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NEW YORK.
ninkai badauja, o General 
Motors kompanija pasidarė 
pelno $6,870,000 bėgyje pas
kutinių astuonių mėnesių.

Cranford, N. J. — Jau 
antru kartu bėgyje paskuti
nių metų čionai nukapojama 
valdžios tarnautojams al
gos
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ĮVAIRIOS ŽINIOS
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Djdžiausia jų minia

savo pinigų.

po 10 nuoš.

Easton, Pa
KOMUNISTU BALSU PADIDĖJIMAS

Iron Mountain. — Komu-

Amasa. — Vietos rinki- P. Bubnys.

.LONDON. — Lordas Hail- 
sham užtikrino parlamente,

ANGLIJA NENORINTI 
SUTRAUKYT RYŠIUS

Šį sykį pavogė iš kalėjimo 
sargų pinigus ir automobi-

muose -komunistų kandida
tai šiemet gavo tris sykius 
daugiau balsų, negu pernai.

gavo 1,138 balsų, arba 30 
nuoš. visų paduotų balsų.

.v.* . ,.4 «•_ X.

New York. — Žydų kon
gresas nutarė rengti protes
to demonstraciją gegužės 
10 d. prieš persekiojimą žy
dų Vokietijoj.

atmokėjimo, kurios pripuo
la šio birželio mėnesį. Tai 
bus dar viena Amerikos im
perialistų pastanga išgelbėti 
Europos kapitalizmą. SOVIETŲ AUKSO BONAI 

VĖL PARDUODAMI

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis
(First Lithuanian

Workers’ Daily)
Išeina Kasdien, Apart

Sekmadienių

Sklokos vadų tikslas aiškus: 
pažeminti Komunistų Interna
cionalą lietuvių darbininkų aky
se, pakenkti lietuviams komuni
stams pravesti bendrą frontą, 
pagelbėti bosams toliau išnaudo
ti darbininkus. Kiek jie gali, 
tiek darbuojasi toje nepavydė
tinoje rolėje.

ti kokių nors derybų su 
Amerika, bet tampraus ben-

CLEVELAND, O. — Dė
lei paleistų gandų, kad Cle
veland Trust kompanijos 
bankas užsidarys, balandžio

Sklokos sekretorius Matule
vičius stoja už dalyvavimą ben-j 
dro fronto konferencijose. Bet, 
girdi, “visuomet reikia tėmyti, j 
kad tokios^ konferencijose ne
būtų paneigta bent kokios or
ganizacijos teisės” ir t. t. Va- 

. dinasi, jie dalyvaus konferenci
jose popiežių rolėje: tėmys, bu
dės, kad komunistai nesugrie- 
šytų! Rooseveltas Atides Karo

Pragydo vėl ant savo farmos 
privatinių baliukų rengėjas Se
nas Vincas. Jis dar vis neuž-

Atlanta, Ga. — Vėl pabė'
go kalinys Harvey. Tai jau Paskalai apie Banką 
devintu sykiu jis pasprunka. ■ smaukė Depozitams

■

Skolų Mokėjimą
WASHINGTON. — Roo- 

miršta Centro Biuro ir Bimbos. seveKo administracija, duo- 
Jis irgi “už bendrą frontą,” ale, da suprasti, kad jinai kon- 
girdi, Komunistų Internacionalo'gresui pasiūlys nereikalauti 
iškeltas “bendro fronto obalsis” | Europos šalių karo skolų

Los Angeles. — Tarptau
tinio Darbininkų Apsigyni- 26 d. susijudino visi depozi- 
mo advokatas Leo Gallag- į toriai.
her įeiną į Tom Money apsi- apsupo banką ir reikalavo 
gynimo advokatų štabą.

siuntė Hitlerio valdžiai pro
testą prieš persekiojimą ra- 
dikališkų ir žydų autorių.

KRISLAI
Sudiev, Proteli! 
štai Kur Nuvažiavo. 
Jie Bus Popiežiais.
Irgi Galva, tik Tuščia.

Rašo Komunistas

Darbininkai Visų Salių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
N e p r alaimėsite, Tik 
Retežius, o Iš laimėsite 
Pasauli!

“Naujienų” No. 92 tas pats 
ponas Grigaitis editoriale, kal
bėdamas apie Kaukazą ir Uk
rainą, sako: '‘Daugelyje vietų 
ūkininkai jau per keletą mėne
siu nėra matę duonos."

Klausykite, žmonės, argi pil
no proto žmogus gali tikėti to- j 
kiai nesąmonei? Ko jau ko, bet' 
duonos Sovietų Sąjungos žmo-! 
nes turi. Tą patvirtina kiekvie- ' 
nas sąžiningas žmogus, kuris1 
buvo Sovietų Sąjungoje nuvy- j 
kęs. Antra, milionai žmonių j 
būtų badu išmirę, bet tokio ste
buklo nė pats Grigaitis iki šiol' 
nėra paskelbęs.

Prūseikos kolega ir sklokos 
tikroji dūšia ponas Butkus jau 
atvirai važiuoja prieš Komunis
tų Internacionalą. Centro Biu
rą, dėkui visiems perkūnams, 
jau jis senai užmiršo. O me
tai du atgal atrodė, kad jeigu 
tik to Centro Biuro nebūtų, tai 
ir Butkus galėtų rasti sau vietą 
kokiam nors komunistinio svieto 
kampelyje.

‘Klampynės’’ paskutiniam nu
meryje (bal. 27 d.) jis drožia:

“Visai neįrodžius, kad tos In
ternacionalo instrukcijos buvo 
klaidingos, pastarasis Komunis-

Bando Išimti du Jaunuoliu 
Wright ir Williams

NEW YORK. — Tarp
tautinis Darbininkų Apsi
gynimas deda visas pa
stangas, kad įstatymų ke
liu išėmus iš kalėjimo ne
pilnamečius Scotts boro 
jaunuolius Roy Wright ir 
Eugene Williams. Ban
doma teismą priversti iš
duoti habeas corpus po- 
pieras, kurios priverstų 
Alabamos • valdžią tuos 
jaunuolius išleisti po kau
cija.

Išvažiavo Anglijos 
Imperialistu Agentas Jaunuolių ir vaikų demonstracija New Yorke už 

paliuosavimą Scottsboro jaunuolių.

Ponai Šturmuoja Teisėją 
Už Paliuosavimą Negro

NEGR.OWHTU \
Mt 
AGAINST 
ALABAMA

LYNCH BOBS

WASHINGTON. — Kon
greso atstovų butas 209 
balsais prieš 150 nutarė 
ištirti Bostono teisėją 
Lowell, kuris paliuosavo 
Virginijos negrą Craw
ford. Jis pareiškė, kad 
Virginijoj negrai negali 
gauti teisybės, nes ten ne
grai neįleidžiami į džiūrę. 
Pietinių valstijų agentai 
kongrese šaukė, jog tai 
esąs baisus įžeidimas vi-

Berlynas Apklotas Priešfa- 
šistiniais Lapeliais

TOM MOONEY TEISMAS ATIDĖTAS 
IKI GEGUŽES 22; TEISĖJAS WARD IR

BOSAI PERSIGANDO DARBININKU
SAN FRANCIŠCO, Calif. 

—Trečiadienį turėjo prasi
dėti Tom Mooney byla. Bet 
netikėtai teisėjas Ward pa
reiškė, kad jis teismą atide
da iki gegužės 22 d. Tai 
bjaurus teisėjo pasielgimas 
ir tas aiškiai parodo, kad 
kas nors slepiasi už dantų.

Ward veidmainingai pa
reiškė, kad jis atideda teis
mą todėl, kad Mooney sim- 
patikai surengė demonstra
ciją aplinkui teismabutį ir 
reikalavo jo paliuosavimo.

Pavėluotai pranešama iš i Mat, desėtkai tūkstančių 
Berlyno, kad balandžio 10 d.; darbininkų susirinkę šaukė, 
anksti ryte, kuomet darbi-.kad Tom Mooney būtų pa
niukai ėjo į darbą, atlėkė |-----------------------------------
orlaivis ir pradėjo sėt prieš- 
fašistinius lapelius. Išmė
tęs šimtus tūkstančių lape
liu ant miesto, orlaivis din
go iš akių.

tų Internacionalo manifestas irišvažiavo atgal į Anglijai 
paskui amerikinės Komunistųponas MacDonaldas. Pa-> 
Partijos Centro Komiteto pa-1 reiškė, kad Anglija nenorim1 
reiškimas vėl kartoja abi tas1 
klaidas.”

Komunistų Internacionalas ...... . . . .
nuvažiavęs velniop dviem pa-i di adarbia\ įmo 11 k1“
matiniais klausimais delei bend-į tos supratimo bei pažinimo, 
ro fronto, būtent, jis pastatęs j 
tokius reikalavimus, kurie ne
priimami “reformistiniai nusi- 
stačiusiems darbininkams” ir 
pasižadėjęs nekritikuoti socia
listų “laike pravedimo bendro 
fronto programos.” Todėl, ži-' 
noma, visas Internacionalas yra 
“bimbinis” ir su juo Butkui ne
pakeliui.

Galingas Generalis
Streikas Barcelonoj

JAPONIJA ATVIRAI MOBILIZUOJĄS!
KARUI PRIEŠ SOVIETU SĄJUNGĄ

PEIPING, Chinija. — J»- 
ponijos karinis štabas stai
ga ištraukė savo armiją iš 
šiaurines Chinijos Lwan 
upės srities ir leido chinams 
užimti miestus. Chinijos 
valdžios karo ministeris ofi
cialiam pranešime sako,'jog 
tas padaryta todėl, kad Ja-

Japonija esanti pasirengus 
užpulti Sovietus.

MASKVA.—Pranešama iš 
Sibiro, kad Japonija yra pa
darius suokalbį spėka už
grobti Chinų Rytinį Gelžke- 
lį, kurio pusė priklauso So
vietų Sąjungai. Praneši-

liuosuotas. šauksmas buvo 
toks galingas, jog girdėjosi 
pačiame teisme.

Bet atidėjimo priežastis 
ne ta. Teisėjas Whrd ir 
prokuroras Brady bijo to, 
kas bus iškelta teisme. Bi
jo jie, kaip bus numaskuota 
buržuazinė valdžia, kuri bu
vo nuteisus mirtin nekaltą 
darbininkų vadą.

Dar didesnis turi susida
ryti masių judėjimas ir rei
kalavimas p a 1 i u o s a vimo 
Tom Mooney. Tik masinis 
spaudimas atidarys kalėji
mo vartus.

CHICAGOS SOCIALISTAI ATVIRAI IŠĖJO
PRIEŠ PAUUOSAVIMA TOM MOONEY

BARCELONA, Ispanija.
Balandžio 26 d. buvo istori- Į ponija savo armiją siunčia 
nė diena šiame mieste. Re-i į šiaurinę Mandžuriją karui 
voliucinės darbo unijos pa-i prieš Sovietų Sąjungą. Gin- 
skelbė dvidešimts keturių ■ kluotas susikirtimas delei 
valandų streiką ir jis buvo' Rytinio Chinų Gelžkelio pa- 
pilnai sėkmingas, nes visos' sidaręs neišvengiamas, ir 
dirbtuvės ir įstaigos buvo'----------------------------------- -

džios siutimas prieš darbi- POLICIJOS BUOŽES PRIEŠ MOKYTOJUS 
ninkus buvo baisus. Pries ji 
streikierius pastatyta tūks-j 
tančiai specialiai ginkluotos1 
policijos. Vienas darbinin- 

•’ į kas nušautas, daug sužeis
ta, šimtai suareštuota. Dar
bininkai parodė dar negirdė
tą kovingumą ir solidaru
mą.

London. — Anglijos auto- 
J rių ir rašytojų draugija pa- 

mas toliau nurodo, kad Ja-! 
ponijos valdžia jau yra pa
skyrus savo direktorius tam 
geležinkeliui. Visas judėji
mas ant gelžkelio jau su
stabdytas.

CHICAGO, Ill. — Socia
listų Partijos kontroliuoja
mo Chicagos Darbininkų 
Komiteto del Bedarbės mie
sto centralinis komitetas 
nutarė 39 balsais prieš 34 
nedalyvauti Tom Mooney 
Paliuosavimo Kongrese. Su
sirinkime diskusijos buvo la
bai karštos ir tęsėsi tris va
landas. Daug darbininkų

delegatų reikalavo kongre
se dalyvauti, bet visi 
stojo prieš.

Komiteto lyderiai 
socialistai pasmerkė 
r esą, nes jis esąs Komunis
tų Partijos padaras, nors tie 
ponai puikiai žino, kad kon
gresą sušaukė pats Mooney 
per savo komitetą.

$6,870,000 General 
Motors Kompanijos Pelnas

lietuviams komunistams bus 
“kartesnis už tulžį su uksusu 
ir skaudesnis už rykštę.”

Tą žmogelį, matyt, apsvaigino 
garai iš katilo. Jis net tai už
miršo, kad Centro Biuras dar 
pabaigoje 1932 augštai kėlė 
bendro fronto obalsį ir ragino 
visur mūsų organizacijas reng
ti tuo klausimu viešas diskusi
jas. Jis užmiršo ir tai, kad dar 
vasario pradžioje rytinių vals-: 
tijų lietuvių komunistų konfe-- 
rencija pasisakė už šaukimą! 
bendro fronto konferencijų. Pa
sekmes tos teisingos Centro 
Biuro taktikos Šiandien mato
me: visoj eilėj kolonijų prasi
deda bendro fronto konferenci
jos.

CHICAGO, Ill. — Vėl 
šturmuoja, vėl juda Chica
gos alkani mokytojai. Ba
landžio 26 d. buvo audringa 
diena visoj Chicagoj. Tūks
tančiai alkanų mokytojų bu
vo ant kojų ir demonstravo, 
mušėsi su policija ir reika
lavo algų. Demonstrantus

j policija žvėriškai puolė ir 
buožėmis mušė. Mokytojai 
gynės kumščiais.

Buržuazinė spauda sako, 
kad visas Chicagos “finansi
nis distriktas buvo pavers
tas į ginkluotą kempę.”

Iš gatvės mokytojai per 
spėką įsiveržė į miesto ta
rybos susirinkimą. 'Kiti su
sigrūdo į mokyklų tarybos 
posėdį. Dar kita minia

šturmavo finansinę kompa
niją Title and Trust.

Du mokytojai smarkiai 
sužaloti. Keturios mokyto
jos aplapo gatvėje. Nema
žai kitų lengviau sužeista.

Šitaip buržuazinė valdžia 
atsimoka tiems mokytojams, 
kurie darbininkų vaikams 
skiepijo tą apgavystę, kad 
Amerikoje “visi lygūs,” kad 
čia “visi turi lygias progas 
būti turtingais.”

Farmeriai Reikalauja 
Daugiau už Pieną

ALBANY. — New Yorko 
farmeriai įteikė valstijos 
valdžiai reikalavimą, kad 
jiems būtų mokama už pie
ną po tris centus ir pusę už 
kvortą.- Dabar jie tegauna 
apie centą už kvortą.

Chicago, Ill. — Teismas 
nuteisė kalėjiman penkis I 
State banko viršininkus. 
Tarpe jų yra socialistas po
nas Seymour Stedman. Jie 
rasti kaltais ėmime žmonių 
depozitų, kuomet žinojo,' 
kad bankas turės užsidaryti.

PABĖGO KETURI 
KRIMINALISTAI

PITTSBURGH, Pa. — Iš 
Western Pennsylvania bas- 
tilijos pabėgo keturi kali
niai kriminalistai. Kuomet 
sargai naktį peržiūrinėjo 

i kalinius, tai pabėgusių vie
toje buvo padėtos “domės” 
ir sargai jas paskaitė už ka
linius.

Vokietijos Bedarbiai
BERLYN. — Šiandien už- 

siregistravusių bedarbių vi
soj Vokietijoj yra 5,530,000 
arba 69,000 mažiau, kaip dvi 
savaitės atgal. Šis sumažė
jimas pareina nuo pavasario 
sezoninių darbų.

Iron River, Mich. — Pir- 
I mu sykiu šios apielinkės is- 
I torijoj antruoju konšteibe- 
liu išrinktas Komunistų 
Partijos kandidatas drau
gas Paul Kailio.

Conver, Mich. — Vietos 
balsavimuose čionai komu
nistų, kandidatas į supervai- 

Berlyn. — Gegužės 9 d. j zerius surinko 20 nuoš. visų 
Hitlerio valdžia degins vi- balsų, 
sas žydų kalba knygas Vo
kietijoj.

?„tL°roA; kad Anglijos valdžia neno- 
rinti sutraukyt ryšius su 
Sovietų Sąjunga. Bet em
bargo prieš Sovietų produk- 

Phelps, Wis. — Komunis-1 tus pasiliksiąs galioj taip il- 
tų kandidatas į supervaize-' gai, kol šnipai Thornton ir 
rius gavo 214 balsų arba 40 MacDonaldas bus laikomi 
nuoš. visų balsų. | kalėjime.

Riverside, N. J. — Moki
niai atmetė švietimo tary
bos pasiūlymą baigti streiką 
ir susitaikyti su ponia Rein, 
mokytojų viršininke. Jie 
reikalauja, kad ta ponia bū
tų išginta laukan.

Newark, N. J. — šian
dien, bal. 28 d., 7:30 vai. va
kare, įvyks lietuvių susirin
kimas, prakalbos ir diskusi
jos. Kalbės draugai A. 
Bimba, R. Grecht ir V. Zab- 
lackutis. Prakalbos įvyks 
po num. 105 Jackson St.

Iš priežasties dolerio inflia
cijos bonai pakilo nuo $51.45 
iki $57.04. P " ’ “* ‘
su daaugusiais procentais vie-1 
nas bonas parsidavė už $59.93.! 
Kainos keičiasi kasdien. A 1. 
kiek doleris puola, sulig aukso 
rublio vertės, ant tiek bonai 
kyla.

Dabar perkant nereikia ra
šyti čekius Sovietų banko var
du, nes išmainymas užima il
giau laiko ir bonų kainos tuom 
tarpu pasikeičia. Rašykite če
kius: SOVIET AMERICAN 
SEC.-CORP, vardu. Tuo var
du čekius greičiau išmaino ir 
hebūna keblumų del pasikeiti-- 
mo kainų.

Rasant i Susirinkimas ir Prakalbos
| Šį sekmadienį, balandžio 

Ant! 30 d., 7:30 vai. vakare, įvyks 
nepaprastai svarbios pra
kalbos. Turėsime net ketu
ris gerus kalbėtojus: Dakta
rą Kaškiaučių, B. Fulton, F* 
Abeką ir A. Bimbą. Daly
vaukite visi ir visos. Įžan
ga dykai. Dr. Kaškiaučius 
plačiai kalbės apie sveikatos 
reikalus. Prakalbos įvyks 
Easton Baking Ko. svetai
nėj, 34 North 7th St.

Rengėjai.
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APŽVALGAir visus revoliucinius darbininkus, taip pat prieš organi-
1 Bvery day, except Bunday, at 46 Ten Eyck Street, Brooklyn, New York zaCljaS ir spaudį turi būti: įtraukti pačias lietuvių dar

bininkų mases į kovą už bedarbių pašalpą ir apdraudą ir
SUBSCRIPTION RATES:

K*
, Baited States per year---------15.00 United States, six months... .12.50
J Brooklyn. N. Y., per year... .$7.00 Brooklyn, N. Y., six months.. .$3.50 j
į foreign countries, per year...$7.00 Foreign countries, six months. .$3.50 i
• taaada and Brazil, per year..$5.00 Canada and Brazil, six months $2.50 ’

prieš algų kapojimus.”
Kas liečia mūsų nacionales organizacijas, režbliucija

“Visos mūsų organizacijos savo veikimo centran tūri 
statyti klausimą sudarymo bendro visų darbininkų 

I fronto.” I
Rezoliucija nurodo," ant kokių konkrečių reikalavimų 

'turi būti sudarytas bendras veikimas:
Bendrą frontą turime. sudaryti pamatais konkrečių 

reikalavimų. Nors kiekviename mieste yra dar. specia
liai reikalai, tačiaus sekami reikalavimai, kuriais re
miantis reikia lietuvius darbininkus sumobilizuot, gali 
atatikti visoms vietoms:

Bedarbiams ūmi pašalpa lėšomis bosų ir valdžios. 
Prieš verstiną darbą už gaunamą pašalpą.
Už šiltus pietus vaikams mokyklose.
Prieš atėmimą namų iš darbininkų, kurie negali už- 

jsimokėti taksų bei bankam morgičių.
5. Už užmokėjimą iš valdžios iždo rendų bedarbiams.
6. Už pašalpą pavieniams vyrams ir moterims.
7. Prieš ateivių persekiojimus, ir t. t.
Rezoliucijoj pažymima, kad kiekvienoj kolonijoj gali 

būti skirtingų reikalavimų, kaip: elektros ir gazo nupigi- 
nimas, pašalpos pakėlimas arba žingsniai prieš pašalpų 
kapojimus; reikalavimas rūbų bedarbių šeimynoms ir tt.

dą? Mūsų vyriausias uždavinys yra tąs, kad suvienyti j Del šitų ir kitų greitųjų, konkrečių reikalavimų jau 
visus lietuvius darbininkus ir darbininkes, neatsižvel-l buvo visa eilė bendro fronto lietuvių organizacijų kon-

- giant į politiškus bei tikėjimiškus įsitikinimus, kovai už ferencijų, kaip Philadelphijoj, Pittsburghe, Yonkerse ir 
pašalpą ir apdraudą bedarbiams. Mūsų vyriausias dar- kitur

jp)as tame, kad visų partijų, sriovių ir tikėjimų lietuvius
J darbininkus jtraukti_į.didėjančias masių kovas'Amerikoj j R^k^^BaltLokr tuoj turi *jvyŪi*Newarke "ir visoj 
|,uz duorią, uz darbininkų nr jų šeimynų gyvybę.” 
įt*;.,CB ragino veikiai imtis darbo.: 
l^/ZMes manome, kad pirmas mūsų žingsnis turi būti,; 
|‘tai. plačios-masinės diskusijos bendro fronto klausimu1 
Bįkovai prieš ąĮkį. Todėl mes raginame draugus ir drau-!
i ges visose kolonijose tuojaus rengti tokias diskusijas.” 
R. CB ragino, kad kuo daugiausia būtų kreipiama atydos

- į katalikus darbininkus, kad juos patraukti į bendrą vei- 
y kimą už bedarbių reikalus. ■*

1 Bendro fronto obalsis skardžiai nuskambėjo per lietu- 
I yių kolonijas. Bet buvo draugų, kurie ne visai pilnai 
IpBuprato bendro fronto klausimą ir mažai dėjo pastangų 
^pravesti tatai gyvenimam Yra tokių kolonijų, kur tas] vans kelios organizacijos, kurios pirmiau nieku būdu ne- 
< klausimas nebuvo tinkamai pastatytas; nerengta disku-1 sidėjo prie darbininkiško judėjimo. Philadelphijoj buvo 
LfijjOSv neigi šaukta bendro fronto lietuvių organizacijų1 galima turėti daug platesnę konferenciją ir įtraukti 
v konferencijos, žodžiu, ten pirštas nepajudinta, idant didelių organizacijų, jei revoliuciniai darbininkai būtų 
? įtraukti labiausia atsilikusius lietuvius darbininkus į j u- tinkamai prisirengę.
j (Įėjimą prieš badą ir už teisę gyventi, 
t

Watered as secon class matter March 11, 1924, att he Post Office at 
Brooklyn, N. Y„ under the Act of March 3, 1B79.

"Bendras Frontas Lietuvių Darbininkų 
•Tarpe Kovai už Greituosius Reikalus
J Amerikos lietuvių darbininkų judėjime buvo plačiai pa
skeltas bendro fronto obalsis, vienyti darbininkus kovai 

ūž greituosius reikalavimus.
s,. Amerikos Komunistų Partijos Lietuvių Frakcijų Cent-1 
y ro Biuro paskelbtoj rezoliucijoj, kuri tilpo “Laisvėj”: 
^gruodžio 29 d., 1932 m., pareiškiama:
L“Įžengiame į ketvirtus metus baisios bedarbes. O galo: 
jfdar vis nesimato ir nebus. Bedarbė tebedidėja.”-

CB, atžymėjęs rezoliucijoj, kad 16,000,000 bedarbių! 
prandasi skurde ir kentėjimuose, stato klausimą mūsų or-| 
' ganizacijoms:

“Ką turime daryti šioj situacijoj, komunistai ir komu- 
nistų simpatikai? Koks vyriausias darbas stovi prieš 
mūsų darbininkiškas organizacijas ir prieš mūsų , spau
dą? Mūsų vyriausias uždavinys yra tąs, kad suvienyti I

D.

* ■ , •

Šiomis dienomis . įvyksta bendro fronto konferencijos

i eilėj kitų kolonijų. . ,
Dabar jau galima daryti nekurtas išvadas.
Ar pasiseko mums įtraukti masines, sakysime, dideles 

pašalpines draugijas ir dalį katalikų darbininkų, j bend
rą frontą? —Ir pasisekė ir neužtektinai plačiai pavyko 
katalikus darbininkus paakstinti į kovos verpetą už bū
tinuosius gyvenimo reikalus.

Paimkime Baltimorę. Tai didžiulė lietuvių kolonija, 
kurioj vyravo fašistai ir socialfašistai. Ten bendro fron
to klausimas buvo iškeltas augštai; turėta dvejos disku
sijos ir jau pralaužta pirmi ledai. Konferencijoj daly-

Vienok ir ten konferencija davė 
pasekmių. Buvo suorganizuota trys Bedarbių Tarybos 

‘Prisieina tarti kelis žodžius, liečiančius CB rezoliuci- ir nemažai patraukta prie bedarbių judėjimo atsilikusių 
Įją, kuri buvo pagaminta, pasiremiant Komunistų Parti- darbininku į kovą už maistą ir pastogę.

jos 14-to plenumo tarimais. CB savo rezoliucijoj kriti
kavo mūsų judėjimo trūkumus ir nukrypimus.

Yonkers, N. Y., buvo konferencija praeita sekmadienį. 
Dalyvavo visos to miestelio lietuvių organizacijos, apart

Žį Rezoliucija pabrėžė, kad yra draugų su tendencijo- vienos moterų organizacijos. Būtų prisidėjus ir moterų
£mis pasilikti tame judėjimo rate, kuris buvo išbūdavo- 
įtas-per desėtką metų ramesniam laikotarpyj ir toliau 
Išeiti. Smarkiai buvo kritikuojami tie draugai, kurie no- 

numoti ranka ant lietuvių darbininkų judėjimo ir at- 
jLsilikusius darbininkus palikti buržuazijai sukoneveikti. 
l’Čionai kalbame apie draugus, kurie sako: lietuviai dar- 
Jbininkai netinka kovai, ir priduria:
|vien tik tarp amerikonų darbininkų—Partijoj.

šv. Altoriaus Draugija, jei būtų kas tinkamai dalyką iš
dėstęs jųjų mitinge.

Apie Brooklyną reikia pasakyti, kad čionai buvo užsi
mota plačiai, bet dar vis nepralaužta kunigų blokada, 
kad mes galėtume tinkamai pasiekti katalikus darbinin- 

. Tačiaus, Brooklyno bendro veikimo konferencijoj 
Jurgio Draugija, kuri turi 1,000 narių;

: aš geriau veiksiu > ^us-
" \ ‘ j dalyvaus šv.

" $ito nusistatymo draugai į bendro fronto obalsį atsakė Amalgameitų Unijos Lietuvių 54-tas ^Skyrius, kuris turi 
įteigiamai. Jie vienu žodžiu perkirto tą klausimą: kata- 1,000 narių; Amerikos Lietuvių Piliečių Kliubaš ir kitos 
plikai darbininkai nesidės prie bendro ironto, socialistų i nekurios organizacijos, ką pirmiau nesidėdavo prie dar- 
^Jieį^rą,'o prūseikinių niekas nepaisą. Labai didelę klai-Hnninkų judėjimo.^ Bet tai tik pradžia darbo. Pačioj 
• dą tie draugai daro, laikydamiesi tokio nusistatymo. I konferencijoj paaiškės, kiek organizacijų stojo į veikimą, 

Yra ir dešinio oportunizmo mūsų eilėse, ką išreiškia • gintis nuo bado ir eiti toliau į veikimą.
į tie draugai, kurie nori vien lietuvių judėjime dalyvauti, prįe užbaigos reikia tarti kelis žodžius stora žieve 
|nejšitraukiant j abelnas kovas, nedalyvaujant demonstra-! apkiautusicms elementams. Nors pakyla ir svarbiausi 
tojose. < į dienos klausimai, bet juos į veikimą sunku išjudinti. Vi-
|į Kaip vienas, taip ir antras nukrypimas labai žalingas. Į sj sutinka su rezoliucijomis ir teoriniais išvadžiojimais 
MHei vieni, nei antri nesiėmė rūpestingai gyveninian vy-!apie reikalingumą bendro fronto, bet kuomet reikia re- 

CB paraginimą—rengti bendro fronto klausimu! voliucinės praktikos, tai jie piršto nepajudins tam rei- 
Bįk.usijas ir paskui konferencijas, pidant suvienyti dar- kalni. Tas dalinai paralyžiuoja veikimą ir mūsų pasi- 
►Įnirikus kovoms už kasdieninius, būtinuosius reikalus. | sekimą sudaryti platų bendrą frontą kovai už plačių 
JWiaus; draugai, einanti Partijos linija ir veikianti • masių greituosius reikalus. Tas sustingimas ir vilki- 
contaktė su CB, rūpestingai suskato bendro fronto pla-1 masis užpakalyje masių kovingėjimo ir atidėliojimas dar- 

YXkint1 gyvenimam bininkų vienybės sucementavimo yra dešinysis nukrypi-
Diskusijos buvo rengiamos'visoj eilėj kolonijų ir davė|mas įr su juo turime be pasigailėjimo kovoti.

pigiapiflj'’pasekmių. Bendro fronto diskusijos buvo Phi-! A
įtaelphijoj, Baltimorėj, Rochesteryj, Norwoode, Mass., 1 *

įpklyne, Clevelande, Newarke, Yonkers, N. Y., Wa-!
Pittsburgh e ir daugelyje kitų kolonijų. Diskusi-,

|J»g--praėjus, visoj eilėj didesnių ir mažesnių kolonijų,' 
nvo -sušaukta bendro fronto lietuvių organizacijų kon-i 
emeijQs. Vienur tokios konferencijos jau įvyko, kitur 
M šiomis dienomis įvyksta. Kaip į diskusijas daugi 
'tĮPHUkta katalikų ir kitų sriovių darbininkų, taip pat 

masinių organizacijų dalyvavo ir dalyvauja bendro 
Wmo konferencijose kovai už būtinuosius reikąlus.

&H*io 4 d. įvykusioj Rytinių Valstijų Liet. Kom-
dPicjjos konferencijoj Brooklyne buvo plačiai diskusuo- 

Jtendro fronto taktika ir CB atsišaukimas bendro 
Q .rdikalu. Vienbalsiai buvo užgirta CB pozicija ir 
trtRezoliucija dėlei bendro fpnto, kur skaitome:

/-JUM

Kaip ir Kodėl Prūseikiniai 
Chicago] Pabėgo nuo Debatų

lygų. Antra, tai melas, kad 
doleris bus 80c. auksu užtik
rintas. Visai normaliais lai
kais doleris nebuvo 80 cen
tų užtikrintas, o tik apie 42 
centu aukso vertės parem
tas. Kaip dabar planuoja
ma,—pirma išleisti tris bi- 
lionus naujų popierinių pi
nigų, ir jei kaip, tai dar ki
tus tris; tuomet dolerio auk-

gali tokią kontr-revoliucinę 
balą apginti?

Yuris nuo debatų pabėgė
liam pareiškia:

Jūs mus kvietėt į debatus; 
mes turim jūsų kvietimo laiš
ką ir sutartį, ^nepaisant jūsų su gvarantavimas liktu tik laaiciikinnnmn mPa " *■

Praeitą žiemą, kuomet 
renegatas Butkus buvo Chi- 
cagos apielinkėj, revoliuci
nių darbininkų organizaci
jos komitetas iššaukė tą ko
munistų purvinto ją į deba
tus. Jis tuomet neparodė 
savo menševikiškos nosies. 
Už kiek laiko Strazdas, Prū- 
seikos leitenantas, su savo 
LDD organizacijuke užkvie
tė rengti debatus Butkui ir 
drg. V. Andriuliui.

ALDLD 1-mo Apskričio 
komitetas sutiko rengti de
batus ir prasidėjo susitari
mas. Bet vėliau prūseiki
niai paspruko lauk nuo de
batų. Dabar drg. Yuris 
ALDLD 1-mo Apskričio var
du duoda platų aprašymą, 
kaip ir kodėl Strazdas su 
savo susaide pabėgo.

“Vilnyje” drg. Yuris rašo:
Bet pastaruoju laiku vėjas 

pradėjo pūsti iš kitos pusės, 
gavę patarimų iš Butkaus, pra
dėjo j ieškoti visokių skylučių, 
kur būt galima išlysti ir pa
bėgti nuo debatų. Tai mato
me iš jų pačių korespondenci
jos tilpusios jų laikraščio No. 
13, kur redakcija duoda savo 
prierašą (prie “opozicionie
riaus” korespondencijos). But
kaus lūpomis sako:“Z?e£ ir opo- 
zicioniarių pasiūlyta tema nėra 
jokia tema. Klausimas eina i 
apie taif ar pateisinami Cent
ro Biuro pavaldinių žygiai'su
skaldyme darbininkų judėji
mo ; klausimas eina apie, tai, 
kodėl suskaldyta visas Komu- 
nistų Internacionalas.”

Strazdas pareikalavo, deba
tų tema butu perkeista iš “Ar 
skloka yra priešdarbininkiška” 
į “Ar Komunistų Partijos tei
singa taktika“; kad mes apmo
kėtum Butkui kelionės lėšas 
atvažiuoti iš New Yorko į Chi- 
cagą, kad jų skiriama diena 
gegužio 12 nebūtų keičiama. 
ALDLD 1 Aps. komisija grieš- 
tai atsisakė keisti debatig te
mą, atsisakė apmokėti kelio- 
n^Xu?mtkįr icdionSi Yra tokių, kurie ‘dar visiš-; tai dr^gijinės> sistemos, bur 
• . i i ii Icni svpiki ir trana stiprus zuazines tvarkos. _____išlaidų apmokėjimo musų kai- bveuvi n # #

. Nepaisant visų nepa- darbui, bet kur ir kaip jį mis priemonėmis darbmm-

visų išsisukinėjimų, mes deba
tus rengsime. Jūs turėsite 
stot į debatus, arba pasilikt 
bailiais ir melagiais.
Pažiūrėsime. Bet vei

kiausia" Butkus bėgs ir šiuo 
kartu nuo debatų.

Socialistai ir Dolerio 
Infliacija

apie 21 centas.
Žinoma, pigus doleris, tai 

brangios prekės ir mažiau 
jų darbininkai galės nusi
pirkti. Bet socialistų rūpes- 

j tis ne darbininkų reikalai, 
o kaip padėti buržuazijai at
sigriebti ir tęsti savo klasės 
parazitinį gyvenimą; kad 
žmonėms ir bus blogiau, bet 
biznis eisiąs geriau, tad lai 
doleris ritasi į pakalnę. 
Esą:

Geriausia gal būtų leisti do
leriui smukti žemyn tol, koj 
praktikoje paaiškės, kokia jo 
vertė ’ labiausia atatinka nor
malaus biznio stovį. Iki tai 
paaiškės, praeis tam tikras 
laikas.

Lietuvių socialistų “Nau
jienos,” džiaugsmo apimtos 
del Roosevelto vedamos do
lerio infliacijos, rašo:

Dolerio infliaciją valdžia 
kontroliuos. Ji, žinoma, pa
ti nenorės, kad doleris per
daug nusmuktų, nes perdidelis 
prekių pabrangimas iššauktų 
žmonių nepasitenkinimą. Bet 
tuo tarpu dar nežinia, kaip 
toli valdžia leis doleriui eiti 
žemyn. Daugelis bankininkų 
sako, kad sveikiausia būtų nu
piginus dolerį kokiais 20 nuo- klasei grūmoti; tada socia- 
šimčių. Taip padarius, doleris 
turėtų 80 centų aukso vertės.

Ko labiausia bijosi men
ševikų geltonlapis, tai kad 
žmonės neimtų kilti prieš 
sunkinimą jų gyvenimo są-

O tas paaiškėjimas bus 
tuomet, kai žmonės pradės 
valdžiai ir visai kapitalistų

listai sakys Roosevelto val
džiai: dabar būkite atsar
gūs, nes įkankinti proleta
rai ir farmeriai gali ne tik 
jum sprandus nusukti, bet 
ir mus pasiųsti ožkų ganyti.

IŠ GYVŲJŲ KAPŲ
Schuylkill Pavieto, Pa., 

Prieglaudos Namų 
Gyventojai

Gal daugeliui “Laisvės” 
skaitytojų bus keistas už- 
vardijimas šios įstaigos, bet 
kitaip vadinti netinka. Ko
dėl? Todėl, kad šiuose 
prieglaudos namuose gyve
na kada tai buvę darbinin
kai, o dabar pasilikę tik dar
bininkų šešėliai. Dauguma 
jų čia atsidūrė del senat
vės, o daug iš girtuoklys- 

i tės ir kitokių priežasčių.

ko protiškais invalidais išI 
didelio girtuokliavimo. Daug 
mažesnis nuošimtis iš pri
gimties bei ligų.

Paviršutiniai žiūrint į 
šiuos žmones arba žmonių 
šešėlius, galima kaltinti juos 
pačius. Net daugelis jų pa
čių kaltina save už netau- 
pumą praeityje, vietoj kal
tinti savo protinį tingėjimą.

Bet didžiausia tame kaltė,

žuazinės tvarkos. Visokio-

t

CLEVELAND, OHIO

Svarbios Prakalbos!

Utarninke, 2 d. gegužės, 
1933, Lietuvių svetainėj, 
6835 Superior Ave., 7:30 
vai. vakare; įžanga dykai.
Clevelando darbininkai , ir 

darbininkės! Pranešame svar
bią naujieną.

> Clevelandas turės laimės tu
rėti visą eilę geriausių Įkalbėto-

jų, kurie iš rytinių valstijų 
vykdami į “Vilnies ” dienraš* 
čio šėrininkų suvažiavimą sus
tos mūsų mieste. Vienu iš my
limiausių darbininkų draugų 
kalbėtojų bus Dr. J. J. KAŠ- 
KIAUČIUS. Be to, nauja ir ga
bi kalbėtoja, BERTHA FUL
TON, kuri pirmu kartu kalbės 
mūsų kolonijoj. Taipgi kiti du 
seni veteranai, kalbėtojai: A.1 
BIMBA ir F. ABEKAS.

Visi ir visos

betojui 
rankumų, komisija sutiko su gauti?
Strazdo komisijos siūloma die-1 .
na gegužio 12 d. Taipgi da- • mes gyvename betei- 
ryt 10 įžangą,, kaip anksčiau šiai, kaip ir kiti gyvūnai: 
buvo sutikta, tiktai pareikala-' arkliai, karvės, kiaulės ir 
Vom, kad bedarbiai, kurie ne- į. 
išgali užsimokėti įžangos, būtų 
įleidžiami veltui, priklausanti j 
bile bedarbių organizacijai, su 
jų narystės paliudijimu.

Toliau nurodo, kad 1-mo j 
Apskričio Komitetas suti-1 
ko, kad prūseikinių organi-| 
zacijos nariai, kurie yra be-' 
darbiai, bus įleisti į debatus 
veltui. :

Bet'Strazdas negalėjo sutikt 
su šia propozicija, jis rė- 
pinigų, pinigų, ir dar pini-

kodėl jis negalėjo su-
Jis susirašinėjo su

nei 
kė:
gy.

, O
tikti?
renegatais Butkum ir Prū- 
seika, o šie bijos viešai stot 
apginti savo kontr-revoliu- 
cįnius darbus.

“N. G.” patarimus davė 
savo pasekėjams Chicagoj, 
kad jie ne debatus reųgtų, 
Liet varytų prieškomunistinį 
darbą. Pinigų klausimas 
buvo tik techniškas išsisu-

Visi ir visos nepraleiskite kine j imas, kad1 pabėgti nuo 
šios progos, kuH retai paeitai- debatų. Juk tie žmonės ne
ko. ’ gali argumentuoti; Kas gigali argumentuoti; Kas gi

kų protas tamsinamas. I'am 
tikslui panaudojama religi
ja, mokyklos, patriotizmas, 
alkoholis, rasinė neapykan- 

| ta, politinė demagogija, pro-V • x VV U V G. A I W « |/A V7

i hibicija ir t. t. Daugeliui 
i net pažangių darbininkų 
protą apsuko, kad jie gali 
pralobti ir lengvai gyventi, 
skriaudžiant kitus. Gi tie, 
kurie mylėjo ir myli gerti, 
atsidūrė gyventi Hoovervi- 
lio miestuose, prieglaudų 
n a muose, beprotnamiuose -

me ne sykiu su tais gyvū- 
i nais tvartuose. Mes gyve
name atskiruose namuose ir 
dar gerai iššvarintuose, bet 
jokių žmogaus teisių mes 
neturime.

Kodėl? Todėl, kad šie 
gyventojai, būdami darbo 
milžinai, nesirūpino darbi- baigti savo gyvenimo die- 
ninkų klasės reikalais, kaip nas.
kad dabar nesirūpina dau< Todel> kol dar Jaikas> dar. 
ge is gyvenančių ant savo bininkai, nelaukite pateki- 
dųonos miestuose bei kai- mo j vįeną įg augščiau pa- 
muose. Leidžia jie savo lai- žymėtų įstaigų. Pakliuvęs 
ką veltui. . ten, ^mOgUS randasi gyvuo-

Štai pavyzdys. Iš 260,-;se kapuose. Kol laikas, 
000 Schuylkill pavieto gy-' darbininkai, griebkitės už 
ventojų, prieglaudos na-, darbininkų organizacijos ir 
muose randasi 500. Iš tu pen kovokite už duoną, už teisę 
kių šįmtų įnamių yra tik du, I gyventi. Bedarbiai stokite į 
kurie priklausė prie šiaip, bedarbių tarybas. Kovokite 
darbininkų organizacijų, ne-; už duoną, už teisę gyventi, 
priskaitant unijos. O labai,Stokit į revoliucines unijas 
daugelis visai jokioj orga^ir į Komunistų Partiją. At- 

muškite algų kapojimus.
' namas randasi Kovokite už visi> dai”

nizacįjoj nepriklausė, 
r , Ą i

Bepročių
toliau nuo mūsų. Ten yra
600 įnamių. Daugelis jų li
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the Fed- 
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EDITORIAL COMMENTS
Place the laurel wreath upon the heads of the members of 

that victorious team in Roseland, Chicago which* won the na
tional championship of the Labor Sports Union in basketball. 
After some hot and exciting games the Roseland team emerg
ed the winner. Our LDS youth branches should feel proud 
to think that one of our own branches was good and fast 
enough to win a national championship. The Roseland team 
is an example for the other youth branches to follow in or
ganizing sports. We are trying to form baseball teams so 
that there may be competition between the LSU teams and 
even between ourselves. All hail to the winner! Good work, 
Roseland!

to

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

LDS Youth Branches.

More than “Hot Air”
Now, if we were Macy advertisers 

we’d put a lot of ballyhoo into this 
announcement. What we wan’t to 
do, is merely announce our Ping- 
Pong Tournament and Radio-Dance. 
This affair is being held by the en
terprising youngsters of the LDS 
Youth Branch and the Greenpoint 
YCL. Of course, the big show will 
be the Ping-Pong Tournament itself. 
You know ‘it’s a surprising thing— 
only two weeks ago, we had about 
four good ball slingers, but when 
the word was passed around about 
our meet, you should have seen all 
the practice. Without exaggeration, 
three balls were busted by the new 
aspirants to the championship. We 

dark 
want 
come

Demonstrate on May Day! AN OPEN LETTER FROM 
SCRANTON

COMRADE FULTON
LEAVE FOR WESTERN 1

our last meeting we decided

then get your friends

all the choruses and We 
the

On October 7, 1884, at the 4th 
Convention of the Federation of Or
ganized Trades and Labor Unions of 
the United States and Canada, later 
known as The American Federation 
of Labor, passed a resolution: “That 
eight hours shall constitute a le
gal day’s labor from May First, 
1886,” 'Phus, May Day was born 
in America.

The. origin of May Day is linked 
up with the fight for the shorter 
working day. Although the demand __  __ _____ _______
for higher wages appears to be the I termined to arrest the

1 ‘ ‘ 11 ’ | march. They wanted to
, leaders and thus cripple 
: movement in Chicag‘o. __  .._r
I penings of May 3 and 4, known as 
the Haymarket Affair, 
outgrowth from May 
May 4 demonstration

! protest against the brutal attacks 
i of the police upon a meeting of the 
i striking workers of the McCormick 
' Reaper Works, on May 3, where six 
workers were killed and many 
wounded.

Comrades! Each one of you should make it his business 
participate in the May Day demonstrations. May Day, 
explained in the article by Comrade Strauss, is a day of strug
gle for the international proletariat. Not one of us can really 
claim to be' Working class fighters or even sympathizers if we 
do not come out on the streets and demonstrate with the rest 
of the working class.
stration will be held in your town and 
to go with you.

A questionaire is being sent out to 
youth branches in order to know the intire organized force
of the Lithuanian youth. We estimate now that there are 
about 1,000 Lith. youth that are organized into choruses and 
LDS youth branches. Once the questionaires are filled out 
we shall know for sure. See that every question is answered 
carefully and immediately send in the blank all filled out. 
We are learning that there are many young workers in our 
choruses, more than-we thought there were. Why can’t they 
write in about their working conditions? 
is not much news about shops, factories, 
the students seem to be the lively ones 
donee. Let’s hear the young toilers!

If you notice, there 
etc. That is because 
in writing correspon-

re-

A New YCL Unit Joseph Visservionovich
Djugashwilly “Stalin”

have read the English section, 
Young Worker and Student, of 
Laisve regularly every Thurs- 

last decided to
In the highest leadership of the • 

building of . scientific Socialism in' 
Soviet Russia is a man who was ' 
bom in Georgia about 52 years ago 
(not in the United States but in 
th^t Asiatic country now one of the 
Soviet Republics). He is Josef Vis
servionovich Djugashwilly, who has 
been nicknamed “Stalin” which 
means “steel?’

have been promised several 
horses as surprises. If kyou 
to hear a good Indian war-cry, 
and hear Justin lose a point.

As an added inducement we are 
j asking the players to contribute 5 
cents for the match. We feel that

Find out where the May Day demon-[the fees should go to the Defense 
i Fund for the Scottsboro Boys. If 
we know anything about our mem
bers, they’ll heartily endorse this.

i There will be no prizes offered. 
, are running our tourney in 
spirit of true workers sport.

| That big radio which Laisve
cently bought will bring us some of 
the best bands radio has to offer. 
We’ll all get a chance to hear Rubin- 

. off and the rest of the bangers.
I Now, here’s a secret! I’ll only 
jtell it to you! We heard some fe- 
| males plotting a dastardly crime.
They plan to buy a lot of refresh
ments. There will be a nice drink 
(punch) prepared of lemons, oranges, 

j sugar, some bottled juice, and of 
i course, water. And what a kick!

Our ever popular Alda Kairys will 
preside as a chairman. If you never 
heard that girl speak, you have a 
treat in store. - There will be a 
speaker from the National Student’s 
League, too.

The Tournament and Dance will 
be held at Laisve 
St. at 7 P.M., 
1933. The admii
tribution at the dtior.
Day buttons will be given, instead 
of a red ribbon. There’ll be jig
saw puzzles for the smart people.

Don’t forget to come down and see 
our local talent do a number .of 
tumbling stunts. Therels one that’s 
a real hair-raiser. Don’t miss it!

main objective of the early strikes, 
nevertheless, this issue for the short
er day was always in the foreground. 
This struggle can ber^traced back 
to the very beginning of the factory 
system in the United States.

Already at the opening of the 
19th century, workers in the United 
States were making known their 
grievances against the then prevail
ing working day—“from sunrise to 
sundown.” Fourteen, sixteen, and 
eighteen hours per day were not 
uncommon.

The twenties and thirties were peri
ods of many strikes and their definite 
demands were for the 10 hour day.

I No sooner this had been secured in 
I a number of industries, than the 
workers began to demand the 8 
hour day.

Through this general movement 
-initiated in the United States m 

1884, for . the 8 hour day, the birth 
of May Day was directly respons
ible

held in

^all, 46 Ten Eyck 
Sunday, April 30 
ion is your con- 

The new May

fective demonstration of class solida
rity yet experienced by the labor 
movement. Thousands upon thou*- 
sands of workers heeding the call of 
the labor movement, laid down their 
tools and poured into the streets. 
The fight for the eight hour reach
ing its peak on the first of May, 
1886, forms a glorious chapter in the 
fighting history of the American 
working class.

The superior forces of the employ
ers and the State combined were de- 

victorious 
arrest the 
the labor 
The hap-

was a direct
First. The 

was held in

I 
the 
the 
day, and I have at 
write you a little hit of our activities
in far-back New Hampshire.

In practically every report I have 
read about the YCL activities con
cerning the New England States, I 
have always been disappointed at 
the negligence of the reporters to 
mention New Hampshire. Always— 
1 read of the fine work to be ex
pected from Maine, Massachusetts, 
Connecticut, and other states, but a
never a word for New Hampshire to study for the priesthood. He had 
so I decided to get busy with a few already begun to absorb the ideas 
other comrades and students to^ put : of revolutionary thinkers, and his 

. . ......... .. ......... . He came to. the
; j revolutionary societies which held 

; their meetings in basements under 
constant fear of the Czar’s police. 
He became a recognised leader be- 

spent the first Į 
in exile in Si- j

The following year in August, the 
Geneva Congress of the First Inter
national adopted the eight-hour day. 
Later in 1889, at the Congress of 
the Second International
Paris, ’May First was set aside as 
a day when the workers 
world, organized in their political 
parties and trade unions, fight foi' 
the . important demand, the eight 
hour day. This Paris decision was 
influenced by the decision maxle at 
Chicago in 1884.

When th^ resolution on the walk- 
I out on Maj' First was reiterated, 
I several national unions took action. 
This struggle for the eight hour day 

the
The

of the

He came by his nickname honestly. 
His parents were well-to-do peasants. 
However, he entered in a seminary

New Hampshire on the working career was short, 
class map.

We, a small group of students and 
young factroy workers, got together 
one evening and organized a Young 
Communist League in Nashua. Our 
first meeting consisted of only nine 
members—one of our members was 
a participant at the last hunger 
march to Washington. Occasionally 
we manage to have comrades attend 
our meetings and give us a lecture 
or explain problems that puzzle us 
arising from the material we read. 
The majority of the members are 
students.

We were handicapped when 
began, but I think our zealous 
bition for the working class problems 
will help us to organize a bigger and 
better YCL.

Since we became an organization 
of young workers we had one up- 
employed meeting after the Hunger 
March, and are now preparing to 
give a concert and dance. This 
concert and dance will be held this 
month, April 29 ,at O’Donnel Hall, 
20 High Street, Nashua, N. H. We Union* 
anticipate a success ąnd appeal to 
the 'workers to attend our concert 
and dance if they are living near by.

Margaret L. Wilkosky.

fore he 
,year of 
beria.

was 20 and 
his manhood

the time of 
was one of

the revolution 
arrests, im- 

His de

Capitalist Schools.

we
am-

Margaret: “What are you tak
ing up in City College?” 

Henry: “Space—only space.”

1 Until 
his life 
prisonments and escapes, 
termination, coupled with a physique 
to match his nickname always 
brought him back to the city where 

i he was arrested ,while his less hardy 
comrades fled the country.

The world at large knew little of 
him until a few years ago, but he 
had been steadily winning a com
manding place in the Soviet Councils. 
Finally, the steady, practical Stalin 
and the flashing, spectacular Trotzky 
were recognized as competitors for 
Lenin’s place and Stalin won. His 
ability to carry on Marxism-Lenin
ism in practice has been proven in 
the successful growth of the Soviet 
------- Trotzky, on the other hand, 
went over completely to the camp 
of the counter-revolutionaries.

1 Stalin is a pure Asiatic. He is 
practical and idealistic. To Stalin, 
then may be ascribed the present 
effort to make Soviet Russia the 
shining light of Communism to all 
the other proletariat in the coun
tries.

W’
STOKE

Important Announcement!
Comrades, register for the youth 

summer training school which will 
be held for one whole month dur- 

! ing July. We hope to have the 
school in a camp or on a farm, but 
wherever we have it be sure that 
it will be educational and interest
ing. If you want to train yourself 
as a proletariat then send in your 
name immediately as there is a lim
it to the number of students that 
will be taken in.

The course will consist of political 
economy, sports, proletarian art. 

j This opportunity to go to 
j school comes once in a 
Let’s take advantage of it! 
your name .

What’s On
SF

Joseph Jasulavic.

NEW YORK YOUTH DEMONSTRATING

such a 
lifetime. 
Send in

19.33.NEWARK, N. J., April 28, 
Comrade Vete Zablackas will speak 
at the hall, at 105 JacksoA St., 
at 7:30 P.M. He will speak on 
the youth question.

CENTRAL BROOKLYN, April 28, 
1933. Comrade Alda Kairys will 
speak for the youth at the hall, 
at 33 Hudson Ave., at 7:30 P.M.

BROOKLYN, April 28, 1933. Com
rade Amelia Jeskevich, youth 
speaker, will speak at Laisve Hall, 
46 Ten Eyck St., at 8:00 P.M.

NASHUA, New Hampshire, Concert 
and Dance given by the Young j 
Com. League on April 29th. Music | 
from Billy Patrick’s orchestra 
O'Donnell Hall, 20 High St.

at

Have Your Friend Read 
‘The Young Worker and 

Student”

showed immediate results in 
growth of the existing unions. 
Knights of Labor grew by leaps and 
bounds—from 200,000 to 700,000. 
Eight hour leagues and associations 
sprang up in various cities and a 
spirit of militancy was felt through 
the labor movement which was in
fecting the masses of unorganized 
workers.

The 8 hour strike center was in 
Chicago, where the movement was 
most widespread, but many cities 

j were involved. The striking feat- 
' ure of these strikes were that the 
unskilled and unorganized workers 
were being drawn into the movement 

' and sympathetic strikes were not 
■ few. A rebellious spirit spread over 
. the country and bourgeois historians 
j referred to it as “Social War” and 
“hatred for capital.” It was estim
ated that about half of those that 
struck on May 1st were successful, 
and where they did not secure the 
eight hour day, they succeeded in 
appreciably reducing the. working 
day.

On the Sunday Jbefore May First 
the Central Labor Union composed 
of the Left-vzing labor unions organ
ized a mobilization demonstration 
that was attended by 25,000 workers.

May First witnessed the most ef-

The meeting was peaceful and 
orderly, but just as the rfveeting was 
to be adjourned, the police again 
launched their murderous at
tacks. A bomb was thrown into the 
crowd ,killing a sergeant. A battle 

i raged with the result that seven . 
policemen and four workers were 1 
killed. The leaders, Parsons, Spies, 
Fischer, and Engel were railroaded 
to the gallows. Thus the bosses 
succeeded with their counter-revolu
tionary attacks.

i
i A year after the hangings, The 
A. F. of L. voted to renew the fight, 
in 1888. In 1889, the convention de- ! 
cided that there would be a national 
strike for the shorter day. The lead
ers, headed by Samuel Gompers 
succeeded in limiting the strike to 
Carpenters’

I The May 
lowed by 
throughout 
more stress was being placed on May J 
Day by the International (Congress).'■ 
May Day 1912, thousands of work
ers in Russia stopped working and 
came out to challenge black re
action. May 1)917, along with the 
July Days and finally October Days 
were but stages for the development 
of the Russian revolution.

1 As May First in the past has been 
a day of struggle, a day of de
monstration and protest—we must 
continue it with even more militan
cy. C. E. Ruthenberg for May Day

i 1923 wrote: “May Dajr—the day 
which inspires fear in the hearts of 
the capitalists and hope in the work
ers—the world over—will find 
Communist movement stronger in 
U. S. than /it any other time in 
history...” We must make this 
pecially true this May Day.

We must make this a day me
morable in the history of class 
struggle in U. S. We must make it 
a day of demonstration when our 
demands for immediate cash relief 
and unemployment insurance shall 
ring from coast to coast. We must 
make it a day of demonstration and 
protest 
of the 
coming 
pledge 
of the 
new incentive Jor all workers to 
unite their ranks against the com
mon enemy, and ultimately' set up 
a workers and farmers government.

C. S.

April “New Masses”
If perchance you have fifteen cents 

to spenj for amusement, buy the 
April edition of the ‘New Masses’. 
Or if not that fortunate, get to
gether with others and buy the mag
azine, or else borrow it from a 

: more fortunate comrade who has it. 
I The current issue of the ‘New 
Masses’ contains many things of 
interest to all: theoretical articles, 
poems, stories, cartoons, and book 
reviews.

‘The Background of German fas
cism’ is an article which clearly 
points .out the demagogy of the 
Social Democrats and the ruthless
ness of the Hitler regime.

‘Against the Fascist Terror in 
Germany’ is a collection of the pro
tests against German fascism of the 
American writers and of the Revo
lutionary Writers Federation. These 
protests also warn against fascism 
in the United States and urge for a 
united \front against capitalist op-

i pression.\
| The first act of President Roose- 
. velt was to declare a bank morato- 
| rium. Why was he forced to do 
this? What is the financial situation 
at present? What effect will the 
bank crisis have on the workers? 
All these questions are dealt with 

i in “The Meaning of the Bank Crisis’. 
I If you care for fiction you will

Comrade Bertha Fulton will | 
a speaking and organizing tou 
three weeks beginning May 
She will cover many important 
where there are already 
branches arid where youth br 
will have to be formed. In^h 
sence the National Lith. Youth 
mittee will direct the youth 
ment from the center, plan, 
schools, etc. During thia * 
three comrades have underta) 
edit the youth sections in the 
ve” and in the “Tiesa”. The, 
Comrade Kazokytė, Comrade..' 
ciunas, Comrade A. Jeskevich. 
articles adressed to “Laisve?’ 
Ten Eyck St. Brooklyn, will J 
the youth section and will be 
ed.

She will tour the following 
May 1, Pittsburgh, 
May 2, Cleveland, 
May 3, Detroit, 
May 4, Grand Rapids, 
May 5,—14, Chicago, 
May 16, —?

j At
I to have red and white as our team 
: colors. We got Weston Field to use 
. for our sports, and we are holding 
a swimming party in the Weston 
Pool. We are running a Topsy- 
Turvy Party, May 1.3th, in order to

■ get some money in the treasury. 
; We’ve had baseball and volley ball 
1 practices already and expect to have 
I a good team.

I think there are five members 
that belong to the LDS insurance. 
We are getting new members every 
week and pretty soon 
big bunch in the LDS*.

I read your piece in 
in the youth section 
pretty good. We are 
to be the LeaDerS! Della Prolick is 
doing a lot of work and everyone 
should be proud of her. At first 
I couldn’t help her but now I have 
some time and we are getting along 
pretty well now.

That was a pretty good idea about 
the colors and we expect to have 
the suits soon so we can put the’, May 18, Buffalo, 
emblem on. ■ May 20, Rochester,

Al" Pahalis. May 22, Binghamton.

will have a

the “Laisve” 
and it was 

going to try

SNAPSHOTS
NEWSFLASHES FROM THE 

DETROIT AIDO CHORUS
Gossip and Comments

Aido Chorus, Brook

Union.
First in 1886, was fol

great. demonstrations 
the world. More and ,

With an “all right everybody, 
let’s go” Professor Wally again 
started practice Friday—And How!

I The girls didn’t even get intermis
sion because they had to practice 
their songs for the oncoming concert. 
I hear they’re going to sing “A 
Maiden’s Wish,” and another song 
that has something to

: brothers. (This song 
whatever to do with 
Five Brothers.)

do with nine 
has nothing 
our tenors,

Ahoy, there, mates! Good ol 
ler is back at the helm again!

Quietly one of my trusted 
sneaked up and overheard 5 
mother scolding: “Daughter 
hair is all mussed up. Did that 
man kiss you against your >

“He thinks he did, mother?

The chorus has its share o) 
tious young men. Two of tJ 
and H. hope to become?* 
Here is their motto.

“If you catch cold, run I 
ature or shiver,

I’ll gladly extricate your t< 
liver,

The girls’ Octette had their pract
ice at Lil’s Saturday, and believe 
me, they’re good. Don’t let the boy’s 
octette beat you, girls. They're also 
going to have a quartet, too—My, oh, j And I’ll brave all dangers, 
my, but the boys are coming up in 1 
the world.

every chance
Provided that you pay me. 

vance.” •

the 
the 
its 
es-

against the growing rtign 
fascist terror, against the 
imperialist war. A day to 

oui’ support for the defense 
Soviet Union. Let it be a

Personal nomination for the quiet
est girl 
Wallace! 
right?

in the chorus—Genevieve 
Am I right, or am I

And Lillian K’s red dress 
a barbed-wire fence. It prote 
property—but doesn’t obstru 
view.

seems . to 
accordion 
was mu- 

soprano

The “Maestro” snorts w* 
following contribution.

Hear Ye! Hear Ye! 0 ma
Have you * 

masculine vitality and sex
Our fair damsels have gone 
love and affection in other 
Helena, our old pal, has i 
the charms of our local Lith. 
and annexed unto herself a

greatly enjoy the short story ‘Out į 
of Work’, which depicts the condi- ; 
tions of an unemployed family. May- ' 
be poetry interests you. Poems, too, i 
you will find. Or, perhaps, you want 
to read or buy a book. Before mak-'< 
ing your choice first read the book 
reviews found in the ‘New Masses’.

Besides the aforementioned you 
will find many other enjoyable and 
interesting features. When the 
chance comes along be sure to read 
the current issue of the “New Mass
es”. A. K.

Many youth who enrolled 
in the forced labor camps 
have quit Within a few days. 
After they heard that they 
would be used as strike break
ers and after they got a taste 
of the strict army discipline 
t^ey' decided to leave.

all

Thingumabobs: Ann P. 
take a sudden interest in 
playing. Didn’t know she 
sically inclined. Lost—a 
voice. Anyone finding it, please re- Aido Chorus.'
turn it to Ruthie. She needs it

, very badly. She’d rather have a 
soprano voice than the bass she now

1 possesses. Ann G. is ill. Her ad
dress is on the blackboard at the
hall; so all you ladies and gentle-
men-of-leisure be sure to pay a visit. ‘ d’amour of a foreign gigolo 
Remmel M. came back to Detroit Also we consider ourselves
for a short vacation from college. ■ insulted by Emily who seems t<
He once was an active member in : acquired a B. F. This interfr 
our chorus, but his going to school 1 an extraction anywhere from 
in another state is keeping' him rian to Zulu, is nevertheless

J away. Just found out something. j ing on private territory. Th
i There won’t be another depression < must close with an appeal' 
after this one is over, (if it gets 
over) because it will take 20 years 
to produce a new crop of trustful 
idiots!

How about the Sports Committee 
I showing some action. We want a 
i baseball team this summer so that 
we can keep up with 

j choruses.

males to awaken from their 
gy. Arise ye men of Aidas ai 
your steel to the foeman!

the other

Overheard at a banquet.
Tony C: Sweets to the swee 
She: Oh, thank you. May 

the nuts?

I guess that’s all for 
I’ll be seeing you.

Official statement. ; ! 
this time. • All those little altos have

Aisha.

SHENANDOAH Y. C. L.

Red light! Stop! Here comes our 
well-known YCL on a program to
day. I hope you like it.

Nellie, why don’t you come to YCL 
meetings? We miss you. No one 
has filled your place.

I see Wilkes Barre wants “Hank.” 
But they won’t get him. “If Blanche 
can help it.”

’ May I have the privilege of ask
ing Pakunas to attend the meetings 
regularly.

Boy! Our secretary is 
nicer and nicer every time 
at him.

getting
I look

ately taken the stand that ' 
; exception of capitalism, there 
1 thing so revolting as a revok

(Figure that one out if you 
! I have definitely come to t’ 
elusion that girls are like th 
mer St. cars. There’s always i 
coming along. And besides % 
are faster after midnight.

H. (Champion GiverĮ) T

The National Lithuanian 
Committee is at present lead 
the work in developing a 
movement among our Lith. 
It is composed of six membe 
are: Bertha Fulton, secretary 
Zablackas, Mary Balčiūnas 
Kaunas, Charles Young, Aldi 
national LDS youth secret.

A Light Jest
Alda: “I hear they are 

all sorts of materia 
the manufacture of 
inating gas nowaday

Bertha: “True; they 
make light of coi 
complaints!’ ’

the 
by 
ofage

Attention! More girls are 
in the Shenandoah YCL. The boys 
are lonesome.

neededForty percent of 
crime committed is done 
youth not over the 
twenty-five. The U. S. Dept,
of Justice makes this report 
at the same time stressing 
that 19 year youths are the 
worst offenders.

The next meeting of the Shenan
doah YCL will be held on Wednes
day evening at the ALDLD rooms. 
Don’t forget to come and bring some 
new members.

A Red Star.

———*!
Youth Section to be Coht 

Tomorrow
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HARTFORD, CONN
Kerosininės Lempos

Labai daug yra darbininkų

visi nariai dalyvavo, 
/ta daug svarbių ta- 
ttarta surengti pra- 

28-tą d. po atviru 
Sus kalbėtojai anglų 

*ei bus reikalas, bus 
kalba, šios prakal- 

sngiamos tikslu, kad 
darbininkams svarbą 
°irmos Gegužės de- 
se. Prakalbos bus1 
ngton ir Portland 
0 vai. vak. Visi da- 
ninėtose prakalbose.
k>s sukėlė draugai 
nos Dienos Gegužės. 
00 Gegužinės lapelių 

ir 100 kopijų “Daily 
W “Laisvės” irgi bus 
daugiau kaip 100 ko-

kero- 
paga- 
maši- 
milži- 
patys

3 delegatai į Wash- 
eottsboro jaunuolių 
tuo mirties.

1- mas aktas vaizduoja polici- litinių kalinių, ėjusis sargo už- 
provokaci-, duotį, Palnys, praneša: Drau-

Šiame akte aiškiai paro- gai, minia kalėjimo vartus iš- 
doma kunigų darbeliai, šnipą- laužė, 
viniai ir išdavinėjimai polici
jai, “žmoniškumas ir artimo 
meilė.” Taipgi šį aktą ma-. .... ...
tant galima gerai suprasti, kaip su Politiniais, kaliniais nugink- 
policija visose kapitalistinėse, kalėjimo sargus ir virši- 
šalyse prirengia provokacijas,1 ninkus, ir .
kad būtų galima daryt areštus pergalėtojais, 
komunistų ir kitų revoliucinių 
darbininkų. Tas buvo padaryta 
prieš Tom Mooney ir Billingsą,
prieš Scottsboro jaunuolius ii^nų, yra ir satyriškų, kaip Lie- 
kitus darbininkų veikėjus.

2- me akte prasideda 
tai, parodoma pasekmės 
kacijų.

3- me akte prasideda
čiausia inkvizicija, kurią pildo j 
policija-žvalgyba.
reginiai matyti;
daug revoliuciniai darbininkai- į Hartford, Conn.

jos prisirengimus 
jom.

Minia susigrūda į kalėjimą, 
ma_ kova eina, bet minia bendrai

i ninkus, ir darbininkai išeina

Veikalas supintas su 
mis. Dainuoja choras, 
ir solo. Yra revoliucinių dai-

dai no
ri u etai

AUDROJ ŽUVO DU 
ŽMONĖS

TEXARKANA, Tex. — 
Bal. 27 d. netoli nuo čia už
ėjo didelė audra, kuri pa
darė nuostolių ir kurioj žu
vo du juodveidžiai. 

-

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

Lietuvių Bedarbių Tarybos susirin
kimas įvyks šeštadienį, geg. 6 d., 2 
vai. po pietų; 1011 Fairmount Ave. 
Republikonų Kliube. Visi bedarbiai 
kviečiami dalyvauti susirinkime. Be 
aptarimų randasi svarbių klausimų. 
Apart to, bus išduotas raportas iš 
vakarienės parengimo.

Sekretorius.
(100-101)

valandą ryte Burholme Parke. Bus 
gėrimų, užkandžių ir žaislų. Priva
žiavimas labai parankus. Kitos drau
gijos yra prašomos nieko nerengti tą 
dieną, bet dalyvauti šiame išvažia
vime.

Rengimo Komisija.
(99-101)

READING, PA.
A.L.D.L.D. 143 kuopa rengia pas- 

kutinj balių šio sezono 29 dieną ba
landžio, 113 N. 8th Street, ant antrų 
lubų. Pelnas nuo šio baliaus skiria
mas darbininkiškiems reikalams. Bus 
gera muzika šokiams ir gerų užkan
džių. Įžanga 15 centų.

Sekr. O. Paužienė.
(99-10)

$DETROIT, MICH.
Tarptautinio Darbininkų Apsigyni

mo Karolio Požėlos kuopos mėnesi
nis susirinkimas įvyks pirmadienį, 
pirmą dieną gegužės, 1933; 7:30 va
landą vakare, Draugijos svetainėj, 
3600 Vernoi’ Highway. Nariai būki
te laiku, nes po trumpo susirinkimo 
Įvyks diskusijos, temoj, kodėl Vokie
tijoj Įsigalėjo fašizmas.

Raštininkas G.
(100-102)

PHILADELPHIA, PA.

LDSA 11-tos kuopos mėnesinis su
sirinkimas yra atidėtas vieną dieną 
vėliau delei apvaikščiojimo Pirmos 
D. Gegužės. Susirinkimas įvyks ant
radienį, 2 d. gegužės, 8 vai. vakare, 
995 N. 5th St.

Visos draugės dalyvaukite susirin
kime ir naujų narių atsiveskite. Taip 
pat draugės nepamirškite dalyvauti 
1-mos Gegužės demonstracijose. 12 
vai. d. Reyburn Plaza. Demonstra-- 
cijoje nešime 11-tos kuopos flagę ir 
darbininkių moterų obalsius.

Demonstracija -bus paskirstyta į 
keletą grupių. Moterų darbininkių 
grupė bus 5-ta. Taipgi visos drau
gės dalyvaukite ir su savimi daugiau 
moterų atsiveskite.

Sekretorė.

! tuvos girta policija dainuoja. 
Susidaro daug ir juokų.

Minimą veikalą lošiant pri
valo matyti kiekvienas žmogus. 
Veikalas bus suvaidintas se
kantį sekmadienį, 30 d. balan
džio, Kevin Barre Club 

, 227 Lawrence
Scenon sta- 

| komunistai turi nukentėti kan- to Laisvės Choras; įžanga 35c.; 
čių už visos darbininkų klasės pradžia 7:30 vai. vakare, 
reikalus.

Areštuoti darbininkai kauki-1 I 
eina Į 

krūtinių laužymai, dantų ir! 
galvos daužymai, ylomis bady
mai ir kitokį kankinimai, 
kių, rodos, negalima būtų 

vadovyste Komunistų Partijos' vaizduoti mūsų gadynėje; o 
ir nudėt nuo savo sprando vi- tikri faktai, 
sus parazitus ir jų šią tvarką?l 4-tas aktas atvaizduoja kalėji

mus. čia matysime, kaip po
litiniai kaliniai ir Bastilijoj 

: rengiasi prie Pirmosios’ Gegu-j 
žės. Išsidirba susirašinėjimus sĮnĮ 

Tai iš tikrų įvykių Lietuvoje su kitų kamerų kaliniais; jie: 
, keturių aktų dra- apgauna kalėjimo sargus, susi- 

*Ta padėtis, taiso raudonas vėliavas ir 
Inkvizicija” 

vaizduoja, buvo laike valdymo 
krikščionių demokratų; bet 
prie kruvinojo Smetonos fašis
tinio režimo ji daug baisesnė, 
žiauresnė.

| iš kurių atimta elektra iš jų 
5 24-tą d. buvo su- kambarių. Jie naudoja kerosi- 

visų darbininkiškų nines lempas; reiškia, “civili- 
ų jųjų kambariuose, j zuotoj” Amerikoj grįžta “išny- 
nkimas nebuvo skait-' senų gadynių laikai, kuo

met dar nebuvo išrasta elektra. 
Daugelis bedarbių net ir 
sino neturi. Darbininkai 
mino elektrai gaminti 
nerijas, išbudavojo jom 
niškas dirbtuves, o dabar
priversti gyventi tamsiuose ir 
šaltuose kambariuose. Hart
ford skaitomasi turtingiausiu 
Conn, miestu; čia apdraudos 
kompanijų didžiausi ofisai, o 
darbininkai taip biednai gyve
na, kaip ir visur kitur Ame
rikoj. Krautuvėse kerosininių 
lempų pilna; reiškia, daro iš | 
jų biznį; grįžta kerosino lem
pų ir balanų laikai.

Ar ilgai mes dar laikysime 
taip .supuvusią tvarką, kur ant1 narni, šampolais mušami, 
perpildytų produktais sandėlių 
turim badmiriaut? Pamąsty
kim valandėlę. Ar ne laikas 
pasmarkintai organizuotis po

anizacijos dalyvaus 
tos Gegužės demon- 
turės savo iškabas 

ais reikalavimais.
sakyti, tai dar pir-j
Baltimorės lietuviai i paveikslas, I.TL 

D. pasirodys Pirmos ma su dainomis.
nonstracijoj kaipo kurią veikalas
i kūnas. Ir pirmu 
masinį open air mi
ll turėtų daryti ir 
jos.

Didelis Perstatymas “In
kvizicija.”

M. ž.

ares-
provo-

pasiu-1

čia baisūs ___,
neapsakomai1 tainėje,

sve-
St.,

PHILADELPHIA, PA.
Svarbus Susirinkimas Abiejų 

Apskričių Komitetų
ALDLiD ir LDSA susirinkimas 

Xyks 30 d. balandžio, 2 vai. po pietų, 
995 N. 5th Draugai ir draugės, visi 
dalyvaukite šiame svarbiame susi
rinkime.

A. J. Pranaitis.
(100-101)

CHESTER, PA.
A.L.D.L.D. 30 kuopos susirinkimas 

įvyks pirmadienį, 1 d. gegužės, 8 
vai. vakare, Lietuvių Kliube, 338 E. 
4th Str. Draugai, malonėkite visi at
eiti, nes turime daug svarbių klau
simų aptarimui. Atsiveskite ir nau
jų narių.

Sekr. P. Kašarauskas.
(99-100)

BAYONNE, N. J.
PHILADELPHIA, PA-

A.L.D.L.D. 141 kuopa rengia drau
gišką išvažiavimą 14 d. gegužės, 10

HARTFORD, CONN.
Visi Hartfordo lietuviai dalyvau

kite “Laisvės” choro baliuje, kuris 
Įvyks subatoje, 29 balandžio, Choro 
svetainėje, 59 Park St. Įžanga 25c. 
Visus kviečia Rengėjai.

(98-100)

ko- 
įsi- 
tai

už
dainuoja Internacionalą Pirmo
joj Gegužės, savo klasės šven
tėj. Subėga kalėjimo sargai, 
viršininkai, bando sulaikyti, bet 
kalinių didelė vienybė, pasiry
žusiai laikosi

Gegužines Apvaikščiojimas
Gegužinės 1 d., 12 valandą 

įvyks darbininkų gegužinė de- 
' monstracija atvirame ore, 

j kampas 23th St. ir Avenue C.
O vakare, 7:30 vai. bus ma- 

susirinkimas svetainėje, 
po numeriu 10 West 22nri St. 
Įžanga visiems veltui.

Lietuviai darbininkai ir dar
bininkės raginami skaitlingai 
dalyvauti masinėje demonstra
cijoje ir masiniame susirinki
me.

Apvaikščiojimą rengia ben-
. Vienas iš po- dro fronįo komitetas.

į GATVES, | EILES GEGUŽES PIRMĄ
BALTI IR NEGRAI DARBININKAI PARODYKITE SAVO KLASINĮ SOLIDA
RUMĄ. KOVOKITE Už ŠIUOS SVARBIUS PUNKTUS ŠIŲ METŲ SAVO KLA

SES KOVŲ DIENOJE:
Už bedarbių ir socialę apdraudą.—Už paliuosavimą Tom Mooney ir Scottsboro jau

nuolių.—Prieš imperialistinį karą.—Už apgynimą Sovietų Sąjungos.

)

DEMONSTRACIJOS GATVĖSE 1-iną GEGULESI

Halsey St., 
visų tautų

THOMPSON, kur 1932 metais 
stracijoj dalyvauja visi darbi-

NEW YORK, prasidės 10 valandą ryte. Visų tautų darbininkiškos organizacijos dėkitės prie 
bendro darbininkų fronto ir dalyvaukite šioje demonstracijoje. Del platesnių informacijų 
žiūrėkite vietinėse žiniose.

f

BROOKLYN, N. Y.—Po demonstracijai bus masinis mitingas Arcadia Hall, 918 
arti Broadway. Geriausi revoliucionieriai kalbėtojai sakys prakalbas, dainuos 
chorai ir bus perstatymai iš klasių kovų. Pradžia 7:30 vai. vakare.
BOSTON, MASS.—Demonstracija ir alkanųjų maršas ant valstijos sostinės įvyks Boston Com- 
man, 1 d. Gegužės. Cambridge, Lynn, Brighton, Norwood dalyvaukite Boston Common. Pa
remkime bedarbius kovoje už jų reikalavimus, kurie bus įteikti laike demonstracijos valstijos 

pA g į -eizpisjd sofIov.ijsuovuoQ -inĮĮauiias

ĖASTON, Pa.—Demonstracija ir masinis mitingas Riverside Parke, Front ir Northamton Gat
vės, kaip 10 valandą ryte. Atvyks keli šimtai darbininkų trokais ir mašinomis iš mažesnių 
Lehigh Valley miestelių, iš Emaus, Catasaqua, Elliot Heights, Bethlehem taip pat ir Allen
town.

ELIZABETH, N. J. — Pirmos Gegužės masinė demonstracija įvyks ant Unidn Square, 3 
vai. po pietų, 7:30 vai. vakare koncertas ir mitingas Rusų Liaudies Name, 408 Court St.; 
įžanga 10c. Bedarbiai, su Bedarbių Tarybos kortomis įleidžiami dykai.
HAMTRACK, MICH.—Pranešimas LDSA 130 kp. narėms. Draugės, mes esam nusitarę Gegu
žės Pirmą susirinkti prie Yemans svetainės, 12:30 dieną, nes pirmą valandą pradėsim maršuo- 
ti. Taipgi jsigykit raudonus ribinus prie krūtinės prisisegti; bus didelio kukardo formoj. 
Draugės, palikit visus reikalus nuošalyj, o dalyvaukit darbininkų šventės apvaikščiojime.

130 Kp. Org.

JERSEY CITY, N. J.—r-Demonstracija bus atvirame ore, kampas Jackson ir Orien Avė. Prasi
dės 4 vai. po pietų. Iš čia maršuosime j Ukrainų svetainę, 160 Mercer St., kur bus prakalbos 
ir koncertinė programa. Lietuviai darbininkai darbuokitės, kad atsivesti kuo daugiausia daly
vių j šią demonstraciją.
NEW HAVEN, Conn.—Demonstraciia atsibus Central Green, 2 vai. po pietų. 8val. vakare; 
bus masinis mitingas su programa, Pulaski Hal 1, 607 State St. Bedarbiams įžanga veltui. Visų 
darbininkų pareiga yra dalyvauti šioje demonstracijoje.
NEWARK, N. J.—Demonstracija įvyks 1 d. Gegužės 4 vai. oo pietų, Military Park. Broad St. 
Tarptautinis maršas prasidės 3 v. po pietų iš Partijos raštinės. 7 Ch^rleton St. Gi lietuviai, 
gyvenanti žemutinėje miesto dalyje ismaršuos 3:30 vai. nuo 99 Van Buren St., 8-tą vai. vaka
re bus masinis mitingas ir prakalbos, Sokol Hali, 358 Morris Avė. Čia dalyvaus ir Sietyno 
Choras su savo jaunuolių grupe; perstatys vaizdą “Jūreivių Gyvenimas.”
PATERSON, N. J----Gegužinės apvaikščiojimas-Demonstracija prasidės 11 vai. iš ryto, nuo No.
3 Governors St. Visi lietuviai darbininkai dalyvaukite, kovodami už savo klasės reikalus.
PHILADELPHIA, Pa. — 12 valandą po pietų visi darbininkai susirinks ant REYBURN PLA
ZA. Nuo Reyburn Plaza maršuos į ONTARIO SQUARE 13 ir 
PIRMĄ GEGUŠĖS policija aptaškė darbininkų kraujų. Demonstracijoj 
ninkiški chorai ir darbininkų benas.
PITTSBURGH, Pa.—North Sidėj bus prakal bos Lietuvių Sūnų Draugijos Svetainėj, 818 Bel
mont Ave« Bus puikus jaunuolių programas. Pradžia 7:30 valandą vakare. Kalbės draugai 
Kaškiaučius, Abekas, Bimba ir jaunuolė Palta navičiutė.
SCHENECTADY, N. Y.-—-Demonstracija atsibus Pleasent Valley ir Crane Street; pradžia 4-tą 
vai. po pietų. Gi vakare bus parengimas su įvairiais pamarginimais ir šokiais. Lietuvių sve
tainėje, 703 Windsor Terrace; pradžia 7 vai. Parodykime savo klasinį kovingumą ^skaitlingai 
dalyvaudami demonstracijoj.

SOHO apielinkės prakalbos įvyks L.M.D. Svetainėje, 142 Orr Street. Pradžia 7:30 valandą 
vakare. Kalbės draugai Kaškiaučius, Abekas, Bimba ir jaunuolė Paltanavičiutė.
WORCESTER, Mass.—Išleiskime Alkanus Maršuotojus, dalyvaukime Gegužinės Apsvaikščio- 
jimuose. Alkani maršuotojai išeis iš Worcester b aland. 29 d., 9 v. ryte nuo Salem Square.

Gegužinė demonstracija bus gegužės pirmą, 2 vai. po p. ant Comman, prie Salem Square. 
Mitingai 7 vai. vakare, Belmont Hall, 52 Belmont St. ir Lietuvių svetainėje, 29 Endicott St.
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Pradžia 6:30 vai. vakare

Delegatai iš- j liai nužudė keturis draugus, 
i rinkta jaunuoliai: Plikiukas ir pasigrobę valdžią j savo ran-

GERA MUZIKA GRIEŠ 
ŠOKIAMS

siiii.i—daug daugiau ir 
tail) ant radio. Visi

kas. Baisi atmintis tebesi-

laukime, darbininkai, birželio! 
pirmos, kada ir taip labai varg-j 
stančius bedarbius past umtų ka-'

Gerbiama vietos ir apielinkcs visuo- i i , i; mene; 
Širdingai kviečiame atsilankyti i 

šį puikų mūsų parengimą, kur visi 
__ i sau malonaus pasitenkinimo.

ČIA BUS LAIMĖJIMAS
$10 AUKSU 

i’rtrukimas bus 10:30 vai vąk.

Tom Mooney Tag I 
Balandžio.

Lyriečiai ir ly 
visos dalyvaukite 
Jaunuoliai ir jaunuolės,

Laisvės Choro Veikimo

tojum bus draugas iš 
valstijų. Visi mūsų 
ska i lyto i a i daly vauk i te

mos dali išpildyt yra 
dėjus žydu darbininkų

daugiau. Mes suaugę turėtu
me atsikreipti prie savo jau
nuolių, o ypač merginų, kad 
padėtų šitą taip

i Rengia Am. Lietuvių Darbi
ninkų Literatūros Draugijos 

, 172 kuopa ir Lietuvių Darbi- 
f us'rin 'r^nhų Susivienijimo 47 Kuopa 
išrinkti 

šeri ninku
s atsibus 7 d.: 
’•ilminkai iri

valstijos vyriausybe ren- 
su pirmą dieną birželio

Tegu darbininkų klasės 
kumštis pakyia Washingtono ir 
A1 aba mo j, k i e k v i e n a n
miestvje ir mažiukam

: Skai-i

dejoje, 30 rl» Balandžio 
Nedėliojo, 30 d. balandžio, 2
1. po pietų Įvyks “Vilnies”

Į Brazauskas dalyvauti konfe
rencijoj, kuri bus laikoma New vaizduoja, kaip buvo kankin-

“Vilnies” Dalininku it 
i y t o u t S u s i r i n k i m a s e-

I

Penktpd., Baland. 28, 1933

Kodėl kiekvieno darbininko 
pareiga išeiti Į .gatves Pirmą
ją Gegužės? šitą klausimą tu
ri statyti sau kiekvienas dar
bininkas ir Į jį duoti teigiamą 
atsakymą, kad tai jo kla-tūS bū-! 
tinas reikalų gynimas. .

Scottsboro jaunuolių teismas; 
buvo prasidėjęs ir jaunuolį 
Haywood Pattersoną kapitalis-Į 
tų teismas pasmerkė mirtin.' 
Ta Decatur, Ala., scottsborie-i 
čių byla iškėlė ir parodė, kaip 
negrai yra persekiojami toj '.ai
sti joj.

Jaunuolis Pattersonas jau 
nuteistas sudeginti elektros kė
dėje ir dar aštuonis jaunuolius 
laukia žiaurus kapitalistų pa
sikėsinimas juos nužudyt’. Tom 
Mooney sept.v niolikti metai sė
di kalėjime. Kuomet buvo iš
reikalauta jam naujas teismas, 
tai dabar visokius manevrus 
teisėjas ir prokuroras daro, kad 

asmeniš-Mooney nepasirodytų 
kai teisme.

Vadinasi, kova su 
ir gvnimas politiniu 
yra vienas Gegužinės 
tracijų reikalavimų—p 
politinius kalinius.

Paimkime 
darbe 
kams 
n i jos 
giasi
bedarbiams pašalpų davimą per 
pusę sumažinti—Įvesti Comrni- 
sary Plan.

Visos kapitalistinės šalys, 
Jungtinės Valstijos, ruošiasi 
naiiją imperialistini karą.

Puslapis penktos

mes'moterų ‘ ir jaunimo organizaci- gijų delegatai turime išpildy-'ja prasidės lygiai 2 vai. po piet. Inos. Jaunuolių diena bus gė- j šiai Smetonos valdžios budė
jas. Demonstracijoj dalyvaus ti šį prižadą iki taško. Dar j ja prasidės lygiai 2 vai. po pieų.'gūžės 30 dieną, 
visu tautu darbininkų chorai ir 
bus dvi orkestrus. 

Turiu priminti 
demonstracijai is 
gautas. Taigi,

Taigi, išeidami į gatve 
padidiname kovą prieš alkį, už’ 
bedarbiams pašalpą, ir kad pla
čiau pradėti grumtis prieš ai-į 
gų kapojimus, išstoti prieš i 
ruošiamą imperialistini karą ir, 
būti pasirengusiais apginti dar-Į 
bininkų tėvynę—Sovietų Sąjun-Į darbininkai, gegužės 

j 12 vai., per pietus 
Įtraukime Į demonstraciją 
Reyburn Plaza!Mes, lietuviai darbininkai,' 

kurie gyvename Philadelphijoj; 
ir jos apielinkėse, susirinkime; 
gegužės pirmą dieną kaip 12 
vai. per pietus Į Reyburn P lažą! Į 
D e m o n s t r a tyviai išstokime'

kad leidimas
valdžios yra
visi lietuviai,' atlikti prideramai.

pirmą d.,'
b tiria is' 

ant |

M o h ilizac i n is Pa r en gi m as
Pirmai Dienai Gegužes
30 d. balandžio (nedėlioj) 

7:30 vai. vakare, Lietuvių Dar
bininkų svetainėj’, 920 E. 79th 
yra rengiamas smagus pvieš-

tančių gatvėmis. Lai žino bo
sni. kad mes nepriimsime rel

igijos ir bado sistemos.
reakcija; Ales, darbininkai/ dalyvauda- 
kahniUtjpj Gegužes demonstracijose ir 

demons- rnasiniuose mitinguose, suvie- 
dmojuoti nv<-jnie savo jėgas su milionais 

kitų darbininkų įvairiose šaly- 
a^aulio kraštuose, 
'įkabinkime v a 1 d ančios

Kanus jaunuolius. 1 s p l e s k i m e 
is valdančiosios klasės ran!■ ų 
Tom Mooney ir kitus politi
nius kalinius.

Prie demonstracijos rengiasi 
visos darbininkų organizacijo 
Komunistų Partija įtraukia 
bendrą frontą darbo unija

Mooncy paiiuosavi- 
. mo reikalu. Miesto Taryba 
. leido po visą miestą aukas rink- 
i ti. rfom Mooney konferencijoj 
Į visos organizacijos pasisako 
I per savo delegatus, kad suor-

i I gniiizuos po mažiausiai 5 rin- 
, kikus tai dienai. Lietuvių drau-

svarbų darbaI 
i. ’!

. . . Ii’ietes, visi iri 
“Tag Day.” Į 

čia bus Į 
puikiausia proga išsigar- 

geriau
Mūsų chore veikianti jau

nuoliai pradeda daugiau įsi- 
rinkikai traukti Į tarptautinio judėji-j 

i susirinkite 10 vai. ryte, 2030 (mo darbus. Praeitą susirinki- 
; Euclid Ave., Penterių Salėj. buvo pakeltas klausimas,

.... had choras prisidėtų prie kon- 
l Tom Mooney Masinis M?tin- ferencijoš, kurios užduotis bus 
I gas Slovėnų Auditorijoje

Pelnyčius vakare, 28 d. ba-į 
Į landžiu, Slovėnų Auditorijoje,! 
į 641.7 St. Clair Ave., yra Š'aukia-j-^ 
| mas platus masinis ;
i Tom Mooncy paliuosavimo
I kalu. Kalbūs visa eile naujų 

k a I b ė tu-, j u ii' ž y m i iintelektualų.

Vieta. 920 E. 79th St.
I) a r h a 11 i k ų T a r p ta h t i n ė s

Dienos Pamineįimas-
Apvai kščiojimas

Panedėlyj, Ii vai. ryte visi
E. 79th Streeto apielinkės dar- j7ls-į^ 
bininkai ir lietuviai čionai su-1 
sirinks ir maršuos i Public;

Trijų Veiksmų 
Darbininkiška 

Operetė

...........................

Stato Scenoje
Wilkes Barre
Aido Choras

Subatoje, 29 d. Balandžio-April, 1933
Junior High School, North M ain Avenue, Scranton, Pa, .

PRADŽIA 7:30 VAL. VAKARE ’ ĮŽANGA 50c ir 75c YPATAI, VAIKAM 25c '

Wilkes-Barre Aido Choro vėliausias paveikslas, kuriam mokytojauja Darata Zdaniūtč

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 jie perstatys pilnai tinkamai. . * i

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

Kviečia Bendras Komitetas.

mem iiibiiibiiibhibiihaDETOHlIHIIMĮIHBIIIBIIIBIIHwjni^mwdUHUHnuinra IIIEIIIBIIIBHIBIIIBIHBHI

Haven, Conn.
Reikia tarti kelis žodžius 

lapie mūsų choro rūpestingą 
ruošimąsi prie operetės “Inkvi
zicija.”

Šis dramatiškas veikalas iš 
(Lietuvos fašistinės valdžios 
budelių veikimo yra apvilktas 
gera muzika. Operetėj yra 
duetų ir šiaip Įvairių dainų.

I ta Ona šmeigauskaitė. Tai bai
sūs vaizdai atsispindės stato
mo j operetėj.

Jau buvo kelis kartus “Lais
vėj” rašyta apie operetę; tad 
daug vietos nenorėdama už
imti, ’ patariu visiems matyti 
šią puikią operetę, kuri bus 
suvaidinta balandžio 30., Ke
vin Barre svetainėje, 7 :30 vai. 

Visi atsimename, kaip betei-! vakare.

DIENOMIS Į

GREIČIAUSIAIS PASAULYJE LAIVAIS

ĮVYKS SUKATOJE

29 Balandžio-April, 1933
! Svetainėje 37 Si.

Bus skanių valgių ir gerjmų. Tat 
skaitlingai atsilankykite ir tuomi pa- 
remsite viršui minėtas organizacijas.

Kviečia Rengėjai.

Sunaikinamas Peršalimas '
su Nebrangiu Vaistu

“Mano trijų metų sutins susirgo di
deliu peršalimu. Aš ištepiau Pain- 
Expelleriu su alyvų aliejum jo kru
tinę ir pečius. Sekantį rytų peršali
mas buvo jau visiškai pranykęs. Aš 
rekomenduoju Inkaro Pain-Expelle- 
rį gydymui nuo persišaldymo, skau
damų muskulų, sustirusių sąnarių ir 
geliamų kojų pėdų.’’

Travis, Staten Island.
D.

PHILADELPHIA, PA.

Sovietų Mineralinių
V antienų

NARZAN IR BORJOM
Dabar galima gauti

J. GEGŽNĄ
412 W. Susquehanna

Taipgi pas jį galima gauti 
vietų žuvų. Tai puikiausios rū 

sies kenuotos žuvvs.

pas

Avė.

ir So-

•J* (w,mi* ——-nu —m—— m — in —nf —— m — 

! j « I

j Sergančių Vyry ir Motery!
! Chroniškos Ligos Gydomos

! I Šiandien atei-

i M

•kite delei savo1 
sveikatos 
rimo, o 
bus išaiškinta, 
kaip jūs fiziš
kai stovite.

Odos Nušaše- 
jimai, Nervų 
Ligos, Abelnas 
Si i' 1 p n u m ai s, 
Skilvio, Žarinų 

ir Mėšlažarnčs Ligos, Nervų įde
gimas bei Reumatiški Nesveiku
mai.

i Kvėpuojamųjų Kanalų ir Kitos 
• ligos yra sėkmingai gydomos nau- 
įjoviškais, moksliškais būdais.
I X-Spinduliai, Kraujo Ištyrimai, 
| Laboratoriniai Tyrimai, Serumų 
į bei čiepų Įšmirkštimai.
| Prieinama Kaina

Sąlygos pagal jūsų išgalę 
Ištyrimas ir Patarimas Veltui 

Kalbame lietuviškai

OR. ZINS 
110 EAST ISA SI. K. T.
Tarp 4th Avė. ir Irving Place 

Įsisteigęs 25 metai , 
Valandos-^ AM. iki 8 PM.;

o Sekmadieniais* 9 AM. iki 4 PM.

išty- 
jums

BREMEN-EUROPA
Specialiai traukiniai stovinti šalimais 
garlaivio Bremerhavene užtikrina 

patogiausią kelionę į LIETUVĄ.

GREIČIAUS1S KELIAS 1 SENĄJĄ TĖVYNĘ
Informacijų klauskite pas vietinius agentus, 

<u*bci

NORTH GERMAN LLOYD
57 BROADWAY - NEW YORK

H. Belsky Te! 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 

1 ir kitokius šaltkalvystės 
t darbus

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

TELEFONAS ATDARA DIEN4
Pulaski 5-1000 IR NAKTĮ

NAUJAUSIOS MADOS

Flushing Russian and iumsb Baths, inc
M. TEITELBAUM. Manactterh 

ĮŽANGA DIENĄ IR NAKTĮ 50c SUBATOS VAK. 75« 
Antroj klasėj lašais išsimaudymas ir miegojimas pei 

visą nakti ant trečiu lubų, ėringam kambary—35c 
Naujai perdirbta Rusiškai-Turkiška Pirtis su moder
niškais pagerinimais. Įtaisyta didelis plaukimui prū 
das su šviežiu vandeniu. Lapuotos vantos išslpėnmuL 
veltui! MOTERIMS PANEDfiLIAlS IR UTARNIN* 
KAIS, nuo 10 valandos dieną iki 12 vai. vakare. Trys 
gariniai kambariai delei išsipėrimo: Rusiškas, Tur
kiškas ir garo vanojimosi kambarys. Taip pat RES
TORANAS su. geriausiu garantuotu patarnavimu.
29-31 Morrell Si, tarpe Cook ir Devetoise Streets
TIES BROADWAY IR FLUSHING AVENUE. BROOKLYN. N'. Y

KELRODIS; B. M. T. eleveiteriu; išUpt ant Flushing Ave. stoties 
T. subway—išlipt ant Mofitrose Avė. stoties; visais 

Broadway karais—illipt ant Flushing Ave

JUOZAS KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Oratorius

Pennsylvania ir New Jer
sey valstijose

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

1439 South 2nd Street 
PHILADBL PHIA, PA. 

Telefonai: Bei]—Oregon (116 
Keystone—Main 1417

oi
K
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SUSIRINKIMAIĮ LDSA Narėms ir

PRAMOGOS

rooklyn, N. Y. Kai- i T . Į
jaunuole a Kairiu- Laisve Gaunama ant; JONAS STOKES

Sekančių Stočių

PAJIEŠKOJIMAI

st.
St.,

(99-100)

(99-101)
New Yorke

PARDAVIMAI

• demonstraciją

TELEGRAMA!

I Virginia Ham Vakarienė ushwick

INTEREST

v

60 y ( ars or 
SUCCESSIVE 
DIVIDENDS

Bet tai nereiškia, kad tas 
pri- 

Paduos į ape-

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau Ūmias ir chroniškas vyrų ir 

moterų linas kraujo ir odos 
Padarau ištyrimus kraujo ir šltpumo

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

New York, N. Y.
Valandos Priėmimo: .

Ryte nuo 10 iki 1. Po pietų nuo 3 
iki 9 vai. vakare

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

išstoti prieš

Jeskevičiūtė ir Tauras

v

Ofiso valandos nuo 1 
nuo 6

at- 
gy- 
te-

Puslapis šešta*

Šiandie “laisves” Svetainėj Prisirengimas; Baltieji šovinistai
Prie Gegužines; Prakalbas Sakys Btiknys, j D,skriminu«ia Negrus Simpatikėms

Socialistą Partijos Miesto Komitetas Atmetė Bendrą Ge
gužinės Demonstraciją

Šiandien, 8 vai. vakare, “Lai- į Darbininkai susirinks dvie- 
svės” svetainėj—didelės pra-Juose svarbiausiuose punktuo- 
kalbos apie Pirmąją Gegužės j se: 1-ma divizija susirinks 
ir prisirengimas prie didžiulės i West 41 St., Bryant Park, 10 į 
demonstracijos, kuri įvyks at-i vai. iŠ ryto ir 2-ra divizija—j 
einantį pirmadieni New Yor- Battery Parke 
k e. . ‘tus.

Lietuvių darbininkų organi- j maršuoti 
zacijos rengiasi masiniai da- jval. po 
lyvauti savo klasės šventės iriSquare. 
kovų dienos paminėjime.

Lietuviškai penktadienio mi
tinge kalbės V. Tauras ii’ Buk- 
nys ir angliškai A. Jeskevičiu- 
tė. Jie aiškins Gegužinės is
torinę reikšmę ir dabartinę pa
dėtį.

Kas dabar gali nesirūpinti 
rytojum, kuomet darbų vis 
mažiau tegalima rasti, miestas 
pašalpas mažina, doleris 
pinga ir už jį vis mažiau 
venimui reikalingų daiktų 
galima nusipirkti?

Taigi visi būkite prakalbose.
New York© darbininkai pa

skubintu tempu prisirengia 
prie demonstravimo darbinin
kų klasės solidarumo ir kovų 
prieš išnaudotojus.

Pirmosios Gegužės Bendro 
Fronto Komitetas kelis kartus 
kvietė Socialistų Partiją bend
rai rengti demonstraciją. Jiem 
buvo siūlyta bendro fronto 
obalsis: viena klasė, viena de
monstracija, tačiaus Socialistų 
Partijos miesto komitetas ga
lutinai atmetė bendrą geguži
nės apvaikšciojimą.

Šiemet New Yorke demon
stracija bus milžiniškai dide
lė. Aidoblistai jr kairesnieji 
socialistai, susispietę į Progre- 
syvlško Darbininkų Veikimo 
Konferencijos organizaciją, su
sidėjo su Komunistų Partija 
bendram Gegužinės minėji-1 
jimui.

Užvakar kas tai užpuolė 7 
metų mergaitę Frances Tropas- 
so, tikslu žaginti, po num. 345 
Park Ave., Brooklyne.. Mergai-' 
tė įbėgo j skiepą pasiimti ‘bolę’. j 
Koks tai vyras užpuolęs ją skle-' 
pe. Mergaitė paspruko apdras-' 
kyta. Tuoj buvo pranešta poli-i 
cijai. Sugužėjo daugybė poli
cijos, bet nei mažiausio ženklo 
nerado, kad kas nors būtų tame; 
skiepe. j

Po šitam nuotikiui kapitalis-i 
tų spauda tuoj 
si tikimą, kur 

i gras nužudyme 
1 aitės. Negrui 
'jis tikslu žaginti užpuolęs' mer-i? 
gaitę ir ja nužudęs. i.

, Tai 
i tikslas 
1 grus.z

Draugės, Rengkimės prie 
Pirmosios Gegužės

LDSA 1-mo Apskričio Ko- 
.mitetas atsikreipia į visas na- 
ires ir simpatikės su paragins
imu skaitlingai dalyvauti Pil
amosios Gegužės apvaikščioji
me.

Draugės, mes esame o'rgani- 
Įzuotas kūnas; mūsų organiza- 
Įcija visuomet dalyvauja darbi- 
Ininku klasės iškilminguose ap- 

prisega kita at i vaikščiojimuose, bet to . nepa- 
apkaltintas' ne-lkanka’ kad tlk mes v,enosI)da- 
TTelen Ųtorlpr’ i gautum demonstracijoj. Rei- 
nrimpX pasivadinti, kad su mumis

Įeitų ir simpatikės. Kiekvie
na iš mūsų turime pažįstamų 

baTtų šovinistu 'ir pritarėjų, itai paraginkime 
ir jas kartu su mumis eiti ap
vaikščioti Pirmąją Gegužės.

Mes, brooklynietės, susirink
sime “Laisvės” svetainėje 10 
vai. ryte ir su LDSA 1-mo

2-ra divizija—j
• 12 vai. per pie- 

Abidvi divizijos pradės 
tokiu laiku, kad 2; 
pietų būti Union j 
Rytinėj Union Aikš

tės pusėj, E. 17th St., susirinks!, 
darbininkų vaikučiai-pionie- 
riai, kurie prisidės prie demon-' 
stracijos.

Demonstruos ir Lietuviai 
Amalgameitai

Šioje Pirmosios Gegužės de
monstracijoje oficialiai daly
vaus ii’ Amalgameitų Unijos 
lietuvių 54-tas skyrius. Drau
gai amalgameitai rūbsiuviai 
turės ir savo iškabas. Visi 
amalgameitai yra šaukiami su
sirinkt 10 vai. iš ryto prie 
126-133 University Place, arti 
Union Square, New Yorke.

Demonstracijoj bus nešama 
apie 60 didžiulių atvaizdų; 
tai paveikslai imperialistinio 
karo, raketierinės kapitalistų 
politikos, didėjančio alkio, pa
kilusio iš kapitalistų klasės | pjautuvą — komunistų emble- Bedarbė ir alkis spaudžia mi- 
viešpatavimo, hitlerinio fašiz-imą. Tas daug sukėlė sąju-. Jionus. 
>no drakonas ir daugiau įvai-, džio buržuazijos rateliuose, 
rių atvaizdų, kuriuos pagami-

bjaurus
ir propaganda prieš ne-
Kur koks žiaurumas at

sitinka, tai pirmiausia puola
ant negrų ir juos kaltina viso
kiuose nusikaltimuose.

Kovą prieš negrų diskrimi
navimą reikia didinti ir vesti 
kiekviename darbininkų judė
jimo fronte.

Komunistų Emblema 
Rockefellers Buildinge

BRONX, N. Y.
ALDLD 23-čios Kuopos susirinkimas

ALDLD 23-čios kp. susirinkimas 
įvyks sekmadienį, 30 d. balandžio 
(April), 10 vai. ryte, pas P. Olek, ! 
1517 Charlotte St., Bronx, Apt. 3E , 

: Visi nariai būkite laiku, ir atsives- j 
kite naujų narių. Važiuojant iš i 

i down-town reikia važiuoti subway, su i 
užrašu Bronx Park, iki Freeman St.

Valdyba.

CENTRAL BROOKLYN, N. Y.
ALDLD 24-ta kuopa rengia svar

bias prakalbas, kurios įvyks pelny
čio je, 28 dieną balandžio (April), 
1933; Aleksiejaus svetainėj, 33 Hud
son Avenue C. Brooklyn, N. Y. Kai- i 
bes F. Abekas ir ( 
tė. Deklamuos mažos mergaitės, ir 
bus kitokių pamargnimų.

Įžanga veltui; visus kviečia
Rengėjai.
(99-100)

Apskričio vėliava iš ten visos 1 ciaus seniaus 
kartu eisime į demonstraciją.

Reikėtų, kad visos Brookly- 
no ir jo apielinkės kuopų na
rės ir simpatikės susirinktų į 
“Laisvės” svetainę, tai mes ga
lėtume sudaryti didesnį būrį.

Mes paprastai skaitlingai 
apvaikščiodavome savo kovos 
dieną, bet mes linkę manyti,

•kad šiemet daug daugiau lie- 
! tuvių moterų dalyvaus savo

PAJIEŠKOJIMAS
Pajieškau brolio Kazimiero Lap- 

gyveno Waterbury, 
j Conn. Iš Lietuvos paeina iš Givaka- 
I rų kaimo, Kupiškio parapijos. Kas 
žinot, meldžiame pranešti arba pats 
atsišaukit, nes turiu labai svarbų 
reikalą iš Lietuvos. Taipgi pajieškau 
Petro Tuciaus iš to pačio kaimo,. Se- 
niaus gyveno Buenos Aires.

Alfonsas Laucius, 71 Newbury 
Auburn, Maine.

žymus meksikonas artistas- 
tapytojas, Diego Rivera, kuris 
piešia įvairius paveikslus nau-. klasės šventės apvaikščiojime. 
jai pastatytame Rockefeller)© į Todėl daugiau turėtų dalyvau- 

i Center RCA, nupiešė kūjį ir ti, nes šiemet vargas didesnis.

Vienas būdas gintis 
Inuo bado, į kurį kapitalistai 

rių atvaizdų, kuriuos pagami- Į Rockefelleris — didžiausias skandina biednus žmones, tai 
no John Reed Kliubo artistai, milionierius, ir čia jo išfunduo- organizuotis, vienyti spėkas ir 

Vakare, po demonstracijai ,tame puikiausiame New Yor- bendru frontu 
Brooklyn© darbininkų organi- ko bildinge komunistinė em- skriaudikus, 
zacijos rengia didžiulį masi-. blema nupiešta ant sienos.
-iį mitingą, kur bus sakoma Į Kuom tas viskas baigsis, da- 
prakalbos ir duodama puiki Į bar negalima pasakyti, 
koncertinė programa. Mitin-Į 
gas bus Arcadia flail, 918 
Halsey St. arti Broadway; 
prasidės 8 vai. vakare.

Lietuviai darbininkai, kaip , 
demonstracijoj, taip ir šitame

Šiandien Bedarbių 
Demonstracija

Taigi, draugės, padėkime į 
šalį visus kitus reikalus tą die
ną ir būriais, su savo vėliavo
mis^ traukime darbininkų 

j—Pirmosios Ge
gužės apvaikšciojimą.

LDSA Lmo Apskričio 
Komitetas.

New Yorko bedarbiai \ šian-j 
mitinge turėtų labai skaitliu- dien susįrinks prie Home Relief 

i gai dalyvauti.

Bosy Šnipai Užpuolė Streikieriy Mitinga;
Tris Darbininke Skaudžiai Seddė

; Jau trečia savaitė eina Equi- susirinkimą, 
įable Bag Co. darbininkų gĮ 
Streikas. Visi darbininkai me- ! 
tė darbą ir reikalauja pakelti 
jiem algas 5 centus ant dole
rio ir pripažinti streikierių 
dirbtuvės komitetą. Didelė 
dauguma streikierių yra mer
ginos.

Streikieriai masiniai pikie- 
tuoja ir laikosi vienybėje. Po
licija ir kompanijos mušeikos 
kelis kartus atakavo pikietnin- 
kus. Pereitą savaitę policija 
užpuolė streikierių pikietą ir 
areštavo 37 darbininkus.

Pereitą trečiadienį, 1
džio 26 d., streikieriai laike ! laimėti kovą.

PAJIEŠKOJIMAS
A.š, Marijona Piškinyte, po vyru 

Kučiene, pajieškau savo brolio An
tano Piškinio paeina iš Lietuvos 
nuo Ukmergės Apskričio, Gelvonių 
valsčiaus, Zeviniškių kaimo. Pasku
tinis laiškas nuo jo aplaikytas iš So
vietų Sąjungos. Kas žinote ką nors 
apie jį praneškite šiuo antrašu: M. 
Kučiene, 560 Grand Street, Brooklyn,

PARSIDUODA dvi gazolino stotys.
Gera proga pirkti. Biznis geras, 

stotys pirmos klesos. Vėliausi įtai
symai, parsiduoda Sunoco gazolinas. 
Del platesnių informąęijų kreipkitės 
pas Ridgewood Cęntėr Service Sta
tion, Oak Street and Franklin Ave., 
Ridgewood, N. J.' 1 ‘ ’

(95-100)

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokią Rusią Šviežus Valgiai, Gaminami 
lietuvišku ir Amerikonišku Stilium 

8YKI ATSILANKĘ PERSltlKRINSIT 
Pabandykite I 

SAVININKAI MARGIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisves” Name

BROOKLYN. N. T.

Bedford Avenue 
Bedford Avenue 
Berry Street 
Grand Street 
Grand Street 

Grand Street

Brooklyne:
136 Irving Ave. 
1538 Dekalb Ave.
So. 4th and Havemeyer Sts. 
Bedford Ave. and So. 5th St. 
187 
223 
222 
135 
287 
350
Marcy Ave. and Grand 
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

Allen ir Canal St.
Bowery 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

FOTOGRAFAS
Aiuomi pranešu savo koštu ma
riams, kad perkaliau savo studiją 

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

Nauioj vietoj 
studija daug 
geriau įrengta, 
todėl paveikslai 
padaromi k u o- 
puildausL

JONAS STOKES
K12 Marion St., kampas Broadway 

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

KOJŲ LIGOS
Gąrankšėiuotes kraujagyslės, 

skaudūs kojų ir kulnelių sutinimai 
iš priežasties kraujagyslių įdegi
mo, kojų nuvaromas ir “sunku
mas”, reumatiški kojų skaudėji
mai, kojų pūliuoja'nti skauduliai, 
niežtinčios kojų ekzymos—visi šie 
nesveikumai dabar yra I gydomi 
Kairiausiais vokiškais • būdais be 
op^acijų.

Wr-vetys specialistas New Yor
ke apyubežiuoja savo praktiką 
vien tik gydymui kojų ligų: Dr. 
Otto Meyer, 208 West 54th St.; 
jo ofiso valandos yra kasdien 
(apart nedėldieu.’ų) nuo 2 iki 6

Telephone, Evergreen 6-5810

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

Biuro, 78th St. ir 1st Avė. rei
kalauti žmoniškesnės pašalpos. 
Nežiūrint i didėjanti skurdą ir 
kad vis daugiau bedarbių šei- j 
mynų ir pavienių bedarbių. 

! kreipiasi su reikalavimais pa-Į 
! šalpų, miesto valdžia pasky- | Kliubo Našlių ir Gyvanašlių 
j re tik $4,000,000 bedarbių j rengiama vakarienė, Liet. Pi- 

N. 197 Humboldt šelpimui šiam mėnesiui. ■ liečiu Kliube, 80 Union Avė., 
Bedarbiai atsisako badauti Brooklyne, subatoj, balandžio 

ir stoja j kovą už maistą ir 29, 1933; pradžia nuo 7 vai. 
pastogę ir teisę gyventi. Pa-'vakare.
staruoju laiku ir lietuviai be- j Piliečių Kliubo našliai ir gy- 
darbiai subruzdo organizuotis.- vanašliai nusprendė parodyti 
Tai geras pavyzdis. Tad ir Brooklynui, kokį bankietą jie 

i ateityje bedarbiai rūpestingai gali surengti. Juk kas gi ge- 
I organizuokitės. jriau už našlius ir gyvanašlius

i gali nusimanyt, ko ir kam rei
kia? Buvę “singeliais” vėliau 
vedusiais, o dabar vėl “singe- 

Iliais,” tik jie gali pilnai su- 
Draugai ir draugės, kuriems 

yra paranku ateiti vakarais į 
raštinę ir kurie jau-

Brooklyne. J susirinkimą 
; bosai atsiuntė šnipų ir mušei- 
! kų, kurie iškėlė muštynes. Po- 
■ licija gavo prikibti ir išdras- 
' kyti susirinkimą. Trys darbi- 
; įlinkai buvo skaudžiai peiliu 
i perpjauti. Paul Landow ran- 
I dasi St. Catherine’s ligonbutyj 
| su perpjautu pilvu. 
! Poiner perdurta 
James Readonui 
ranka.

Markui 
krūtine ir 
perpjauta

Mūsų Butina Pareiga

Nežiūrint visų užpuolimą

Lietuvių Amerikos Piliečių Į SAVINGS BANK 
" ' GRAND ST. AT GRAHAM AVĖ.

Brooklyn

Nuošimčiai bertainiui baigiantis ©0į 
kove) 31, išsimoka balandžio 15 0

d. kainoje —----------
metiniai

BANKING CT MAIL

VOKIETYS SPECIALISTAS
Kraujo, odos, šlapinimos ir 

gimdymo organų
DR. M. FILURIN 

215 E. 12th St.
Tarp 2nd ir 3rd Avės 

NEW YORKE 
Valandos nuo 10 iki 1

Nuo 4 iki 8 
Nedėliom nuo 10 iki 1

Odos ligos gydomos su X-ray ir 
patinusias gyslas įčirškinimais

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.

NOTARY 
PUBLIC

TEL. STAGG 
2*5043

INC
prast visus. Ir į savo bankie- 
tą vakarienę ir šokius) jie | 
kviečia visų kategorijų brook-1 
lyniečjus R’ užtikrina pilną pa- 
sittenkinimą visiems.

Įžanga vagarienei ir šokiams 
75c, tik šokiam—vyram 35c, 
moterims 25c; orkestrą V. Re-

rtačiaus darbininkai tvirtai lai-i laisvės 
balan--1 kosi vienybėj prieš bosus, kad 'čiatės esanti sąžiningi darbo 

klasės veikėjai, ir turite sim
patijos toj linkmėj, tai čia. mes 

, turime progą pasirodyti ne žo
džiais, bet darbais. Prisiruo
šimui prie apvaikščiojimo Pir-' tikevičiaus. 
mos Gegužės, reikia išplatinti 

; daugelis lietuvių ir anglų kal
bose išleistų lapelių, kurie ran- 

idasi “Laisvės” raštinėj; taipgi 
; nemažai randasi ženklelių 
• (guzikėlių), specialiai paruoš- 
j tų delei Pirmos Gegužės, ku
rie reikia stengtis pardavinėti.

Pnci <vOs badavimo laipsnio.
• UI vvillyIllCvfiy 1 lidl |Kuomet dirbančiųjų labai sun- 

rengimas del Gegužinės TiXSS 
bedugnę. Darbininkai gali 
apsiginti nuo sunkėjančios pa
dėties, organizuodamiesi j re
voliucines unijas ir bedarbiai 
į Bedarbių Tarybas.

Šios prakalbos ir rengiamos 
tuo tikslu, kad rikiuoti darbi
ninkų jėgas kovai prieš išnau
dotojus, už bedarbiams pašal
pą, prieš . ‘ 
tinkamam prisirengimui prie 
Gegužinės demonstracijos.

Vietinis.

Už Geriausią Pyragą Gaspadi- 
nėms Premija *■

Bankieto ^Komitetas: Org. 
J. Augūpas, Pirm. K. Vilkas, 
Sekr. Steponaitis, iždin. O. 
Mašinauskaitė (Verečkienė).

Ęliubo Gaspadprius S. Ma
siulis, Pašalpos Skyrjaus iždi-

Telefonas: Stagg 2-9105

DR. A. PETRIKĄ 
į , ! (PETRICK) ■. . . 
DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4th Street 
Brooklyn, N. Y.

X-Spindulių Diagnoza 
Gazo Anestetiką

Valandos: nuo 9 ryto 
iki 8 vai. vakare 

Penktadieniais ii’' šventadieniais 
tik susitarus

MATHEW P. BALLAS 
(Bl ELfiUSK AS) 
G R A BŪRIUS 

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

MUSU ĮSTAIGA ATLIEKA SEKANČIUS DARBUS: 
MIRUSIUS. PARVEŽAM IŠ VISU ŠĄL1U, IR IŠ ČIA 
PASIUNČIAM Į KUR KAM REIKIA. TURIM PRIVATIŠKĄ 
PIRMĄJAI PAGALBAI AMBULANSINĮ AUTOMOBILIŲ, 
KURIUO PATARNAUJAM NUVELTI Ų LIGONINĘ IR 
PARVEŽTI. TURIM MOTERĮ MIRUSipMS MOTERIMS 
prižiūrėt!, duodam' gražia, VIETĄ. SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS Į MUS, O MES 
KUOGERIAUSIAI PATARNAUSIM. , . . <

1 MŪSŲ RAŠTINE ATDARA DIENĄ. IR NAKTL MŪSŲ 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.

jie turi 
Geguži- 
F. Abe- 
apie di-

apie grę-

Šiandien vakare C. Brookly- 
ne didelės prakalbos prisiren
gimui prie Gegužinės demon
stracijos. A. Kairiutė kalbės 
angliškai apie jaunuolių sun
kią padėtį ir kodėl 
skaitlingai dalyvauti 
nės demonstracijoj, 
kas kalbės lietuviškai 
dėjančią bedarbę,
siantį naują imperialistinį ka
rą ir Gegužės Pirmąją-pasau- 
linę darbininkų šventę.

Prakalbos įvyks Aleksiejaus 
svetainėj, 33 Hudson Ave., C. 
Brooklyne, balandžio 28 d., 
7:30 vai. vakare.

Central Brooklyn© darbinin
kų padėtis labai skaudi. Retas 
kuris turi darbą ir jei kurie 
dirba, tai algos taip numažin-

iTodėl, draugai, liuoslaikiu už-pinkas A. Lėlius.
Įeikite į “Laisvės” raštinę ir j__________
i prisidėkite prie bolševikiško p ‘i’ - į j IMnraamc Yni 

algų kapojimus ir • darbo, išplatinime lapelių beUrnie,vhV’ hdU
pardavinėjime ženklelių. In-! tas už Žmogaus Suvažinėjimą 

'formacijos, kur juos platinti, 
bus suteikiama raštinėj.

Prisiruošimui prie Pirmos 
Gegužės Komisija.PARSIDUODA

Parsiduoda vienas iš dviejų biz
nių, restaurantai ir sykiu gėrimų už
eigos. Biznis abejose vietose eina 
gerai. Parduosiu tą vietą, kurią pir- 
kikas pasirinks. Viena yra su na
mu, antra be namo. Parduodu to
dėl, kad vienas negaliu dviejų vietų 
tinkamai vesti. Prašome greit atsi
šaukti šiuo antrašu: 564’Wythe Ave.
Brooklyn, N. Y. (100-105)

MIRTYS — LAIDOTUVES

Teisėjas Black priteisė, kad 
Pierpont Morganas, didžiau
sias bankininkas, yra kaltas 
už žmogaus suvažinėjimą, nes 
jo automobiliaus važiavimas 

į gatve nebuvo tvarkus. Morga-
Lina Kalpakoff, 65 metų, ną skundė tūlas H. A. Baugh.

71 Grattan St., mirė bal. 25 d.
Bus palaidota bal. 28 d. Alyvų multi-milioiiie'rius mokės 
kalno kapinėse. | teistus $37,500

Laidotuvių apeigomYūpinasi piacijos teismą jr tą nuosprendį 
graborius J. Garšva. Įgali panaikinti

Telephone, Btagą 1-4401

RADZEVIČIUS
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue)

BROOKLYN, N. Y,

402

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

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

arti Grand Street-
Telefonas Evergreen 6*3959 

iki 4 kas dies, ssredoms ir subatoms 
iki 7:30 vai. vakarais.

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenne J 

Kampas E. 23rd St

NEDALIOMIS 
Nuo 10 iki112 vai. ii ryto




