoja naujo karo pavojus. Fašizmas 
kelia galvų ir žada teroru išnaikinti darbininkų ju
dėjimų. šitoje valandoje darbininkai turi suvie
nyti savo spėkas ir gegužės 1 d. parodyti savo tvir
ta pasiryžimų kovoti ir ginti savo klasės interesus.

Socialistų Partijos vadai, vadai oportunistų, Am
erikos Dahbo Federacijos lyderiai ir kiti buržua
zijos agentai desperatiškai darbuojasi, kad nepri
leisti darbininkų prie bendro fronto, kad palaikyti 
juos pasidalinusius ir silpnus. Jie bando padalin
ti darbininkų eiles ir per Pirma Gegužės. Reikia 
juos atmesti ir pasmerkti. Reikia vienytis ir dėtis 
prie bendro frontoi gegužinių demonstracijų.’. ■ >

Komunistų Partijos Lietuvių Frakcijų Centro 
Biuras šaukia visus lietuvius darbininkus ir darbi
ninkes rengtis prie gegužinės šventės, prie tarp
tautinės darbininkų dienos. Šaukia visas lietuvių 
darbininkų organizacijas ir draugijas aktyviai da- . 
lyvauti prisirengimo konferencijose.

Atmeskime tuos, kurie priešingi bendram fron
tui. Stokime už bendra frontų, už bendras demon
stracijas !

Tegul gyvuoja Pirmoji Gegužės!
Tegul gyvuoja darbininkų bendras frontas prieš 

kapitalizmų, prieš Roosevelto valdžios alkio ir 
priespaudos programa!

J.V.K.P. Liet. Fr. Centro Biuras.

Ne Tokios Apdraudos Bedarbiams Reikia
Albany. — New Yorko 

valstijos senatas balandžio 
16 d. priėmė Byrne neva be
darbių apdraudos bilių. Ap
draudos pensijos mokėji-London. — Anglijos vals

tybės išlaidų apskaitliavime1 mas, sulig jo, tegali tęstis 
ateinantiems’metams'visiš-įtik 16 savaičių, po ne dau- 
kai nieko neskiriama mokė-'giau kaip. 5 iki 15 dolerių 
jimui paskolų .- Jungtinėms I per savaitę. Pensijos mo- 
Vaisti joms. — Washingtono kėjimas , bedarbiui tegali 
ponai del to rūgščiai rauko
si.

Meksikoj Rinkimuose 
Užmušta 21 Žmogus

Mexico. — Per seimo at
stovų rinkimus Pueblos val
stijoj užmušta 21 žmogus. 
Vadas tautinės revoliucinės 
partijos B. Chavez sako, 
kad policija net kalinius ve
dė iš kalėjimų balsuot už 
valdžios kandidatus.

hit-Fr ankf ur te-am-Main 
lerininkai išdaužė langus 
katalikų laikraščio “Volks-? 
blatt” leidyklos.

prasidėti tik už 10 savaičių 
po to, kai jis bus; netekęs 
darbo. Samdytojai turi mo
kėti tam tikrų nuošimtį, su: 
lig darbininkam išmokamų 
algų, į apdraudos izondų. Bet 
kol reikiamas fondas bus 
sudėtas, tai praeis dar tre
jetas metų. Šis klastingas, 
Darbo Federacijos remia
mas,'neva apdraudos bilius, 
kaip matome, nei cento ne
žada dabartiniams bedar
biams.

Kaip tik tos rūšies yra ir 
senatoriaus Wagnerio bi
lius, įneštas Jungtinių Val
stijų kongresui,—kad vals
tijos išleistų panašius be
darbių • apdraudos įstaty-r 
■mus. ‘ '»■(

Tikros bedarbių apdrau
dos reikalauja tik revoliuci
niai darbininkai su savo bi- 
lium H. R. 7598, už kurį ko
voja Komunistų Partija.

Beje, neatlaikydami spau
dimo iš > darbininkų pusės, 
valdovai miestelių Carnegie, 
Pa., ir (Collinsville, Ill., da
bar parėmė šį Darbininkų 
Bedarbės Apdraudos Bilių.i

Prireikė Milicijos, kad 
Išblaškyt Lynčiuotojus

- Ke-

Trenton, N. J. — Valsti
jos seimo atstovų rūmas 
priėmė bilių prieš hitleriškų 
nazių propagandų; skiria 

i $500 iki $Ę,pOO pabaudos ir 
vienus iki penkių metų ka- 

savinin- 
naziams

Įėjimo net namų 
kams, kurie leis 
prakalbas laikyti bei hitle
riškų literatūra spausdinti, 

j Dar nežinia, kų su tuo bi-* 
lium padarys New Jersey 
valstijos senatas ir guber
natorius.

Gal Argentina Įsivels 
Į Karą Tarpe Bolivi

jos ir Paraguayans?

AUTOMOBILIŲ MECHANIKU VADAS • 
M. SMITH VEDA STREIKIERIUS

LINKUI PARDAVIMO BOSAMS
Jis Varinėja Slaptas Derybas su Fabrikantais; Užmiršta apie 

Algų Pakėlimą ir Darbo Laiko Sutrumpinimą ir, Matyt, 
Taikosi Streiko Klausimą Pervesti Roosevelto Komisijai, 
Nors Darbininkai Pasiryžę Kovoti.

Detroit, Mich. — Strei
kuojantieji darbininkai 
įrankių, naudojamų auto
mobilių fabrikuose, balan
džio 16 d. masiniame mitin
ge nutarė streikų tęsti ir
įtraukt į jį daugiau to ama- ji. 
to darbininkų.

Nuo streiko pradžios jau 
22 dirbtuvės priėmė darbi
ninkų reikalavimus; strei
kuojama dar prieš 82 dirb
tuves. Bet jos ypač dabar 
nenori daryt nusileidimų, 
kuomet taip pasviro į kapi
talistų pusę Mechanikų 
Draugijos (unijos) 'sekreto
rius Matthew Smith. Pasi
rodo, kad jis veda slaptus

Buenos Aires. — Argenti
noje vystoma ūpas prieš Bo
livija, dabar kariaujančia 
su Paraguayum del Chaco 
srities. Bolivija savo kraš
te persekioja Argentinos pi
liečius. Dvi argentinietės 
merginos buvo pririštos i 
prie stulpo ir 1_________
todėl, kad jos kų ten pasa
kė prieš Bolivijos valdžių. ajg0S pakėlimo ir 36 valan- 
Bolivijoj skleidžasi nujauti- darbo*- savaites ir, tik

o priristos i pasitarimus Su fabrikantais, 
kankinamos užmiršta apie streikierių 

reikalavimus 20 nuošimčių

mas, kad Argentina prita
ria Paraguayui. Galimas1 
esųs Argentinos įsitrauki- j 
mas į karų prieš Bolivija, i

šnekasi apie kolektyves 
(bendras) unijos derybas 
su bosais ir kad nebūtų dar
bininkai diskriminuojami 
(persekiojami bei skriau
džiami), kaipo streikavusie- 

Tuo pačiu laiku Smi-
thas vengia kų prasitarti 
prieš Roosevelto sudarytų 
Automobiliu Pramonės Ko
misija “streikus taikyti,” 
tai yra laužyti.

Darbininkai turi žiūrėti, 
kad Smithas su savo sėb
rais nenuvestų juos Darbo 
Federacijos Greenų-Collin- 
sų keliais pas Rooseveltų.* 
Federacijos gi vadai, kaip 
jau buvo rašyta, paskelbė 
streikus neteisėtais, neleis
tinais, pareikšdami, kad au
tomobilių darbininkai turi 
pasiduot Roosevelto komisi
jos nuosprendžiams.

Išsprogdintas Wirto Muilo Burbulas
Streikuoja jau 13,000 

Rayon Darbininką
Lewiston, Pa.

jo sekretorę, tie svečiai, ku
riuos jis vadina “Roosevel
to smegenų trustu,” kalbėję, 
kad Rooseveltas esąs pagau
tas į revoliucijos sriovę, 
kad jis esųs Amerikos revo
liucijos “Kerenskis,” po ku
rio sęksiųs koks Stalinas.

Pati šeimininkė ir visi 
Wirto įvardytieji paliudijo 
kongresinei komisijai, kad 
nieko panašaus nebuvo ta
me bankiete kalbama; nie-

Washington. — Kongreso 
į komisijon buvo pašaukti 
I Laurence Todd, dabartinis 
i korespondentas Sovietų ži
rnių agentūros Tass; Miss

Prieš Hildegarde Kneeland, žem- 
Viscose dirbtino šilko fab- dirbystės ministerijos tar- 
rikų ir kt. streikuoja jau nautoja; Robert Bruere, 
13,000 darbininkų. Superin-ijau žinomas audėjų streikų 
tendentas Tomkins paliepė |laužytojas sulig NRA, ir po- 
kompanijos policijai blaš- ra kitų trečiaeilių valdžios 
kyti streikierius nuo fabri- tarnautojų,—kad jie atsa
ko. Taip pat sustreikavo kytų į kaltinimus, kuriuos 

prieš juos kongresui padarė
Wirt’as, Gary, Ind., moky-1 kas ten ir negavo progos 
klų superintendentas. Wir-; įsprausti kokį savo žodį, nes 
tas tvirtino, kad per vienus pats Wirtas, kaip koks mo- 
vėlybus pietūs pas Alice nologistas, vienas išplepėjo 
Barrows, pirmiau buvusių' čielas keturias valandas.

Markus Hook ir Meadville, 
Pa., “rayon” darbininkai. 
Prie streiko prisidėt nubal
savo Parkersburgh, W. Va., 
dirbtino šilko darbininkai. 
Rengiasi streikan ir kitų 
dirbtuvių darbininkai. Dau
gumoj atvejų vadovauja 
United Textile Workers 
Unija.
. ’’Streikas prasidėjo prieš 
laiko trumpinimų užkan
džiui ir prieš didesnės sku
bos įvedinėjimų.

4 Nužudytus Kriminalistus 
Hitleris Primetą Raudoniem

• Berlynas.— Nukirsta gal
vos keturiems plėšikams 
baL 17 d. Jie buvo išplėšę 
$10,000 iš Berlyno Bušų 
kompanijos pasiuntinių, ku
rie tuos pinigus vežė į ban
kų. Laike užpuolimo vienas 
pasiuntiųys buvo nušautas, 
trys sužeisti.

Hitleriniai šmeižikai da
bar per kapitalistinę spau
dų pakrikštija tuos pikta-

Shreveport, La.
liaujantis mažmožių parda
vinėtojas Fred Lockhart, po 
ilgam .kvotimui policijoj, 
būk prisipažino, kad jis už
puolęs žagint 16 metų mer
gaitę Mae Giffin; o kai ji 
nesidavė, jis jų nudūręs. 
Balandžio 17 d. 2,000 govė- 
da šturmavo kalėjimų, kad 
išplėšt Lockhartų ir nulyn- 
čiuot. Tik, ant greitųjų pa
šaukta milicija išblaškė go- darius “komunistiniais pus- 
vėdų» žmogiais.”

Kas Yra Patirta Apie Miego Reiškinius;
Chicago. — Amerikos Gy

dytojų Kolegijos suvažiavi
me Dr. Nathaniel Kleitman 
dųvė prelekcijų, kų jis sura
do betyrinėdamas miegų, 
būtent: žmogus ’ miegoda
mas per naktį vidutiniai pa
daro 11 iki 27 didesnių judė
jimų, o rankų bei kojų pa
judinimų jis,, be to, dar pa
daro 11 iki 34. Pirmoj nak
ties pusėj kūno temperatū
ra nupuola iki apie 87 laip
snių, paskui vėl pradeda kil- i 
ti. !

Jeigu šuniui išima viršu
tinę smegenų dalį, pilkosios | 
medžiagos “luobų”, tai šuva | 
pavirsta “kūdikiu” ir 5-6 
valandas miega, apie tiek 
laiko išbūna pabudęs ir vėl

5-8 valandas , miega, pana
šiai kaip mažas žmogaus 
kūdikis. Bet be minimos 
smegenų dalies šuva neturi 
nei tiek supratimo, kad pri
eit ir paėst, nors čia pat bū
tų tinkamo jam maisto.

Fall River, Mass. — Su
lig kapitalistinių pranešimų, 
2,600 audyklų streikierių 
jau sugrįžę darban.

NOTICE TO YOUTH 
SECTION READERS

From now on, the Youth 
Section will appear on Fri
days inątead of Thursday 
due to various technical 
reasons. ♦

Editorial Staff.
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rėjo tik ’350 negrų jaunuo
lių, šiandien jau turi šešis 
šimtus. Metai atgal turė-

klaidingas teorijas iš mo-

Jaunyjij Komunistu Lyga Turi Virsti Galinga Masine Orga
nizacija; Lygos Budavojimas yra Darbas Visos Komunis
tų Partijos, Viso Revoliucinio Judėjimo; Jaunuolių Bruz
dėjimas Dirbtuvėse ir Kasyklose, Studentų Judėjimas 
Prieš Karų, Parodo,; kad Jaunimas Krypsta į Kairę.

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

• * of March 3, 1879

Kova prieš baltąjį šovi-

teises. Reikia

Nėra čia ko stebėtis, nes šliu-< 
po charakterio “laisvamatfiai” 
paseka, savo vyriausią « vadą, 
peš pats’‘ponas šliupas'■ senai. 
atsivertė prie dievo ir atsiklau
pė prieš altorių.

mokslo žmogus ir išaugs! 
rėjb į “nemokias,” kaip kad.įjlš 
iWrėik$daVb.

Norš velionis visą Iftiką buvo 
šliupiško nusistatymo laiswna- 
nis) bet prieš jam mirsiant, bu
vo pašaukta kunigas. Išspa- 
viedojo jį iš viso gyvenimo* da
vė paskutinį patepimą ir palai-

Kubos Proletariatas Kopos Lauke ~
Komunistų Partijos 8-toj konvencijoj 

dalyvavo sekretoriai Kubos Komunistų 
Partijos ir Kubos Generates Darbo Uni
jų Konfederacijos. ’ Tie ^raugai raporta

^ąri^ąuti jauni- 
r 4 ; ratkreipti ‘ jį 

‘prieš p^^ūiįpę ręVoliucij ą, 
prieš 'komuĮUzmą. Jie len
da;prie jaunimo su visokio-

ŽOLINĖ SLOGA

Patarkite per mūsų “Lais
vę”. Mūsų vaikas 8 metų tu
rėjo labai užgultą nosį ir la
bai čiaudėjo: Gydytojas sa
kė, kad jam hdenoidai ir ton- 
ziliai reikia išimti. Mes toųzi- 
lius imti nedavėm, bet tik ade- 
noidus išėmė. Dabar jau 4 
mėnesiai po operacijai, 
nosį kvėpuoja geriau, 
čiaudi vis tiek pat. Mes spren-

Tą parodė 
jaunimo. kovos tose pačiose 
^Rooseyėl^^ldžios kempė- 

p orcanizaciia mūsų iudėffirf?- jaunimas už-
ipkf mS ka »• Mokyklo-

i narių guliavimai. Tikrumo dūliai, 
Komunistų duokite, Drauge, vaikūi visokio

SUBSCRIPTION RATES:
United States, per year ....... .............. $5.50
Brooklyn, N. Y., per year ............   $7.50
Foreign countries, per,* year _______  $7.50
Canada and Brazil, per year ............  $5.50
United States, six months $3.00
Brooklyn, N. Y.. six months ...........   $4.00
Foreign countries, six months ...... $4.00 
Canada and Brazil, ąix months ........ $3.00

Mes turime laimėti ’° tik 5 <Wuvhj branduo- 
Ims, šiandien turi 50.

Vienas fŠ didžiųjų ir grei
tųjų partijos darbų turi bū
ti paversti Lyga* į

t 

imtis už darbo.
Smarki Kritika Darbo

Unijoms

F
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Sovietai Apvalo Savo Aparatą
• *■ 4

Klaidinga būtų įsivaizdinti,, kad į So
vietų valdžio’s aparatą neįlenda svetimų, 
netikusių elementų—tinginių, neklauža
dų, biurokratų. Laikas ųuo laiko juos 
reikia prašalinti. Tame ir yra Sovietų 
valdžios stiprybė ir susirišimas su daibo 
masėmis, kad i jai vadovauja Komunistų 
Partija, kuri stovi ant sargybos, kad val
džios aparatas neišsigimtų. Štai šiuo 
tarpu yra nutarta Sovietų tarnautojų 
skaičių sumažinti ir atstatyti tuos, kurie 
yra netikę arba sugedę. Tegul jie eina į 
dirbtuves ir kasyklas duoną pelnyti! Pa
siliks tie, kurie tinkami, darbštūs, suma
nūs,

Sumažinimas aparato tarnautojų, pra- 
šalinimas biurokratinio elemento, pa- 
darbštinimas pasilikusių, ne tik padarys 
patj aparatą sklandesnių, bet sutaupys 
darbhrinkų tėvynei arti biliono rublių. 
Tai bus didelis laimėjimas.

vo apie Kubos padėtį. Sakė', kad Kūbos 
revoliucinis proletariatas1 nepadės kovos 1 
ginklo, nesitrauks iš mūšio lauko, kovos 
prieš kruviną Mendieto valdžią ir Jung
tinių Valstijų imperializmą. Tai buvo 
žodžiai dviejų atsakomingų vadų, kurie 
drąsiai neša iškėlę komunizmo vėliavą 
Kuboje.

Balandžio 17 d. atėjo žinia iš Kūbos, 
kad ten užvirė nauji proletariato išstoji
mai. Darbininkai reikalauja paliuosavi- 
mo tų draugų, kurie buvo suareštuoti 
laike streiko. Revoliucinė Darbo Kon- 
federacija paskelbė pusės valandos visuo
tiną streiką už paliuosavimą politinių 
kalinių darbininkų. Kūbos sostinė Ha
vana tapo visai suparalyžiuota.’ Strei
kavo ir protestavo ne tik dirbtuvių dar
bininkai, bet taip pat komunikacijos ir. 
transportacijos. Organizuoti darbinin
kai parodė savo klasinę galybę. ’

Kruvinosios valdžios buvp įsakyta kar- / 
eiviams šaudyti į demonstrantus. Bęt, 
pasak pranešimo, kareiviai šaudėiį yirr. 
šų. Darbininkai juos karštai sveikino ir 
demonstravo gatvėmis. Jiems buvo įsa
kyta mesti į minią gazines bombas. Jie 
metė, bet' pataikė, kuomet vėjas pučia ' 
nuo minios. Tuo būdu gazinės bombos I 
nepatarnavo. . . /

Kovingai pasirodė studentai. Jie už- Į 
grobė gatvekarius ir važiavo miestan da
lyvauti demonstracijoje.

Tokia padėtis Kuboje. Proletarams I 
vadovauja Komunistų Partija ir revoliu- Ii 
cinės unijos! i

i A.L.D.L.D.i i

Balandžio 15 d. Literatūros Draugijos 
Centralinis Komitetas laikė susirinkimą! 

! kuriame draugijos sekretorius drg. So- 
lomskas išdavė platų raportą. Raportas 
parodė, kad vienybė su draugėmis mote
rimis daugelyje kuopų labai puikiai atsi
liepė. Draugės geraį darbuojasi. Suvie
nytomis spėkomis geriau • sekąsi.

Draugijos reikalai Mpvj į gerai.; “Švie- 
: sos” antras numeris rėngiairiąš spaudai.

Federacijos Unijų Vadai 
Roosevelto Valdžios Talkoje

Labai didelis mainierių streikas- eina 
Alabamoje. Apskaitoma, kad iki 18 tūk
stančių mainierių randasi kovos lauke. 
Jie priklauso prie United Miųe Workers 
unijos ir nusprendė panaudotu ją del pa
gerinimo savo būklės. linijos naeio-
naliai lyderiai stovi jieniš ’^kerš# kėlią. • 
Lyderiai stačiai, sahMą^ttbja * streiką. 
Bando mainierius visaip kaip nuginkluo
ti ir užmigdyti, idant anglies kompanijos 
galėtų prisivaryti kasyklas skebų.

Associated Press Žinių agentūra pra
neša Balandžio 16 d. apie tai, kad United 
Mine Workers distrikto atstovas W. H. 
Huey ragino piketuojančius mainierius 
“padėkite savo lazdas ir eikite namo.” 
Ponas Huey sakė mainieriams: “Jau jūs 
atsiekėte viską, kas buvo galima, tuo bū
du išsiskirstykite ir daugiau nesusirinki
te tokiomis krūvomis, kaip šį sykį. Mū
šis laimėtas. Laikykite laimėtą. Eikite 
namo, pasitraukite nuo kelio.”

Vadinasi, Huey ragina mainierius eiti 
namo ir miegoti. Tuo tarpu šerifas 
Hawkins prisiegdino ir pasamdė šimtą 
specialių policistų-razbaininkų apgyni
mui skebų ir terorizavimui mainierių! , 
Tas aiškiai parodo, kad pradedant ponu . 
Green ir baigiant tokiu špicbuku Huey, 
Amerikos Darbo Federacijos unijų lyde
riai taip parsidavę Roosevelto valdžiai, 
jog jie daro viską, idant sūpančiuoti dar
bininkus ir neleist jiems laimėti streikus.

/KAS LAIMES AMERIKOS JAUNIMĄ: 
KOMUNISTAI AR FAŠISTAI?

-. . * . < Į J !1 1 'i 11 1 *'* 1 i »*> . Ji'vi". e.
1 Partiją. Visa partija ■ -turi- reikalas ir tėra visu-judėji-
. susirūpinti tuo reikalu. Pai;- mu. rūpintis. Unijatnesirū- 

tijos Centralinis ^Komitetai,! pina huoldtos jaunimo rei- 
i partijos distriktai, sekcijos, kalais.

Visas atšinešimas turi 
voliucines unijos ir t. t., turi būti permainytas, jeigu mes

j branduoliai, visj nariai, rė-

norime užkariauti jaunimo 
mases ir laimėti jį del ko- 

I munizmo.

(

A I

(Iš Komunistų Partijos 8 
Konvencijos) ,

I Komunistu Partijos Poli- 
tinio Biuro narys, “Daily 
Workerio” redaktorius < ir- 
plačiai žinomas revoliucinis 
veikėjas draugūs Hathaway 
išdavė partijoš B-tai konven
cijai raportą apie jaunimo 
judėjimą, jo problemas ir 
komunistų pareigas.- Nepa
prastai žingeidus buvo pra
nešimas. šiandien klausi
mas stovi prieš muš—išve
džiojo draugas Hathaway^;

mui šovinizmą. Čia jauni
mas nuodijamas prieš atei
vius, prieš japonus, prieš 
ęhinus, prieš Sovietus, prieš 
negrus. O reikia nepamirš
ti, kad jaunimas yra ypatin
gai derlinga dirva visokios 
rūšies šovinizmui skleistis 
ir. bujoti. Kurie esate susi
būrę su jaunuoliais, tie su
tiksite su teisingumu šio 
pasakymo. Neretai matysi
te atsitikimų,1 kur ateivių 
tėvų vaikai yra užnuodyti 

_ šovinizmu prieš ateivius! 
kas ištikrųjų laimės Ame-^Tokių tragedijų yra šimtai 
rikos jaunimą: komunistai tūkstančių. O ypatingai 
del komunizmo, ar fašistai! plačiai išauklėtas baltasis 
del fašizmo. Šis klausimas šovinizmas prieš 
yra gyvas mūsų visų klau- Atbalsiai to šovinizmo apsi- 
simas. Puikiai parodė V o-, reiškia laikas nuo laiko pa-

Iv. . -r . -r
------------------ ---- -- X ; | J.

kietija, kokia jėga yra jau- j čio j Jaunųjų Komunistų Ly- 
! nimas. Ten daugumą jau- ■ goję. Mat, Lyga būdavo ja 
nimo laimėjo fašistai. Prie * savo eiles iš tokio jaunimo, 

, Tie jau- 
Į tą klausimą'nuoliai atsineša su savim

antras numeris rėngteiriaš išplūdai. 
Jau gautas drg. Kapsulį ^riygės į rank
raštis. , Tuojaus būš atidu^a^ 
Finansinio krizio nesimatofe^Nariąi duo
klės moka vidutiniai. Galėtų1 būtį ge
riau, reikia daugiau agitacijos. Apskri
čių ir kuopų Veikėjai turi pasidarbuoti.

Literatūros Draugija yrsi. prisidėjus 
prie Lygos Kovai prieš Karą ir Fašizmą. 
Draugė Kazokytė paskirtą, draugijos at
stove. Lyga ragina, kad draugijos kuo
pos taip pat prisidėtų prie vietinių orgą-A 
nizacijų prieš karą ir fašizmą.

Centralinis Komitetas pasiuntė pasvei- fa^pti prie^-
kimmą Komunistų Partijos S-tai konven-- bnin^ ^ovų ~

’/jaunimo kovoi

to mes neturime dasileisti kokį mes turime. 
Amerikoje.
turi duoti atsakymą Komu-J visokius prietarus, visokias 
nistų Partija.

z Drg. Hathaway nurodo, kyklų.
kad imperialistai rengda
miesi prie naujo karo, nuo- nizmą turi, būti neatiaidi, 
latos pirštus turi uždėję/Neužtenka agitacijos už ne- 
ant jaunimo. Iš čia jie ruo- grų lygias
•šią kanuolėms pašarą. Jie rimtos propagandos. Drg. 
aty^tai^aHmme^augina pa- Hathaway nurodo, kad jau- 

i triotizmo dvasią. Nuodija mimui įskiepyta, jog negrų 
visokiomis a p g a v ystėmis, j rasė yra netikus, stovi že- 
kurstymais prieš kitas šalis, miau, necivilizuota, negabi 
kitas rases ir tt. NRA ir ^tt.> ■ Mums, reikia moksliš- 
šiandien daro tuos pačius kai įrodyti, įtikinti prieta-

i ringą baltąjį jaunimą, kad
I negrai yra žmonės su to
kiais pat gabumais, kaip ir 
mes.

žygius s u m i 1 i tarizavimui 
jaunimo, kokie buvo 1917 
metais. Tos visokios vers
tino darbo kempės virto mi- 
litarizmo malūnais.
f Bet jaunimas nestovi ant 
dietos. Bent didžiulė jo da-

Drg. Hathaway perėjo 'draugas Hathaway, visa 
revo-j partija turi mestis darban 

rganizavimui jaunimo, bu- 
avojimui Jaunųjų Komu-

prie aštrios kritikos 
liucinių darbo unijų. Sta
čiai skandališkai jos iki šiol 
nepaisė jaunimo reikalų ir fnistų Lygos, 
jaunimo organizavimo. Mū
sų vadovaujami unijistai 
dažnai atvirai priešinosi 
jaunimo traukimui į orga
nizaciją ir kovas. Unįjis- 
tuose tebeviešpatauja < ama- 
tinė dvasia.
ninkai bijo, kad jaunuoliai 
nepūveržtų iš 
amato. Paimkime, 
Hathaway, Adatos Amatų' 
Darbininkų Industrinę Uni-! 
ją. Paimkime jos kailia-Į 
siuvius. Šioje pramonėje 
New Yorke ‘dirba apie 2,400 
berniukų, vadinamų “floor 
boys.”’ Jie dirba 1,100 ša
pų, kurių darbininkai orga
nizuoti į revoliucinę kailia- 
siuvių uniją. Gal dar jūs 
nežinote, kad tie jaunuoliai 
tebėra neorganizuoti! Jų Į 
reikalai nėra .apginti sutar
tyje su bosais. Jie visai už
miršti. Dar blogiau: Prieš

Konvencija nutarė jo ra
portą išleist brošiūros for
moje ir plačiai paskleisti 
ypatingai tarpe klasiniai są
moningų darbininkų, nuo 
kurių atsinešim© priklausys 

Senesni darbi-jaunimo judėjimo augimas. .
A. Bimba.

jų< darbo ir, ..--------- -——
sako! Francijos Valdžios Tarnau

tojų Streikai del Algų
Paryžius. — Balandžio 16 

•jd. buvo trumpi valdžios tar- 
inautojų streikai protestui 
! prieš algos kirtimą. Tele- 
įgrafistai streikavo dvi va
landas. Vandens įmonių 
darbininkai viena valanda 
vėliau darban atėjo; valsty
binėse tabako dirbtuvėse 
buvo taipgi valanda strei
kuojama. Daugiau kaip 
120 miestų buvo demonstra
cijos, kur darbininkai mar-

paškutinį streiką, unija bu- ^atvo su raudonomis vėliayo- 
. „ nutarus reikalauti, kad m*s’ dainuodami Internacio- 
tiems jaunuoliams algos bū- naU- 
tų pakeltos nuo $10 iki $20 
savaitėje. Jaunuoliai buvo 
išvesti į streiką. Jie kovo
jo kartu. Bet kuomet strei
kas pasibaigė, kuomet tapo i 
pasirašyta sutartis, tie jau
nuoliai visai tapo: užmiršti ! 
Kai kurie jų neteko darbo ir 
unija neatėjo juos apginti!;
Neleistina padėtis! netole-!me dalykas, tamsta? Aš 
ruojamas revoliucinės uni-j jums leidau pasistatyt pala- 
jos atšinešimas linkui jau- pinę savo pievoj su išliga, 
nimo—toks beveik pat atsi- kad nepaliksite vartų atda-

ŠYPSENOS
Profesorius — Kada van

duo pavirsta ledu, kokia jo. 
pamatinė permaina?

Studentas (su pasitenki- 
’ inimu)—Kaina, tamsta.' r •■ >' > ■ . ■ t >

ei jai ir paskyrė dešimts dolerių aukų par
tijos darbui.

i Literatūros Draugija yra nepavadųp^ 
jąma masinė
me. Ji atiteka milžinišką apšvietos ir^ 
kultūros darbą. ..Bet tuom negalima pa-•. 
sitenkinti. Reikia, kad kuopos daugiau*- < 
ir. rimčiau dalyvautų vietos darbininkų 
kovose. Neužtenka konferencijose pa
siųsti atstovus. Reikia draugijos narius 
traukti į streikus ir demonstracijas. 
Reikia draugijos narįams susidomėti or
ganizavimu darbininkų dirbtuvėse į Re
voliucines unijas. Visų pirma reikia'pa- 
tierhs nariartis įjnkla^šyti1 prie unijų ir 
jose aktyviai .ginti revųliucinę programą, 
kovoti pries ’ senųjų linijų biurokratus.;. 
Bedarbių reikalai privalo rūpėti vteom$ ’ 
kuopoms ir Visfefnš15 nariams. Kova 
bedarbių pašalpą1!? apdRaudą yra degąn-'' 
tis reikalai "' ' • ' < 5

. 5-i ' • V’ t i į į it *■ .S'.

PITTSTON.PA. laikyti išnaudotojus, kurie nie-
’ ko nedirba, o gyvena pertęk-

liuj, tai tikintieji kitokio ar
gumento nestato, kaip tik: “Ma- 

' no tėvai buvo tokie ir tėvų tė
vai, tai ir aš tokiu būsiu 'iki 
mirties.” <

Kitaip buvo su velioniu A J,. 
Kazakevičium. Jis nuo senų lai-

• kų buvo šliupiško charakterio dojo parapijos kapinėse, su vi- 
žmogus, tautiškas laisvamanis. įsom bažnytinėm cėreiiionijom. ‘ 
Kuriems teko dalyvauti SLA 
seimuose, tai gal pažįsta velio
nį, neš jis buyo vienas iš stam-

Balandžio 14 d. čionais tapo 
palaidotas Jurgis. Kazakevičius. 
Nėra nieko stebėtino, kad žmo
gus numirė. Is šių trijų žodžių 
ir susideda vyriausia žmogaus 
istorija: gimė, gyveno, mirė. ,

Bet kiekvienas žmogus palie
ka gerą ar blogą biografiją. 
Tikinčiųjų darbininkų su tais 
žodžiais užsibaigia visa .biogra
fija užtai, kad jie gyvena pd biųjųr rėmėjų dabartinių SLA 
religijoj įtekme. Kada tikiu- ponų ir dįdelis neapkentėjas ko-

■ Čiam žmogui paaiškini, kad ti- munf%ty.
kėlimas yra apgavystė, kad pa- Veh’oiiis statydavosi augšto

se matome nepaprastai pla
čių judėjimą prieš karą.

Mūsų tikslas jaunimą lai
mėti proletarinėms kovoms. 
Bet reikia nepamiršti, sa

iko Hathaway, kad ne tik 
' mes vieni. veikiame tarpe 
jaunimo. Pagėlba visokio 
plauko reformištų ir dema
gogų buržuazija darbuojasi 
sušilus. Visokios jaunųjų 
krikščionių o r g a nizacijos, 
Ąiąerikos Darbo Federaci- 
jęi/^oęialistų Partija, Jau- 
:iįų^ ądčT^stų Lyga,' neg- 

ref o riįiigįąi,, renegatai— 
Mifef • • •
uh.o- .m

Jaunųjų Komunistų Lyga 
Turi būti Mūsų Rūpestis
Turime prisipažinti, kad 

Komunistų Partija nėra 
rimtai paėmus ir išlukšte
nus jos rolę jaunimo orga
nizavime ir judėjime. Nie
kados nepastatėme klausi
mo griežtai, kad Jaunųjų 
Komunistų Lygos budavoji
mas yra darbas pačios par
tijos. Mes tik mokame kal
tinti Lygą už jos neaugimą, 
už jos nepasisekimus. Tai 
klaidingas n u s i s t atymas. 
Nuo jo turime pasiliuosuo- 
ti.'

Lyga yra permaža orga
nizacija. Jinai turėtų būtr 
skaitlingesnė už partiją, o 
dabai* yra kelis sykius ma
žesnė., Žinoma, Lyga paau
go nariais. Bet kreditas 
neina . partijos draugams, 
nes jie labai mažai tepadė
jo Lygai.

1933 metais Jaunųjų Ko
munistų Lyga turėjo tik 
•1,200 narių. Šiandien jau

nešimas, kaip senųjų, refor- 
mistinių amatinių unijų. O 
unijos vądai teisinasi, kad 
suaugę darbininkai nenori 
kovoti už jaunuolius! Gi ku
rios unijos įkūrė jaunuolių 
skyrius, tai išvystė suprati
mą, jog tai tik jaunuolių

ru, o dabar palikote atda
rus ir gyvuliai išėję visą 
plotą javų sunaikino.

Moteris — Labai atsipra
šau, tamsta, tai mano vy
ras. Jis visados miega savo 
miegrumio durte atsidaręs.

Toronto Dzūkas.

i maisto, ypač tokio, kame yra 
I daug kalkių: pieno, sūrio, žir
nių, zpupų, lysių, kopūstų, niork- 
yų,?rojęiŲ,.gručkų. (griežčių., sie
tinių) kiaušinio trynių, riešu
tų, apelsinų, limonado, daktilių 
(finikų, “dątes’J) ir tt. Be to, 
galėtute jam duoti ir pieno kal
kių, “Čalciumlaptate; ‘ grs. 10, 
tabletė No. 1(1().° Po vieną po 

, sutrintą, su vandeniu, 
bet1 Duokite jų keletą mėnesių.

Adelioidai ir nesveiki tonzi-

u ■■■m.. ..in i... i

DARBININKU 
SVEIKATA

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
371 Lake St., Newark, N. J.

Telephone: Humboldt 2-7964

-------- :--------

, -X ---------------------

Per! valgio,

mis teorijomis. Komunis- 6/100. Metai atgal tu- 
tai turi nugalėti tuos gai
valus, supliekti jų reformis- 
tines-socialfašistines teori- 
jas. : .
jaunimą del revoliucinės te
orijos.
Visokio šovinizmoT Nuodai

Žiūrėkite, sako

džiame, ar jam tik nebus “hay ū/o' dažniausia pasidaro dėl ko- 
fever”. Nuo ko ji pasidaro ir ^ių mitybos trūkumų. Geras 
kaip gydyt? Ar pasitaiko ka- gamtinis maistas perspėja ade- 
da negerai išimt adenoidai ? noidus ir tonzilių įdegimus, ir 
Ar nuo prastų tonzilių pasidaro su geru maistu galima visai iš- 
čiauduliai? Mes duodam gerą; sigydyt, be pjovimo tų vietų, 
maista. ►

ATSAKYMAS
žolinė sloga (“hay fever”) 

paeina dėl stokos kalkių orga-
I nizme. Kai žmogui permažai

TT i. . . . t . kalkių, .tai jam gali išsivystyti
. Sinę jaunimo oigamzaci- žq]jne sloga arba taip'kokie sir- 

away, kaip' energingai viso- ją, gerokai didesnę 
kte elementai bruka iaiini- skaičiumi Tčni

Ypač svarbu vitaminas A: svie
stas, grietinė, kiaušinių tryniai, 
morkvos, bananės, kopūstai, žu
vų aliejus, “Cod 
penys, inkstai.

Tegul dažniau
saulės. Duokite 
iodo tinktūros, su vandeniu, kas 
savaitė. Duokite žuvų aliejaus, 
po šaukštą, kas diena.

liver, oil,” ke-

jis būva ant 
jam po lašą

pflHnteL'<>■ Us&si

-
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Trečias Puslapis ,LAISVI

1335 Medley St.,

Bertaininis Centro Posėdis LOWELL, MASS.
Musų Veikimas

i

Apdraudos

YOUNGSTOWN, OHIO

Komisija.

Taip

Komitetas

Pakvietimas 4-to Apskričio

Bostono Apielinkei

APRIL 29 BALANDŽIO
Worcester, Mass.

organizuoti,

esam

” ir 
Tas 
sve-

vienbalsiai 
užginančią

Pereitą nedėldienį, balandžio 
>, ALDLD 44-ta kuopa laikė 

mėnesinį

kiek- 
Todel 
nieko 
grei-
pri-

amžiaus, tik 10 centų.
J. M. Karsonas.

Darbo 
Dabar 

ir rim- 
akis.

Koncertuos Mass. Valstijoj 

“LAISVĖS” NAUDAI

vaikščiojimo Pirhios
Gegužės

laikraštį atidaryti diskusijas

klausimu dirbti, kad greičiau 
tą teismą baigus.

Egzaminieriai Peržiūrėjo

Draugės ir Draugai! Kadan
gi Literatūros Į)raugijos II Ap- į net tokiem dalykam, kaip apkal- |

'ižas, tačiaus padaryta porą ge
rų tarimų. Ir jie bus įvykdyti 
gyvenimai! su geriausiu pasi
stengimu. Kaip žemiau maty
site, ką kuopa veikia, tai su-

Garsioji Dainininke

MENKEL1UNIUTE

Centro Komiteto 
dalyvavo ir kai kurie 
kuopos nariai. Jie 
kad visi bandymai susitaikyti | žvilgsniu, 
su skundėjais nepavyko ir da-|Kas Eagle Rock kalnas,

šeštadienių (subatomis) ir dar 
10-15 dol. pigiau, negu šventa
dieniais. Vadinasi, šią vietą | 
gautume subatomis už pusę kai- j Pagal paskutinio ketvirto Ap- 
nos, o pasekmės galėtų būti ge-, skričio Komiteto nutarimą, tai

ir aktyviai dalyvaukite abelnam 
kuopos veikime.

Į Nors susirinkimas buvo ma-Į c^oms neveikia.

AUGŠČIAUSIA PRIEGLAUDA LIETUVIU AMERIKOJE
The Supreme Lodge of Lithuanians of America

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

Balandžio 15, Centro rašti
nėj įvyko bertaininis Centro 
Komiteto posėdis. Visi Komi
teto nariai dalyvavo.

Posėdžiui pirmininkavo 
naujas Centro pirmininkas d. 
J. Gataveckas. Taipgi šiame 
posėdyje skaityt?’, rezignacija 
d. Geo Urbono iš iždo globė
jo vietos. Jisai nusiskundė, 
kad gyvenimo aplinkybės pri
verčia jį rezignuoti, nes ne- 
dėliomis. kuomet posėdžiai 
laikoma, reikia jam prie dar
bo būti. Nors labai nebuvo pa-, 
geidaujama rezignacija, mat 
d. Geo. Urbonas buvo save 
vietoj labai tinkamas, betgi ki
tos išeities, nebuvo, kaip tiktai 
priimti rezignaciją. Jo vieton 
pakviestas d. D. P. Lekavičius, 
iš Finleyville, kuris yra rinki
muose sekantis po pirmaisiais 
trim, kurie buvo išrinkti. Drg? 
Lekavičius yra taipgi geras 
darbuotojas darbininkų judėji ’ 
me ir suprantantis, kaip pri- 1 
žiūrėti APLA Centro turtą. 
Jisai tuojaus užėmė Centro iž
do globėjo vietą ir pradėjo ei
ti jam pavestas pareigas.

Vadinasi, šiuo laiku Centro 
P. Komitetas neteko dviejų 
gana gerų narių. Drg. A. čel- 
kis netikėtai mirė, o d. Geo. 
Ulonas gyvenimo aplinkybių 

priverstas rezignuoti iš 
vietos. Manome, dd. Ga

taveckas ir Lekavičius pilnai 
atpildys tas vietas.

Antros Kuopos Teismas

■Apskričio Komitetas^ kviečia 
i jumis, draugai, į gatves Pirmą 
Dieną Gegužės.

! Už Komitetą,

A. Pipiras.

kė, jogei Centre dalykai gana 
gerai stovi. Tiktai vienas da
lykas APLA nepageidaujamas, 
tai tasai Antros Kuopos teis
mas. Jie patarė skubinti teis
mą greičiau baigti.

Taipgi jie davė ir kitokių 
patarimų, kurių pašeipos ir 
apdraudos draugios turi laiky
tis. Sugryžę Harrisburgan iš
duosiu ten raportą ir paskui 
prisiusią Centrui kopiją. Kuo
met aplaikysim nuo jų kopiją, 
tai tada plačiau apie tai pa
rašysime.

Pdhnsylvanijos Apdraudos 
Departmentas egzaminuoja po 
jo kontrole esančias draugi
jas kas trys metai.
Užgyrė Bedarbių

Bilių

Centro posėdis 
priėmė rezoliuciją

Bedarbių Apdraudos Bilių No.;
H. R. 7598 ir taipgi reikalauja j 
nuo Pennsylvanijos senatorių Į 
ir kongresmanų balsuoti už tą [ 
bilių kongrese.

Visos APLA kuopos taipgi , , . v. • v . . , ... . i savokviečiamos uzgirti tą bilių ir!
sykiu reikalauti vietos senato-| . _ . . ■ v .. . . , , silanke visai mažai narių,rių ir kongresmanų balsuoti uz • 
tą bilių, nes tai vienatinis bi-.
liūs, kuris gali suteikti daug 
naudos darbininkų klasei, jei
gu jis būtų kongrese priimtas.

Pavieniai taipgi reikalauki
me viršininkų, kad jie balsuo
tų už tą bilių. Juo didesnis 
spaudimas bus, tuo daugiau 
mes priversime viršininkus 
skaitytis su darbininkų reika
lavimais.

APLA Centro Sekretorius,
J. Gasiunas.

A.LD.LD. Antro Apskričio Nariams, “Laisves” 
Skaitytojams ir Visiems, Kuriems Apeina 

Spaudos Piknikas

susirinkimą, prasite, kad tūlų žmonių zau- 
Nežinau kodėl į susirinkimą at- nos> būk ALDLD kuopa nieko 

Ne_ neveikia, neišlaiko jokios kriti- 
jaugi būtų' ta priežastis, kad ' kos. Tokie žmonės tik prieka- 
šiais metais yra pakeistas, su- bįų jieško, daugiau nieko. To- 
sirinkimui nedeldienis? Mat,1 riel ir nematą reikalo priklausy- 
ALDLD kuopa visuomet, per ii-' ti prie ALDLD 44-tos kuopos, 
gus metus, laikydavo susirinki
mus pirmą nedėldienį, bet susi
organizavus Lowellio Darbinin
kų Centro Kliubui ir užėmus 
kliubo susirinkimams pirmą ne
dėldienį, mūsų kuopa pasiskyrė 
savo susirinkimams ’Trečią (3) 
nedėlią kiekvieno mėnesio. Bet 
tai jau labai prastai išrodo, 
kuomet del tokio menko permai
nymo įvyksta toks pakrikimas, 
kad net pamirštama kuopos mė
nesinis susirinkimas. Dalyva
vo tiktai 8 nariai. Tiesa, už 

Į šiuos metus tik 12 narių pasi- 
mokėjusių turime, bet, juk tai 
neturi būti skirtumo: pasimo- 
kėję, ar dar nepasimokėję, pa- 
simokėsite ir vėliaus, jeigu da
bar neišgalite, bet organizaci-

pos mėn. susirinkamas įvyks ge- ma kuopą įtarti prie nieko ne- 
gužės 20 dieną, 2-rą valanda veikiančių. Be to, juk mūsų 
po pietų, po num. 338 Central J kuopos nariai turi eilę darbų ir 
St. Visi nariai dalyvaukite, j kitose organizacijose ir dar
Pasimokėkite,i draugai, duokles sunkesniu darbų. Bet tūliems 

žmonėms tas neįmatoma, nes 
patys nieko naudingo organiza- 

Mes turime 
pasitraukusių draugų iš kuo
pos. Jie pasitraukė laikinai, 
bet tokie draugai nekeršija 

■ kuopos darbui ir tikimasi, kad 
tokie draugai grįš atgal į kuo
pą ir vėl darbuosimės kartu 
darbininkų klasės labui. Jei
gu draugas pasitraukė kiek pa
silsėti, bet vistiek reikalui 

; esant kaip ką padeda dirbti, tai 
su tokiu draugu galima susi
taikyti ir mes tokį rokuojame 
savo simpatiku ir manome, kad 
tokis draugas nestovės ilgai už 
visiems darbininkams naudin
gos organizacijos sienų. Ypač 
dabar, kuomet yra rengiama 
spaudai brangi Knyga draugo 
V. Kapsuko ąpie Lietuvos So
vietus ; bus begalo svarbu 
vienam nariui ją gauti, 
stokite draugai, dabar, 
nevėluokite .ir padėkite 
čiau tą knygą galutinai 
rengti, žinokite, kad tam rei
kalinga krūva pinigų. Dar tu
rime gerą skaičių nąrių, nepa- 
simokėjusių už šiuos metus. 
Tiesa, dar yra laiko, bet drau
gijai ant tiek sveikiau, ant kiek 
nariai pasimoka į laiką. Tas 
reiškia aktyvą.

Lowellio Darbininkų Centro 
Kliubas rengia labai gražų pa-

o j ieško kur nors kitur išeities.
Kuopa nutarė prisidėti prie 

bendro fronto sykiu su kitomis 
darbininkiškomis organizacijo
mis prie surengimo demonstra
tyvių prakalbų ant gatvės pa
minėjimui pirmos gegužės ir iš
rinko du delegatus tam darbui. 
Nutarta darbuotis, kiek galint 
pardavinėjimui, tikietukų ren
giamam piknikui liepos 4-tą d., 
Maynard, Mass., “Laisvės” 
naudai. Išrinkta trys draugai 
parinkti biznierių pasigarsini- 
mų pikniko programai. Kuopa 
rengia gražų šokių vakarą, ba
landžio 28 dieną, “Laisvės 
“Daily Workerio” naudai, 
vakaras įvyks LDC Kliubo 
tainėj, 338 Central -Street.

rengimą: šokiai ir vaidinimas 
bus perstatytas Lowellio Jau
nuolių Kliubo nariais. Tas vis
kas įvyks ateinančią subatą, 
balandžio (April) 21 d., gražioj 
svetainėj, 361 Bridge St. Pra
džia 7:30 vai. vakare.

Rengėjai užprašo vietinius ir 
iš visos apielinkės svečius at
silankyti susipažinti su LDC 
Kliubo nariais ir pamatyti, 
kaip mūsų jaunuoliai moka 
juokų prikrėsti, žingeidu bus 
pamatyti veikalą “Dr. Krupas,” 
kaip jis rengėsi sabotažuoti So
vietų kolektyvus, bet tas jam 
nepavyksta, nes dvi draugės jį 
sugauna ir jam kelią užkerta. 
Veikalukas trumpas, bet žingei
dus.

Po lošimui iki vėlumai tęsis 
šokiai prie jaunuolių orkestros, 
kuri yra plačiai žinoma visiems 
šokikams. įžanga suaugusiems 
Ž5c, o jaunimui, žemiau 16 me
tų

bžjimui kada rengti piknikas _! jos-reikalai visiems nariams tu-i šitie yra mūsų kuopos dar- 
subatoje ar nedėlioję. Tokis ■ ri lygia- rūpėtu Sekantis kuo-, bai -r mes manome, kad negali- 
klausimas galima išrišti tik or- - 
ganizaciniai ir praktiškai. An
tra, tai kol draugai išdiskusuos, Į 

j vieni kalbės už sekmadienius, o 
kiti šeštadienius, tai ir laikas 
piknikui gali praeiti. Jei nori- 

‘: ma žinoti kitų kuoptų ir drau-i 
gų opinija tokiu klausimu tai 
geriausia išsiuntinėti paklausi- 

, mai laiškais. Todėl redakcija ir j 
1 pataria draugams atsakyti tie- 

.... . 'šiai ALDLD II Apskričio valdy-puikiausių gamtos , . . .. v..T , . : r, .v bai, o ne per laikrašti.Labai gražus istoris-i .„. ... .v . .v_ . . . . i greičiau dalykas issiris., apie;
augščio nuo jūrų pa-’-----------------------

Centro i viršiaus. Tai yra‘istoriška indi- .Irklr. ir . , . ,
i jonų -karalystė.” Kurie būsi- ALDLD KetVlrfaS AOSK. 

plačiai te piknike birž. 17 dieną, visi į

skritys visuomet rūpinasi šioj 
apielinkėj surengti ♦ spaudos 
naudai metinį pikniką, tai rei
kės ir šį metą tai padaryti.

Kaip jau jums žinoma, II 
Apskritys turės savo metinę! 

j I konferenciją ir pikniką Eagle 
! Rock Parke, West Orange, N 
i J., .17 dieną birželio (June)
II Apskr. Kom. pavesta suras
ti tinkamą vietą delei spaudos 

posedyj ; pikniko. Vieta, kur rengia II, 
APLA 2 Apskritys šiemet pikniką, yra į 
pranešė,! viena iš

bar prisieina vėl tęsti teismas.i 5000 pėdų 
Jie prašė visokios iš 
Komiteto pagelbos.

Centro
apsvarstė šitą klausimą ir nu-' gerėsitės šia nepaprasta gamtos 
tarė 2 kuopos draugus remt fi-: išpuošta giria ir kalnu. Ta- 
nansiniai ir moraliai, kaa ting čiaus šios vietos negalima jauIldllol Ulei 1 II lliuidlku, IX n U r-r T> X* • A

karnai apgynus APLA 2 kuo-Į^auti ant nedėldienių, tik ant Kuopoms Rengtis prie Ap- 
pos turtą ir taipgi visą orga
nizaciją. Centras įgaliojo pir
mininką d. Gatavecką bendrai 
dirbti su APLA 2 kuopos teis
mo komisija.

Ant rytojaus teismo komisi-j resnės, nes ant ryt šventa. Pik- kuopos turi sušaukti masinius 
ja turėjo pasitarimą su advo-I ni.ką galima laikyt kad ir per mitingus prieš pirmą dieną ge- 
katais ir pradės smarkiau tuo i naktį. gūžės delei išdirbimo planų,

Mes, II Apskričio dalis narių,kaip apvaikščioti tą darbininkų 
t. y. Jamison, Skiparis ir Do- i šventę ir kokius statyti reika- 
binis ir taipgi veik visa New- lavimus valdančiajai- klasei, 
arko darbininkiška publika, ku- ; kokius obalsius iškelti. Delei 
ri mus remia ir dalyvauja mū-'to turi būti sušaukti skaitlingi 
sų parengimuose, stojame už į susirinkimai, kps. užkviečia ir 
surengimą spaudos naudai pik-į kitas draugijas dalyvauti.

Kovo pabaigoj Centro raš
tinėj lankėsi trys Pennsylvani- 
jos Apdraudos Department© 
viršininkai peržiūrėti visą 
APLA turtą ir visų dokumen
tų. Jie dirbo tris dienas ir per
žiūrėjo keturių metų įplaukas 
ir išlaidas. Peržiūrėję pareiš-

niko subatoje. Mes, apsvarstę 
šį dalyką nuodugniai, praneša
me į spaudą ir prašome visų II 
Apskričio kuopų ir “Laisvės” 
skaitytojų rašyti į “Laisvę” 
trumpai šiuo klausimu: Rengti 
šioj puikioj vietoj spaudos nau
dai pikniką subatoje, ar ne?

Mes, newarkieciai, gerai ži
nome, kad 15-20 metų atgal čia 
nebuvo niekam žinoma, kad pik
nikas būtų rengiamas nedėlioj. 
Visuomet 
vom 
sias 
me 
kais
dienos birbdavo, 
jau niekas subatomis nedirba. 
Visi turi dvi dienas švenčių. •

Beje, gal sakysit, o kaip su 
mūs biznieriais? Turiu pasaky
ti, kad dabar veik ' visi valgo
mų daiktų biznieriai ant 6-7 
vakaro uždaro krautuves. Visų 
prašome trumpai ir greit išsi
reikšti savo nuomonę per “Lais
vę.”

ALDLD II Apskričio Ižd., 
G. A. Jamison.

NUO REDAKCIJOS. — šis 
draugų sumanymas nepataiko į 
tikslą. Viena, labai nevieta per

subatomis - rengda- 
ir turėdavom geriau- 

pasekmes. O dar turi- 
prisiminti, kad tais lai- 
žmonės subatomis pusę 

Gi šiandien

Norime priminti šios apie- 
hnkės miestams, kad 22 dieną 
balandžio dainininke yra liuo- 
sa ir galima jai surengti kon
certą. Naudokitės proga, da
bar rengdami sutaupysite ke
lionės išlaidas. Menkeliuniutė 
bus Naujoje Anglijoje nuo ba
landžio 15 d. iki pradžiai ge
gužės. •

TDA šokiai Sekančio] 
Subatoj

šio miesto Tarptautinis Dar
bininkų Apsigynimas rengia šo
kių vakarą balandžio 21 d., 
Ukrainų Svetainėj, 525 W. 
Rayen St., vakare. Prie geros 
šokiams muzikos bus ir vaidini
mas. Todėl visi lietuviai kvie
čiami dalyvauti šiame parengi
me.

Draugai mes žinome iš pra
eities, kad Pirma Gegužės, tai 
yra diena darbininkų kovos ir 
solidarumo. Reikalavimai dar ’ 
nėra užbaigti. Darbininkų kla-1 
sė vis dar yra persekiojama vi-' 
šokiais būdais. Kova tarpe 
darbo žmonių ir išnaudotojų vis 
dar aštrėja, reakcija vis dar ky
la prieš * darbo klasę, 
žmonių padėtis blogėja, 
ir vargas vis rimčiau 
čiau žiūri į darbininkų 

darbininkai, per- 
viską, turime or- 
stoti į kovą kaip 
darbo klasės iš- 

ir prispaudėjus.

Luckies
Visuomet yra malonūs jūsų gerklei

Todėl mes, 
matydami tą 
ganizuotis ir 
vienas prieš 
naudotojus
Draugai, mes dabar esame daug 
daugiaus pasimokinę iš praei
ties kovų ir brutališko terori
zavimo darbo klasės. Todėl 
mes dabar esam daug stipres
ni, daug geriau
mes dabar daug daugiau pri
pratę prie kovų. Mes 
daug jų laimėję ir daug pralai
mėję, bet mūsų kovos dar ne
užbaigtos ir todėl mes turim 
dar rimčiau susidomėti tomis 
kovomis ir stoti, kaip vienas, 
dar į griežtesnę kovą prieš iš
naudotojų klasę kol mūsų .rei
kalavimai nebus išpildyti!

Tuomi remiantis, Ketvirto

taip apvalūs, taip kieti, taip pilnai prikimšti—be liuosu 
galu—štai kodėl, jūs atrasite, Luckies neis džiūsta

Mes manome, jog jūs būtumėte nuste
binti, jei jūs pamatytumėte išdirbant 
Luckies. Jūs matytumėte tuos švarius, 
šilkinius vidurinius lapus — ir jūs 
ištikro neturėtumėte būti tabako 
žinovais matyti, kodėl ūkininkai už 
juos gauna aukštesnes kainas. Jie yra 
lengviausi lapai — jie turi geresnį 
skonį.

Jūs būtumėte nustebinti garsiu 
Lucky Strike procesu—“It’s toasted” 
—išgalvotu jūsų gerklės apsaugai. Ir

mes žinome, jog jūs būsite tikrai 
sužavėti, jums matant, kaip Luckies 
suvyniojama, apvalūs ir kieti, ir pilnai 
ilgais auksaspalviais rinktinio taba
ko pluoštais prikimšti. Štai kodėl 
Luckiestužsilaiko gerai — kodėl, jūs 
atrasite, Luckies neišdžiūsta—tai svar
bus dėsnis kiekvienam rūkytojui. Ir 
jūs įgysite pilną reikšmę mūsų pa
reiškimo, jog Luckies' visuomet visais 
atžvilgiais yra malonūs jūsų gerklei.

“It’s toasted”
y Luckies visuomet yra malonūs jūsų gerklei

Tiktai Viduriniai įtapai — Šie Yra Lengviausi Lapai
Copyrlfbt, iWi. Th* America Tobsoco Company.
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( PITTSBURGH© IR AP1ELINKES ŽINIOS
(93-94)

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

Avė., ir 16th St. Įžanga 35c. vaikams

APIA 50 Kp. Parengimas <

<

<
I).

betojai

WATERBURY, CONN

kad
Debatai ir Diskusijos

133 ‘ nuo didelio pasitiko ir todėl nereikia
EXETER BORO, PA.

(82-94)

VISOMS ALDLD KUOPOMS IR NARIAMS

šeimynišką

vai-'

stokime

Svarbios Prakalbos

Ateinančią subatą LDS jau-

į susirinkimą 
reikia veikti, 
pasilinksmini-

žiavimas. 
pietų.

Komisija.
(93-94)

Šėrininkas, 
(93-94)

da-
Mes

reikia 
kovoti.;

prie 
kitos '

ne-1

šarka jau
sunkumą

Onos Blažaičiutės orkestrą.
Kviečia Rengėjai.

(93-94)

visi darban.

LINDEN, N. J.

Iškilmingas vestuvių balius, A.L.D. 
L.D. 165 kp. ir L.D.S.A. 129 kp. 
įvyks 22-rą dieną balandžio, 6:30 vai.

Rengėjai.
(93-94)

APLA 50 kuopa rengia 
su įvairiais pamargini- 
Pradžia 7 vai. 
15 centų.

JERSEY CITY, N. J.

Liet. Darbininkų Susivienijimo
kp. rengia trečią smagų balių, kuris šalčiai kentėti žiemos laike. Del in- 
įvyks 21-mą dieną balandžio, Ukrai-! formacijų ^kreipkitės sekamai: John 
nų svetainėj, 158 Mercer St. Pradžia I Smith, Seaside Oregon.
7 vai. vakare. 1 (82-94)

links- 
dieną 

pradžia i 
r- 1

val.
Įžanga visiems veltui. Į 
Komunistų Partijos

sakė atsisveikinimo prakalbėlę Į 
išleidžiant iš namų ir ant ka
pų.

Draugė P. šarkienė taria 
širdingą ačiū visiems atsilan-

kviečiami dalyvauti— kiusiems atiduoti paskutinį jos 
(gyvenimo draugui patarnavi
mą ir už palydėjimą į kapus. '

i

Reporteris.

"L A IS V ft

Pradžia 8 inuolių kuopa rengia “Spaghet- 
Įtic supper.” Visi kviečiami da-

Svarbus Partijiečiy ir Simpa- 
tiky Suvažiavimas

Bus kalbėtojai • lietuvių ir 
anglų kalbose.

Plieno ir Metalo Darbininkų 
Industrinė Unija kviečia daly
vauti plieno ir kitų industrijų 
darbininkus, taipgi ir bedar- 

Bus išaiškinta, ką reiš-

■ < "'< ■ -į ■ - ... , p . .
Visi draugai ir draugės, dalyvau

kite skaitlingai, nes 'bus gera muzi
ka del šokių, A. Gurskio orkestrą, ir 
taipgi bus skanių ir sveikų namie 
gamintų valgių ir gėrimų. Įžanga 
tik 25 centai, tad kviečiame visus da
lyvauti.

Nedėlioj, bal. 22, Lietuvių
Darb. Kliube, 1335 Medley St., 
įvyksta svarbus Pittsburgho' ūius.
apielinkės lietuvių Partijos na-, k’a darbininkams ir bedarbiams 
rių ir artimų simpatikų šuva- tasai Wagnerio bilius, dabar

Prasidės 1 vai. po kongrese svarstomas; ką reiš
kia H. R. 7598 bilius, kuris j

Partijos delegatas išduos ra- taipgi kongrese; į kokią uniją 
portą iš Partijos suvažiavimo plieno darbininkams reikia or- 
ir taipgi pasitarsime delei to- ■ ganizuotis; kokios darbo saly- Į 
limesnio veikimo. Tikimės, jo-1 gos J. and L: dirbtuvėse; ko- j 
gei draugai ir draugės atvyks 1 del automobilių darbininkai da
is New Kensingtono, Courtriės, (bar skelbia streiką ir tt.

.Washingtono ir kitų vietų.
anksto jau reikia prie jo reng- labai svarbios, 
tis, kad daugiau draugų ir 
draugių dalyvautų.

K. P. Liet. Biuro Sekr.

Visi 
apvaikščioti Gegužės' Pirmą, 
Tarptautinę Darbininkų Šven
tę. šiemet gegužinės apvaikš- 
čiojimas yra begaliniai svar
bus. Naujo karo pavojus nuo-, 
latos didėja. Fašizmas įsiga- ■ 
Įėjo Vokietijoj ir Austrijoj ir 

1 taipgi rengiasi įsigalėti visame 
kapitalistiniame pasauly. Ame- i 
rikoj Rooseveltas rengia fašiz- * <■ « • —• * . - _

SCRANTON, PA.
A.L.D.L.D. 39 ir’ L.D.S.A. 54 kp. 

bendrai rengia Vestuvių VakarušA, 
kas 22-rą dieną balandžio, St. Mary 
svetainėj, 308 W. Market St. Pra
džia 7 vai. vakare. Prie to dar bus 
ir Wilkes-Barre Aido Choras ir She
nandoah mainierių kvartetas. Drau-

gal 'ir draugės, seni it* jauni; visi da
lyvaukite, nes ,tai bus linksmas va
karas; suvienys dvi. prganizacijos; 
o pelnas neis uždyką, bus skiriamas 
Laisvės naujam presui. Įžanga tik 
25c., vaikams 10c.

Rengėjai.
(92-93)

YONKERS, N. Y.
L.D.S. 47 kp. rengia pirmą 

mą balių, kuris įvyks 21-mą 
balandžio, 37 Clinton St.; ] 
7:30 vai. vakare. Įžanga tik 25c.

Kviečiame visus ir visas dalyvaut! 
ir paremt šią organizaciją, nes tai 
pirmas balius mūsų kuopos, šokiams 
grieš

<♦>

<t>

<1 I>

‘LAISVES’ NAUDAI PIKNIKAI
mui kelia. Darbininkų padėtis vakare> Linden Hal1 svetainėje, Wood 
, , , . _. TV ,| Avė., ir 16th St. Įžanga 35c. vaikamskas kart blogėja. Is kitos pu- 15 centų.
sės Sovietų Sąjunga daro dide- 1 
Jį progresą budavodama socia
lizmą. Kapitalistinės šalys nuo
latos planuoja pulti ją ir sunai
kinti. Kad atmušus karo pa
vojų, kad nugalėjus fašistines 
spėkas, kad apgynus Sovietų 
Sajų n gą—d a rb i n i n.ka m s 
susivienyti ir bendrai 
Gegužės Pirma yra darbo spč-1 
kų vienybės diena/ Visi daly-1 

v- n* vaukime jos \ minėjime—daly-
GegUZCS rinnOS nlinsjimsis vaukime demonstracijose. Ko- 

--------  vokime prieš skurdą, prieš be- 
Pirmos Gegužės minėjimas ’ darbę, už bedarbių apdraudą, 

vakare. įvyks ned. -bal. 29, 1934 m., už geresnes darbo sąlygas. Vi- 
Liet. Mokslo Draugijos svetai- si vienybėn! 
nėj, 142 Orr St., Soho Pitts
burgh, Pa. Pradžia 7:30 
vakare. 
Rengia 
Penkto Distrikto Lietuvių Biu- 

: ras, Augščiausios Prieglaudos 
Lietuvių Amerikoj Pirmas Aps
kritys ir -Amerikos Lietuvių 
Darbininkų Literatūros Draugi

jos Ketvirtas Apskritys; 
; Puiki programa:

Geg, 27, Stasevičiaus darže . Liet. Jaunuolių Choras ir or- 
rengiamas didelis j ’’ -
Rengia ALDLD Ketvirtas Ap-; kestra, rusų choras. Geri kal- 
skritys politinių kalinių naudai. 
Piknike bus išduotos didelės do
vanos, kurių tikietai jau dabar 
pardavinėjama.

Visi kviečiami rengtis 
šio pikniko. Kviečiama 
draugijos tą dieną nieko 
rengti ir paremti šitą pikniką, i 

Komitetas.

Iš- i Kaip matote, šios prakalbos 
. Kiekvieną dar-

i bininką jos apeina. Todėl ir 
reikia nepamiršti jose dalyvau
ti, taipgi pakviesti savo drau
gus, pažįstamus, kaimynus,

i kad jose dalyvautų.
■ P.ir M.D.l. Unijos Komitetas.

Bal. 21, Liet. Darb. Kliube, 
1335 Medley St., N. S. Pitts
burgh, 
šokius 
mais. 
Įžanga

Kviečiami tos kuopos nariai 
ir pašaliniai šiame parengime 
dalyvauti ir gražiai laiką pra
leisti. Tuomi paremsite APLA 
50 kuopą.

Rengimo Komitetas.

Rengiamės Prie Pirmo 
Pikniko

DEMONSTRACIJA GEGU
ŽES PIRMĄ. Prasidės 1:30 vai. 
po pietų, ties Fifth Ave. High 
School, 5th Ave. ir Dinvidie 
St. Demonstrantai maršuos 
per patį miesto centra, per 6th 
St. tiltą Federal gatve į West 
Parką. Kaip 3 vai. West Parke , 

dalyvaus prasidės demonstracijos progra- ' 
• ma. Gegužės 1 todėl visi į de-' 

piknikas, kestra, South Slavų Stygų oi-- monstraciją. Visi parodykime 
darbininkišką solidarumą prieš 
kapitalizmą.

Padėtis Mūsų Jaunuolių
Pusė metų at^ąl čia, Water-

• būryj, susitvėrė LDS jaunuolių
• kuopa. Iš pat karto jaunuoliai 
i veikė su dideliu noru. Jie lan- 
; kė susirinkimus ir darbavosi.
; Tuomet mes tarėmės apie vei
kimą, diskusavome ir tt.

i Bet dabar tas veikimas nei
na taip gerai, kaip kad reikia 
jam eiti. Svarbiausia, tai kad 

; į susirinkimus nesilanko dauge- 
| lis jaunuolių. Susirinkimuose 
j taip pat kalbasi visi sykiu, nei- 
; ma rimtai svarbius klausimus. 
|Į susirinkimus kviečiame narius 
: atvirutėmis ir raginame daly- 
ivauti, bet lankosi tik tie drau- 
; gai, kurie visuomet lankosi, tik 
keletas.

Mes padėjome senesnį drau- 
(gą, kad jisai padėtų mums veik- 
; ti ir duotų patarimus. Tas 
draugas pradėjo lankyti mūsų 
susirinkimus ir davė patarimus. 
Jaunuoliai jo neklauso. Tam 

i draugui praėjo noras ir energi
ja veikti ir duoti patarimus 

!mums.
Kitas pastebėtinas 

tai kad jaunuoliai

Seredoj, balandžio 25 d., Liet..1 j 
Sūnų Draugijos svetainėje, 818 
Belmont St., N. S. Pittsburgh, 
Pa., įvyks debatai ir diskusijos. 
Pradžia 7:30 vai. vakare; įžan
ga veltui.

Užkviesti debatuoti P. Dan
gis, “Naujienų” Pittsburgh^ 
Skyriaus redaktorius ir J. Ga- 
siunas, APLA Centro sekreto
rius. Debatus ir diskusijas ren
gia Amerikos Lietuvių Darbi-’ 
ninku Literatūros Draugijos 4 
Apskritys.

Debatų tema:* Ar fašizmas 
yra skirtingas nuo komunizmo, 
ir jei skirtingas, tai kuomi jis Į 
yra skirtingas?

Debatai rengiami tam, kad 
pilnai tą klausimą išdiskusavus. 
Mat p. P. Dargis viešai pareiš
kė vasario 22, Liet. Sūnų sve
tainėj, jogei tarp juodojo fašiz
mo ir raudonojo komunizmo nė- 
ra skirtumo. Tas pats buvo pa-; J0'kio"'darJbo"'k ™'isį jose'

dalykas, 
neapsiima 

Prisi- 
atfikti. 

Tai labai negerai, kuomet
■ dyba visą darbą turi nešti. 

Mes, draugai jaunuoliai, 
bar turėtume pasitaisyti.

(turime lankytis į susirinkimus; 
j darbuotis, diskusuoti dalykus.

kartota ir jo redaguojamose eina valdybai viskas 
Pittsburgh© žiniose. Dabar 

jis galės geriausia debatuose { 
įrodyti, ką jis yra pirmiaus pa-į 
reiškęs. J. Gasiunas gi apsi-1 
ijna grynais faktais įrodyti, jo-! 
gei tarp juodojo fašizmo ir rau
donojo komunizmo yra nesutai- ... v.. , , . .1-+ • •. , . .Mum reikia ruošti'debatai, pre/KOmas skirtumas, ir jis turi ga-!, ... ... . .. \ ■>
nėtinų faktų, kuomi yra tas!__ J J . ... ......

»skirtumas. š
- Po debatų iš publikos bile ku
ris galės gauti balsą ir taipgi i 
tą klausimą diskusuoti. Visi 
kviečiami todėl dalyvauti. Nei 
vienas neturėtų takios svarbios 
pJTbgos praleisti.

ALDLD 4 Apskr. Komitetas.

Pėtnyčioj, balandžio 20, LMD 
svetainėj, 142 Orr St., >oho 
Pittsburgh, Pa., įvyks Plieno ir 
Metalo Darbininkų Industrinės* 
Unijos prakalbos, 
vai. vakarė.

f, reikia organizuoti dra- 
i mos grupę, lavintis vaidinti ir 
į kalbėti. Mes turime parodyti 
ikitbms jaunuolių kuopoms, kad 
mes gyvuojam ir. veikiam. To
dėl reikia ateiti 
.ir nutarti, kas 

j Čia mes rasime 
mų.

Todėl
įVeikime visi jaunuoliai ir kitus 
raginkime veikti. Tada mūsų 
veikimas bus įdomus ir nau
dingas visam darbininkų judė
jimui ir patiems jaunuoliams.

. Draugai ir drauges, visi dalyvau
kite; nepraleiskite šios progos, nes 
tai pirmą kartį), rengiama tokia va
karienė. Visi atsilankę būsite už
ganėdinti. Del šokių grieš gera Gur
skio orkestrą lietuviškus ir ameri
koniškus šokius; taipgi bus ir gar
džių namie gamintų valgių, skanių 
gėrimų.

WILKES BARRE, PA.

A.L.D.L.D. kuopa ir L.D.S.A. ben
drai rengia vestuvių vakarienę, kuri 
įvyks 22-rą dieną balandžio, Crystal 
Ballroom, 325 E. Market Str. 7-tą 
vai. vakare.

Draugai ir draugės, visi dalyvau
kite; prie vakarienės bus ir pragra- 
ma kurioj dalyvaus mums gerai, ži
nomas mūsų Aido Choras, taipgi visi 

• dalyvaukite anksti, kad galėtumėt 
pamatyt visas vestuvių ceremonijas, 
bus perkamas didelis vainiikas del ce
remonijų. Gaspadinės geros ir pri
žadėjo pagamint tokių valgių, kokių 
dar žmonės nevalgė; ir valgys ir vis 
norės dar daugiau. Todėl dalyvauki
te—'Visi kartu pasilinksminsite ir pa
remsite naudingą darbą, nes pusė 
pelno bus skiriama mūsų dienraščiui 
Laisvei. Galėsite pasilinksmint, pa
sišokti ir gardžiai pavalgyt tik už 

i 50 centų.

lyvauti šiame parengime. Įžan
ga tik 25c. Šis parengimas 
įvyks po numeriu 774 Bank St., 
Waterbury, Conn., balandžio 21 
d., 8 vai. vakare.

Kviečiami visi—suaugusi ir 
jaunuoliai dalyvauti šiame pa-1 
rengime. - Jei visi darbuosimės 
gerai ir dalyvausime, tai paren
gimas bus gera^ ir sėkmingas.

Frances Barauskas I

WORCESTER, MASS.
I

Tarpt. Darbininkų Apsigynimas j 
rengia krutamus paveikslus, kurie j 
bus parodyta Lietuvių svetainėj, 29. 
Endicott Str. Tai bus labai žingei
dūs paveikslai užvadinti “TEN' 
DAYS .THAT SHOOK THE | 
WORLD,” tai istorija iš Rusijos re- j 
voliucijos. Visi dalyvaukite, nes daug : 
naujų faktų matysite ir interesingų ! 
dalykų išmoksite. Nepamirškite, kad i 
tai viskas įvyks Lietuvių svetainėj, Į 
22 dieną balandžio,8 vai. vakare, ir 

įžanga tik 25c.; vaikams 10c.
T.D.A. kviečia visus.

(93-94)

NASHUA, N. H.
Čia įvyks prakalbos ir daili muzi- 

kališka programa; prakalbos įvyks: 
22-rą dieną balandžio, 2 vai. po pie- ’ 
tų, O’Donnell Hall svetainėje, 20! 
High St. Kalbės žymus kalbėtojas I 
drg. R. Mizara iš Brooklyn, N. Y. Jo ‘ 
tema bus: “Ar laikai pagerės?”. 
Kviečiame jaunus ir senus dalyvauti,1 
nes išgirsite daug naujų ir svarbių 
dalykų. Muzikališką programą . išpil- i 
dys 2 broliai Bilidai.

(93-94) |

GRAND RAPIDS, MICH.
Vilnies ir Laisvės šėrininkų, skai

tytojų ir pritarėjų yra šaukiamas su
sirinkimas, 22-rą dieną balandžio, 
L.S.D. svetainėje, 1057 Hamilton 
Ave. Bus apsvarstymas spaudos rei
kalų ir važiavimas į Vilnies šėrininkų 
suvažiavimą. Malonėkite skaitlingai 
dalyvaut.

WORCESTER, MASS.
ALDLD 11 kp. mėnesinis susirin- ■ 

kimas įvyks 22-rą dieną balandžio, 
10:30 vai. ryte, Lietuvių svetainėje, i 
29 Endicott St.

Visi nariai malonėkite dalyvauti, ' 
nes turim daug svarbių dalykų ap- i 
tarti: spaudos piknikas, Pirma Gegu- ■ 
žės, Mizaros prakalbos, Mcnkeliuniu- : 
tės koncertas. Matote, draugai, kad 1 
turim daug dalykų apsvarstymui.

Sekr. J. J. Bakšys. i
(92-93)

PHILADELPHIA, PA.
. Philadelphi/os 141 kuopos šaukia

mas susirinkimas atsibus 22-rą die
ną balandžio, 10 vai. ryte, 928 Mo- 
yamensing Avė. Draugai ir draugės, ! 
nepamirškite dalyvauti, nes yra la- 1 
bai daug svarbių klausimų del apkal- į 
bėjimo; atsiveskite ir naujų narių. i

Sekr.
(92-93)

SEASIDE, OREGON
Parsiduoda gera farma, Oregon 

valstijoj, yra šimtas šešiasdešimts 
1 (160) akrų žemės, du upeliai bėga 
j iš dviejų pusių, viskas verta apie 
I $7,000, bet parduosiu už $2,000, nes 

aš labai jau senas ir negaliu lauko 
darbą dirbti. Budinkai geri; barnė 
nauja ir verta apie $2,000. Netoli

>
<|>
< >

O

<Į

< >

<l>

<■:>

< >

o

>
4>
d>

>
<j>

< l>

>)

<♦)

<f>

<♦>

<♦>

<♦>

<♦>

<♦>

<♦)

<♦>

<♦>

<♦>

<♦>

<♦>

<♦>

Dovanos Prie Įžangos
Prašome Darbininkiškų Organizacijų įsitėmyti 
žemiau paduotas dienas ir tom dienom nieko ne
rengti. Taipgi kviečiame visus darbininkų ju
dėjimo rėmėjus ir visą darbininkiškąją visuome

nę dalyvauti šiuose parengimuose.

Sekmadienį, 1 dieną liepos (July)
Ulmer Park Musič Hall, Brooklyn, N. Y.

Fourth of July, 4-tą dieną liepos
Vose Pavilion Parke, Maynard, Mass.

$412.00 DOVANŲ PRIE ĮŽANGOS $412.00
Massachusetts draugai skiria $412.0Q dovanomis prie 
įžangos tikietų. 21 ypata gaus dovanas.

yra sekamos:
10.* pinigais $10.00 

pinigais $10.00 
pinigais $ 5.00 
pinigais $ 5.00 
pinigais 
pinigais 
pinigais 
pinigais 
pinigais $ 5.00 

$5.00 vertės drabužių, aukoja:
A. J. Katkauskas, 372 Milburj' St. 
i Worcester, Mass.

$2.50 vertės daiktų aukoja:
J.'Ęaltramaitis, (American Clothing) 
10 Milbury St. Worcester, Mass, ir 

$2.50 vertės daiktais aukoja.
Green Mountain Dairy, West Auburn, Mass. 

$2.50 vertės daiktais aukauja:
H. Stankus, 23 Milbury St. Worcester, Mass.

Dovanos
pinigais $100.00 
pinigais $ 
pinigais* $ 
pinigais $

5. •pinigais $ 
pinigais $ 
pinigais $ 
pinigais $ 
pinigais $

1.
2.

4.

6.
7.
8.
9.

19.

20.

21

75.00 
50.00 
35.00 
25.00 
20.00 
15.00 
10.00 
10.00

11.

15.
16.

18.

$ 5.00
$ 5.00
$ 5.00
$ 5.00

Sekmadienį, 29 Liepos (July)
Laudensau Park, Shenandoah, Pa.

Puiki dainų pragrama ir žaislai

Kovo 24 d., Moupt Halto 
i sanatorijoj, pasimįrę draugas 
Petras Šarka, narys ALDLD 
12 kuopos ir “Laisvės” skaity
tojas per daugelį metų.

Velionio sveikatą pakirto 
sunkios gyvenimo sąlygos, iš 
ko gavo dusulį (asthmą) ir 
mirė vos sulaukęs 48 m. am- j 
žiails. Iš Lietuvos paėjo iš 
Ukmergės Apskričio ir vals
čiaus. Atvažiavo šion šalin 
1911 m. ir apsigyveno Cliff
side N. J. Ten gyvendamas 
visą laiką rėmė progresyvišką 
judėjimą.

1924 metais pribuvo į Exe
ter Boro, Pa. čionai apsivedė 
su Petronėle Jančiauskiene, su 
kuria vedė gražų 
gyvenimą.

Velionis Petras 
senai jautėsi turįs 
ant krūtinės, o čion, kabyklo
se darbo sąlygoms pablogė
jus įr vertimas daugiau pada
ryti i galutinai pakirto jo svei
ka tą;.

Liepos 12 d., 1933 metais, 
pasidavė į virš minėtą ligon- 
butį, tikėdamasis atgauti svei
katą, bet kapitalistinė prie
žiūra tai ne del darbininku. 
Ir kovo 24 ,d. užbaigė savo 
vargus.

Velionis paliko dideliam nu
liūdime savo moterį Petronė
lę; Albertą ir Onutę, posūnį ir 
podukrą, prie kurių ^ižaugini- 
mo daug prisidėjo,*' taip pat 
savo dvi dukreles, Aneliukę 7 
metų ir Marytę 3 metų. Taip 
pat paliko Lietuvoj dar gyvą 
motinėlę ir penkias sesutes.

Palaidotas tapo 28 d. kovo, 
Wyoming laisvuose kapuose, 
palydint būreliui draugų bei 
giminių. Drg. P. Šlekaitis pa-

Jau Gavome Rankraštį Drg. V. Kapsuko į 
Knygos apie Lietuvos Sovietu Valdžią

Draugai ir Drauges! Ilgai lauktas drg. V. Kapsuko 
rankraštis “Pirmoji Lietuvos Proletarinė Revoliucija 
ir Sovietų Valdžia” jau gautas. Ši knyga bus trijų 
skyrių ir ją išleis šiais 1934 metais Amerikos Lietuvių 
Darbininkų Literatūros Draugija. Ją gaus visi na
riai ir narės, kurie moka $1.50 metinių duoklių.

Ši knyga bus labai įdomi. Jos pirma dalis apima 
Lietuvą vokiečių okupacijos metu; antra dalis—kova 
del Sovietų valdžios Lietuvoje ir, trečia—kova del So
vietų valdžios Kaune ir kitose Lietuvos vietose.

Trečia dalis pagaminta visos eilės draugų. <Įie ap
rašo, kas buvo pas juos veikiama. Trečioje dalyje yra 
raštai drg. K. Požėlos 'ir kitų draugų. Taigi knyga 
bus labai svarbi ir tuojaus, kaip tik baigsime “Šviesos”* 
No. 2 statyti, bus statymui atiduota drg. Kapsuko kny-*

Kokios dabar yra narių pareigos? Jūsų, draugai ir 
draugės, pareigos—greitai sumokėti savo duokles, siųs
ti į centrą ir gauti naujų narių. Aišku kiekvienam, kad 
knygos išleidimas, kada mes leidžiame tokį didelį žur
nalą, reikalauja daug pinigų. Mes finansinį krizį me
tų pradžioje nugalėjome. Centro Komitetas pilnai pa
sitiki, kad ir dabar visi mūsų nariai ir narės atliks sa
vo pareigas, ir knyga bus laiku išleista.

Būtinai mes ją privalome turėti gatavą pirm agita
cijos menesio! Centro Komitetas iš savo, pusės atliks 
viską, kad knyga būtų išleista kuo greičiausiai. J’eigu 
visi mūsų nariai ir narės sumokės laiku duokles, ne
pasidarys pas mus finansų stokos, tai laiku gausime 
taip lauktą ir brangią drg. Vinco Kapsuko knygą.-Tai
gi visi prie darbo!

D. M. šolomskas, ALDLD CK Sekretorius.
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Nedėlioję, 2 dieną Rugsėjo (September)
Vytauto Parke, Philadelphia, Pa.

$474.00 DOVANŲ PRIE ĮŽANGOS $474.00
Philadelphiečiai duoda dovanų prie įžangos 
už $474.00. Paskirstyta į penkias dovanas. 
Dovana Philco Radio vertės 
Kelvinator Refrigerator 
Dovana grynais pinigais 
Dovana grynais pinigais 
Dovana grynais pinigais

tikie-
to
1.
9

4.
5.

$149.00.
$75.00.
$50.00.
$25.00.

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

liausio išdirbimo, su naujais patobulinimais
9

TYPEWRITERS

Klauskite Kainos,

Rašomos Mašinėlės

Jei esate “Laisvės”

Skaitytojas

Portable mašina, su naujais parankumais, prietaisais 
patobulinimais dabar galima ją įsigyti per “Laisvę.” 
Sulig mūsų patarimo, kompanija sudeda visus lie

tuviškus akcentus už tą pačią kainą

ir

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

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

Didelė Nuolaida “Laisvės” Skaitytojams
RAŠYKITE: “LAISVE”

š v 427 Lorimer St. Brooklyn, N. Y,
. .. -A
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20 St. James St. East 
Tel. HArbour 3424

LENKAI YRA “GRY-!
NI ARIJAI?”

LIETUVIS ADVOKATAS 
t

113 WEST 42ND ST.

Iš J 
kite Garden State Bus 
son Pike, išlipkite ant 
Schuyler Ave., eikite

Kviečia Rengimo

NEW YORK, N. Y.
Phone Bryant 9-^763

Valandos: nuo 1—6 po pietų

BEN GERSOVITZ
NOTARAS

Koncertinę dalį programos išpildys 
Liuosybės Dailės Ratelio Choras po 
vadovyste Albert I’otsus. Bus duetų, 
kvartetų ir dainuos mūsų gerbiama 
solistė Adelė Mickevičiūtė.

Tarpe veikalo scenų grieš Bert 
Orris orkestrą. Rengia Liuosybės 
Dailės Ratelis.

Čeikus, J. Rainard, K. Balčiū
nas, P. Kubiliūnas, F. Pakal
niškis, J. Gavinavičius, ir J. 
Jurčius; po 50c: K. Kaliošis,

savininkai tęsia suąi- 
toliau ir vėl siunčia 

pas komisionierius 
reikalaudami,

Bet ponai

MONTREAL - CANADA

J. M. ROSENFELD
ADVOKATAS 

Kalba Lietuviškai

FOTOGRAFAS
JONAS ŠTOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

į Pottsville, i tis. Minia baubia, ūžia, reika- 
r pa-,Jauja grąžint seną taksui skalę. 

Pagalios prieita prie šiokio to-

Apie tai parašysiu atskirai. 
Reporteris.

W. Mahanoyjnė žodžio ištarti negali, šiek-

Balandžio 21 (April), 1934
LIETUVIŲ SVETAINĖJE

134 Schuyler Ave., 
Kearney, N. J.

Pradžia 7:30 vakare
Journal Square Jersey City 

Line, Harri- 
Dukc St. ir 
vieną bloką. 
Komitetas.

Šokiai so Programa 
Rengia Russian National Mutual 
Aid Society of America jaunuolių 

11-ta kuopa 
SUBATOJE

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APT1EKA 
randasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus daug 

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

JOS CAMPA U AVE., DETROIT, MICH.

Dėlei tos priežasties Draugi
ja nutarė savo mėnesinį susi
rinkimą •• perkelti į gegužės 
aštunta diena. Pirma die
ną, kuomet papuol

svečių. Pirmininkui A.
pakvietus visą eilę'J. Matulevičius, J. Balčiūnas, 

pasakyti po kelis žo- P. TamuleviČia, P. Žukauskas, 
d. Buzevičius iškėlė j. Zeimis, ir Agnes Tamulevi-

Perstatymas, Koncertas ir 
Šokiai

“MOTERIS GATVĖJE”
Trijų Atidengimų Drama

Komisionieriai sumažino tak
sas anglių kompanijoms ir Gir- 

kad at- arc^ Estate ant $1,095,152.00,

Please send me FREE booklet entitled 
“Sunday Evenings” (“Sekmadienių 
Vakarai”)

POTTSVILE, Pa. — Bal. 12 persigandę, susinervavę iš- syk 
d. apie 1,500 
Township namų savininkų ma-'tiek apsiraminę, pradėjo teisin 
ainiai maršavo j 
Schuylkill pavieto sostinę, 
reiškimui protesto prieš pakeli 
mą taksų. Kuomet maršuotojai kio kompromiso ir komisionie- 
susirinko į teismo salę (Court riai prisižadėjo atvažiuot į 
room), tuojau išrinko komisiją, Township pertvarkyt taksų mo- 
pakviesti komisionierius pasi-.kėjimą. Namų savininkai pa
aiškinti, kodėl kompanijoms su-'siskyrė komisiją pasirinkimui 
mažino taksus, o pakėlė namų | dienų įvairiose distriktuose, kur 
savininkams. Komisionieriai,; komisionieriai turės pribūti. 
Adamson ir Brownmiller griež-1 Kas iš. to išeis> ar pavyks 
tai atsisakė skaitytis su minia, aįmugti taksų pakėlimą, kuomet 
o Kirchner, kuris balsaso pi leš j namy savininkai neturi tinka- 
kėlimą taksų, atėjo pasiaiškint. mos vadovybgs> sunku pasakyti.

Namų
rinkimą
komisija
griežtai
eitų susirinkimam __ r____ _
vėl atsisako. Užsirakina ofiso i4 s-vk tiek,, kiek pirmiau mokė- 
duris, kuomet trečia syk atei- •

Ko- komPanijos negali mokėti tiek ina komisija—neįsileidžia, 
misija praneša susirinkimui a- 
pie komisionierių elgesį. Mi-Ital- kad kasyklos mažiau dirba, 
nia įširsta, netenka kantrybės. .° kacl tūkstančiai mainierių be 
Uždaro susirinkimą, visi urmu jdarbo’ neturi jokių įplaukų, 
eina prie ju ofiso. ’ Būrys dra- Jiems negalvoj. Dirbantieji, 
sesniu vyrų, išlaužia ofiso du-! taiP«' daug mažiau uždirba, ne
ris, pasigriebia komisionierių P>‘™iau, nes anglių kompa- 
Brownmiller ir Adamson atsi- niJ°s. nesvietiškai juos išnaudo- 
tempia į teismo salę ir liepia, Ja- 
kalbėt, pasiaiškint. Ponai tiek

tikietų išanksto išplatino ir pa
čioj pramogoj nemažai dėjo 
pastangų padarymui medžia
ginės naudos.

Dėka tam, jaunuoliai iš šito 
parengimo uždirbs apie $60. 
iš ko jie galės pasiųsti, jei 
tik norės, bent vieną delegatą 
į LDS jaunimo suvažiavimą, 
kuris įvyks bifželio mėnesį, I, 
Detroit, Mich.

Tą patį vakarą 
ne) Deguliai savo 
vo surengę pare, į 
sugūžėję prūseikinių smetona 
Jie, matomai, manė, kad tuo I 
pakenks jaunuoliams, bet kly- i 
do. Sąžiningesni Pruseikos pa-! 
sekėjai nėjo į tą poros biznio- | 
rių parę, bet atėjo paremti į 
darbininkišką jaunimą, kuris j 
pradeda šiek tiek judėti. Taip 
ir reikia!

Atsilankė į šį jaunuolių pa
,• • i • trengima ir LDS pirmininkas o pakele namų savininkams apie' * - , . . . . i----- • - - R. Mizara, o taipgi ir “Lais-.
Komisionieriai teisina, kad : vSs” administratorius P. Buk- 

a - ■ ■■ - j nys. Draugai įvertina musui 
taksų, kiek pirmiau mokėjo už 'aunimo pradėtąjį darbą. I

Rncinnmcm Paro ltono iki šio1 nebuvo gausiau 
OU. DUolUlllULlCli 1 ol atsiliepta. Tam pritarė visa 
mZ “I ” Procn Pnnfk’ ei16 kit^ kalbėjusių draugų. 
111U Li. llUdU 1 UilUį. Pasėka buvo ta, kad svečiai 

---------  sumetė $13 aukų. •
Sekantieji -draugai aukojo:South Boston, Mass.—Ba- Z S..... ,2______ .

landžio 15 dieną South Bosto- Į J. Buzevičia $1.15; po $1: M. 
no Lietuvių Piliečių Kliubas 
buvo surengęs vakarienę, ku
rioje dalyvavo apie šimtas su 
viršum 
Barčiui 
svečių 
džius.
klausimą, jog reikalinga south čienė; po 25c: Valaitis, ir V. 
bostoniečiams pasirodyti kiek ' Valaikienė.
tiek gerėliau delei parėmimo! Prieš kiek laiko ALDLD 2- 
“Laisvės” preso, nes iš S. Bos-' ra kuopa aukojo $2 tam tik

slui; taipgi .d. K. Kaliošis ka
daise aukojo (su savo “L.” 

j prenumeratos atsinaujinimu) 
: $1, bet tas kažin kaip per 
i klaidą nebuvo laikraštyj pa
skelbta. Vadinasi, ir <South 
Bostono lietuviai darbininkai 

! gerai įvertiną savo dienraštį 
j “Laisvę,” todėl ir paremia jį 
i prie pirmos progos.
i Kliubo vakarienė buvo ge
rai ir gražiai priruošta, žmo
nių būtų buvę kur kas dau
giau, jei nebūtų įvykę tą dieną 
trys kiti lietuviški parengimai.

Drg. Mizara kalbėjo apie 
' mokyklą, kuri šiomis dienomis 
čionai tęsiasi ir lavinimosi 
reikšmę.

Po vakarienės tęsėsi šokiai.
Steb.

Smagus ir Didelis LDS 
Jaunuolių Parengimas

Lietuviui Sūnų ir Dukterų 
Broliškos Draugijos mėnesinis 
susirinkimas įvyko balandžio 3 
dieną. Tarp kitų draugijos rei
kalų kalbėta daug, aš manau 
ir perdaug,^ del vieno draugi
jos nario pašalpos. Man rodos, 

i kad pirmininkas tokių kalbų ki
ltu sykiu netoleruotų, bet laiky- 
, tusi konstitucijos. Ligoniai tu- 

ligoniai,
(tiksliai ar!._ . - .........
saliūne bu-i . „ .. .. .. \ .. . , ri užsilaikyti, kaipokuria buvo I . . ..

; susirinkimas, yra išrandavota 
svetainė del Pirmos Gegužės 
minėjimo. Taip pat darbininkų 
pareiga tą dieną dalyvauti dar
bininkų šventės minėjime.

Čia vėl Šalaviejui buvo ne
aišku. Jisai mano, kad tokių 
dalykų negali būti. Bet bėda, 
kad net jo freritai jau šarma-1 
tinosi jo sumanymą paremti ir 
nutarė, kad susirinkimas būtų 
perkeltas.

k

žino, kas jų galėtų nuva
žiuot į Vokietiją.

7 i jei jie nori gauti pašalpą. To! Atidarymas Olympia Paikoj 
• !__ _____ . šiais metais įvyks gegužės 20 d. j

Visi apielin.kės chorai kviečiami j 
dalyvauti šiose iškilmėse. Bus < 
labai gera programa. Visi lie-1 
tuviai kviečiami dalyvauti šio- 

įse iškilmėse. Dalyvaudami, jūs 
paremsite draugiją, kuri remia 
darbininkų judėjimą. 
Sekretorius ir Korespondentas,

J. J. Bakšys, 35 Seymour St. Į 
Worcester, Mass, Į

I nario gązdinimai su advokatu, 
tai tuščios pasakos.

I Taip pat nariai turi vieni ki
ltus gerbt susirinkimuos, to rei- 
Ikalhuja mvlsų konstitucija. Jei 

^Ijie tai nepildo, tai gali būt!
baudžiami. Jei kas jau nežino I 
tokių dalykų, bet šalaviejus tai 

’ turėtų gerąi žinoti, kad negali 
: narius vadinti melagiais, čia 
i Šalaviejus ne tik, kad negerbia 
kitą narį, kaip konstitucija rei
kalauja, bet ir šmiežia kitą na-

Iš Vienybės Atžymėjimo 
Koncerto ir Bankieto

Susivienijus .LDSA. su ALD 
LD., Conn, valstijos Apskričiai 
tam tikslui surengė atžymė- 
jimą vienybės dviejų Apskri
čių su turtingu koncertu i 
bankietu, balandžio 8 
Hartforde. Parengimas pavy
ko visom pusėm gerai.

lįfors trumpai minint, reikia 1 
suminėti koncerto programos į 
i š p i 1 dytojus. Ilartfordiečių i 
Laisvės Choras atidarė progra
mą, dainuojant Internaciona
lą ir keliaš kitas dainas. v u ,Trumpai pakalbėjo V. J. Va
laitis apie organizacijos reika
lus ir vėliau sekė solo ir kitokį 
įvairumai.

B. RamoškiuLė dainavo solo, 
O. Poškiutė smuiką solo ir 
merginų sekstetas kelias revo
liucines dainas sudainavo. Tai 
vis hartfordieciai. Vėliau sekė I ka^os. Lietuvių Svetainėj,

New Haveno Vyrų Sekstetas | Endicott St.

grupių ir pavienių. 
Iš senų padarau 

z 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
Marion St., kamp. Broadway 

Chauncey St. 
BROOKLYN.

Tel.: Glenmore

Kitas dalykas. Pavasaris jau 
čia pat. Taisymas ir apvalymas 
parko jau reikia pradėti, reikia 
dirbti. Bet kur tie “neklaidingi 
papės vaikai”? Jie niekam ne
padeda, nieko neveikia. Bet me
luoja ir šmeižia per savo gazie- Vokietiją

dienyj bal. 20 d., Lenkijos 
sklokininkai, kaip Staliulio- iaikra^tininkai nėra tikri, if j

Varšava. — Nazių propa
gandos ministeriui kviečiant 
“grynai arijų” veislės laik 
raštininkus atsilankyti

Hitlerio gimta-

| nis ir šalaviejus, jau atvirai 
agituoja už rengimą pikniko 
fašistų lakūnui, kuris skris į 

ų. į fašistinę Lietuvą. Vadinasi, tie 
d ! žmonės jau nori užsipelnyti

J auksinius medalius nuo budelio, 
i fašisto Smetonos už pasidarba- 
jvimą. Mat, jie gal dar pamena, 
[kad savo laiku Yčas gavo me- 
i dalį nuo caro už tokius darbus.

i Tarptautinis Darbininkų Ap- 
I sigynimas prisiuntė štampų už 
| $3.50, bet jau mažai liko. P. 
ĮJuęius apsiėmė jas pardavinėti.

Pranešta iš Pirmos Gegužės 
prisirengimo, iš kurio paaiškė- 

| jo, kaip rengiamasi prie šios 
darbininkų kovos dienos minė
jimo. Demonstracija įvyks die
na sode, o vakare įvyks pra- 

29

ir solo Eva Kuncas. Po jų pa
sirodė paruoštas duetas, kome- 
dijantės mergaitės ir smuiką 
solo G. Strauss iš Waterburio. 
Iš New Britain dainavo solo 
Olga Remeičiutė ir Ona Ku- 
činskiutė su Olga Remeiciute 
sudainavo duetą. John Reed 
Club suvaidino veikalėlį “Se
noji ir Naujoji: Rusija.” O 
Laisvės choras, po vadovyste 
B. Ramoškiutės sudainavo 
lias revoliucines dainas ir 
baigė programą.
- Programa pasidarė net
ilga. Kaip pradėta apie penk
tą valandą, tai apie septintą

i vai. užbaigta. Ko ne tris va- 
Į landas laiko ėmė iki pabaigai.
i Pavakarieniavus, jaunimas į 
[ir suaugusieji pasišoko kas 
i kiek norėjo. Prie tam galima 
i pridėti dar vieną svarbesni 
dalykėlį, tai tą, kad darbinin
kų organizacijom pavyko įti
kinti Pruseikos kai kuriuos su
vedžiotus darbininkus. Kele
tas iš jų matėsi mūs koncerte- 
bankiete ir iš to jau galima^su- 
prasti, kad tie darbininkai pa
matė, jog jie buvo suvilti ir 

pramoga. ^an(jįen jje grįžta vėl prie tų

Cliffside, N. J.—Balandžio Į 
jmėn. 14 d. čionai įvyko vieti
nės Lietuviu Darbininku Susi- I v

.vienijimo jaunuolių kuopos 
I pirmas parengimas—šokiai ir 
mažas koncertukas. Tai buvo 
[ištik rųjų graži ]----------
Daug jaunuolių dalyvavo iš | organizacijų, kurios yra p0 
vietos ir. apiehnkimų mieš- j vadc)vyste Komunistl) Partijo3 
tekų. Buvo atsilankęs-Brook- ir jag pradeda remti taip, kaip 

|Iyno Aido Choro Merginų L irmiau. Tiem dl.augam | 
(Sekstetas, kuris šauniai padai-|mes teikiame kredit h. tul.stu 
nayo keletą dainelių , - kitų kolonijų. jei kur tokių

. LDS Jaunuolių Kuopa «><>-į taip padąryti, grįžti prie 
Inai įsikūrė nelabai senai, bet i ko^unistiniy organizacijų.

Viską Matęs. .Liet. Tautiško Namo Svetainėj iauni lietuviai darbininkai gali 
ir Vine’ St., sudaryti! Ir reikia! Be abejo

jimo, jaunuoliai patys 
nebūtų galėję to padaryti, jei 
nebūtų parėmę 
Daugiausiai prie to visko pri
dėjo d. Jurgis Stasiukaitis, 
kuris nesigailėjo nei lėšų, nei 
energijos padarymui šitos pra- j 
mogos pasekminga. Būdamas 
nuo L.D.S. kuopos išrinktu 
(kitas buvo d. Bakūnas) ko- 
misijon padėti surengti šitą 
pramogą, d. Stasiukaitis daug

Kampas N. Main
Montello, Mass. Pradžia 3-čią valan
dą po pietų.

Pasinaudokite šia proga, nes ne 
visuomet už tokią mažą kainĄ galė
site taip smagiai praleisti laiką. Po 
koncerto ir lošimo, galėsite pasišokti 
griežiant Bert Orris orkestrai. Apa
tinėje svetainėje bus užkandžių ir 
gėrimų.

įžanga 50 centų. Kviečia Liuosybės 
Dailės Ratelis.

PASARGA: Įžanga vien tik ant 
koncerto ir teatro arba vien tik ant 
šokių 30 centų.

j ar jie priskaitomi prie “gry
nų arijų” ar ne, ir todėl ne-

Telephone Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir naląidoju tin

kamai ir už prieinamą kainą 
Parsamdau automobilius vestu

vėm,
kiem
402

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

JACOB RUPPERT BRAVORAS 
suteikia VELTUI

Savo puikią naują knygelę 
“Sekmadienių Vakarai”, kuri 

yra pilna šaunių receptų gar- 
džiausiems valgiams pagaminti— 
valgiams tinkamiems prie alaus. 
Išpildykite šią blankutę—pasiųs
kite ir gaukit Knygutę VELTUI.

JACOB RUPPERT BREWERY
NEW YORK CITY '

Address
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SOVIETU VODKA IR KITI GĖRIMAI 
Puikiai įtaisytoje valgykloje ir gėrimų įstaigoje, 

kurią užlaiko plačiai žinomas

JUOZAS GEGZNAS
412 W. Susquehanna Ave., Philadelphia, Pa

Tarpe North 4th ir North 5th Streets
Čia užėję išsigersito gero alaus, paragausite tikros Sovietų 

Vodkos ir kitokių gorimų, kokių tik pageidaujate ir skaniai pasi- 
valgysite už stebinančiai žemą kainą.

Atdara nuo anksti ryto iki vėlai vakare *
Kaikuriose vietose duodama Russian Vodka, kuri yra daroma Lat

vijoje ar Franci joje ir kitose šalyse. Daugelis apsigauna, many
dami, kad tai yra Sovietų Vodka. '

Aš TURIU TIKROS SOV1ĘTŲ VODKOS

nwaiiiBuiBiiiBiiiaiiiaiiiai ilOIIIOHIOIIiaillBIIIBItlū

Mūsų Specializacija yra Moksliškas 
Ištyrimas Akių Pritaikymui Akinių 

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

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

PATARNAUJA 3
DAKTARAI:

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

Ofiso valandos: nuo 9 vai.
Penktadienį iki 5

iš iyto iki 9 vai. vakare, 
valandai vakare.

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

JUOZAS
KAVALIAUSKAS

Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New

Užtikrinu, kad mano patarnavi
mas bus atatinkamiausias ir už 
prieinamą kainą. Nuliūdimo 
valandoje, prašau kreiptis prie 

manęs sekančiu antrašu:
1439 South 2nd Street, 

PHILADELPHIA, PA.
Telefonai: Bell—Oregon 5136 

Keystone—Main 1417

•, EVergreen 7-4785 Ignition Specialist

WOLF AUTO REPAIRS
TRUCKS AND PLEASURE CARS REPAIRED

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

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

Notary Public Tel. STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNUOTAS GRABORIUS

BROOKLYN, N. Y.660 GRAND ST., 
t

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

tas ir už prieinamą kainą.



Šeštas Puslapis

ĮVAIRIOS ŽINIOS

Eilinius Darbininkus

tiniu Nuodų Pardavėjų

Darbininkė.

Atrado Bravorą ir $200,0001Penklad- bus Demonstracija

Montanas Lundeen Da-

atėjo ne vienas, 
negrais. Bet po- 
ir šiuos ir visus

Apie 20 draugų 
mirties. Visi

Ot, Tai Mūsų Gentkartė!
Berta Benjamin, 17-kos me 

tų mergina, Ogo sako,— 
sųi gėntkarte, tai yra

i taipgi malonūs, atrastas ne-
I gyvas, 

del | __________

api Padaryta Raidai Ant Narko- !8 1 • •

Ketvirtad., Baland. 19, 1934

NEW YORKO IR APIEUNKES ŽINIOS
. Kliubas palaiko svetainę, 
kuri yra naudinga draugijų 
parengimam ir susirinkimam. 
Atsilankydami į šį kliubo pa
rengimą padėsite jam palai
kyti svetainę.

Grieš gera muzika lietuviš
kus ir ameril^nišk.us kavalkus 
šokiams. Tat skaitlingai susi
rinkite linksmai užbaigti žiei- 
mos sezoną.

<!>

<♦>

<♦>

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokiu Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerkonišku Stilium

<b

<♦)

<♦>

(spaudoj. Branduolys viso su-;eityje nebus tokių sugabių 
'sidomėjimo tame—senas tur-■ merginų ir vaikinų. Taliaus ta 
čįus, turėdamas reikalus su i mergina pasakoja, kaip dabar 
jaunomis merginomis, dar ke-jyra gudrus jaunimas, kaip jis 

visokius pavadinimus 
, visokius sekretus, 

visokias slaptybes, kurias tik 
jos gentkartė težino ir supran- 

į ta. Tai buržuazinės mokyklos 
Ivėjai, tuštumas, kuriuom dąu- 

; užsiima ir 
mano, kad jis yra gudriausias. 
Tiesa, kad tarpe Amerikos 
jaunimo išsiplatinęs visokis 

Didelis būrys policijos nu- suokalbiavimas, bet tas tik ir 
vyko ir padarė kratą 220 W. (tinkamas mažiems, o kartais 
62nd Str. apartmente. Sako. I jįr dideliems skandalams.

, kokai-į štai ir vienas pavyzdys iš 
dabartinės gentkartės sugabu- 
mų. Apie mėnuo laiko atgal 
Harriet Susseles, 15-kos metų 
mergina, dingo. Tėvai prane
šė policijai, kad ją kas tai 
“kidnapino.” Dabar vieną

tinas apsivesti, kaip jis šaky- moka \ 
ILGW Unijos Vadai Išduoda i davo su jauna mergina, turįs išgalvoti, FT • n L* • 1 1 giminių, kuriems tie pinigai visokias

Išnaudotojai paskelbė 
sukniasiuvių lokautą, tas 
ima apie 10,000 darbininkų ir t 
darbininkių, šie , darbininkai 
yra nariais International La
dies Garment Workers unijos, 
bet tos unijos vadai socialistas 
Hochman, biurokratas Antoni- 
ni ir loyestonietis renegatas 
Ch. Zimmerman išleido pa
tvarkymą ir įsako, kad dar
bininkai ir darbininkės nieko 
nedarytų, kad ramiai namie 
sėdėtų, kas lygu darbininkų 
reikalų pardavimui. Išnaudo
tojai puola darbininkus, darbi
ninkai į tai turi atsakyti prak
tišku veikimu—reikalauti al
gų, kurios nustatytos susitari
me; reikalauti tvirtesnio iš
naudotojų prižiūrėjimo iš uni
jos pusės ir reikalauti savaiti
nės algos vieton užmokesčio 
nuo šmotų, o tuom tarpu I.L. 
G.W. unijos pardavingi vadai 
liepia darbininkams ir darbi
ninkėms ramiai namie sėdėti.

Kairieji darbininkai šaukė 
susirinkimą, pereitą trečiadie
nį, kad aptarus ir išdirbus pla
nus veikimui. To susirinkimo i 
pasekmės bus paskelbta ve- 1 
]iau.

Įvairos pašai pines organiza
cijos, o ypač L.D.S. kuopos, 
kurios pilnai remia šį darbą, 
turėtų paaukoti kokį dolerį 
kitą Fraternalei Federacijai, 
•kad pagelbėjus geriau ir sėk
mingiau vesti kampaniją ir ko
vą už socialę apdraudą.

Norma.

Reikalaukite Paliuosuoti Drg 
Thaelmanną ir Torglerį

<t>

<♦>

<♦>

<♦>

Kliubietis-

MIRTYS IR LAIDOTUVĖS

4>

Sujudimas del Nužudyto 
Turčiaus A. Todd

Netoli Norwalk, Conp. at
rastas pajūryje nužudytas tur
čius Arthur Todd. Todd buvo 
genas ir liko apię $250,006"pi
nigų . Šerais ir tt. Jis atrastas 
nustumtas nuo mūro sienos į 
pajūryj. Spėjama, kad jį už
mušė ir ten numetė.

PdTicijos tyrinėjimai paro
do, kad pereitą ketvirtadienį 
jis New Yorke išsimainė šėrų 
už $5,000, taipgi kitokių pini
gu turėjo apie $3,000. Sako, 
kad jis nusipirkęs saldainių, 
gėrimo ir sakė, kad lauksiąs 
svečių iš New Yorko. Šis tur
čius turėjo 22-jų kambarių va
sarnamį ant Belle Island, kur 
jis vienas gyvendavo. Apie pu
sė mylios nuo to namo jis at
rastas pajūryje. Name atras
ta ant stalo trys stiklai ir dvi 
bonkos, taipgi grajinantis ra
dio. Pajūryje prie tos sienos 
atrasta merginos ar moters ap
siuvų žymės. Policija tvirti
na, kad turi atradus pirštų 
antspaudus ant stiklų ir tt. Iš 
to daro išvadą, kad nužudyme 
turčiaus dalyvavo du vyrai ir 
jauna mergina. Tūlas Nor- 
walko buso draiveris liudija, 
k^d ketvirtądienį jis matė 
turčių su jauna mergina. Pa- 
jUrys galėjo būti gera vie
ta turčiui susieiti su mergi
noms, bet ir jo namai nuo to 
nebuvo liuosi, kaip sako jo 
kaimynas Norr. Taigi matyt, 
kad tas senis ųžė su jaunomis 
merginomis ir liko kokios 
gengės auka.

Pas Todd atrasta ant jo 
piršto $1,000 vertės deimanti
nis žiedas, taipgi nepaimtas ir 
laikrodėlis. Spėjama, kad 
apie $$,000 pinigais dingo. 
Pplicija klausinėjo Norrą, jo 
kaimyną, Toddo sūnų, kuris 
pas jį gyveno ir dukterį, kuri 
gyvena ShaYnokin, Pa.

Keista yrą dar tas, ’ kad 
1928 metais Toddo vyresnis 
sūnus John Todd, kaip tik už
simušė toje pat vietoje nukris- 

. dangas nuo sienos ar kaip ten 
buvo. John paliko moterį ir 
tris vaikus. Dabar policija* 
PVisyrięn# ir, tą, dalyką ,ir-ty
rinėja. Del Toddo mirties di
delis ’ sujudimas kapitalistų

kad susekė rųorfinos, 
nos ir kitų narkotiškų nuodų 
sandėlį. Jie pačiupo tų nuo
dų apie $1,000 vertės. Morfi- 
nos bonkos paženklintos var
du “Mary”, kokainos—“Char
lies”. Bet netaip lengvai pa
vyko policijai, kada ji pribu
vo ir pradėjo laužti duris, tai 
pamatė piktai šnairuojant į 
juos didelį “police” šunį. Po
licija susitikus su šuniu polic- 

'monu rimtai susidomėjo. Vie- 
• nas iš policistų prisiminė ky
šius ir greitai nubėgo į val
gyklą ir atnešė kelis didelius 
gabalus mėsos, kad papirkus 
“policmaną” — šunį. Bet “po- 
licmanas” šuo pasirodė, kad 
kyšių neima, nenustojo lojęs ir 
nesitraukia nuo durų. Tada 
visi policmanai supuolė ant 
to šunies ir buožėmis jį sumu- 

i šė iki tiek, kad šuo neteko są
monės. Tik tada galėjo daryti 
kratą.

Tuom kartu parėjo ir Fr. 
Word, kuris jau turi gengste- 
rio vardą ir žinomas kaipo jų 
vadas. Jis 
bet su trim 
licija įveikė 
areštavo, t, r ’

vakarą suskambėjo telefonas, i q
prieina motina ir 
Taip, taip, tai aš 
Dukrele, tu mano, ar sveika, 
ir kur tu ? Pasakyk vaikeli!. . 
Aš vaistinėje, ant 51st St. ir 
Broadway. Dukrele, priža
dėk, kad tu ten būsi. Aš Ituo- 
jaus pribūsiu.” Motina užda
rė telefoną ir pradėjo šaukti, 
kad jos “beibė” yrą sveika. 
Greitai pasigriebė taksį ir nu
dūmė, bet jau ten “beibės” 
nerado. Motinai pasakė, kad 
ji su tėvu jau Taft viešbutyje. 
Motina ten pribuvo, ir savo 
“beibę” atrado. Bet ta “bei-1 
bė” prašo motinos, kad ji ne- 
žingeidautų, kur ji buvo per 
virš mėnesį laiko.

“Heilo!
Harrieta.

MUSU SUSIRINKIMAI 
IR PARENGIMAI

! < M

Vokietijos fašistai laiko ka
lėjimuose ir koncentracijos lo- 
geriuose Komunistų Partijos 
vadus Thaelmanną, Torglerį ir 
apie 200,000 darbininkų ir 
darbininkių. Masiniai darbi
ninkų protestai gali tik pri
versti fašistus paliuosuoti tuos 
draugus, šį vakarą yra ruo- i 

- šiamos masinės prakalbos po j 
atviru dangum, 7 vai. vakare, 
86th St., tarpe Lexington ir 
Third Ave. Dalyvaukite ma
siniai.

Dominikas Waitkus, 55 m. j 
amžiaus, 37 Hudson Avė. Mirei 
balandžio 16. Palaidotas ba
landžio 19 d., Alyvų kalno 
kapinėse, pašarvota Bielaus- 
ko koplyčioj. Laidotuvių ap
eigom rūpinasi graborius Mat
thew P. Ballas Bielauskas.

SPORTAS
Atvyksta “Sparks” Lošėjai

Telegrama Jaunimo
Komitetui!

Pirmoji Gegužės, “Daily 
Worker,” Lapeliai ir Guzikai

Vertės Degtinės | , į G
• & I Penktadienį, 20 d. balau-

padaryta i ?ži0’ 12 vaL yra ru°- 
siama masinė demonstracija 

• prieš Kubos valdžios terorą.
1 Ji atsibus prie Kubos konsu
lato, 17 Battery Place, New 
Yorke. Kaip žinia, Jungtinių 
Valstijų imperialistų berno 
Mendieta valdžia yra arešta
vus virš 5,000 darb. ir kovingų 
farmerių. Dabartiniu laiku 
500 politinių kalinių paskelbė 
bado streiką prieš nepakelia
mas sąlygas, 
jau yra prie 
NewYorko darbininkai ir dar-

I bininkės pribūkite masiniai ir 
reikalaukime paliuosuot pali- 
tinius kalinius!

Amerika buvo
“sausa” ir tuom laiku priviso į 
didelių ir mažų munšaino ga- i 
mintojų. Dabar jau atvirai ga
minama degtinė ir pardavinė
jama, tiesa, dar yra valstijų, 
kur tas neleidžiama, bet čia 
kalba eina apie New Jersey. 
Policija užklupo požeminį 
degtinės bravorą, ant JRiver 
Rd., Edgewater, N. J., fabrike, 
kur pirmiaus buvo dažymo fa
brikas. Sučiupo 9,000 degti
nės galionų arba $200,000 ver
tės. Tas bravoras atrastas 
tik du blokai nuo policijos 
stoties. Areštuotas vienas vy
ras, kuris pasivadino Charles 
Verner, bet kiti pabėgo per

davė jiems žinoti, kad jau da
romas puolimas. Taigi kaip 
atrodo, tai su slaptu degtinės 
darymu bus nemažai trobelio 
del viešų gamintojų, jeigu ga
li būti net toki slapti bravorai.

Plėšikai Pačiupo $3,200
Kompaničnų krautuvių pihi- 

gų surinkimui automobiliuje 
buvo įtaisytas apsaugos gele
žinis* baksas; į kurį ka$ierius 
W. Kelchener surinkdavo pi
nigus ir pristatydavo kur rei
kia. Bet tas. neapsaugojo jį 
nuo užpuolikų. Du plėšikai, 
Hillside, N. J., sulaikė jį, su
lipo' į karą, kiek pavažiavę,’ 
kasierių išmetė laukan, o pa
tys su karu ir užrakytu geleži
niu baksu, kuriame buvo $3,- 
200 pinigų, nuvažiavo. Matyt, 
jie nesibijo ir mano gauti ro
dą, kaip tą baksą atidaryti.

lyvaus Soc. Apdraudos 
\ Konferencijoj

Darbininkų Bedarbės ir So- 
cialės Apdraudos Bilių (H. R, 
7598) įnešė kongreso svarsty
mui ponas Lunden. .Delei to jis 
pakviestas ir <sutiko ■ pribūt į 
pašalpinių i draugijų konferep- 
cijąj kuri įvyks sekmadienį 22 
d. balandžio, ’Central Opera 
House, 67 St. ir 3 Ave., New 
Yorke. Pradžia 11 vai. ryte.

Visi lietuvių organizacijij 
delegatai nepamirškite nuvyk
ti į šią svarbią konferenciją. 
Taipgi ir nariai pašalpinių or- 
ganizacijų, o ypatingai tų gu
rios atsisakė rinkti delegatus, 
kviečiami atsilankyti ir pasi
žiūrėti į veikimą Fraternalės 
Federacijos Pašalpinių Orga
nizacijų, kuri šaukia šią kon
ferenciją. < .

Ši Federacija išsiuntinėjo ko
piją virš minėto biliaus visiem 
miesto aldermanam, kongres- 

Hnanam ir kitiems vąldinin-
rųū- .ka^ns su reikalavimu laikyti 

maino ^atviras sesijas diskusavimui šio 
gentkartė! Visos kitos pirmiau biliaus. Taipgi reikalavimus 
buvusios niekai, gal būti ir at-' indbrsuoti ir remti šf bilių.

<♦>

<♦> <♦>

žŠ'Ai

LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA
Pirmos klasės anglis, geriausios 

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

Telefonuokite: Evergreen 7-1G61 
arba užeikite pasikalbėti į ofisą 
Kampas Union Avė. ir Grand St.

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

SYKI ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pabandykite!

SAVININKAI MARČIUKA1
417 Lorimer Street, “Laisves” Name

Brooklyn, N. Y.

9"

fe
O

t

įį

Si

■■■■■■■IIšvažiuojam Balandžio Dvi- w
dešimts Antrą. Būsime New 
Yorke Utarninko Vakare— 
Vidurvak. Valst. Jaun. Kom.

Tokio tūrinio telegramą ga
vo jaunimo komitetas pereitą 
šeštadienį iš Chicagos. Daly
kas yra tame, kad Chicagos 
LDS jaunimas laimėjo apygar
dos čampionatą lošime “Bas
ket ball” ir vyksta New Yor- 
kan lošti su šios apygardos 
Labor Sporto Unijos čampio- 
nais, tai yra su finų draugų 
“basketball” tymu.

žinoma, reikia draugus chi- 
cagiečius gražiai priimti ir to
dėl jaunimas rengia gražų pri
imtuvių vakarėlį “Laisvės” 
svetainėje, antradienį; balan
džio 24 d.

čionai bus ne vien tik pa- Į 
prastas parengimas. Yra už-j 
kviesta Aido Choro Merginų 
Sekstetas, Vyrų Oktetas ir kiti 
dalyvauti programe. Taipgi 
pirmu kartu, po vadovyste 
drg. Tony Balchuno, LDS Jau
nuolių šokių orkestrą grieš šo
kiams.

Nacionalis
Union 
giečių 
sakys 
šiem s

Tarptautinė proletariato ko
vos diena—Pirmoji Gegužės 
jau netoli. New Yorko dar
bininkai masiniai demons
truos. Pereitais metais Pir
mos Gegužės demonstracijose 
buvo tarp 200,000 ir 250,000

• dalyvių, ką net kapitalistinė 
spauda pripažino, šiemet tu
ri būti dar daugiau.

' Komunistų Partija visu smar- 
! kurnu rengiasi prie demons
tracijų. Pagaminta lapeliai, 
kurių 1,000 kainuoja tik $1.00. 
Padarytos špilkutės, kurių 
kiekviena ' parsiduoda po 5 
čentus, ’ bet organizacijoms 
parduoda 100 už $2.50. “.Dai
ly Workeris” išeis 24 puslapių 
dydžio ir jo bus’reguliarė kai
na tik 3 centai kopija. “Daily 
Workerio” '.bus atspausdinta 
platinimui 500,000 kopijų — 
pusė miliono. “D. V/.” laidoje 
tilps daug paveikslų iš Pirmos 
Gegužės demonstracijii

, kusių 1888 metais, del 
išsivystė Haymarketo 
kur išnaudotojai pakorė 5 dar
bininkų vadus. Užsisakykite tą j kartu

' gėmį,
balandžio 25 d., Finų Svetai
nėj, 746 40th Street, South 
Brooklyne.

Tad, draugai ir draugės, da
lyvaukite abejuose šiuose pa
rengimuose ir paremkite jau
nimą.

viską ir, platinkite!
v

įvy- 
kurių 
byla,

Svarbios Prakalbos Yonker- 
se—Kalbės D. M. Šolomskas

Sekmadienį, 22 d.balandžio, 
2 vai. po pietų, Lietuvių Pi
liečių Kliube, 113 Herratt St., 
Yonkers, N. Y., yra rengiamos 
prakalbos. Jas rengia A.L.D. 
L.D. 172-ra kuopa. Kalbės d 
D. M. šolomskas, _________ (
Centro Komiteto sekretorius. 
Bus kalbama .apie tai: ar kapi
talistinėse šalyse pasibaigs be
darbė, kodėl susmuko Roose-, 
velto NRA planai, ar bus ka
ras ir kitais klausimais. Visi

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

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

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau ūmiau ir chroniškas vyrų ir 

moterų ligas kraujo ir odos 
Padarau ištyrimus kraujo ir šlapume

DR. MEER
W. 44th St. Room 

New York, N. Y.
Valandos Priėmimo: 

Ryte nuo 10:30 iki 1. Po pietų nuo 4 
iki 8 valandai vakare 

Sekmadieniais : nuo 111 ryto iki 12 dienų 
Telephonas .MEdallion 3-1328

*——-

Telephone, EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
156 302

Graborius (Undertaker)

Labor Sports 
sekretorius, apart čika- 
ir vietinių jaunuolių pa
perą žodžių susirinku- 
ir paskui turėsime visi 
numaršuoti į tą svarbų 
kuris atsibus seredoj,

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

*
Juozas Levanda

(Levandaiiskas) 
GRABORIUS 

Patarnauju visiems be skirtumo. 
Parsamdau automobilius kiekvie

nam reikale. Kainos žemos. 
Ateikite ir persitikrinkite 

107 Union Avė. 
Brooklyn, N. Y.

Į LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
i Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
į ant visokių kapinių; parsamdo au- 
| tomobiliuš' ir kaišiotas veselijoms, 

krikštynoms ir pasivažinėjimam?

231 Bedford Avenue 
į BROOKLYN, N. Y.

1------------ r.------

Sergančių Vyrų ir Moterų 
Chroniškos Ligos Gydomos

Jaunimo Draugas.

A T n T n ISKAITYRIT IR PLATIN A.E.D.E.D. I RIT uLAjSVę»

PARDAVIMAI
PARSIDUODA FARM^ 114 akerių Į 

žemės, yra geros girios, didelis so- 
Yonkerso ir' apielinkės lietu- ,daš virš 100 vaisinių medžių, ant 
viai darbininkai kviečiami da
lyvauti šiose' prakalbose.

ALDLD 185-tos KUOPOS
NARĖMS IR, NARIAMSf 1 ’ ’ ' I ■ l ‘

ši’ ketvirtadienį, balandžio 
(April) 19 . d., įvyks ALDLD 
185-tos kuopos mėnesinis susį- 
rinkimas pas drg. Mockų, 411 
Autumn Ave., 8-tą vai. vakare.

Visi nariai atsilankykit, 
jau laikas yra užsimokėti 
metų 
daug 
tarti, 
daug

mokesčius ir be to 
kitų svarbių reikalų 
Ateikite laiku, nes 
reikalų.
Sekr. M. Misevičienė.

nes 
šių 
yra 
ap- 
yra

A.L.P. Kliiibo Balius
5 d. gegužės, Amerikos Lie

tuvių Piliečių Kliubas duos di
delį balių užbaigimui žiemos 
sezono.

STEPHEN BREDES, JR

BROOKLYN, N. Y.

Lietuvis Advokatas

197 HAVEMEYER STREET

Telephone Stagg 2-7057
i
I

gęro kelių cirrientuoto, 10 kambarių 
stuba, 2 barnės, nauja saila, gara- 
džius, vištininkas, apie 100 vištų, 12 j 
karvių melžiamų, 10 telyčių, 1 bulius, i 
2 jauni arkliai, vežimai, visos ma-1 
šinos reikalingos prie ūkės, šienui 
pjauti, grėbti, arti, kornam sodyti, 
kulti, malkom pjauti ir visi kiti rei
kalingi įrankiai. Tik 2 mailės nuo 
miestuko North Brookfield ir Brook
field, netoli ir didesni miestai, į Uticą 
18 mailių. Viskas parsiduoda labai 
pigiai. Platesnių informacijų klaus
kit laišku.
Viskas parsiduoda labai pigiai. Pla
tesnių informacijų klauskit laišku.

I. R. LAMAITIS, 
Box 102, North Brookfield, N. Y. 
—Iš artimos New Yorko apielinkės 
del platesnių informacijų galite 
kreiptis 61 Sb. 2nd St., Brooklyn, N. 
Y. Klauskite R. Lamaitis.

(89-93)

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. I. COHN
Specialistas ant Operacijų ir 

gydyme

Ausy, Akių ir Gerklės
OFISO VALANDOS:

11 iki J dienomis
5 iki 7 vakarais

Sekmadieniais nuo 11 iki 1
f

Avenue •

Šiandien ateiki
te delei savo svei
katos ižtyrimo, o 
jums bus iSaiSkin- 
ta, kaip jūs fiziši- 
kai stovite.

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

įdegimas bei Reumatiški Nesveiku
mai.

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

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

Prieinama Kaina
Sąlygos pagal jūsų išgalę 

Ištyrimas ir Patarimas Veltui

KALBAM LIETUVIŠKAI

PARSIDUODA
Naudotas mašinas (automobilius) 

perku, parduodu arba išmainau ge
ras, garantuotas mašinas už žemas 
kainas. Kreipkitės sekamai del 
formacijų: Wm. Steponenko, 
Grand Street, Brooklyn, N. Y.

(81-95)

nuo 
puo

84 Union
BROOKLYN, N. Y.'

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

įsisteigęs 25 metai s 
Valandos—-9 A. M. iki 8 P. M.

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

Dr. HERMAN MENDL0W1TZ
Praneša visuomenei, jog jis atsidaro savo ofisą 

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

arti Grand Street
Telefonas- Evergreen 8-10494

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

ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.in-
919

. Ofiso valandos nuo 1 
nuo 6

NEDALIOMIS .
Nuo 10 iki 12 vai. iš


