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KRISLAI
Bendras Frontas ir 

Socialistai.
Sabotažninkų Darbas.
Jų Tarpe Pasidalinimas.
Kas iš To Išeitų?
Dar Vienas Priminimas.

Rašo Komunistas

Maskvos “Pravdoje” iš ba
landžio 3 d. randame du svar
biu pranešimu—vieną iš Vie
nos, kitą iš Berlyno. Iš Vienos 
pranešama, kad Socialistų Ant
rojo Internacionalo Pildomasai 
Komitetas priėmė pareiškimą 
prieš Vokietijos fašistus kovo 
18 d., bet išlaikė nepaskelbęs 
iki kovo 30 d. Vadinasi, dvi 
savaites buvo slepiamas nuo vi
suomenės. Matomai, manyta, 
kad Hitleris terorizuos tik ko
munistus, bet nekliudys social
demokratų.

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių

Darbininkai Visų Salių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
N e p r a laimėsite, Tik 
Retežius, o Išlaimėsite 
Pasaulį!

BENDRO FRONTO KOMITETAN DEL
GYNIMO SCOTTSBORO JAUNUOLIU

ĮEINA ATSTOVAI VISOKIU PAŽIŪRŲ

Kitas pranešimas iš Berlyno. 
Vokietijos spauda paskelbė, kad 
Antrojo Internacionalo Biuras 
laikė susirinkimą kovo 27 d. 
Paryžiuje ir svarstė I 
fronto klausimą. Biuras auta-j 
ręs tuojaus vėl įsakyti visoms: 
socialistinėms partijoms neiti Į Į 
jokį bendrą frontą su komunis
tais, kol nebūsią padaryta su
tartis tarpe abiejų internacio
nalų. Hitlerininkų spauda 
džiaugiasi tuo Antrojo Interna
cionalo 
girdi, 
frontas

nutarimu, 
reiškia, kad 
neįvyks.

EXTRA!

Paskelbti Maršavimo Obalsiai ir Planai; New Yorko Marš
uotojai Susirinks Union Square Aikštėj Balandžio 26 d., 
10 Vai. Ryte; Maršuotojai Pasieks Wasbingtoną Balan
džio 28 dieną, Dvyliktą Valandą
NEW YORK. New ■ maršavimo ir del vedimo

JUNGTINES VALSTIJOS PANAIKINO AUKSINĘ VALIUTA; 
ŠITAS ROOSEVELTO ŽYGIS 1ŠNAUJO SUPURTOS VISĄ 
KAPITALIZMO FINANSINĘ STRUKTŪRĄ PASAULYJEScottsbofo jaunuolių byla 

atidėta iki liepos I d. Hay
wood Pattersono, vieno 
Scottsboro jaunuolių, apelia
cija įteikta Alabamos vals
tijos augščiausjam teismui. 
Apeliacijos apsvarstymui 
duota 30 dienų.J

Apeliacija lėšuos mažiau
sia $5,000. 
Darbininkų 
paskelbia /didžiajam cijog (atskiedimo) neb 
Yorke ir jo apielmkese tag;

Amerikos Kapitalistą Klasė I 
Bandydama Išbristi iš Krizio 
go del Visos Darbininką Klasės

Pradėjo Infliacijos Politiką SovetU Komitetas Svar- 
io Keliu Naują Kančią ir Var- j f An j ' 
hcno T D T

Peticiją
WASHINGTON. — At-| 

vejų atvejais Roose veltas 
užtikrino, kad dolerio inflia-

Panaikinimas Amerikos 
aukso valiutos išnaujo su
purto visą finansinę pasau
linę kapitalizmo struktūrą. 
Daugelis .šalių gaudė Ame
rikos dolerius ir laikė kai
po savo pinigų valiutą. Vi
sur doleris buvo skaitomas 
taip geras, kaip ir auksas. 
Bet dabar doleris pavirsta 
be auksinio jo vertės užtik
rinimo popiera. Turi išnau
jo subraškėti finansai Ang
lijos, Francijos,, Lenkijos, 

dolerių ir leidimas svietan. Lietuvos ir kitų kapitalisti- 
Dolerio vertė nupuola. Kai- valstybių.
nos ant visų produktų pa- . Amerikos darbininkai ir

Į bedarbiai turi tuojaus pra-.n
dėti kovą už augštesnes ai- Sovietai Pergabena Na 
gas ir už didesnę pašalpą t 
_________ Rooseveltas 
nuleido ant mūsų galvų

Tarptautinis
Apsigynimas

New
MASKVA. — Sovietų Są- 

jungos Centralinis Pildoma- 
sai Komitetas svarsto pri
duotą anglų peticiją, kurio
je prašoma atmainyti kalė
jimo bausmę prieš MacDo- 
naldą ir Thorntoną ištrėmi
mu iš Sovietų Sąjungos. 
Taip pat nuteisti ištrėmimui 
Monkhouse ir kiti inžinie
riai ketina duoti komitetui 
apeliaciją, kad jisai panai
kintų teismo nuosprendį dė
lei jų ištrėmimo iš Sovietų 
Sąjungos.

bendro, Yorko konferencijos suda- kovos už jaunuolius paskelb- 
: nn+n rytas bendro fronto komite-1 tas visuotinas aukų rinki- 

tas del gynimo Scottsboro, mas (‘“Tag Day”) balandžio 
jaunuolių ir surengimo mar- 28, 29 ir 30 dd. Aukas 
šavimo į Washingtoną ap-! priimti autorizuota tik 
ima atstovus nuo įvairių po-, Tarptautinis D a r b i n inkų 
litinių organizacijų. Tarpe'Apsigynimas ir Nacionalis 
kitų, komitetan įeina:

William L. Patterson, nuo 
Tarptautinio D a r b i ninku 
Apsigynimo.

Harry Heywood, nuo Ko
munistų Partijos.

A. J. Mušte, nuo socialis
tinės Konferencijos del Pro- 
gresyvio Darbininkų Veiki
mo.

Roger Baldwin, nuo Am
erikos Civilių Laisvių Uni
jos.

Kun. Powell, nuo Abysi- 
nijos Baptistų Bažnyčios.

Vyskupas Collins, nuo

nes tas,
bendras

Antrojo Internacionalo lyde
riai begėdiškai sabotažuoja ben
drą darbininkų frontą. Pirma 
savo partijoms įsakė laukti jų 
susirinkimo. Susirinkimas įvy
ko ir vėl įsakoma laukti. Ty
čia trukdoma darbininkų vieny
bė, idant padėjus fašistams ište- 
rorizuoti darbininkus ir sukliū
si nti jų judėjimą.

šioj vietoj nesenai buvo ra
šyta, kad Amerikos -Socialistų 
Partijos vadovybėje yra pasida
linimas bendro fronto klausimu. 
Dabar turime aiškesnių davinių
tuo reikalu. Hillquit, Oneal ir, Episkopalų Synodo. 
Senior prieš bendrą frontą, James W. Ford, nuo Dar- 
prieš bile kokias derybas delei^ Unijų Vienybės Lygos, 
bendro fronto su komunistais. 
Tokioj dvasioj vedamas parti
jos organas “The New Leader.” 
Bet Mustė ir jo grupė iš Konfe
rencijos del Progresyvio Dar
bininkų Veikimo pasisakė už 
bendrą frontą ir Scottsboro jau
nuolių gynimo konferencijoj 
darbavosi su komunistais. ' 
pačioj konferencijoj 
Heywood Broun ir pasakė, kad 
jis stoja už bendrą frontą. Pas
kutiniame numeryj “The New 
Leader” Norman Thomas išei
na atvirai ir pareiškia, kad il
giau laukti iš Antrojo Interna
cionalo • instrukcijų nereikia. 
“Aš stoju už tai,” sako 
Thomas, “kad tuojaus būtų su
tvertas Socialistų Partijos Na- 
cionalio Pildomojo Komiteto 
sub-komitetas, kuris susieitų su 
panašiu 
tų delei 
limybių

Heywood Broun, Socialis
tų Partijos vadas, įeina tik 
kaipo asmuo.

Paskelbti sekami marša
vimo planai:

New Yorko maršuotojai j 
Toj susirinks į Union Square 

kalbėjo aikštę bal. 26 d., 10 vai. ry
te. Trentoną pasieks 4 vai. 
po pietų. Tenai prisidės 
New Jersey valstijos mar
šuotojai. Tos pačios dienos 
vakare pasieks Philadelphi-

Scottsboro Veikimo Komi
tetas.

Maršavimo Obalsiai
Bendro fronto komitetas 

suformulavo ir paskelbė se
kamus obalsius, kurie turi 
būt iškelti maršavime į 
Washingtona:

1. Reikalaukit greito, be
sąlyginio ir saugaus paliuo: 
savimo Scottsboro jaunūo- 
lių.

2. Reikalaukite apsaugo
jimo Scottsboro jaunuolių, 
jų advokatų ir liudininkų. .

3. Reikalaukite leidimįo 
negrams ir bąltveidžiams 
darbininkams tarnauti (Įžiū
rėję

4.
smo 
no.

day balandžio 22 ir tęsis iki 
balandžio 27. Nacionalė 
rinkliava prasidės 28 ir tę
sis iki 30 d. k

Kreipkitės su visomis in
formacijomis ir surinktus 
pinigus siųskite:

I.L.D. Room 340, 799 
Broadway, New York City.

kad popierinio dolerio valiu
ta bus paremta auksu, ir 
kad Amerikos dolerio galy
bė nepajudinama. Bet štai 
staiga Roosevelto valdžia 
praneša, kad auksinė valiu
ta (gold standard) panaiki
nama. Doleris nebeturi 
aukso gvarantijos. Prasi
deda spausdinimas naujų

Mūsų

Reikalaukite naujo tei- 
del Heywood Pattęrso-

komitetu nuo komunis- 
ištyrimo dabartinių ga- 
bendram veikimui.”

Amerikos Dolerio Ver
tės Smukimas Europoje

LONDON. — Kadangi 
buvo numatoma, kad Roo
sevelto valdžia ir kongresas 
rengiasi prie*/-įvedimo doles 
rio infliacijos (atskiedimo), 

/tai.Anglijos ir kitų šalių ka
pitalistai pradėjo t dolerius tėjipių7 našta, 
leisti i£ rankų. Dolerio ver- - del, ? kad * pro duktų kainos 
te pradėjo-smukti./ Londo- tuojąųs pakyla.
no biržoje per vieną dieną ninku algos pasilieka tos pa- 
dolerio vertę nukrito ant 
dvylikos centų. Už vieną

kyla.
Viena, tas parodo tolimes

nį krizio gilėj imą, tolimesnę hpdarhinm^ 
finansinę suirutę Ameriko- . - - - 
je ir visam kapitalistiniam nauja~”'alkio'rykštę? Vietoj 
pasaulyje.1 Antra, užverčia- £erovgg ir pa]engvjn;m0( 

į “užmiršti” žmonės susilau
kė nuo Roosevelto ir demo
kratų naujų smūgių.

Tą sakė Komunistų Par
tija laike rinkimų. To da
bar susilaukė Amerikos dar
bininku klasė. 4^

ma ant darbininkų klasės 
nauja vargo, skurdo ir ken- 

... , Kodėl? To-

Gi darbi-

mo 10,000 Chiniečiy

5. Reikalaukite vykinimo Anglijos svarą sterlingų 'jau 
negrų teisių, kurias laiduo-' reikia mokėti^ $3.61 ir pusę 
ja 13-tas, 14-tas ir 15-tas' cento.
pataisymai prie Jungtinių I , ■— --------------
Valstijų konstitucijos? )

6. Rinkite aukas del gyni
mo Scottsboro jaunuolių. '

7. Už nėgi ų ir baltveidžių 
i darbininkų solidarumą.

8. Marsuokite į Washing-
ją ir bus surengta demonst- ^andžio 28! j
racija. Bal. 27 d. ryte apleis(NUSIŽUDĖ '

LAIKRAŠTININKAS
PHILADELPHIA, Pa. —

17,600 Jaunuoli# Paims 
Roosevelto Vergijon

X

Mūsų organizacijos ir drauV 
gai kolonijose tebežiūri pro pir 
štus į jaunuolių atbudimą ir 
veikimą. Tik labai maža grupė 
draugų ir organizacijų atsiliept 
į Lietuvių Jaunuolių NacionalioĮ 
Komiteto atsišaukimą utelei fi
nansinės paramos jo darbui. Iki 
šiol į jaunuolių fondą tesuplaukė 
keletas desėtkų dolerių.'

Philadelphiją ir pasieks Bal- 
timorę vėlai po pietų. Bal. 
28 d. ryte apleis Baltimorę 
ir pasieks Washingtoną 12 Nušoko nuo Delaware tilto 
vai. dieną. Apie tą patį lai- ir užsimušė Thomas .D: Joa-| 
ką Washingtoną pasiek? ki- nąkis, 38. metų amžiaus, bu- •. i 

Į tos kolumnos.
Sukėlimui pinigų

NEW YORK. Iki šiol 
New Yorko apielinkėjė su
mobilizuota ir išvežta į Ro
osevelto vergijos darbo 
kempes 8,264 jaunuoliai. 
Bet ta kvota tapo pakelta 
iki 17,600, todėl T.ekrutavi- 
mas jaunuolių eina pirmyn.

čiosp Taip pat teikiama be
darbiams pašalpa pasilieka 
ta pati. Bosai atpigusiais 
(taleriais7* ihokės algas, val
džia atpigusiais doleriais 
hlokės pašalpą. Jeigu gau
davai algos pirmiau $15 sa
vaitėj, gausi ir dabar. Gau
davai $2- pašalpos savaitei 
pirmiati, gausi tik $2 ir da
bar. Bet už tuos dolerius 
dabar tebegalėsi nusipirkti 
gal tik pusę tiek daiktų, kiek 
nuSipirkdavai pirmiau. Ma
tote, koks didelis pavojus 
stovi prieš visus Amerikos 
darbininkus.

Miestų Žmonės įieško
Duonos ant Faunų

WASHINGTON. — Val
džia raportuoja, kad bėgy
je paskutinių metų vienas 
milionas žmonių apleido 
miestus ir nuėjo gyventi 
ant farmų. Farmų gyven
tojų skaičius sausio 1 d., 
1932 m., buvo 31,241,000, gi 
sausio 1 d. šių metų jau pa
siekė 32,242,000.

Iš Mandžurijos į Sovietų 
teritoriją buvo pabėgę de
šimts tūkstančių chinų kar
eivių ir civilių žmonių, kuo
met Japonija pradėjo ofen- 
syvą. Dabar Sovietų Sąjun
ga tuos kareivius ir civilius 
saugiai pergabena atgal į 
Chinijos teritoriją, kurios 
nėra užgrobus Japonija. Ja
ponija buvo reikalavus pa
bėgėlius atiduoti jai nubau
dimui, bet Sovietai atsisakė 
išpildyti tą reikalavimą. Ja
ponai būtų nužudę, ypatin
gai kareivius. ■ »

Philadelphia, Pa.
Atydai Lietuvių Darbininkų • 

ir Organizacijų

vęs'-New'Yorko laikraščių Męterys Svarsto Karosir . 
del i reporteris.

—;___________________________

RENGK1TES PRIE GEGUŽES PIRMOSIOS 
DEMONSTRACIJŲ

Draugai, baisiai apleidžiate. 2 ,
tą svarbų mūsų judėjimo klausi-r produktų, įvežamų Ang- 
mą. šiandien turėtumėme mesi lijon, įeis gallon už savai- 
pasiųsti keletą jaunuolių orgaį tės laiko. Tarybos nutari- 

f mą jau pasirašė karalius 
tfnnnnihi 5vip+hų irv • Jurgis. Atidėdama embar- 
neturime ištekliaus. KomunisI' 8° (uždraudimo) įvedimą 

'savaitei laiko, Anglijos val
džia manevruoja ir dar vis

Krizio Klausimą vi i u . <

KARALIUS PASIRASE EMBARGO ANTĮ SOVIE
TU PRODUKTU; ANGLIJA UŽSIMOJUS KIRSTI

LONDON. — Valstybės anglų inžinierių..
Tarybos nutarimas uždėti
embargo ant 80 nuoš. Sovie-

tų Centro Biuras užsimojo plau
čiai ir bando išvystyti platų mq-
sinį veikimą^ tarpe lietuvių jai|- mano paklupdyti Sovietų 

Sąjungą delei nubaudimonuolių. Bet finansinis klausi 
mas stovi skersąiYkelią.

Turime apie penkis šimtu 
įvairių kuopų. Jeigu tik po do-j jeigu sukeltų po du dolerįų, ta
lerį kiekviena kuopa sukeltų, retume tūkstantinę. , Pagelba 
pasidarytų penki šimtai doleriud tokio fondo nuveiktume didelius 
jaunuolių komiteto fonde. () ’"‘darbus.

i < !

Spauda 
kalba, kad jeigu Sovietai iš
tremtų MacDonaldą >. ir 
Thorntoną, vietoj sodinti; į 
kalėjimą, gal embargo visai 
nebūtų, uždėtas..

i.

Antra, su nutraukimu 
prekybos ryšių, Sovietų pre
kybos 1 atstovybė Londone 
netenka diplomatinės nepa- 
liečiamybės. Anglijos poli
cija gali bile kada užpulti ir 
padaryti "kratą atstovybės 
buveinėje. Vhldžia ii1 spau
da pradėjo žvėrišku kursty
mą ’ Anglijos ‘ viduomehes 
prieš darbininkų1 tėVynę.

: • _ . i j . . : v • a . v u z.*-. ftt). j: x

PRINCETON?N. L -4- 
Čionab eina įvairių New Jer- 

|sey f valstijose buržuazinių 
moterų organizacijų konfe
rencija. Jos j svarsto karo 
klausimą ir bedarbę. Nieko 
naudingo darbininkams jos 
nehutars.

Apjakę Patriotės Pasisakė 
už Apsiginklavimą < 5

WASHINGTON. — Am
erikos Revoliucijos Dukte- 
rySj pasenę ir apjakę patri
otės, nubalsavo; už padidini
mą Amerikos ■apsiginklavi
mo; * Pasiuntei reikalavimą 
Rooseveltui, : kad karinis 
laivynas ir armija būtų su^ 
drūtinta. > , , ? *

Jau nedaug laiko , teliko iki gegužės pirmos die- 
nq§y Reikia-rūpestipgai. rengtis prie gegužinės de- 
moristrūcijų.’ 1 Visur', revoliuciniai darbininkai turi 
au^št^i; ir/garsiai iškelti bendro .fronto obalsįdel 
gegūžiiiių detaibnstrdcijų.’ Turi būti tik viena visų 
darbininkų suvienyta gegužinė demonstracija vie
name įhiešte. Darbininkams reikia vienybės ko
voje už pašalpą ir apdraudą bedarbiams, prieš fa
šistinę reakciją, prieš naujo karo pavojų ir už gy
nimą Sovietų Sąjungos.

Lietuviai darbininkai ir darbininkės! šių metų 
gegužinės demonstracijos turi išbudinti tūkstan
čius lietuvių. Kožnąme mieste turime pasiekti 
tuos darbininkus, kurie iki šiolei miegojo ir nestojo 
į kovą už gyvenimą. Pasikin^ykim darban tuojaus. 
Visur kęlkime ir diskusuokime klausimą prisiren
gimo prie gegužinių demonstracijų.
,“Laisvės” skaitytojai ir rėmėjai! Stokite į dar

bą. Tegul visur garsiai skamba gegužinės obal- 
, šiai. Tegul Kiekvienas iš mūsų pasistatome už tik

slą nuo dabar iki gegužės 1-mos dienos agituoti ir 
raginti lietuvius darbininkus rengtis prie dalyvavi
mo gegužinėse demonstracijose!

šiandien, bal. 21 d., 8 vaL 
vakare yra šaukiamas su
sirinkimas komitetų narių 
visų organizacijų delei prisi
rengimo prie maršavimo 
Washingtonan. Visų lietu
vių organizacijų viršininkai 
būtinai dalyvaukite. Susi
rinkimas po num. 36 Locust 
St. . -

Gi sekn^dienį, bal. 23 d., 
šaukiama nepaprasta. Scott
sboro jaunuolių. gelbėjimo 
konferencija. Prasidės - 3 
vai. po pietų, Girard Manor 
svetainėj, 911 West Girard 
Ave. Visos organizacijos 
prisiųskite atstovus.

NUSIŽUDĖ
KAPITALISTE 1

PHILADELPHIA, Pa. — 
Iš Benjamin Franklin vieš
bučio nuo 15-to augšto iš
šoko ir užsimušė ponia 
Huntington, kapitalisto mo
teris. Sako, turtuolės ner
vai buvo suirę. V 1!'

(
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APŽVALGA
1. Keli šimtai didžiųjų 

korporacijų Jungtinėse Val
stijose turi apie 20 bilionų

Dar apie Bendrą Frontą
Iki šioliai nei viena sočia-1 I

listų partija neparodė atvi- dolerių perviršių ii- nepada
rą norą sudaryti bendrą lintų pelnų. Piniginis rezer- 
frontą su komunistais ir 
stoti į kovą prieš fašistus 
ir prieš padidintą kapitalis
tų puolimą ant darbininkų 
klasės.

Tuom labiau nuo to bend
ro veikimo spardosi lietu
viai socialistai. Jau mes ke
letą kartų parodėme lietu
viškų menševikų demagogi
ją ir veidmainiškus išsisuki
nėjimus nuo bendro fronto. 
Lietuvių^ socialistų “Naujie
nos,” prispirtos prie sienos, 
rašo:

Vokietijoje šiandie viešpa-

vas kitų šimtų korporacijų 
pakilo per krizio metus.

2. Dalinis a p r o k avimas 
nuošimčių ir dividendų iš
mokėjimų 1932 m. parodo 
sumą 7 bilionų dolerių pel
nu.£

3. Armijai ir laivynui pa
skyrimai 1933-34 metams 
siekia $600,000,000.Apart to, 
yra planai laivynui budavo- 
ti, kaštuojanti 200 milionų 
dolerių.

4. Finansų Atstatymo 
K o r p o racija (Reconstruc
tion Finance Corp.) jau iš
mokėjo 1 bilioną 700 milio-

tauja hitlerininkai, ir masių nu doleriu bankams gele. 
nirlniimn ct fnnm Irm'inrvi inilriii ** vjudėjimas tenai kuriam laikui 

--bus suparaližiuotas. Kitose žinkeliams ir kitoms korpo-
šalyse komunistų partijos su- racijoms, kad jas palaikyti 
sideda iš neskaitlingų grupių, į ir jų šėrininkams pelnus ap- 
kuomet socialistų partijos yra 
galingos. Todėl stačiai yra 
juokinga įsivaizduoti, kad tos 
komunistų parti j ūkės' galėtų 
diktuoti socialistams bendro 
fronto sąlygas!

Štai kur šuniukas pakas
tas. Kur fašistai darbinin
kus mėsinėja, kaip Vokieti
joj, tai socialistų judėjimas 
būsiąs fašistų paneigtas, ir 
jie nemato reikalo vienyti 
darbininkus ir dėtis su ko
munistais į bendrą kovą at
mušti reakciją. Gi kitur, 
Komunistų Partijos esą ne
skaitlingos, tai kam su jo
mis dėtis į bendrą veikimą 
prieš kapitalistus?

Socialistai, d e m a g ogi j a 
dengdamiesi, mano apgaut 
darbininkų mases. Jie sa
ko, kad negalį sutikti, kad 
komunistai padiktuotų ben
dro fronto sąlygas. Nėra 
jokio padiktavimo,’bet yra 
kovos punktai. Gi tie punk
tai Amerikoj tai kova prieš 
fašistus, prieš didėjančią re
akciją, už bedarbių apdrau- 
dą, prieš naują imperialisti
nį karą už Tom Mooney pa- 
liuosavimą, Scottsboro jau
nuolių gynimą ir t. t.

Bet, kovojant už šiuos 
greituosius darbininkų kla
sės reikalavimus, socialistai 
turi išeiti prieš kapitalistus; 
o jie kovoti prieš parazitinę 
klasę nenori, tai ir dangsto
si demagogija, kad dumti 
darbininkams akis.

mokėti. Bet per pastaruo-
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““ ‘Užhipnotizavimas” Inžinierių ir Pusiau-Kariški 
Anglijos Žingsniai Prieš Sovietus

per p: 
šalies.7 f .

Tą gerai perpiąto Sovie
tų Sąjungą, ir ' tąs rengia- 
mąs ąnt jos; puoliiųas ne
mažai trukdė Pirmajam 
Penkių Metų Planui, kaip ir 
dabar Antrajam, nes ga
biausi ir stipriausi vyrai 
turi daboti šalį nuo kapita
listų iižpuolimo; o negrę- 
siant pavojui, tie vyrai ga
lėtų atlikti milžiniškus dar
bus šalies statyboje/ ‘iši to 
ginklam' plieno ir kitų šalies 
apsigynįipo medžiagų ( galę- 
tų pabūdavotį cląr. daugiau 
gelžkelių, mąšinų. ir kitų 
kraštui naudingų dalykų. t

Bet, karui* kilus, visos 
■Sovietų Sąjungos darbinin
kai šoktų gintis; fabrikai, 
kurie dabar dirba pagerini
mui darbininkų būvio, turė
tų būt paversti į amunicijos 
fabrikus, kurie jau jokios 
naudos nebeduotų niekalu, 
apart apsigynimo.

Sovietų Sąjungai yra rei
kalinga taika, idant galėtų 
pirmyn varyt savo socialis
tinę kūrybą ir steigt bekla- 
sihę visuomenę.

Štai kodėl Sovietai nenori 
karo. Viso pasaulio susi
pratę darbininkai yra prie
šingi plėšikiškiem karam ir 
pasiryžę apgint Soyietų-dSą- 
jungą. : Jie (rengiasi impe
rialistinį ikarą paversti na- 

■ miniu karu-revoliu’cija, kad 
nušlavus parazitų ir išnau
dotojų sistemą', o ‘ įsteigus 
visame pasaulyj darbininkų 
diktatūrą ■. į Skietų Pajsaulį. 
Tada tik išnyks karai ir 

’darbininkų vargai; tada vi- 
Kitas dalykas, tai kad So- si linksmai po raudona vė

liava dirbsime naudingą 
darbą.

sius 8 mėnesius Finansų 
Atstatymo Korporacija be
darbių pašalpų fondams te
davė tik 200 milionų:

5. 1931 m. 75 didieji mįlio,- 
nieriai (neskaitant daug iš
sisukimų del įeigų taksų) 
raportavo grynų įeigų po

i virš milioną dolerių. Visos 
tų 75 asmenų įeigos siekė 
200 milionų dolerių. Tais 
pačiais metais buvo 146 as
menys, kurie raportavo įei
gų nuo $500,000 iki milipno, 
o visų jų grynos įeigos sie
kė virš 100 milionų. ;Taip 
pat buvo 556,000 asmenų, 
kurie gavo po virš $5,000 
1931 m.

Nereikia praleist algų ir 
bonų didžiųjų korporacijų 
galvų. Pavyzdžiui, ponas 
Hill, prezidentas American 
Tobacco Co., 1930 m., gavo 

I $1,300,000, .sykiu imant al- 
igą ir bonus.

Šičia dar paduosime 
skaitlines vidutinių metinių 
bonų ir algų Bethlehem Plie-

Al. Kz

no Korporacijos viršininkų:
Viršininkas Metiniai

Bonai
Alga

Grade $814;993 $156,000
Buck 190,112 130,000
Lewis 175,129 : 130,000
Shick 108,723 78,000
McMath 50,873 72,000
Gross 40,057 78,000
Ward 27,355 39,000

Visi 7-ni $1,407,242 $683,000

KODĖL SOVIETŲ SĄJUNGA NORI TAIKOS
Nuo pat įsikūrimo Sovie

tų Sąjungos, t. y. jau virš 
15 metų, nuolatos, kaip kal
bomis taip ir spaudoje gir
dime, kad Sovietai nori tai
kos, kovoja už taiką. To
dėl nekurie mano, kad So
vietų Sąjunga yra bespė- 
ke šalis, neturi gana apsi
gynimo; taip sakydavo ka
pitalistų ir jų pakalikų laik
raščiai. Bet ir vėl apsisu
kę jie rėkia, kad Sovietai 
turi “baisiai” didelę armi
ją, oro laivyną ir gerą ka
ro ‘‘mašiną.”

Tai tiesa, kad Sovietų Są
junga turi gerai lavintą 
Raudonąją Armiją, oro ir 
jūrų laivynus, bet ne puo
limo reikalams, o apgynimo 
darbininkų šalies, kurią ka
pitalistinės valstybės ren
giasi užpulti. Ir tik dėka 
imperialistų tarp savęs prie
štaravimam, jie dar nepra
dėjo bendro karo prieš dar
bininkų tėvynę; o tūlos at
skiros ir . mažos valstybės 
prisibijo, nes žino, kąr gau
tu. 'c. .

Bet čion vėl klausimas, 
kodėl Sovietų Sąjunga daro 
taikos sutartis net su ma
žiausiomis v a 1 s t y bėlėmis,.. 
pavyzdžiui, Lietuva, Latvi-' 
ja ir kitomis', neskaitant 
jau didžiųjų valstybių?

Atsakymas labai lengvas.’ 
Sovietų Sąjunga yra darbi-4 
ninku valdoma šajis, prie
šinga grobikiškiem karam, 
kurie praryja milionus dar
bininkų gyvasčių ir naiki
na kultūros pasiekimus. Bet 
nereikia manyti, kad Sovie
tų Sąjunga yra priešinga 
darbininkų karam prieš ka
pitalistų (parazitų) klasę 
arba kolodijų gyventojų 
karam, prieš savo imperia
listinius pavergėjus. Viso >

' Kur Gauti Pinigą Be- .
• darbiams Šelpti *

Darbininkų delegacijoms 
reikalaujant piniginės pašal
poj bedarbiams iŠ miesto, 
valstijos arba federalinės 

'valdžios, heatmainomai bū
na atsakoma,' kad nėra pini- 
gu/ižduose. Tokiais atsitikj- 

;mais gerai žinoti, kur pini- 
.gų randasi, kurių būtų gali
ma išmokėti bedarbiams, ir 
tatai išrodinėti vyriausybei. 
Sekąnti yra keli pagelbiniai pasaulio darbo klasei Sovie 
mums faktai: tų Sąjunga gerai įrodė, kad

darbo vergai be revoliuci
jos nepasiliuosubs' iš po ka
pitalo letenos.

vietų Sąjungai rūpi dagi
ninkų gerovė, o karuose 
daugiausia nukenčia darbi
ninkai ir valstiečiai.

Todėl, Sovietų Sąjungai 
tenka visa šalis atstatyti, 
kad pagerinus darbininkų 
būvį, nes carų Rusija buvo, 
apleista šalis, o per impe
rialistinį karą ir pilietinius 
karus šalis buvo dabaigta 
naikint. Į tą darbą yra da
bar sumesta visos šalies 
darbo jėgos. Pirmasis 
Penkių Metų Planas įvykin
tas 4 keturis metus ir dar 
su kaupu; per tą laiką pri
statyta šimtai naujų fabri
kų ir tūkstančiai pertaisy
ta senų. Ūkis baigiamas 
sukolektyvizuoti ir stato
mas ant augščiausio laips
nio pasaulyje. Trumpai vi
ską suėmus, pasirodo, kad 
Sovietų Sąjunga per metus 
daugiau nuveikia,, negu Ro
manovų caravimas per 215 
metų. ,a

Dabar pradėtu ., vykdyti 
Antras Penkių Metų Pla
nas, kurį užbaigus darbi
ninkų ir valstiečių gyveni
mas pagerės du„ tris kartus.

Tą labai gerai mato se
nasis kapitalistų pasaulis, 
kuris prieš tuos. Sovietų 
Sąjungos atsiekimus ir pla
nus dreba, nes bijo, kad jų 
vergai — darbininkai nepa
sektų Rusijos darbininkų 
pėdomis. ■ > ■ \

Ypač šiomis dienomis ka
pitalistinių šajių galvos 
tiesiog desperacijon įpuolę 
ir, kaip tas pasakiškas 
smakas, . uždarytas geleži
nėje klėtkoje, daužosi į vi
sus šonus, kad kaip nors 
prasilaužus iš. krizio, ypač

! I

Užtai organizuokimės, 
ginkime Sovietų Sąjungą, 
o iškilus karui -paverskime 
jį proletariato revoliucija, 
kad sudaužius išnaudotojų 
“tvarką” ir įstėigus Sovie
tus Amerikoj.

Mokinys 17-33

NEW BRITAIN, CONN.

Mano Pareiškimas

Pereitą žiemą Vilijos Cho
ro suirutes klausimu “N. Ga
dynėj” tilpo iš mūsų kolonijos 
dvi korespondencijos, kuriose 
buvo minėta mano vardas. Da
bar aš gaunu ' nuo draugų iš
metinėjimų, del. ko mano var
das buvo, suminėtas švelnioj 
formoj, o kitas draugas buvo 
kritikuojamas ?

• 1 ( ' '' '■ ' 1 ' ~ ’ t

> Kuomet, aš .apie -per penkis 
metus darbavausi prie Vilijęs 
Choro, tai tiksliai turėjau kor-

; poruotis įsu kitbkių pakraipų 
ir įsitikinimų žmonėmis ;, to aš, 
prisilaikau ir visados; Kitos 
ypatos pagyrimąs, arba, papei
kimas, tai; priklauso nuo pa
ties rašėjo, ir aš su tuom nie
ko bendro nctdriu.

V. T. Jokymas.

Industrinėse Nelaimėse Žuvo 
143 Darbininkai

ALBANY. — New Ybrko 
•valstijoj kovo mėnesį žuvo 
143 'darbiųinkai, :arba 10 
mažiau, negu ’] akinai ppęr 
paskutinių penkių metų ko
vo mėnesį, .'Mat, del bedar
bės, daug mažiau darbinin
kų dirba dirbtuvėse, tuo bū
du ir žuvusių skaičius ma
žesnis. i

“Aš neabejoju, kąd jiedu (inžinieriai 
MacDonald ir Thornton) buvo kaip nors 
užhipnotizuoti,” sako ponas Felix Pole, 
pirmininkas Anglijos Metropolitan-Vick- 
ers. elektro-technikos kompanijos. Jis 
“supranta,” kad kitaip tiedu inžinieriai 
nebūtų prisipažinę,; jog jie su savo sėb- 

! rais šnipinėjo kariškus Sovietų sekretus, 
ardė elektros, stotis ir varė griovimo dar
bą abelnai.

* Kada piktadariai buvo nutverti už ran
kos, jie padarė raštiškus prisipažinimus 

’.savo darbuose; tuom tikėjosi išgelbėti sa
vo kailį, bijodami sušaudymo. Teisme, be
je, Thornton ir kiti atšaukė savo pirmes
nes išpažintis. Pajuto, mat, kad Anglija 
darys bauginimo žygių prieš Sovietus. Bet 
ir paskutiniame savo žodyje inžinierius 
MacDonaldas prisipažino kaltas. Inži
nieriai Thorntonas ir Monkhouse buvo 
Anglijos valdžios atstovams Maskvoje 
storai, sumelavę, būk jie 18 bei 19 valan
dų buvę be pertraukos kvočiami, ir tuo 
būdu privarginti padaryt “išpažintis.” 
Bet teisme tiems ponams buvo parodyta 
rekordai, kad juos kvotė tiktai 12 valan
dų ir tai' su pertrauka pietums. Tada 
net sukietėjęs šnipas Thornton jautėsi, 
kad reikia .atsiprašyt už melą, ir atsi-

■ prašė.
O dabar jų bosas Anglijoj, Felix Pole, 

griebiasi tokio davatkiško aiškinimo, kad, 
turbūt, tie nabagai buvę užhipnotizuoti. 
Argi tai ne lygu davatkos pasakymui: 
“kibą jam velnias razumą susuko?”

Patys vieni prieš kitus inžinieriai išpi- 
plępėjo; buvo keliolika liudininkų; jų kri- 

, minaliai darbai buvo neginčijamai įrody- 
. ti.. Tačiaus Sovietų vyriausybė jų krau
jo, nereikalavo, nors jie užsitarnavo su- 
šaųęįymo; ir liko' jie nubausti palygina
mai lengvai—Thornton trim metais ka
lėjimo, MacDonald—dviem; kiti trys jų 
sėbrai nuspręsta penketui metų ištremti 
iš Sovietų šalies.
Inžinierių Nuteisimas Kaipo Priekabė 

Imperialistams
Tačiaus kokį lermą prieš Sovietus su

kėlė Anglų imperialistų valdžia ir kokius 
griežtus žingsnius daro! — Nutraukia 
prekybos derybas su Sovietais, nukerta 
80 procentų įvežimų Sovietų produktų į 
Angliją, kaip antai, žibalo, medvilnės, 
medžių ir kt.; atšaukia 35 milionų dolerių 
vertės užsakymus ant įvairių sovietinių 
produktų. O jeigu Sovietai iš savo pusės 
uždraustų Anglijos įvežimus į savo Šalį, 
tai imperialistiniai Anglų laikraščiai pra
našauja, kad Anglija nutrauktų ir diplo
matijos ryšius su Sovietų Respublika.,

Sodinami yra kalėjiman Anglijos šni
pai Italijoj; nemažas skaičius tokių ir* ki
tokių Anglų “specialistų” yra įkalinta 
hitlerinėj Vokietijoj. Bet del tų savo pi
liečių nekelia jokio skandalo angliškieji 
imperialistai; tik pora jų įklimpusių sni- 
pų-sabotažninkų Sovietuose pasidarė 
Londono valdininkams tokie brangūs; tik 

. del jų paliuosavimo jie žada panaudoti 
plačią Anglų valstybės' galią prieš So
vietus, . ’ ’’ . \

Kodėl Anglija Mobilizuoja Karišką i 
Frontą prieš Darbininkų Tėvynę

I

Kodel visa tai daroma?—Tam Anglija 
turi kitokių priežasčių. Jos inžinierių 
nuteisimas yra tiktai priekabė. Anglijos 
žibalo (naftos) karalius Deterdingas še
nai jau reikalavo sustabdyt naftos įveži
mus iš Sovietų Sąjungos, nes tai kenkia 
jo paties bizniui. Deterdingas, kaip ži
noma, keli metai pirmiaus pylė pinigus 
Rąmzinui ir kitiems rusams “Industri
nės Partijos” inžinieriams, kad jie iš
sprogdintų Sovietų pramonę iš vidaus, 
kad tuo būdu ramziniečiai prirengtų kė
lią imperialistams užpult Sovietus ir su- 
kriušinti juosius/ . 5, ’ 4/

Toliau, Anglijos kapitalistai iš kailio 
neriasi, matydami, kaip Sovietai daro 
vieną milžinišką laimėjimą po kitam sa
vo pramonės statyboje, kuomet Anglijoj 
ir kitose buržuazijos šalyse pramonė 
leipsta ir smunka. Plienu, geležia, žibalu 
Sovietai jau pralenkė Angliją; mašinų 
statyboje Sovietų šalis darosi nepriklau
soma nuo kapitalistinių užsienių. Jeigu 
Sovietai dar įsiveža tam tikrų mašinų iš 
užsienio, tai ne todėl, kad be jų negalė
tų apsieiti, bet tuo tikslu, kad dar grei
čiau pavaryt darbą pirmyn sulig savo 
Antros Penkmetės Plano. Paliekant So
vietus ramybėje, jie įvykdytų tą planą ir 
pasidarytų visai nebeįkandami imperia
listams. Tuo tarpu Anglijos ir kitų ša
lių darbininkai dar labiau pasvirtų į So
vietų pusę. Mat, Sovietų pasisekimai— 
didžiulis pramonės plėtojimas, kultūros 
kėlimas, darbo žmonių būklės gerinimas 
be krizio, be bedarbės savaime revoliu- 
cionizuoja kitų šalių darbininkus.

Sovietų Pripažinimo Klausimas 
Amerikoj

Reikia tad imperialistams pradėti nau
jas intrigas ir sumokslus prieš Sovietus, 
ir šį kartą Anglija vėl atsistoja prieky
je kaipo vadas kariško kurstymo ir jau 
pusiau-kariškų žingsnių prieš Sovietų Są
jungą. Tuomi Anglija, be kitko, dabar
tiniu momentu dar nori padaryt spaudi
mą į Jungtines Valstijas, kad nepripažin
tų Sovietų valdžios, kuomet gana plačiuo
se 'sluogsniuose kriziuojančios buržuazi-• 
jos prasidėjo judėjimas už Sovietų pripa
žinimą. Dabartiniais šturmavimais prieš 
Sovietus Anglija taipo pat stengiasi pa
veikti į prezidento Roosevelto šaukiamą 
“pasaulinę” konferenciją, Anglijos, Fran- 
cijos ir kitų šalių ekonominiais reikalais. 
Į tą konferenciją, beje, tapo pakviestos 
net valstybėlės, turinčios po porą milio
nų gyventojų, bet Sovietų Sąjunga, už
imanti vieną šeštą dalį visos žemės ploto 
ir turinti 160 milionų gyventojų, nėra 
kviečiama. Kiekvienam, todėl, aišku, • 
jog Washington© “prekybos” konferen
cija bus pašvęsta ne vien tik verslo rei
kalams. Jinai tarnaus ir kaip budavoji? . 
mas vieno kariško fronto prieš Sovietų 
Respubliką. O dabartiniu momentu An
glijos leidžiami šūviai prie Sovietus bus 
padrąsinimas visų kitų kraštų kapitalis
tams karui prieš darbininkų tėvynę. 
Šiuomlaikiniai Anglijos žygiąi, ryšyje su 
inžinieriška priekabe ir “hipnotizmo” ar
gumentais, yra ypatingai didelis pakurs- 
tymas Japonijos imperialistams varyt 
pirmyn kariškas provokacijas prieš So
vietus delei Rytinio gelžkelio ir kitų prie
kabių.

Turime Veikti Apgynimui Sovietų 
šalies ♦

Tokius kapitalistinių razbaininkų 
pasimojimus prieš Sovietų Respubliką ne
turime ramiai ’ praleisti pro šalį mes, 
Amerikos darbininkai. • Dirbtuvėse, ka
syklose, amunicijos fabrikuose, prieplau
kose, laivuose ir visur kur turime pa
smarkintai organizuotis į prieškarinius 
komitetus, prieš imperialistinį karą ir ap
gynimui Sovietų Sąjungos. Visi privalo
me remti judėjimą už Amerikos pripaži
nimą Sovietų valdžios, dalyvauti tuo tik
slu šaukiamuose masiniuose mitinguose, 
priimant tam tikras rezoliucijas ir siun
čiant jas prezidentui ir kongresmanams 
bei senatoriams vardan savo organizaci
jų ir mitingų; sykiu turime dėtis į Sovie
tų Sąjungos Draugų organizaciją ir abel
nai būti gatavai pasirengę bile momentu 
stoti į veiklią kovą delei darbininkų tėvy
nės apgynimo nuo* imperialistų. ’ ,

Išmetė Eberto Paminklą

BERLYbĮ. — Fašistų val
džia oficialiai išmetė Eber-

to paminklą iš miesto sve- padėjo Vokietijos buržuazi
tainės. Ebertas buvo’ pir
mas Vokietijos prezidentas 
ir socialdemokratas, uoliai revoliucijos smūgių.

jai įsigalėti po 1919 metų
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| The Carnera-Sharkey Fight DID YOU REGISTER? Complaint of a Member I HOW TO ORGANIZE A YOUTH BRANCH

to find 
in new

The young worker or student who 
sees that there are enough youth in

from New 
State; a super-dreadnought 
for men of Camera’s size 
be made; the Sharkey-Carnera 
would be forbidden; and so

Penktad., Baland. 21, 1933
I

Puslapis trecias

Fight for $7.00 a Week 
Cash Relief from 
erai Government 

Unemployed Youth

the Fed- 
for Each

Fight Against' Imperialist 
War! Join the Young Com
munist League! Build the 

LDS Youth Branches.

The conviction of the six English and eleven Russian engin
eers for spying, sabotaging, and making preparations to 
cripple the Soviet Union in the event of military attack, was 
followed by an embargo on Soviet goods by Great Britain. 
In view of the fact that MacDonald, one of the accused, con
fessed his guilt and gave out enough information to expose 
the others, Great Britain is showing its policy of scheming and 
wrecking a workers’ government, by hypocritically defending 
the very apparent guilt of the Britons. Even the capitalist 
newspapers see there is something shady about the conduct 
of the engineers.

The national Scottsboro march is well on its way to start on 
the road to Washington to protest before Pres. Roosevelt 
against the legal lynching of the nine Scottsboro boys. The 
following slogans will be raised by the Free the Scottsboro 
Boys March :

1. Demand the immediate, unconditional and safe release 
of the Scottsboro boys!

2. Demand the safeguarding of the boys, and of defense 
attorneys and witnesses!

Demand service of Negroes and white workers on the jury!
4. Demand a new trial for Haywood Patterson!
5. Raise funds for the defense of the Scottsboro boys!
6. Demand enforcement of the 13th, 14th, and 15th Amend

ments.
7. On to Washington, April 28!

such 
and

This

” Check up 
told workers

now being
You’ll find

HELP US ORGANIŽE

Comrade Bertha Fulton, our Editor and the Secretary of 
the National Lithuanian Youth Committee is going on a long 
tour through the west. She is going to speak with the in
tention of bringing to the forefront the movement of the Lith
uanian young workers and students for organization, of or
ganizing LDS youth branches, and strengthening the ones 
already established.

Never before has the extreme importance of a revolutionary 
youth movement among the Lithuanians been raised to such 
a high level. All the adult organizations are rallying to our 
call to organize the youth. Only recently the Lithuanian 
Communist Party Fraction in Pittsburgh decided and are tak
ing the steps toward the organization of an LDS youth branch. 
The tour will cover the following cities:

May 1, Pittsburg; May 2. Cleveland; May 3, Detroit; May 
4, Grand Rapids; May 5, Chicago (Roseland, Brighton, Ci
cero, Bridgeport).

The dates have not been decided for the following cities: 
Rochester, Binghamton, Buffalo, etc.
* All comrades are urged to cooperate in arranging youth 
meetings successfully and devoting all their energies to getting 
a large youth attendance. It is suggested that they put out 
leaflets, visit clubs, and advertise the meetings as much as 
possible.

Verily, the boxing moguls of New 
I York give the boxing fans credit 
I for very short memories! Only a 
I few short weeks ago, after the death 
į of Ernie Shaaf, the sport pages were 
full of righteous indignation. Car- 
nera would be barred 
York 

!class 
■ would 
: fight 
I forth.
j And today the lordly New York 
i Athletic Commission approved the 

proposed bout this summer between 
Jack Sharkey and Primo Camera, 
probably at—strangely enuf!—the 

j Madison Square Garden Bowl, the 
i outdoor arena in Long Island be- 
i longing to the Madison Square
den Corporation in which 
worthies as Owney Madden 
Jimmy Johnston are interested,
is precisely what was stated in the 
columns of the March issue of the 
“New Sport and Play.

i and you’ll see that we 
in our last number to:

“. .. read the stuff 
printed very critically,
that most of it is ballyhoo for the 
coming ' Camera—Sharkey fight
which without a shadow of a doubt, 
wlil also be ‘in the bag’”.

We can repeat what we have often 
stated and proved: Boxing is as 
corrupt and foul as, for example, 
the doings of the Tammany Hall 
crew oi’ the pirates running the 
banking, system. Workers wishing 
to develop real boxing, for their 
own health, should build the I^abor 
Sports Union of America, the only 
amateur sports organization for 
American workers, and its organ, 
the “New Sports and Play.”

(Taken from the “New Sports 
Play.)

and

No doubt many of the youth 
at present find that they are 
hindered in their revolution
ary work for lack of 1 theoret
ical knowledge. But this sum
mer they will have an oppor
tunity to overcome this hand
icap. A youth training school 
is being organized for New 
York and New Jersey.

The ambitious youth will be 
able to study the essentials of 
political economy and to dev
elop himself for revolution
ary work. Also his artistic 
abilities will be brought out 

I by the course in proletarian 
art. Do not think that study 
is the only program. Mental 
development is incomplete 
without physical fittness. To 
develop the youth physically 
and to furnish amusement pro
letarian 
held.

Plans 
and the 
will be discussed at the con- * 
ference to be held April 22, 
at Laisve Hall, 46 Ten Eyck 
Street, Brooklyn, at 4 P.M.

If you belong to the New 
York or New Jersey district, 
and are very anxious to better 
yourself mentally and physic
ally in order to become active 
in revolutionary work send in 
your name and we will give 
you full ; information. The

IS

sport games will be

to finance the school, 
registration of pupils

I wish people in Elizabeth would 
read this sad explanation of the 
treatment of the young people in 
the chorus, 
in new members to the chorus. We 
can’t do it because it’s a shame to 
have members come in and' then find 
out that the big men try to dominate 
uS" young; folks in the most distaste
ful, lowdown manner. Evpn if we 
are right, to the adults we’re ab
solutely wrong. You spoil our young 
ambitions and make us stay away 
from the organization, 
go around talking 
en apart; but it’s 
ineering ways.

The women say 
because we fling 
not going to stand for such mean 
manners and cruel words. We want 
an apology for and correction of the 
older, members’ actions. That’s why 
our Bangos Chorus has only a few 
young folks, and they are without 
ambition, vigor or( pep.

You older members try break us. 
You can’t have new members if you 
treat the youth this way. I wish 
someone would speak to these cer
tain people and tell them they’re' 
wrong.

I’m for bigger and better discipline 
the “Workers’ Progressive Club 
Elizabeth.”

A Lost Member.

You want us to bring his town or city to form a youth 
Į branch should immediately take steps 
to get them together. He should 
talk with these youths and find out 
whether they want to have' šuch an 
organization as, a youth, branch. Once 
six or seven girls and fellows meet 

| together then it is necessary 
whys and means of getting 
members.

Then you 
that we have fall- 
due to your dom-

that we act badly 
back that we are

hranch 
of the 
that a

The First Steps
If there is an adult LDS 

the youth should go to one 
meetings, tell the’ adults
youth branch can be built and ask 
the adults to give all the aid possible 
in getting new members, filling out 
the application blanks, etc. All the 
youth that want to take the LDS 
insurance and at the same time re
ceive the “Tiesa” should fill out 
the application which is customarily 
filled before anyone becomes a mem
ber. The initiation 
paid and the doctor 
physical examination, 
adult branch has its
who has reduced his 
reasonable price.
it is advisable for the youth who 
want to form an LDS youth branch 
to work hand in hand with the adult 
branch. When seven or more youth 
members have joined the LDS then 
they can form their own branch.

paper. The branch must have at 
least seven members belonging to 
thę LDS and those who cannot join 
can go into the sports section. At 
the very beginning the youth branch 
must take up what sports it wants 
to have. Whether it is baseball, .• 
ping-pong, basketball, or swimming', 
it must put all its energy into 
getting some form of activity start
ed. Once you have an organized 
sport section many youth will be 
attracted and will want to join. The 
LDS members should welcome these 
members but should do their best 
to draw the members into the LDS. 
When there is no equipment, the 
adult branch can be approached for 
finances, but the better way to raise 
money is by holding affairs, such 
as parties, sports meets, and dances.

to Get Information 
have a group of friends 
to form such an organiza-

Build the LDS Youth Branches present quota is fifty students

of 
of

Questions and Answers
1. Why should we recognize 

the Soviet Union ?
Ans* a) It will prove tjie solidarity 

of the American workers toward 
Soviet workers.

b) It will lessen (although
will not abolish) the danger 
an interventionist war against 
Soviet Union by
countries. , , ,

c) It would, increase; trade between 
I the U. S. and the U.S.S.R. to the
benefit of both countries.

the

it 
of 

the 
the capitalist

THE POLITICAL SITUATION IN GERMANY i
At present the eves of the world 

are focused on Germany. Recent 
events show that Germany is the 
weak snot in the capitalist system 
and that there the class' struggle is 
sharpest and is rapidly approach
ing revolutionary constitutes.

When Germany was defeated in 
the World War in 1918 she was de
prived of many of her economic 

and iron 
the same 
treaty she 
debts and

The Thunderstorm Forty Percent

fee should be 
visited for a 
Usually the 

special doctor 
rates to a

At the beginning,

Lightning
The angry, seething heavens are as 

black as night.
Closer and closer creep the clouds. 

A flash of light
Illuminates workers stretching from 

land to land,
Some at fields, others at machines, 

tools in hand—•
Lightning! A call to strike. All 

the workers, arise!
Fists arė

„ Unite.

Where
If you 

j and want 
t tion get in touch with the Comrade 
1 Editor of this page and the neces- 
I sary information and help will be 
j given. We should and must build 
!'our youth organization. As one 
‘"comrade* put it, “Every youth organ
ization is like a bullet in the boss

ies’ fat bellies.”
Join the LDS and form 

youth branches!
All young workers and stu

dents, rally to the call for more 
and stronger youth branches!

Build the youth movement 
by building LDS youth branch
es!

The Executive Committee
Once a youth branch is formed 

it is necessary to hold a meeting 
where the members gather to dis
cuss all the points which come up 
in building a new branch. Usual
ly that is once a month. They should 
then proceed to elect an executive 
committee, composed of the best 
and most active comrades in< the 
youth branch; On the committee 
there should be an organizer, se
cretary, financial secretary, and 
treasurer. It is also a good idea 
to elect a reporter who can send in 
monthly or weekly news about the 
branch to the “Tiesa.”

it

B. F.

What s On
BROOKLYN, N. Y.—Young Com-' 

munist League meets every Wed
nesday at 8 o’clock at 46 Ten 
Eyck St.

BROOKLYN. N. Y. — LDS Youth 
Blanches holds its sport meeting 
every Monday night at 8 o’clock I 
at 46 Ten Evck St. Contest being t 
carried on for the coming ping- 
pong tournament. Boxing, games, 
wrestling, radio dancing.

BROOKLYN,—The LDS Youth
Branch and the Young Communist 
League are holding a joint PING- 
PONG TOURNAMENT, Saturday, 
April 30, at the Laisve Hall, 46 , 
Ten Eyck St. There will be radio 
dancing, a number of songs sung 
by the Aido Sextette, and a 
speech by a popular member of 
the National Students League.

2. Who .oppose recognition and by 
what means ?

Ans. The capitalists of the U. S. 
with the aid of their lackeys, such 

? the American 
Federation of Labor, the leaders of 
the Socialist Party and the press; 
and others.

Their method is to slander the 
Soviet Union by spreading false tales 
of terror, starvation, misery that the 
Soviet workers are undergoing, lies 
of forced labor, of dumping Soviet 
products in other countries, etc.

Hitler to stem by 
growing forces of 

Hitler, 1 
the German bourgeoisie,; tries to 
prevent a united front of the German 
proletariat, by nationalism and a 
Feign of terror. With nationalism he 
tries to tell the workers that their 
misery can only abated when Ger
many retains her former position in 
the world affairs; that the needs 
of the capitalists are the needs of 
the nation; that class struggle causes 
misery, therefore, 
class peace. Thus 
the struggle away 
ists to a struggle 
capitalism.

Hitler’s program 
the burdens of the masses, but is 
a continuance of hunger and misery. 
The workers are not silent, they are 
taking a mib'tant stand against fasc
ism. Therefore, to keep down the 
revolutionary upsurge a reign of 
terror is instigated. Pogroms against 
the Jews are carried out; workers 
organizations are suppressed; the 
workers’ press is censured and de
molished; the leaders are thrown in
to prison and tortured; the workers 
themselves are killed in cold 
by the 
workers 
tions.

Hitler 
the Communist Party, and is striving 

(to make it illegal. In 1918 the 
capitalists piling up its surpluses' Communist Party was a nonentity, 
and trying to sell them to foreign since then the workers /have built 
countries. Its own home mąrket the party which today has about 
contracted greatly by its policy 400,000 members and in. the last, 
“work more, eat less;” and, on the ’ •• ” ’ ~
other hand, the foreign capitalists 
exploiting their own working class, 
selling their own goods, and keep
ing German imports down to the 
minimum. ' ' . ■ 1

When capitalism in Germany saw 
that under the so called “democracy” 
the growing mass revolutionary 
power would not be stopped, it re
sorted to fascism. < :

The rise to power of fascism was 
not sudden, its history can be traced 

i back to the aftermath of the World 
(War.

Now, that the Social Democratic 
Party gave way to fascism, its role 
is by no means finished. Its new 
task is to keep the workers under 
the influence and illusions of the 
capitalist class and to retard the rev
olutionary movement. With its anti
Communist tactics, the Socialist 
Party in Germany assists the Hit- j rank-and-file to join hands 
ler government to carry on the reign 
of terror.

The fact that fascism is in power 
does not prove that capitalism is 
strengthening, contrarywise, it shows 
the weakness of capitalism. With 
the increasing radicalization of the 
masses, with the disintegration of i 
the Social Democratic Party, with they'ance. Here in the United States the 
growth of the Communist Party, ' bosses are preparing ,to do the same 
the bourgeoisie joined ranks with with the homeless youth who are

fascism the rapid 
revolution.

taking the last stand for the officials of Getting New Members
The question of getting new mem

bers now comes up. There are var
ious ways in which to increase the 
membership. Approach the adult 
branch and ask for whatever names 
and addresses of young girls and 
fellows they have, then assign the 
members in the branch to visit one 
fellow or girl each, and try to bring 
them to the next meeting. A party 
or an affair can be run for the pur
pose of raising money and popular
izing the LDS youth branch, at the 
same time—for getting new mem
bers. During the affair one youth 
should give a little talk about the ' 

I branch and urge the youth to join. '
If comrades are sent aroud with1

3. Are 
I Ans.

these slanders proven false? 
Yes. By the workers dele

gations sent to the Soviet Union to 
study the conditions of the workers^ 
by intellectuals, business men, polit- 
icians who do not sympathise with 

Į the rule of the workers, and by of
ficial records.

4. Who fights for the recognition? 
Ans. The workers and farmers. 

They are sending in resolutions for 
the recognition of the U.S.S.R..

there should be 
he hopes to turfi 
from the capital- 
for the good of

bases, such as her coal 
regions in Silesia. At 
time, under the Versailles 
was burdened with war 
reparations. All these burdens were
yoked on the German working class.* 
Instead of creating profits only for 
the German bourgeoisie, the workers 
also had to create profits for the 
foreign capitalists. Great exploita
tion of the workers resulted, the 
policy for them became “work more, 
eat less.”

By this exploitation German capit
alism re-established itself. But this 
policy was dangerous since it de
pended unon two factors: 1-the pass
iveness of the workers, 2-the markets 
available for German products.

But the workers did not, remain 
submissive. Their exploitation in
creased class antagonisms and they 
became radicalized by their suffer
ing and experiences.

The markets for German products 
were decreased by the cbntradic- 
tions between the capitalist countries. 
On one hand we have the German

STUDENTS’ ACTION RESTORES 
JOBS

does not alleviate Press—-All 
their jobs 

the Rocke- 
University

Federated 
out of 
House, 

applications and urge the youth in- feller dormitory at the 
the management’s

CHICAGO, 
students thrown 
at InternationalThe “New York Times,” April 16, 

had a news item which gave the 
Dept, of Justice report on 
amount and extent of crime in the 
United States. A most significant 
fact is the figure which proclaims 
the demoralization and degeneration 
to which the working youth has been

■ forced. The report proclaims that 
40% of crime is committed by youth

i under the age of 25 years. “Persons 
I 19 years of age still lead the nations 
crime procession as revealed by 
statistics compiled from fingerprint 
cards received in the United States 

; Bureau of Investigation from Jan.
31, 1933, to March 31, 1933,” the 
report said.

j That the youth leads in the nation’s 
I crime is no accident. Forced out 
. of their jobs, homeless and starving, 
| they become desperate and take to 
' robber^ and burglary for a living. 
1 Adequate relief and unemployment 
insurance provided by the Federal 

| government would do a great deal 
to make a better life for these unfor
tunate boys. Our duty is to fight 
for immediate cash relief and unefn- 
ployment insurance for all unemploy-

■ ed youth.
’ Join ' the Young C o m m u n i st 
. League!

the of Chicago, by 
economy drive, were restored af^er 
a mass protest by student residents.

The student workers had been re
ceiving 40c an hour for their work 
but had to take it out in room and 
board at the house. The manage
ment fired them and hired outside 
help at 20c an hour, cash.

Other students in the house or
ganized a protest and after negotia
tion and protest the management 
backed out.

dividually, it will help a great deal. 
Each youth branch member should 
bring down his or her friends to the 
meetings and explain what i$ being 
done in the way of sports, education
al activities, etc.

stresses his fight against

have1 any questions send
i .

Each bead

hurls itself

scurry for

with-
toto

fascists who shoot 
first, and then ask

(If you 
them in.)

High School, was suspended 
principal for distributing 
in front of the school that 
and denounced the R.O.T.C. 
use in militarizing the stu-

blood 
down 
ques-

must bring up this question 
organizations, clubs, and so- 
we belong to.
must speak to our friends 
j should help in this cam-

! All Explained
■' Marty: “Who spilled mustard on 
'this waffle, dear?”

Bertha: “Oh, Marty! How could

clenched in solidarity. 
Organize!

Thunder
rumbling becomes stron- 
stronger,

The distant 
ger and

Evergaining speed and weight until 
it can no longer

Hold the revolutionary spirit of the 
working class.

Thousands and more join the march.
Millions. A mass!

Workers shout protests, mumbling 
of past oppression.

The thunder bursts, all in one, fight
ing suppression.

Rain
The fetters are broken.

of moisture, free,
Joins its comrades and

t ‘ against the enemy.
The worried capitalists

shelter under lies
And flimsy promises, but the power

ful beat never dies.
Structures decayed, cannot

stand the fierce pound
Of united workers but collapse 

crash to the ground.
__B. F.

Protests Against ROTC 
Expelled from School

Fight Imperialist Wars!

New Utrecht Student Refuses 
Stop Anti-militarism Activities
Morris Oshatz, a student in New 

Utrecht 
by the 
leaflets 
exposed 
and its 
dents. The officials wanted to get 
a statement from Morris saying he 
was wrong in doing what he did. 
He refused and pointed out that sus
pending him will not stop the fight 
of the students against the militari
zation of the youth in the school.

Other students have been suspend
ed for similar activities.

election polled over 6,000,000 votes. 
In the last few years its prestige 
has greatly increased among the 
workers, > since they know that it is 
the Communist Party which is lead
ing the fight against fascism. Hitler 
has real cause to deem the Com
munists his greatest foes, that is 
why its press and headquarters were 
demolished; its leaders kidnapped, 
taken to jail and inhumanly tortured.

In the fight against fascism and 
'for the defense of the workers* 
movement the German Communist 
Party called upon the Social Dem
ocratic Patty to combine forces 
in a united front to resist fascism. 
The Social Democratic Party showed 
its true role in aiding capitalism by 

j refusing to fight against fascism 
Į and by refusing to form a united 
front with the Communist Party. 
The Communist Party calls upon the 

in a 
I common struggle against the Hitler 
government. It will also continue 
the offensive against capitalism and 

i will prepare the German masses for 
j a proletarian revolution.
į The Hitler government has used 
the youth as a fascist force to break 

I the workers’ struggle and resist-

» 5. How may we help in this work?
Ans. The Friends of the Soviet 

Union are carrying on a campaign 
for the recognition of the Soviet 
Union. They are trying to collect 
a million signatures. Blanks . are 
sent to all organizations.

It is our duty to help the FSU in 
this campaign by collecting signa
tures.

I We 
i in the 
cieties

We
that they 
paign. ,

At An Open-Air Meeting
Louis J.: “I’m pleased to see this 

dense crowd here tonight.”
Voice from the back: “Don’t be 

too pleased. We ain’t all dense.

Not a Show-off
Boss: “ Is that alb the work you 

can do in an hour?”
Joe F.: “Well, I daresay I could 

do more, but I was never one for 
showing off.”

given the choice of either starving 
or joining military labor camps 
where they will be trained and fas- 
cised for the coming war and to 
make up an army of strike breakers.

The working youth and students 
of the United States must expose 
the bosses in their vicious schemes' 
and must aid in the fight against 
fascism.

Demonstrate against the fascist 
terror and rule in Germany!

Help smash all bosses’ power by 
joining the Young (Communist 
League and fighting for its program!

Aldona Kazokyte.

The Sports Section
If a youth for one reason or 

other cannot afford to pay for 
insurance but wants to enjoy 
sports with the other members 
belong to the youth branch, he 
join the sports section only and
whatever due^ the sports section 
needs. Of course, in his case the 
dues would be much lower, but he 
would not receive the “Tiesa,” nei- į 
ther would he get the insurance. It you! This is lemon pie!”
is much better to belong to the LDS 1 --------—--------------
as one not only gets the sports but j . .
also insurance, and a semi-monthly (Continued on the next page)

an- 
the 
the 
and 
can 
pay

SOVIET YOUTH ON THE MARCH
Happy and strong, a group of Soviet young workers parading in a 
recent sports festival in Moscow. There are no starving homeless 
youth in the Soviet Union because it is run by the workers and 

not the bosses.
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SNAPSHOTS
LDS Youth Branches 

in the Anthracite
CHIPS AND FLIPS FROM 
THE GREENPOINT YCL

Are you trying to set an example 
for the others, Angelo, by being 

| serious ?

džio, Rusų name, 995 N. 5th St., 8 
valandą vakare. Visi nariai daly
vaukite šiame susirinkime, nes tu
rime daug svarbių dalykų aptarimui. 
Nepamirškite atsivesti naujų narių.

Sekr. J. V.
(94-95)

X ..I —— , ... ................................................ I

valo dalyvauti visi skaitytojai, šėri- 
ninkai ir simpatizatoriai; turėsime 
apkalbėti spaudos reikalus,

Drg. Sąryšio Ižd. A. Senkus.
(93-94)

Cohen dis- 
sadly hold
money for

Where has our darling 
appeared? All of us are 
ing on to Young Worker 
he is nowhere near to collect it.

I wonder why John G. doesn’t 
; want to do any work for the YCL.

i I wonder if Albert and Cookie are 
trying to impersonate Al Jolson.

What is it that Anna B. said at 
our unit meeting that shocked many 
of our members who thought she 
would stick through thick and thin? 
Do you notice how close she is to a 
certain male comrade? Perhaps he 
is the bad influence. Naughty! 
Naughty!

Joe Palooka, take advice from one 
who knows, catch up on your sleep.

Wonder what’s up between Binks 
and Johnnie. I wonder if the car 
has something to do with it, 
it, Cookie.

or is

all ready with the wall 
The frame, covered with 

de
pin

Vete i 
paper. The frame, covered ' 
some attractive cloth, has a nice 
sign and now we should rush to 
our articles on.

Boy, oh hoy, are some of 
bers studious, and how!

Well, folks, that’s all 
time...

our

till

mem-

next

We admit that Paul has a very 
good sense of humor, but are we 
supposed to laugh when he gives as 
an excuse 
my health

for his inactivity, “I have 
to consider?”

SHENANDOAH
Eppie

comrade with common 
an ability to talk little 
much, is working now. 
to hear it, Joe. We hope

We still insist Comrade JENNY 
i is the swellest and best leaflet dis-- 
; tribute)’ in the lower anthracite.
The YCL in Shenandoah, is going 
around 
natures, 

iback to

with petitions getting sig- 
to bring Comradp Jenny 

the lower anthracite.

Joe, the 
sense and 
and say 
We’re glad
that it will encourage you to more 
activity in our unit.

is the best Rumba dancerI Kukie — — ___ _____  _____
• that ever danced in this region. The 
I only fault is, he has two left feet.

If Mary has any criticism of 
League, why doesn’t she say 
openly. Remember, comrades, 
should learn 
We shall try 
she thinks we 
Mary!

the 
it 

we
Bruno with his cave-man 

has the females guessing. 
Bruno, do it left hand, without look-

Remember,
to take self-critisism
to correct any faults ; ing, but bring back that pipe.
may have. Speak up, '

methods 
Go-head,

PATERSON, N. J.
LDSA 38 kuopos vakarėlis tapo 

atšauktas, kuris turėjo 
balandžio, nes valdžia 
tainę savininkui.

įvykti 22 d. 
uždarė sve-

Komisija, f 
(94-95).

SO. BOSTON, MASS-
LDSA 13 kuopa rengia šaunią va

karienę, sekmadienį, 23 dieną' balan
džio, 7:30 vai. vakare, Amerikos Liet. 
Piliečių Kliubo svetainėj, 376 Broad
way. Apart skanių valgių, bus gera 
programa, vienas iš gabiausių So. 
Bostono, magikų rodys magiškus ste
buklus, iš ko visi turesitę daug ska- 

•,naus 
mu.

juoko. Bus ir kitų pimargini-
Įžanga tik 25> centai.-'

Kviečia Rengėjos.
(93-94)

CHESTER, PA.
Visi dalyvaukite protesto demons

tracijoj, išgelbėjimui Scottsboro jau
nuolių, kurį ruošia Tarpt. Darb. Ap
sigynimas, 22 dieną balandžio, 2 vai. 
po pietų, tarpe 8th ir Central Avė. 
Visi dalyvaukite!

(93-94)

youth branch 
comrades in 
exaggerating 
was largely

We miss Florence because she 
hasn’t attended our meetings. None 
has filled her place and none will. 
Too bad we couldn’t interest her in 
League work, or was it because we 
didn’t do any?

Comrades! Davis wants to know 
when we’ll play that towel -game 
again; he misses, GO-HEAD, GO- 
HEAD.

Everybody should attend the 
speakers’ class Thursday, at 7 o’
clock in Laisve Hall. In preparation 
for open-air meetings in the summer 
and in developing ourselves we 
should be sure to be on the spot.

The Shenandoah YCL challenges 
Wilkes Barre YCL to any games, 
such as: singing, dancing, boxing 
and whistling, also, most important, 

Į in a membership drive.

Joe is beginning to talk in his 
sleep. Do you know anything about 
it, Flo?

BROOKLYN AIDO CHORUS hike it
į Barre is 
! comrades 
: they are

GOSSIP

Why do P. G. and T. C. exchange 
so many billet-doux during our re
hearsals. The surprising fact is that 
both of these individuals are 

supposedly so—or is one of
“that way” ?

Popreye and Joe arc going to hitch
cross-country and Wilkes 
their main destination. The 

should accept them 
the best organizers

j anthracite ever turned out.

; There is a certain comrade 
| Plymouth that we challenge 
game of “Uncle Wigglly.”

“Those Who Live Right.

as 
the

male 
them

from 
to a

theTo the great surprise of 
column, the men outdid the women 
in singing. Did the boys drink more 
milk or imbibe great amounts of 
their dear three point two?

A TYPICAL REHEARSAL 
BEFORE THE SIETYNO 

CHORUS CONCERT
That chattering female sex proved 

its weakness when called 
solos. Nary a weak or 
“cheep” issued from their 
lips.

upon for 
tremulous 
trembling

The column again offers one of 
its many prizes that are never a- 
warded to the person guessing cor
rectly the identity of the writer of 
this column. The would-be Winchell 
is the only judge and contestants 
will have to abide by his decision. 
A hint, he is not your well-known 
and beloved columnist.

This Friday was a barren evening 
for ' our Floyd (ribbons was absent. 
It is rumored that he cannot give 
it or take it. This information is 
authentic and was obtained without 
key-hole peeping. This astounding 
fact was discovered on April 11, at 
approximately 10:30 on the top floor 
of Laisve. Tactfully names will not 
be mentioned but what did occur 
showed that the Tatler was weak 
and greatly lacking in technique. To 
be frank, the finger points to H. He 
must redeem himself or remain with 
his name blackened and besmirched.

To the little- known but indus
trious individuals of our chorus,— 
those who decorate our song books 
with amorous sayings and beautiful 
paintings. The self-styled poets and 
artists are never known or 
appreciated. »

truly

With this, I make my fond 
wells, goodbyes and adieux.

Your would-be friend,

fare-

Don’t forget that big PING PONG 
tournament that will be held 
day, April 
There will 
thing that 
of.

30 at Laisve’s 
he everything and 

you can and can’t

Sun- 
Hall, 
any- 

think

__ The Old Maestro.

GOSSIP OF WILKES 
BARRE YCL

Well, folks, here I am for 
first time. Hope you like it.

the

“Alkis” practice is over now, so 
how about showing up to the meet
ings, girls. z,

J wonder, why sotne of our boys 
are thinking of dropping out'of the 
YČL. Is it because they are too 
good for us?

Where did you get all the handker
chiefs, John M.?

6:30 — Bunny is finishing a cross
word puzzle while patiently await- 

' ing the drama group.
6:45 — Several of the chattering 

I heroines casually stroll in only to 
wait for the gallant heroes who j 
announce themselves present fifteen | 
minutes later.

7:15— The play is well under way 
except for an occasional “Dat’s-a- 
fine, Boss!” from our little Red ■ 
Cross Nurse, Al, followed by a gig- j 
gle from one of the workers, Lil.

7:30 — At the words, “That’ll be 
į all for tonight,” the boss and his 
. workers assume their natural roles
■ and with a warwhoop gallop down
stairs, leaving the lassies to practice [ 
the dance “The Sailor’s Life in US 
and USSR”.

Į 8.00 — After a half hour of scrub
bing the deck and clicking of heels, 
the girls, exhausted, fling themselves 
upon the chairs to recuperate for 
the next trying ordeal. All this to 
please Mr. and Mrs. John Public.

' 8:15 -Rehearsals have started, and
it’s oh so hard to settle down to con- 
cientious study of notes and tuneful

■ .(this is only one person’s opinion) 
1 outbursts of song. We fidgit, and
squirm, and whisper with only one 
thought in the back of our mind. 
Give up? Why it’s intermission.

9:40 —In the middle of the inter
mission we find: the program com
mittee heatedly discussing the artists 
and ways of cooperation. We find 

' ourselves in the same position as the 
I only two women in a certain village 
1 who had a quarrel. “You ought to
■ feel mean,” said one to the other, 
Į “there ain’t another woman in the 
! village who likes you.” Perhaps a
little pulling together might have 
been better than pulling apart in the 
circumstances. Do you know how to 
take a hint? There’s Ollie in the 
far corner trying to teach Walter 

j the glide with Francis lending a 
J helping hand; Eddie, sketching (a 
Į real artist in our midst and a ver- 
; satile actor you’ll find out); Lillian 
munching candy and of course talk
ing just as every one else is.

10:00—Everyone has settled down 
and is giving hįs or her best to make 
our coming all-Sietyno-Chorus-talent 
Concert a suecess.

I have given you a little inside 
dope on the doings of the chorus so 
that you may come to know the per
formers as they really are. Be on 
hand April 23, ;at 180 New York Av., 
Newark, N. J. at 3:00 to view the 
greatest event of the year.

Abysinia— 
Reporters’ Collective.

The L.D.S. has found its way into 
the coal district and has the appro
val of the youth there. Wilkes- 
Barre, one of the centers of the'An
thracite District, held a mass meet, 
on March 25th for the L.D.S. youth 
movement.

Bertha Fulton spoke to the adult 
and young workers of that town, 
calling the youth to begin and .take 
the first steps for the organization 
of a youth branch. About 20 youths 
responded to this call. Five signed 
applications for the insurance group; 
the rest gave in their names as 
members of the sport section.

This was the answer of the youth 
in Wilkes-Barre.; Im Plymouth there 
were 8 that joined the adult branch 
and now are trying to get, ą? youth, 
branch formed.' 1

In Scranton the youth took up the 
L.D.S. in' a serious way, (Wilkes- 
Barre, may I mention, has challenge 
ed any town in the Anthracite Dis
trict in the formation of the L.D.S. 
youth branches). Scranton answered 
them, and how!

At the first meeting of the Scran- Į 
ton branch there were about 10 
members, and Wilkes-Barre scoffed, 
but the next meeting was not so 
much to laugh at.

This time there were 20 that 
joined the sport section and about 
5 or 6 intended to join the insurance 
group. Della Prolick, who was elect
ed as organizer of the 
is one of the leading 
Scranton. I am not 
when I say that it
through her efforts that the L.D.S. 
branch is what it is now. She is 
also the one who helped to organize 
the Scranton chorus. She is a mem
ber of the Young Communist League. 
Scranton should be proud of this 
comrade and give her its full support. 
When Com. Young was called back 
to New York, he left Com. Della 
Prolick and “Com. Al Pabalis in 
charge of the unfinished work. Now 
the youth branch of Scranton is or
ganizing two j baseball teams and a 
swimming team. They are'also go
ing to get their owli headquarters. 
HOW 1)0 YOU LIKE THAT? įAnd 
only after- Two Weeks of Work! 
The name of the Scranton youth 
branch is Scranton LeaDerS.

This is Scranton, comrades, 
can put it on the map! And 
Where is Wilkes-Barre and 
mouth ?
lities tand more youth than Scranton. 
There arę also;; possibilities*Jn Pitts
ton for the organization of a youth 
branch, especially since there are 
youth in the adult branch of the 
L.D.S.

Well, I guess that by now Wilkes- 
Barre has learned a lesson and will 
not challenge until they are ready 
to fight. Comrade Young is return
ing to the Anthracite District. . On 
Monday he will try to arrange a 
meeting with tjie youth in Wilkes- 
Barre and Plymouth. Now watch 
out, Scranton. You’re in for it! This 
time, Wilkes-Barre intends to beat 
you, and I bet there will be more 
youth in that youth branch than you 
ever saw. Com. Young will also go 
to Pittston to start something there. 
Scranton, I guess you won’t give up 
the fight. You are in the 
DON’T 
Scranton

PHILADELPHIA, PA.
Unemployed Council rengia bankie- 

tą, 22 dieną balandžio, 995 N. 5th 
St., Rusų Kliube, 8 vai. .vakare. Bus 
skani vakariene ir šokiai už labai 
mažą įžangą, tik 15 centų, šis ban- 
kietas yra rengiamas 
nansų delei maršuotojųj llcAllOll vivjlv, J. X lie* X O V*UVJ Ci 

i ną, 28 d. balandžio ir 
I prie 1-mos gegužės.

sukėlimui fi- 
į Washingto- 
prisirengimui

(93-94)

GRAND RAPIDS, MICH.
Draugijų Sąryšis šaukia “Vilnies” 

ir “Laisvės” skaitytojų ir šėrininkų 
susirinkimą, antradienį, 25 d. balan
džio, Lietuvių S. ir D. Draugijos sve
tainėje, 1057 Hamilton Ave., 7:30 
vai. vakare, šitame susirinkime pri-

o

I wonder who keeps Stan. A. away 
fronp the meetings? Is it Lillian?

■iMfeite#

Support the Struggle for Un
employment Insurance

•You' 
How!' 

Ply- 
They have/, -better possibi-

LOSE IT! Your
LeaDerS.i.-Prove 

Charles

lead now, 
name is 
It!
Young.

Cowardly
“When I rose to speak,” related 

Ted M., “someone threw a base, 
cowardly egg at me. It struck me 
on the chest.”

“And what is a base, cowardly 
egg?” asked Mike.

“A base, cowardly egg,” explained 
Ted, “is one that hits you and 
runs.”

She Likas Animals
Milch: “Has your dog got a li

cense?”
Anna B.: “Oh yes. All over-him,”PRANEŠIMAI IŠ KITUR

EASTON, PA.
API A 32 kuopa ir LDS 51 kuopa 

rengia bendrai linksmą ir įvairų va
karėlį, kuris įvyks šeštadienį, 22 d. 
balandžio, Easton Baking Co. sve
tainėje, 34-36 7th Street. Visi lietu
viai darbininkai kviečiami dalyvauti 
kuo skaitlingiausiai, nes turėsime 
skanių valgių ir minkštų gėrimų, 
saldainių ir mineralinių vandenų im
portuotų iš Sovietų Sąjungos. Gera 
orkestrą grieš šokiams. Pradžia 7:30 
valandą, įžanga 15 centų.

Komisija.
(94-95)

BINGHAMTON, N. Y.
LDSA 23 kuopa rengia prakalbas, 

pirmadienį, 24 d. balandžio, Liet, 
svetainėje, 315 Clinton St., 7:30 vai. 
vakare. Kalbės drg. Karosienė, kuri 
dalyvavo prieškariniame kongrese, 
Holandijoj ir lankėsi Sovietų Są
jungoj, kur ji studijavo moterų, ir 
vaikų gyvenimo sąlygas. Visi daly
vaukite ir išgirskite teisybės žodį 
apie darbinihkų tėvynę. Įžanga vi
siems dykai. .

Kviečia Rengėjos.
(94-95)

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 10-tos kuopos susirinki

mas jyyly? pirmajiepj, .24.. d. bĮilanr

ĘASTON, PA.
LDS 51 kuopa ir APLA 32 kuopa 

bendrai rengia balių ir šokius su ge
ra muzika. Pasilinksminimo vakaras 
įvyks 
kare, 
blika

READVILLE MANOR, MASS.
ALDLD 67 kuopa rengia šokius 

su užkandžiais. Įvyks balandžio 22 
dieną, Matuko Benghlow svetainėje. 
Grieš gera orkestrą, bus gėrimų ir 
užkandžių.

balandžio 22 dieną, 8 vai. va- 
Nariai ir plačioji pašaline pu- 
kviečiami dalyvauti.

Bendra Komisija.
(93-94) 
(93-94)

kuopa rengia didelį balių, 
rusais, 22 dieną balandžio, 
403 Broadway St. Visus 
lietuvius kviečiame atsi-

DETROIT, MICH.
Teatras, Koncertas ir šokiai

Aido Choras rengia juokingą vei
kalą “Suiro Tėvelio Nervai,” kome
diją. Bus puikus koncertas įvairių 
muzikalių solų, duetų, 
Laisvės ir Aido Chorai 
lošimui ir koncerto bus 
kas atsibus balandžio 
tainėje, ant 24-tos ir 
ga tik 25 centai.

kvartetų ir 
dainuos. Po 
šokiai. Vis- 
d., IAS sve- 

Michigan Įžan-
23

Rengėjai.

DETROIT, MICH.
žiurkstų balius ir bingo party. 

Rengia LDS 86 ku'opa, subatoj, ba
landžio (April) 22 d., 7:30 vai. va
kare, 1035 Caniff, arti Oakland. Bus

Užkan-
Muzika bus gera 

šokiui Įžangh. 10 centų.
Kyięčią Komitetas.

BUFFALO, N. Y.
LDS 23 

bendrai su 
Star Hall, 
apielinkės
lankyti į mūsų paskutinį balių. Visi 
galėsime linksmai laiką praleisti, nes 
bus gera muzika šokiams ir skanių 
valgių ir gėrimų. Pradžia 7:30 vai. 
vakare. Komitetas.

(93-94)

gerų dovanų laimėtojams, 
džiu ir arbatos, 
deri

DETROIT, MICH.
Bingo ir šokiai

Rengia LDSA 130 kuopa, subatoj, 
April 29, 7:30 vai. vakare, Latoza 
svetainėje, 1035 Caniff, arti Oakland. 
Gardūs gėrimai ir užkandžiai. Mu
zika bus gera del šokių. Įžanga 10c.

Kviečia Komitetas.
(93-94)

PHILADELPHIA, PA.
LDSA 11-tos kuopos ekstra susi

rinkimas įvyks balandžio 22 dieną, 
8 vai. vakare, 995 N. 5th St. Drau
gės, visos stengkitės dalyvauti šia
me susirinkime, nes turime labai 
svarbių reikalų aptarti, kurių negali
ma atidėti 
mui.

iki menesiniui susirinki- 
Kp. Valdyba.

22 d., 8 vai. vakare, 995 
Lietuvių Bedarbių Tary- 

Bus ge-

: Balandžio
N. 5th St.,
ba rengia smagų vakarėlį.
ra muzika; gėrimų ir užkandžių bus 
duodama veltui prie įžangos. Įžan
ga 15 centų. Taigi visi lietuviai 

! darbininkai ncpralesikite šios geros 
| pasilinksminimui progos. Kviečiame 
atsilankiti visus ir visas.

įiEiEiiEnEnEinm’miiEniHiiiaiiH^^

Komisija.
(93-94)

WILKES BARRE, PA. .
Aido Choro Nariams

Choristai, visi tėmykite, kad atei
nantį panedėlį bus praktika anksti, 
6:30 vai., nes turime lošti operetę 
“Alkį”, Scranton, Pa., 29 d. balan, 
džio-—April. Tad visi choristai bū
kite laiku, nes bus generalės repe
ticijos. Taipgi aktoriams patarimas, 
kad savo roles dar peržiūrėtų, kad

BAYONNE, N. J.
Nedėlioję, 23 balandžio bus rodo

mas Sovietų judis “Red and White”. 
Labai puikus paveikslas, kurį verta 
matyti kiekvienam. Bus rodomas i neužmiršti žodžių. Kadangi visi cho- 
Rusų kliubo svetainėje, 10 W. 22nd j ristai nesusirinko į paskutinę prakti- 
St., pradžia 7:30 vai. vakare, įžan- ką tai pranešu, kad Aido Choras yra 

kviestas dainuoti į 1WO parengimą, 
kuris bus 23 d. Darbininkų Centre, 
325 E. Market St. Visi choristai 
pribūkite kaip 7:30 dainuoti.

O. Z.
(93-94 f »

St., 
ga

pradžia 7:30 vai. vakare, įžan- 
25 centai.

(93-94)

WORCESTER, MASS.
Svarbus lietuvių darbininkų pa

rengimas, naudai State Hunger 
March, kuris prasidės 29 balandžio. 
Reikia sukelti kuo daugiausiai finan
sinės paramos. Tam tikslui yra ren
giama Žuvų Party, nedėliojo, 23 ba
landžio, 4 va’, po pietų, Olympia 
Park, Shrewsbury Worcester, Mass. 
Todėl kiekvieno pareiga dalyvauti 
šiame parengime ir paremti alkanųjų 
maršą. Įžanga 50 centu ypatai.

(93-95)

ELIZABETH, N.
Liet. Darb. Susivienijimo 

ta kuopa, Bangos Choras 
Kliubas bendrai rengia vakarėlį, sek
madienį, 23 balandžio—April, Kliu- 
bo kambariuose, po num. 408 Court 
St., pradžia 7 vai. vakare. Draugės 
ir draugai, iš apielinkės ir vietiniai, 
yra kviečiami atsilankyt į viršminėtą 
vakarą, nes, apart šokių, dalyvaus 
Bangos Choras, “Red Star” Sekste
tas; bus ir daugiau ant programos. 
Įžanga 20 centų.

Kviečia Komisija.
(93-94)

WORCESTER, \MASS.
: ALDLD H kuopos susirinkimas 
įvyks nedėlioję, 23 dieną balandžio,’

; 10:30 vai. iš ryto, Lietuvių svetainė
je, 29 Endicott St. Draugai ir drau
gės, visi malonėkite dalyvauti ir už
simokėti narines mokestis, nes jau 
naujos knygos prisiųstos ir tik tie 

j gaus, kurie pasimokęs duokles.
Fin. Sekr. J. J. B.

(93-94)
Am. 4- 
ir LDP NANTICOKE, PA.

I Draugė Karosienė kalbės penkta- 
i dienį, 28 dieną balandžio, Hanover 
i Hose House, Espy Street, 7 valandą 
vakare. Draugė Karosienė pasakys 
mums gyvu žodžiu apie Rusijos dar
bininkus, todėl visi lietuviai būti- 

■ nai turėtų ateiti ant šių prakalbų, 
yaptingai jaunuolius tėvai turėtų at- 

' sivesti, nes draugė Karosienė tinka- 
' mai jiems galės paaiškinti anglų kal- 
| boję.

(92-94)

SIIIQIIIOIIIQIIIQIIIOIl

' Trijų' Veiksmų M ^^tato Scenoje11 I Hl IX Wilkes Barre fUjUliJ Aid°choras
Subatoje, 29 d. Balandžio-April, 1933

. h / Operete* 11

Junior High School, North Main Avenue, Scranton, Pa.
PRADŽIA 7:30 VAL. VAKARE ĮŽANGA 50c ir 75c YPATAI, VAIKAM 25c

į Wilkes-Barre Aido Choro vėliausias paveikslas, kuriam mokytojauja Darata Zdaniūte
. - - _______ - - - 'r - - - -_________________________________________________________ i............................................................................................ ■........................   ■ ■ , ......................... ..... i n . ...................................................  i ,

DRAUGAI! Alkis yra alegoriška operete, perstato darbininkų darbo sąlygas fabrikuose, jų ekono
minius trūkumus ir kovas už pasiliuosavimą iš kapitalistinės vergijos. Iš antros pusės ji perstato ka
pitalistų lėbavimus, girtuoklystę ir žiaurumus linkui darbininkų klasės. Parodo, kaip teismai neteisin
gai mirtin baudžia darbininkus. (Alkis yra naujovinė operetė, tiekianti darbininkišką apšvietą. Yra 
puikių dainų, kurias atlieka solistai, duetai ir visas choras. O Aido Choras jau nuo senai yra atsižymė
jęs puikiu dainavimu ir geru lošimu. Iš Aido Choro narių yra gerai išsilavinusių aktorių, tat šią ope
retę j įe perstatys pilnai tinkamai.

Skaitlingai atsilankykite pamatyti tą' svarbų veikalą.
P. S. Bedarbiams įžanga tik pusė kainos. Bedarbiai įsigykite tikietus per komitetą.

Kviečia Bendras Komitetas.
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Penktad.j Baland. 21t 1933 Puslapis penktas

MONTELLO, MASSVIETINES ŽINIOS
K

fe

c,

g

vie-

Darbininkų Judėjimo Pri

i

pas

Avė.

Mergaitė Nugalėjo Rykles ir So-

Sekmadieni 23d. Balandžio-April, 1933
Lewis-

Lietuvių Svetainėje, 180 New York Avenue, Newark, N. J6

ĮŽANGA: 40 CENTŲ; VAIKAMS 15 CENTŲPRADŽIA 3-čią VALANDĄ PO PIETŲ

Sietyno Choras

PAIN-EXPELLER
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d. Norwood, 
d. Montello, 
Stoughton, 

Bridgewater,

8
9

MEDLEY, 
Nash Street, 
Ha ven, Conn.

ZMUDIN BROTHERS
Bridgewater, Mass.

A. LIPČIUS 
600| E. 9th St. 
Chelster, Pa.

114
New

g

k 
0

Darbininkų Organizacijų 
Parengimuose, Norwood, Mass.

Haverhill
Lawrence, 
d. Lowell, 
d. Nashua,

10 Fitchburg,

šimtai 
iki šiolei dide

nebuvo. Ta

J. GEGZNAS
412 W. Susquehanna Ave. 

Philadelphia, Pa.

LIET. DARB. KLIUBAS 
408 Court St. 

Elizabeth, N. J.

RENGIA SIETYNO 4 CHORAS

Mass.;
Mass.;
Mass.; !
N. H.; į
Mass.;

Dabar galima gauti
J. GEGŽNĄ

412 W. Susquehanna
Taipgi pas jį galima gauti
vietų žuvų. Tai puikiausios rū

šies kenuotos žuvvs.

4 d. drg. Karosie-
Auburn ir

__ ‘___ . |tus. Būtinai pasiųskite nuo 
burtis į komitetų atstovus, kurie iš

mes j spręstų labai svarbų, būtiną

|SOVIETŲ ŽUVŲ GALIMA 
GAUTI ŠIOSE VIETOSE

g Visose
Btarejų Krautuvėse, Montello, Mass,

DR. Tl NS I
110 EAST 16th ST. H.T.!

i Tarp 4th Avė. ir Irving Place 
įsisteigęs 25 metai 

Valandos—9'AM. iki 8 PM.;
«o Sekmadieniais 9 AM. iki 4 PM.

PHILADELPHIA, PA-
Sovietų Mineralinių

Vandenų

NARZAN IR BORJOM.

SKAITYKIT IR PLATIN- 
KIT “LAISVĘ

O v- j* • I 1* Ichoruose, LDS ir kitose organ- Sestadienyje JaiinUOllŲ Racijose apie 500. Tai dide-
ilis žingsnis pirmyn. Bet ga
ilimą keletą tūkstančių lietu
sių jaunuolių suorganizuoti, jei 
tik mes rūpestingai dirbsime.

Gi praplėtimui darbo būti-
Atcinantį šeštadienį, balan-inai reikia išauginti iš jaunuo- 

džio 22 d., 4 vai. po pietų, Į lių tarpo vadovaujamas jėgas. 
“Laisvės” svetainėj įvyks labai i Tuo reikalu ir šaukiama pla- 
svarbi jaunuolių reikalais sau-Ti lietuvių darbininkų organi- 
kiama konferencija.

Daug mūsų 
buvo kalbėta, 
padaryta, bet 
lių pasekmių 
čiaus pastaruoju laiku, sakysi
me, apie metai atgal, jaunimas 
pradėjo rūpestingai 1. 
organizacijas. Šiandien 
turime organizuotų jaunuolių :; dienos reikalą.

Reikalais Svarbi 
Konferencija

— r ........... .............................................._

salą, kuriąme yra tirštai 
ryklių (“sharks”). Tėvas 
ir kiti patyrė tą jos pasiry
žimą, kuomet ji jau buvo 
pusę kelionės atlikus. Tė
vas pasivijo ją su laiveliu ir 
bandė perkalbėti, bet mer
gaitė neklausė ir leidosi 
prie tikslo. Kelis sykius 
ryklės grūmojo jos gyvybei, 
bet ji nepaisė ir laimingai 
atsiekė savo tikslą. Tai iš- 
tikrųjų negirdėta jaunystės 
drąsa.

Komitetai Tuoj aus po Prakal- SA ir LDS kuopos rengti pra
kalbas. Dr. Kaškiąučius pa
tarė surengti dvejas prakal
bas vieną dieną, nes daug 
žmonių be darbo, tai ir die
nos laiku gali ateiti į prakal
bas; dieną, po pietų, turėtų 
būti surengta vienoms • mote
rims, o vakare vieniems vy
rams, bet kur vienas rengsit, 
tai bendrai vyrams ir moter
ims.

Kalbės sekančiose vietose: 
Gegužės 3 d. Roselande, 1’11.
4 d. Cicero, III.
5 ir 6 dienas turėsime susi

rinkimus.
7 d. “Vilnies” B-vės šėrinin- 

kų suvažiavimas.
8 d. Rockford, 111
9. d. Waukegan, Ill.
10 d. Kenosha, Wis.
11 fl. Racine, Wis.
12 d. Westville, 111.
13 d. Indiana Harbor, arba 

Gary, Ind.
14 d. Chicagoj.
šį maršrutą tvarko ALDLD 

Pirmas Apskritys ir kur kolo
nijose vietinės kuopos nepa
jėgs surengti ir padengti iš
laidas, tai prisidės Apskritys.

Visais reikalais kreipkitės 
Pirma Apskritį :

Sekr. V. V. Vasys, 
3116 So. Halsted St., 

Chicago, Ill.
(94-10.1)

by Turi Išduoti Raportus.
Drg. K. B. Karosienės pra

kalbų rengimo komitetai, po 
atsibuvimo prakalbų, tuoj tu
rite atsiųsti drg. E. Beniulie- 
nei raportus. Raportuose at
sakykite į sekamus klausimus:

1. Kiek publikos prakalbo* 
se buvo ?

2. Už kiek literatūros par
duota ?

3. Kiek aukų surinkta'ir ko
kiam tikslui buvo renkamos?

4. Kiek naujų skaitytojų 
gauta?

5 Mūsų laikraščiams aukos?
Draugai, tokis raportas bū-

izacijų komitetų konferencija, 
•organizacijose kuri turi aptarti jaunuolių nu

tarimų kyklos įsteigimo klausimą.
Nei viena darbininkų orgar tinai reikalingas, kad žinojus, 

nizacija neturi praleisti šios ]<iek naudos duoda darbininkų 
'svarbios konferencijos pro pirš judėjimui toki platūs maršru-

Atsišaukimas į Maine, N. H. ir Mass.
Valstijų lietuvius Darbininkus

1 tai. Gi kad būtų geras, džiu- 
• ginantis raportas iš įvykusių 
4 j prakalbų, tai reikia prie tų 

Į prakalbų gerai prisirengti.
Taęl, draugės ir draugai, 

prie darbo!
ALDLD 7-to Apskr. Org.

J. Grybas.

Draugai, susipažinkite su So , ninku judėjimui naudą. Besi- 
vietų Sąjungos darbininkų gy
venimu ir darbais! Tai jūs ga
lite atsiekti, plačiai dalyvau
dami drg. K. Karosienės pra
kalbose, kuri tuoj lankysis 
Naujojoj Anglijoj.

Amerikietė darbininkė, drg. 
K. B. Karosienė nesenai lan
kėsi Sovietų Sąjungoj. Jinai 
per keturis mėnesius važinė
jo po darbininkų šalį ir stud i- • 
javo tenykštį gyvenimą, tvar
ką ir abelną padėtį. Drg. K. 
B. Karos'enė yra gabi kalbė
toja. Ji aiškioj, suprantamoj 
kalboj perduos savo patyrimus 
apie' Sovietų Sąjungoj gyve
nimą ir kokia ten tvarka.
ALDLD Kuopų Komitetams ir 
Visiems 7-to Apskr. Nariams

Draugai ir draugės! Senai 
lauktas drg. K. B. Karosienės 
prakalbų maršrutas jau pa
skelbtas. Jis prasidės gegu
žės 2 dieną, nuo Rumford, Me. 
Tenais kalbėtoja užtruks dvi 
dieni. 
, Gegužės 
nė kalbės 
ton, Me.

Gegužės 
Gegužės 
Gegužės 
Gegužės 
Gegužės 
Gegužės lid. Gardner, Mass 
Geg. 12-13 Worcester, 
Geg. 14 d. Hudson, 
Geg. 15 West Lynn, 
Geg. 16 d. Cambridge, 
Geg. 17-18 So. Boston,

Geg. 19 d. Brighton, 
Geg. 20

I rengdami prie maršruto ir lai- 
įke prakalbų, stengkimės gauti 
naujų narių į darbininkų orga
nizacijas, parinkime aukų, 
Agitacijos Fondui; užrašinėki- 
me darbininkiškus laikraščius: 
“D. Worker,” “Vilnį,” “Lais
vę,” “Darbininkę” ir kitus sa- 

jvaitraščius ir periodinius leidi- 
Inius. Kaip tik tuo laiku bus 
vajus už gavimą “Priekalui” 
skaitytojų; pasistengkime kuo 
daugiausiai paskleisti revoliu
cinės literatūros.

Mass.; 
Mass.; 
Mass.; 
Mass.; 
Mass.; 
Mass.; 
Mass.; 
Mass.; 
Mass.;
Mass.

’ Geg. 22
Geg. 23

Draugės K. B. KarosienėsI 
prakalbų maršruto pirmeshia-! 
me paskelbime, kuris jau til-1 
po “Laisvėje,” buvo praleista | 
dvi svarbios kolonijos ir jom I 
nepaskirta dienos: Maynąrd, , 
Mass, ir Providence, R. L

Tuojaus darbininkų organi-1 
zacijos, susižinokite su drg. E. į 
Beniuliene, kad ji paskirtų 
prakalboms dieną jūsų mieste. 
Kitaip jūs galite praleisti 
progą išgirsti drg. Karosie
nės kalbą apie darbininkų Ša
lyje socialistinio ūkio statybą.

Draugės Beniulienės adre
sas: E. Beniuliene, 16 Bunker 
Ave., Montello, Mass.

Draugai, kad sutraukti lie
tuvių darbininkų mases į d.- 
Karosienės prakalbas, turime 
smarkiai garsinti. Plakatus 
reikia daryti “Laisvės” spaus
tuvėj. Nepamažinkime pada
rytį plakatų. Užsisakykime 
tiek, kad užtektų kiekvienam 
lietuviui’ darbininkui paduoti į 
rankas . po plakatą. Nepasi
tenkinkime tik padėjimu pla- 

* katu vienoj kitoj krautuvėj.
Lai organizacijos paskiria pla
katų dalintojus, kurie išnešio
tų po darbininkų namus.

Turime darbuotis, kad pra
kalbos duotų visapusę darbi-

I 
5 
S

Dr. J. J. Kaškiaučiatis 
Prakalbu Maršrutas

Šios apielinkės lietuviai dar
bininkai senai laukia atvažiuo
jančio seno ir nenuilstančio 
veikėjo revoliucinių darbiniu-; 
kų tarpe Dr. J. J. Kaškiau- 
čiaus, ir pagalios mes jo su
laukėme. Jis kalbės temoje: 
“Darbininkų Sveikata ir Jos 
Apsisaugojimas.” Veikiausia ir 
kitais svarbiais klausimais.

Todėl, draugai ir draugės, 
tarkitės bendrai ĄLDLD, LD

PORT OF SPAIN, Trini
dad.—Daphne t’awan, 13 
metų mergaite, duktė moks
lininko, vienui viena per
plaukė kanalą į Gasparee

Liet. Taut. Namo Draugovė 
rengia atidarymo vasarnamio 
didelį metinį pikniką, kuris 
įvyks gegužės 27, 28, 29 ir 30 
dienomis, Minėtuose piknikuo
se bus įvairių žaislų ir sportų, 
ir teatrų, ir kitokių pasilinks
minimų. Kitų miestų organi
zacijos prašomos tose dienose 
nieko nerengti.

Rengimo Komitetas.
(93-95)

Japonija Rengiasi Karui 
prieš Sovietų Sąjungų

TOKYO. — Per virš 
nuoliką metų buvo apleistas
ir nenaudojamas garsusis 
Port Arthuro uostas. Bet 
dabar Japonija jį ištaisė ir 
įsteigė karinio laivyno ba
zę. Dabar šiame uoste nuo
latos stovės Japonijos kari-( 
niai laivai. Tai atviras Ja-, 
ponijos imperialistų prisi-j 
rengimas prie karo prieš 
Sovietų Sąjungą.

Rekomenduoja Nebrangų
Naminį Vaistą

“Europoje mes visuomet laikėme In
karo Pain-Expellcrj geriausiu nami
niu vaistu. Negalima gauti nieko 
geresnio gydymui skaudamų pečių, 
sustirusių sąnarių, ištampytų musku
lų, ar .reumątiŠkų gėlimų. Net galvos 
skaudėjimą, Jdinties gėlimą, gripą ar 
mėšlungi gri(fąi palengvina šis ne
brangus vaistas.”

V. P.
Bloomfield, N. J. *

DVIDEŠIMT METINIS KONCERTAS
* . I ■ I v }

s
E

s s

GERBIAMIEJI:— šis Koncertas bus neparastas tuomį, kad Sietyno Choras parodys, ką jis yra nu
veikęs per savo 20 metų gyvavimą ir todėl programa bus duodama vien tik paties Choro .spėkomis ir 
bus labai įdomi. Čia turėsit progą pamatyti, kaip yra išvystytos Chore meno ir dailės spėkos, kad net 
ir .pietys stebėsitės. Programoj dalywU: <p^ts, Choras, Choro Jaunuoliai į duos Olįnjpįadą, šokis “Jū
reivių Sukilimas” ir veikalas Smuikų ir piano :tfio, smuikos ir piano duetas; Moterų
Choras ir .daug, daug kitų dailės kavalkų, kurių čia nėra vietos suminėti. Po koncertui smagūst šokiai, 
prie visų mylimos Rusų Orkestrus. Visus ir Visas Kviečia SIETYNAS.
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Sergančių Vyrų ir Moterų! 
Chroniškos Ligos Gydomos

Šiandien atei
kite delei savo » 
sveikatos išty-į 
rimo, o jums | 
bus išaiškinta, 
kaip jūs fiziš
kai stovite.

Odos Nušašė- 
jimai, Nervų 
Ligos, Abelnas 
Silpnumą s, į 

..... .. __ Skilvio, Žarnų 
ir Mėšlažamės Ligos, Nervų įde
gimas bei ReumatiŠki Nesveiku
mai. * . |

Kvėpuojamųjų Kanalų ir Kitos j 
ligos yra sėkmingai gydomos nau- j 
joviŠkais, moksliškais būdais. ! 

| X-Spinduliai, Kraujo Ištyrimai,}
■ Laboratoriniai Tyrimai, Serumų 
Į bei čiepu Įšmirkstimai.
į Prieinama Kaina
■ Sąlygos pagal jūsų išgalę
} Ištyrimas ir Patarimas Veltui ’ 
f Kalbame lietuviškai

H. Belsky Tel STagg 2-3487 H. Housenbold 
PResident 3-5341 Minnesota 9-7222

Empire Cornice & Roofing Co
CORNICES AND SKYLIGHTS

DENGIAME VISOKIUS 
STOGUS

Atliekame išpjaustymus švie
sai ir orui ir darome švininius 

ir kitokius šaltkalvystės 
darbus

87 UNION AVENUE BROOKLYN, N. Y.
Near So. 2nd Street

TELEFONAS ATDARA DIENA
Pulaski 5-1090 IR NAKTĮ

NAUJAUSIOS MADOS

Rtssišb PIRTIS Turkiška
Flushing Russian and Turkish Baths, Inc.

M. TEITELBAUM. ManndžcriP 
ĮŽANGA DIENA IR NAKTĮ 50c SUBATOS V AK. 75c 
Antroj klasėj lašais išsimaudymas ir miegojimas per 

visą, naktj ant trečiu luhp, oringam kambary—35c_. 
Naujai perdirbta Rusiškai-Turkiška Pirtifl su moder
niškais pagerinimais. Įtaisyta didelis plaukimui prū
das su šviežiu vandeniu. Lapuotos vantos išsipėrimui 
veltui! MOTERLMS FANEDfiLIAIS IR UTARNIN- 
KAIS, nuo 10 valandos diena iki 12 vai. vakare. Trys 
gariniai kambariai delei išsipėrimo: Rusiškas, Tur
kiškas ir garo vanojimosi kanibarys- Taip pat RES
TORANAS. su geriausiu garantuotu patarnavimu. 
29-31 Morrell St, tarpe Cook ir Deveboise Streets 
TIES BROADWAY IR FLUSHING AVENUE, BROOKLYN, N. Y.

KELRODIS: B. M. T. elevęiteriu; išlipt ant Flushing Ave. kloties; 
T' ” T. subway^—išlipt ant Montrose Ave. stoties; visais 

Broadway karais—išlipt ant Flushing Ave

JUOZAS KAVALIAUSKAS
Laiuuootas Graborius

Pennsylvania ir New Jer
sey valstijose

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

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Bell—Oregon Slid 
Keystone—Main 1417
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Laisve Gaunama antT

P ARO WIMAI Sekančių Stočių

Irving Ave

(92-94)

(92-94)

New Yorke

f-

J. GARŠVA v

Graborius (Undertaker)

<

iš ryto, i'min Salite atrado* numestą ke.- 
nvn i_____ i...........uk________ m zr

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.

INTEREST

todėl, kad 
Stagg St.,

60 YEARS OF 
SUCCESSIVE 
DIV I DENDS

d., kainoje'____ .___I metiniai
I BANKING BY MAIL

PARSIDUODA gėrimų užeiga, kur 
biznis eina gana . patenkinančiai, 

bet del partnerių nesutikimo prisi
eina parduoti; čia yra gera proga 
norinčiam daryti gerų pragyvenimų. 
Atsikreipkite greit sekamu antrašu; 
295 Kent Ave., Brooklyn, N. Y.

. . ■ (92-94)

PARSIDUODA saldainių krautuvė.
Galima daryti neblogą pragyveni

mą žiemą, o vakarą, tai dar ir pel
no lieka nevisai skrumnai. Dabar 
prasideda pats gerumas biznio. Par
davimo priežastis patirsite ant vie
tos. Kainą gana žema. 29-21 W. 
3rd St., Coney Island, N. Y. Imkite 
Brighton line lokalą ir išlipkite ant 
Ocean Parkway.

Susirinkimas vienbalsiai pa- 
bendro 

visų sriovių, visų pa
žiūrų darbininkų kovai už be
darbių reikalus ir prieš re
akciją. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

n Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių; parsamdo au- 

; tomobilius ir kerietas veselijoms, 
Į krikštynoms ir pasivažinėjimams.

PA JIĘŠKOJIMAI
PAJIĖŠKAU partnerio į restauraci- 
; jos gėrimų biznį, pageidaujama, 
kad ypata nusimanytų apie tą biznį. 
46—3rd Ave., Brooklyn, N. Y. kam
pas Atlantic ir 3rd Avė. (89-94) 
- i. -------- ---------- K—

PARSIDUODA lietuviška užeiga ge
roj vietoj, tinkamai įtaisyta, kaina 

prieinama, parduodame 
turime kitą biznį. 19 
Brooklyn, N. Y.

----------------------------------------

I Telephone, Evergreen 6-5310

su-1 Griško kalbėdamas pažymė- 
permažai 

reikalais. Ta-

bių Komiteto kalbėjo drg. 
Briedis, nurodydamas, kad be
darbių šeimynos baisiausiame prie sudarymo bendro fronto, 
varge paskandintos. Jis pasa
kojo apie vieną šeimyną, kuri įsisakė už sudarymą
randasi Mankaus namuose. Be-! fronto 
darbių šeimyna alksta, ir mo
teris iš badavimo gavo ligą; 
jinai gyva pūsta, sakė disku- 
santas. Daktarai atsisako pa

i SAVINGS BANK 
GRAND ST. AT GRAHAM AVE.Į Brooklyn z

INuošimčiai bertainiui baigiantis OQi 
kovo 31, išsįmoka balandžio 15 O !q

JONAS STOKES
512 Marion St., kampas Broadway 

BROOKLYN, N. Y.
Tel. Glemnore 5-9467

Puslapis šešta*

■

LAISVI Penktad., Baland. 21, 1933

VISUOTINAS BROO KLYNO LIET. DARBININKU SUSIRIN
KIMAS STOJA UŽ BENDRI VEIKIMĄ PRIEŠ REAKCIJĄ
Išrinkta 5 Delegatai Maršuo ti į Washington? ir Reikalauti, kad Scottsboro Negrai Jau

nuoliai Būtų Paliuosuoti
Balandžio 19 d., Amerikos į Paliuosavimui Kongreso ir rei- 

Lietuvių Piliečiui Kliubo sve- j kalavimas Californijos guber- 
tainėje Įvyko visuotinas Brook
lyn© lietuviui darbininku] susi
rinkimas, apdiskusavimui ben
dro veikimo kovoje už bedar
bių reikalus ir prieš reakciją. 
Susirinkime ir diskusijose da
lyvavo Įvairių organizacijų na
riai ir įvairių pažiūrų darbi
ninkai. Visų kalbėtojų pa
reiškimai buvo, kad būtinai rei 
kia sudaryti bendras f r. ko
vai prieš badą ir už bedarbių 
reikalus.

Nuo K. P. kalbėjo drg. A. 
Bimba. Jis savo kalboj nu
rodė, kad krizio praėjimo pro- 
švaistų nesimato. 1------- —
rosi sunkesnė. Tik bankų ’ grišką padėtį daugelio 
šventadieniai praėjo, q ir vėl perginu, kurios bosų verčia- 
kalbam apie finansinį krizį, m°s su jais naktimis praleis- 
ir veikiausiai bus antras ban-.ti laiką ir dienomis jiems ver
kų uždarinėjimas. Jis pažy-' Rauti. Jinai davė vaizdus iš 
mėjo, kad senatoriaus Black, baisių kentėjimų, kokius neša; 
bilius nieko darbininkams ne-,daugelis bedarbių šeimynų, 
duos, nes bosai planuoja, 
trumpindami darbininkam dar jo, kad bedarbiai 
bo valandas, sumažinti jų už- rūpinasi savo 
darbius. Kalbėtojas pareiškė, čiaus gyvenimo rykštė plaka 
kad darbininkų atsakymas Į juos labai skaudžiai, ir jie tu- 

trumpos- rėš subrusti gintis nuo bado.
Paltanavičiutė kalbėjo nuo 

karštai Jaunųjų Komunistų Lygos.
Jinai prisiminė, kad, kalbant 
apie bendrą frontąrir bedarbių 

■ reikalus, neturime užmiršti 
jaunuolių, kurių apie vienas 
milionas paliko benamiais ir 
bastosi nuo miesto Į miestą. 

.Daugelis jų palieka krimina
listais. 

• . , I

Nuo Ten Eyck St. Bedar- Visuotinas susirinkimas bu-' 
vo skaitlingas, diskusijos gy
vos ir konkrečios, vedančios

į*j

0 Kaip su Stu-
: 4 ?...................... '

Darbininkai Vienijasi ir 
Stropiai Rengiasi Prie

Gegužinės
t . .

Bendro Fronto Gegužinės 
Komitetas' deda dideles pas
tangas, kad suvienyti darbi
ninkus apvaikščiojirnui pasau
linės darbininkų solidarumo ir 
kovos dienos, Pirmosios Gegu4

PRAMOGOS
BROOKLYN^ N. >Y.

Sekančią subatą, 22 d. balandžio, 
bus šokiai ir abelnai draugiškas pai- 
silinksminimas, pas Chas. Diek, 418 
Lorimer St., BrqoUyn, N. Y. Pra
džia 8-tą vąl. vakare. Grieš lietu
viška orkestrą. Įžanga veltui.

j ' į (94-95)

'■ SUSIRINKIMAI

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokiu Rusią Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

natoriui Rolphui, kad būtų 
duotas naujas bylos tardymas 
Mooney.

i
Taip pat priimta rezoliucija 

su reikalavimu Alabamos val
stijos gubernat. Miller, kad
9 Scottsboro jaunuoliai būtų 
paliuosuoti ir ji] gyvybė ap
saugota.

Drg. E. Jeskevičiutė nuo (sekmadienį, bus 75 centai. Nu- 
iLietuvių Darbininkų Susivieni- sipirkite išanksto ir sutaupy- 
ijimo kalbėjo apie bendro fron-jsite dešimtuką. Tikietus ga- 
to reikalingumą kovai už so- Įima gau’ti “Laisvės” adminis- 
cialę apdraudą.

Draugė Sasnauskienė
‘Lietuvių Darbininkių Susivieni- ' 

Padėtis da-iji^'O kalbėjo, parodydama tra-|.
Tik banku laišką padėtį daugelio jaunų j Į

dentil Vakariene? Socialistu] Partijos miesto 
komitetas yis atsisako dėtis į 
bendrą veikimą ir bendrai ap
vaikščioti Gegužinę. TaČiaus, 
peatsižvelgiant Į Socialistų 
Partijps viršūnių sabotažavimą 
bendro veikimo, eiliniai Socia
listų Partijos nariai dedasi, Į 
bendrą veikimą, kovai prieš 
reakciją ir apvaikščiojirnui 
darbininkų šventės. Socialis- 

Itų Partijos skyriai že.mutinėj 
i, .. . . !New Yorko • miesto dalyje,i t r h c i j o j. i . . • i •nuo I i taip pat Bronxe, Sunnyside ir

Mes stengiamės duoti gerą į Williamsburge, Brooklyne, jau 
j vakarienę, dainų programą h' veda .susitarimus, ir 
■šokiams orkestrą. Vien tik šo
kiams Įžanga 25 centai.

Laike vakarienės dainuos: 
Pakalniškis, L. Kavaliauskaitė, 
Aido Choro Merginų Sękste- 

■ tas. Taipgi vakarienėj bus ir 
i K. Menkeliuniutė. I 
I širdingai kviečia 

Studentai.

buvo ne sykį rašyta vie- 
žiniose, kad šį sekma-

Jau 
tinėse 
dienį Įvyks gramatikos studen
tų rengiama vakarienė, “Lais
vės” svetainėje. Tikietus da
bar* parduodam po 65 centus,

, BROOKLYN, N. Y.
» > .4

Jurgio Draugystės nariai privalo 
visi susirinkti1 Liet. Ąm. Pil. Kliube, 
8 vai. iš ryto, 23 dieną balandžio, nes 
apvaikščiosime savo njetinę šventę.

, Piripj,G. .Kąrpus.
‘ (92-94)

SYKJ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pabandykite!

SAVININKAI MARČIUKA!
417 Lorimęr Street, “Laisvės” Name

BROOKLYN, N. Y.

ą bilių turi būti: 
nės darbo valandos, bet didės-1 
nes algos.” Publika 
pritarė tam pareiškimui.

Toliaus nurodė, kad Komu-i 
nistų Partija šaukia visų srio- 
vių darbininkus sudaryti ben
drą frontą kovai už bedarbių 
reikalus ir prieš didėjančią 
reakciją.

Suklastuohi Apkaltini
mu Pasmerkė Negrą 25 

Metams Kalėjiman
BROOKLYN. —Kuomet ei

na didelė kova už Scottsboro 
jaunuolių paliuosavimą, tai j 
tuo pačiu laiku negras Ed
ward Griffin pasmerktas 25 

i metams Į sunkiųjų darbų , ka- 
. Įėjimą, pasiremiant “sufre- 
muotu” apkaltinimu.

Balandžio 12 dieną Įvyko jo 
tardymas ir-pasmerkė nuo 10 
iki penkiolikai metų kalėji-, 
man už jam primetamą žmog
žudystę ir nuo 5 iki,10 metų 
už nešiojimąsi peilio.

žmogžudystė Įvvko perei- 
Susirinkimas vienbalsiai už-'tais metais gruodžio pradžio- 

imti į ligonbutį tą vargšę. Nuo gyrė šaukiamą bendro fronto je, 202 Vą^et St., Brooklyne. 
Bedarbiu] Komiteto kalbėjo d. konferenciją, kuri įvyks balan- Ant užmuštojo lavono Benia- 
Valašinas. Jis pareiškė, kad džio 30 d., 10 vai. iš ryto, i'min Salite atrado, numestą ke.- 
jis yra katalikas ir eina Į baž- Amerikos Piliečių Kliubo sve-1 nuirę, kurioj buvo raidės E. G. 
nyčią, bet bedarbių ir dirban- ’tainėje, 80 Union Ave., Brook- Nežiūrint, kad negras Edward X iii 4 ii irvn Lnnrl i Ir n 1 n i 4 i 1 ~ _ _ * f* J? •  x - A   - - Ji JI — ’ _čiųjų yra bendri reikalai ir jie 
turi sudaryti bendrą veikimą 
kovai prieš badą.

Buvo pakeltas klausimas 
pie budelišką pasmerkimą

nekaltu] 9 Scottsboro jaunuo
lių. Drg. J. Siurba, paėmęs 
balsą, kiek platėliau nušvietė, 
kaip negrai jaunuoliai buvo 
suareštuoti ir sufrėmuoti, kad 
jų apkaltinimas yra tam, kad 
įgązdinti negrų darbininkų 
ir farmerių mases. Jis pažy
mėjo, kad teisme Ruby Bates 
ir su merginomis buvęs vaiki
nas Carter aiškiai išdėstė, kad 
negrai vaikinai nei Bates nei 
Price nelietė.

Tačiaus, nežiūrint 
faktų, kad jaunuoliai nekalti,! tuota. z------- - . --------

teismas (Niek Paraskos ir Otto Con 
mirtin. stantin.» 
ir tai,

lyne.
Daugelis organizacijų jau 

išrinko delegatus, bet kurios 
dar nėra išrinkę, tuojaus pri
valo tatai padaryti ir dėtis 
prie bendro veikimo, kad iš
reikalauti visiems bedarbiams 
pašalpas.

Rep.

Foltis-FiScher Cafeterijos 
Darbininkų Streikas

jau senas laikas Foltis-Fisch- 
er kafeterijos darbininkai ve
dai streiką. Masiniai pikieta- 
vimai eina diena iš dienos, 

aiškių j Daug pikietuotojų buvo areš- 
Užvakąr vėl areštavo

valdančiosios klasės 
pasmerkė jaunuolius 
Kalbėtojas prisiminė

' fGriffin tuo tarpu, kada įvyko 
žmogžudystė, buvo savo tetos 
šermenyse, bet jis tapo 
smerktas 25 metus kalėti 
del, kad jis negras.

pa- 
to-

Sulaikyta Vyras ir Moteris

bendrai 
apvaikščios pasaulinę darbi- 

■ ninku] kovos dieną, grumsis už 
i palengvinimus, už darbo va
landų sutrumpinimus, prieš 
| didėjančią reakciją ir alkį.

Lietuvių darbininkų organi- 
Izacijos labai mažai ką yra at- 
jlikę tuo reikalu; ne tik kad 
Inesistengia tinkamai pravesti 
bendro fronto klausimą, bet 
neruošia ir savo organizacijų 
narius į Gegužines apvaikš- 
čiojimą.

Draugai, smarkiai į darbą! 
Laiko paliko nedaug ir turime 
stropiai padirbėti, kad tipka- 
mai prisirengus prie didžiulės 
demonstracijos, kuri prasidės 
nuo Union Aikštės ir maršuos 
gatvėmis iki Madison Aikštes, 
o ten bus laikomos prakalbos.

Darbininke.

Streikuoja Popierinių - - - *
,4 į ? HI (f) --

■ BROOKLYN
Paper Box Company, School 
St. darbininkai paskelbė .strei
ką. Darbininkai reikalauja 
pakeiti 5 centus algos ant do
lerio ir žmoniškesnių darbo są
lygų.

Kompanija pasišaukė poli
ciją ir bando sulaužyti strei
ką. Užvakar pikietininkaį su
sidūrė su skebąis ir policija. 
Keletas darbininkų buvo areš
tuoti. ; ,

Teismas įvyko Bridge Pla
za teismabutyje. Areštuotų 
streikiėrių bylą veda Tarptau
tinis Darbininkų Apsigynimas.

Columbia Universiteto Stu-
Delei Eksplozijos Subway ; deniai Veda Kovą

Keletas dienų atgal į«vykoi 
sprogimą^ požeminių trauki
nių stotyje, 34th ir Broadway, 
New Yorke.

Sprogimas buvo nedidelis ir 
nieko nesužeidė; net nesu
draskė šėputės, kurioj buvo' 
Įdėta. sprogstaihoji medžiaga.

Kitą !dieną atėjo vyras iT 
moteris, - kuriuodu' F žvalgėsi dėjimui 
apie pasidėjinio šėpūtės,1 “]

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

Brooklyne
136 
1538 Dekalb Ave.
So.: 4th and Havemeyer Sts- 
Bedford Ave. and So. 5th St. 
187 
223 
222 
135 
287 

’350
Marcy Ave. and Grand St. 
146 Union Avenue 
Metropolitan and Lorimer Sts. 
617 Grand Street
Graham Ave. and Stagg St. 
Flushing Ave. and Broadway 
Hewes Street and Broadway 
Lorimer St. and Broadway 
180 Grand Street 
114 Union Avenue 
67 Hudson Avenue 
60 Hudson Avenue 
114 Bridge Street

įAllęn ir, Canal St.
BoxVery and Delancey Street 
Bowery and Houston Street 
3rd Avenue and 14th Street 
Chatham Square 
Desbrosses and Greenwich St. 
685 Washington Street 
6th Avenue and 42nd Street 
'1st Avenue^ and 4th Street

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau ūmiau ir chroniškas vyrų ir 

moterų ligas kraujo ir odos
Padarau ištyrimus kraujo ir šlapumo

DR. MEER
15G W. 44th St. Room 302

New York, N. Y.
Valandos Priėmimo:

Ryte nuo .10 iki 1. Po 'Vietų nuo 3 
■Iki 9 vai. vakaro

Sekmadieniais nuo 11 ryto iki 1 po pietų
Telefonas ’Lackayvanna 4-2180

VOKIETYS SPECIALISTAS
Kraujo, odos, šlapinimos ir 

gimdymo organų
DĖ. M. FILURIN 

215 E. 12th St.
. . Tarp 2nd ir 3rd Avės 

NEW YORKE- 
Valandos nuo 10 iki 1

Nuo 4 iki 8 
Nedeliom nuo 10 iki 1

Odos ligos gydomos su X-ray ir 
patinusias gyslas jčiržkinimais

NOTARY 
PUBLIC

Columbia.. Universiteto stu
dentai. smarkiai veda kovą, 
kad Hendersonas, ekonominio 
skyriaus profesorius, būtų su
grąžintas į jo pirmiau turėtą 
viętą. . ' . ' i ,

Hendersoną prašalino nuo 
jviefds Columbia Universiteto 
| viršininkai už . jo , pritarimus < •

Sovietų Žuvys
Puikiausios rūšies kenuotų 

Sovietų žuvų galima gauti per 
“Laisvę.” Yra 5 rūšių. Po 15, 

i 18, 20 ir 22 centus kenukas.
dąrbinįnkų ’ revoliuciniam iu-C Gera nuolaida krautuvėms,
• - - i. ‘ . Nacionąl.e' Studentų i *> 50 k.etįV (V«nos

pu- Lyga ^markiai kovęia tiž iais-! Hsles' urs i><>i *^a"' . . ■ . . ' 1 ; I . : ‘.w . I v.iJiii hnt. hranman kniminin

JOAMS STOKES
FOTOGRAFAS

Siuoml pranešu savo kostumo- 
riams, kad perkėliau savo studiją 

naujon vieton, 
po numeriu 
512 Marion 8t., 
kampas Broad
way, Chauncey 
Street stotis 
Brooklyn, N. Y.

Naujoj vietoj 
studija daug 
geriau jrengta. 
todėl paveikslai 
padaromi k u o- 
puikiausL

KOJŲ LIGOS
Garankščiuotos kraujagyslės, 

skaudus kojų ir kulnelių sutinimai 
iš priežasties kraujagyslių įdegi
mo, kojų nuvargimas ir “sunku
mas”, reumatiški kojų skaudėji
mai, kojų pūliuojariiti skauduliai, 
niežtinčios kojų ekzymos—visi šie 
nesveikumai dabar yra gydomi 
naujausiais vokiškais būčįąis be 
operacijų.

Vokietys specialistas New Yor
ke aprubežiuoja savo praktiką 
vien tik gydymui kojų ligų: Dr. 
Otto Meyer, 208 West 54th St.; 
jo ofiso valandos yra kasdien 
(apart nedėldienių) nuo 2 iki 6

krvvvvv w ww ww www w
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Si
TEL. STAGG' 

2-5043

INCMATHEW P. BALLAS 
(B(ELAUSKA,S) 
GRABORIUS

UNDERTAKERS AhlD EMBALMERS 
660 GRAND ST. BROOKLYN. N.Y.

■' ' ‘ MŪSŲ, (STAIGA ATLIEKA 'SEKANČIUS DARBUS: 
MIRUSIUS PARVEŽAM IŠ VISŲ ŠALIŲ, IR IŠ ČIA 
PASIUNČlAM (. KUR KAM REIKIA. •’

, įPIJUMĄJAl PAGALBAI AMBULANSIN( AUTOMOBILIŲ, 
' KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI ( LIGONINĘ IR 

PARVEŽTI. TURIM MOTĘR( MIRUSIOMS MOTERIMS 
PRIŽIŪRĖT!. DUODAM' GRAŽM VJETA^ SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI. '

VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS ( MUS, O MES 
KUOGERIAUSIAITATARNAUS1M. _ ; , - - -

faŪSŲ RAŠTINĖ ATDARA DIĖNĄ, IR NAKTĮ. MUSU 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.

TURIM PRIVATIŠKĄ 
n! ai rrr.Mnnn n i

žiauj, bet brangiau kainuoja. 
’ Norintieji naudotis Sovietų 
produktais, tuojaus klauskite 
informacijų sekančių antrašu:

“LAISVĖ”
427 Lorimer St-,

•' i J Brooklyn, N. Y.

blic locked.” Po‘licij-a’arešta- , vą. studentu] ir profesorių išsi
reiškimą įvairiais ekonominiais 
ir politiniais klausimais.,

Kętetas djepų atgal buvo la
peliai išdalinti, kuriuose iške
liama .Colųmbijos Universite- 

ito valdininkų sumoksiąs, kad 
iHendersoną išsiųsti į Sovietų 

Reikalaus Pagerinimu Harlem Tammany Hall politikierių l-dgain laikui, buk tai 
Ligonbutyje' . i paskirti valdininkai ir vyriau- |moksl>n>am tynnęj)raui. >r tuo, 

si daktarai Harlem ligoninėj |budu Pra^l<nti ts profeso^s- 
nedavė tinkamo patarnavimo 
sergantiems; negrams. ...

Bruzdėjimas eina senai p^ieš 
negrų diskriminavimą Harle
me. šiąųdien 10:30 vai. ryte 
negrai ir ;baltveidžjai įrengia 
protesto demonstracija prie 
City Hali. " •; . • t .

Lietuviai darbininkai , daly
vaukite . demonstnaciioj.:.ir ;ko-. 
vokite prieš įnegrų diskrimina
vimus. Tai paliečia ir ateivius 
darbininkus, nes ir jie dažnai 
būna diskriminuojami.

Areštuotų pikietininkų bylas
kad veikiausiai džiurė irgi bi-Yeda Tarptautinis Darbininkų 
jojosi linčiuotojų ir išnešė mir- Apsigynimas.
ties nuosprendį susitarę. Jis 
kvietė susirinkimą tarti savo 
žodį tuo svarbiu klausimu.

Susirinkimas vienbalsiai pa
sisakė už apgynimą jaunuolių 
ir išrinko penkis delegatus 
maršuoti kartu su kitais Į 
Washingtoną, reikalauti, kad 
jaunuoliai būtų besąlyginiai 
paliuosuoti ir negram garan
tuota konstitucijos 13-tas, 14- 
tag ir 15-tas pataisymo punk
tai.

Delegatais maršuoti į Wash- 
inįgtoną išrinkti J.’ Siurba, A. 
Jeskevičiutė, Benėnas, Biter- 
manięnė ir dar vienas, kurio 
pavardės neteko nugirsti.

Priimta rezoliucija užgyri-1 
mui šaukiamo Tom Mooney | vyriausia slaugė Mrs. O’Brien

vo juos, kurie’ padavė -pavar
des Mr. ir 'Mrs. Ra'mėl’li. • Areš
tuotieji laikomi be kaucijos. ‘

Šiandien Demonstracijos prie City Hali1 ’

Negrai ir baltveidžiai dar
bininkai demonstruos prie City 
Hali, reikalaudami, kad ne
grai nebūtų diskriminuojami 
Harlem ligoninėje. , Nuo ne
grų ir baltveidžių darbininkų 
delegacija įduos Apskaitliavi- 
mo Tarybai reikalavimus, kad 
būtų prašalinti iš Harleiri li
goninės valdininkai: komisio- 
nierius Greef, vyriausias chi
rurgijos daktaras John Con
nors ir Dr. Louis. Taip pat

tės. , . '
Lapeliuose pažymima, kad 

1 v 'studentai ves kovą prieš varžy
mus studentų ir laisvesnių pro
fesorių, kube pritaria radika
liam judėjimui.

MIRTYS — LAIDOTUVES 
' j ilonaš iŽa'zėvičia, 46' metu, 
440. Cleveland St., mirė baL, 
18 d. Bus. palaidotas bal? 21 
d., šv. Trejybės" kapinėse.

Laidotuvių apeigomis rūpi
nasi graborius J. Garšva.

, .. Telephony Stjagg 2-4401

A RADZEVIČIUS
GRABORIUS. 
(UNDERTAKER)

4C2 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN, N. T.

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

Williamsburghe:
252 Berry SV, Brooklyn, N. Y<

arti Grand Street
Telefonas Evergreen 6-3959

Ofiso ^landos ,nuo 1 iki 4 kas dien, scrcdums ir subatoms 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakarais.

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iŠ ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

x ilk.:




