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Drąsus Kovotojas. 
SSSR Laimėjimai. 
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Rašo D. M. šolomskas

Balandžio 26-tą dieną sukako 
lygiai 50 metų draugui Semio
nui Michailovičiui Budenniui, 
raudonos raitarijos vadui. Bu
denni gimė 1883 metais, pietų 
Rusijoje, biednoje kazoko šei
mynoje. Jo tėvą išnaudojo tur
tingi kazokai Dono srityje. Pat
sai Budenni, 9-nių metų būda
mas, jau pradėjo dirbti pas ka- 
zokus-buožes. 1903 metais jis 
buvo paimtas i caro armiją. Ca
ro armijoje su pertraukomis iš
buvo iki revoliucijos.

Budenni buvo karuose Rusi- 
jos-Japonijos 1904 ir 1905 me
tais, imperialistiniame kare — 
1914-1918, prieš austrus, vokie
čius ir turkus. Jis pasiekė pa- 
oficieriaus laipsnį.

Po bolševistinio perversmo 
Budenni stoja į Sovietų pusę ir 
gina darbininkų ir valstiečių 
užkariavimus. 1918 metais jis 
iš mažo būrio raitelių išauklėja 
pulką iki 1,500 kardų. 1919 me
tais įstojo į Komunistų Partiją. 
Laike piliečių karo Budenni at
sižymėjo drąsa ir sugabumu, 
sumušdamas galingiausius prie
šus.

Kada generolo Denikino ar
mijos buvo ties Oriol miestu, 
tai baltųjų raitarijos koman- 
dierius generolas škuro davė 
įsakymą: “Aš nusprendžiau su
mušti Budennio raitelius: trys 
baltųjų raitelių korpusai priva
lo sunaikinti juos. Raudonieji 
raiteliai turi būt sunaikinti!” 
Bet baltieji neatsiekė savo, Bu
denni su raudonaisiais kovoto
jais ties Voroniežiaus miestu 
užpuolė ant generolo Škūro ir 
Momontovo raitelių ir skaudžiai 

- • juos sumušė, tūkstančius iš* 
mušdamas ir suimdamas į ne
laisvę. Baltieji bėgo, palikę nu- 

> klotą lauką lavonais, kanuoles, 
kulkasvaidžius ir kitus ginklus.

50-m,etinių sukaktuvių dieno
je drg. Budennį sveikino pra- 

t dedant Sovietų Sąjungos Komu
nistų Partijos Centro Komitetu 
ir baigiant fabrikų darbinin
kais. “Pravda” ir kiti laikraš
čiai pašventė špaltas jo biogra
fijai ir Raudonosios Raitarijos 
istorijai. 1932 m. Budenni bai
gė Raudonosios Armijos karo 
akademiją. Mokintis jam pri
siėjo, turint gilų praktikos pa
tyrimą.

Dr. A. Petriką “Naujoje Ga
dynėje” rašo apie ALDLD pra
eitį. Jau vienas faktas, kad jis 
nuėjo į ALDLD griovikų ir iž
dų grobikų organą, parodo, kad 

* ne ten pataikė. Kas vėlina or
ganizacijai gero, tas gali gauti 
vietos ir mūsų draugijos orga
ne.

Mano aprašyme galėjo būti ir 
nedateklių, n e d a s kaitliavimo, 
bet už tai pas Dr. Petriką yra 
perskaitliavimai. Jis rašo pa
siremdamas “Atmosfe roję” 
priedu, kuris ne visai atatiko 
tiesai. Pas mus yra ALDLD 
archyvas—knygos ir jos parodo 

; ką kitą.

t Vien šešios didžiulės kuopos, 
būtent 1, 2, 6, 18, 30 ir 59 į 

± vienus metus, tai yra 1920 me
tais paaugo ant 495 narių, kaip 
knygos rodo. Pirma kuopa 
1919 metais turėjo 162 narius, 
o 1920 jau 391. 18 kuopa tu
rėjo 20 narių, o 1920 metais 71 
narį. Niekas neužginčys, kad 
ALDLD labiausiai išaugo 1920 
metais. Tą žino Petriką, o dar 
geriau nariai, kurie tais metais 
tvėrė kuopas. Philadelphijoje 
1919 metais buvo viena kuopa, 
o 1920 metais jau net penkios.

Dar daugiau pas Dr. Petri- 
ką netikslumo, kada jis cituo-

* ja Perkūno laiškus, būk mes ką
• bendro turime su jo laiškais! 

Kokis pateisinimas eiti organi-
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Valdžios Brutališkumas 
Prieš Mainierius

AVELLA, Pa. — Nuo 1 
d. balandžio kovingai strei
kuoja mainieriai po vado
vybe Nacionalės Mainierių 
Unijos prieš anglies baro
nus ir jų išnaudojimo sąly
gas. Kapitalistinė’ valdžia 
be oficialio karo stovio pa
skelbimo, jį vykina gyveni
mam Jau devyni kovingi 
mainieriai areštuoti ir palei
sti ant laisvės tik užstačius 
po $2,000 kaucijos.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Boston, Mass. — Duonos 

kepaliukas jau pabrango 
ant vieno cento. Marški
niai, kurie buvo $1.50, da
bar jau $1.75. Roosevelto 
“gerlaikis.”

Vienna. — Kunigaikštis 
Otto šaukia, kad Austrija 
atliks istorinę misiją, ir ji 
eis Vokietijos fašistų pėdo
mis.

Istanbul.—Tarpe Graikijos 
ir Turkijos pasirašyta pre
kybos sutartis. Gal tą seks 
ir militarė jų tarpe sutartis.

Washington. — Iš Chini- 
jos aplaikyta 15,251,457 un
cijos sidabro arba $4,869,- 
921 vertės. Chinija turi 
360,000,000 uncijų sidabro.

Paryžius.—Kelios dienos 
atgal Franci j a atmokėjo 
Amerikai auksu už bonus ir 
doleris buvo pašokęs. Fran- 
cijos finansiniai ekspertai 
dirba, kad neprileidus prie 
to ateityje.

Geneva. — Paaiškėjo, kad 
Italijos fašistai juodmarški- 
nių armijoje turi 42,000 gin
kluotų ir išlavintų vyrų.

Berlynas.—Vokietijoje ap
art reguliarės armijos dar 
yra 70,000 “steel helmerių,” 
30,000 atletų, 38,000 specia- 
lės policijos, 105,000 reichs- 
wergo narių ir 43,000 fašis
tų. Viso jie turi 1,000,000 
armijoje.

Allentown, Pa.—Sakoma, 
kad vaikų streikas pasibai
gė dalinu laimėjimu. Tikrų 
žinių dar nėra.

Varšava.—Mirė Austrijos 
kunigaikštienė Marija Tere- 
sia. Senė buvo 70 metų 
amžiaus.

Berlynas.—Atrasta du nu
žudyti darbininkai, tai fa
šistų darbas.

zacijos reikalais į priešų spau
dą? Gal būti Dr. Petrikai ne
daro skirtumo “Laisve” ar 
“Naujoji Gadyne,” bet labai di
delis skirtumas ALDLD na
riams, kurie jai darbuojasi, ir 
kiekvienas supras, kad nenau
dai ta “istorija” parašyta.

Brooklyn, N. Y., Penktadienis, Gegužės (May) 12 d., 1933

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

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

Pavienio Numerio Kaina 3c- Metai XXIII, Dienraščio XV

PENKIOS JAPONU ARMIJOS PUOLA 
ANT TIENTSINO IR PEIPINGO MIESTU

Naujai suorganizuota ja-

TIENTSIN.—Penkios ja-, kuris tik 50 mylių nuo Pei- 
ponų armijos išsirikiavo anCping0- 
kelių linkui svarbiausiu Chi- - 
nijos miestu ir militarių ba- Ponl.ir Manchukuo armija 
zių Peipmgo ir Tientsino. I nu0 Dolonnor ant chang.

1 1 1 1 • • — • "i pei, Kolgan ir Peipingo. To-gelba karo orlaivių perejo kiu būdu j j a di. 
upe Lwan ir išilgai gelzkelj, nėja miestus Peipinga ir 
ir dviem plentais marsuoja Tientsina ir ngra abejon6s, 
ant Tientsino ir Peipingo>■ kad juQS itai img Tai 
Jos randasi jau tik apie 75
mylias nuo tų miestų. Ar
tilerijos mūšis eina ties 
miestu Kuyeh, ir japonai 
užėmė miestą Sahochią.

Kita japonų ir Manchu- 
kuo armija puola išilgai 
gelžkelį nuo Chengteh. Ši 
armija randasi prie svar
baus chinų miesto Miyun,

ŠIMTAI TŪKSTANČIU DEMONSTRAVO 
PRIEŠ HITLERINIUS FAŠISTUS

Trečiadienį po visas Jung
tines Valstijas buvo rengia
mos demonstracijos prieš 
Vokietijos fašistus. Šias 
demonstracijas ruošė įvai
rios žydų organizacijos, bet 
jas rėmė ir revoliucinės 
darbininkų organ izacijos. 
Tai buvo bendro fronto de
monstracijos prieš kruvi
nuosius Vokietijos fašistus 
ir jų brutališkumą.

New Yorke demonstraci
jose dalyvavo 250,000. Mar- 
šavo gatvėmis, laikė susirin
kimus Union aikštėje ir prie 
City Hali. Revoliuciniai 
darbininkai reikalavo, kad 
būtų paliuosuoti Thaelmann 
ir kiti politiniai kaliniai.

C h i c a goję demonstravo

300,000 Darbininkų Išmes Derėjosi su Fašistu

WASHINGTON.,— Roo- 
seveltas pasigyrė, kad pa
naikins bedarbę su “byro” 
įvedimu. Alus yra, bet ir 
bedarbė da didesnė. Dabar 
gelžkelių kompanijų atsto
vai su Rooseveltu derasi, 
kaip geriau sutvarkyt gelž- 
•kelius ir tam tikras Unijas 
uždaryti.^ Paaiškėjo,, kad 
tas žygis1 išmes į bedarbių 
eiles 300,000 gelžkelių dar
bininkų.

Mirė Senas Bolševikas

MASKVA. — Mirė “Senos 
** *

Bolševikų Gvardijos” narys, 
draugas M. C. Olminski. Jis 
jau turėjo 70 metų ir buvo 
vienas iš veiklių kovotojų. 
Jis pradę j o revoliucinį dar
bą devyniasdešimtais metais 
pereito šimtmečio. Kelis 
metus išbuvo įvairiuose ca
ro kalėjimuose. Dabar bu
vo žinomas kaipo istorikas 
ir rašytojas. J 

nė ja miestus Peipinga ir 

svarbiausi šiaurinėje dalyje 
Chinijos miestai ir centrai. 
Japonijos imperialistai pla
nuoja Hopei provincijoje ir 
artimose prie jos įsteigti ki
tą jų kontroliuojamą valsty
bę, kaip jie padarė Mandžu- 

ją užkariaudami ir 
įsteigdami Manchukuo val
džią.

tarpe 50,000 ir 75,000 darbi
ninku ir abelnai fašizmo v

priešų.
Philadelphijoje; cdemonst- 

racijoje dalyvavo nuo 20,- 
000 iki 30,000 ir atliko pen
kių mylių maršavimo kelio
nę. Buvo demonstracijų ir 
kituose miestuose. Visur 
darbininkiški k a 1 b ė t o j ai 
smerkė fašistus ir Jungtinių 
Valstijų Roosevelto politiką, 
kuris vis daugiau ir dau
giau pasiglemžia į savo ran
kas galią ir tampa šalies 
diktatorium. Demonstraci
jose buvo reikalaujama pa- 
liuosavimo Tom Mooney, 
Scottsboro negrų jaunuolių 
ir kitų politinių kalinių.

LONDON.—Anglijos im
perialistų užsienio reikalų 
ministeris p. J. Simon il
gai kalbėjosi su Vokietijos 
fašistų atstovu Rosenbergu. 
Anglijos spauda nepaskel
bia svarbiausių . klausimų, 
matyti jie tarėsi kariniais 
reikalais. Anglijos imperia
listai- vis daugiau'! artinasi 

;šu Vokietijos fašistais.- i ■ '

Audroj Žuvo 541 ŽmoiL
LIVINGSTON, 'Tenn. — 

Didelė audra perėjo per dvi 
valstijas; būtent Kentucky 
ir Tennessee ir padarė daug 
nuostolių^ Labiausiai nu
kentėjo Monroe, Adair> Rus
sell, Overton ir keleto kitų 
apskričių gyventojai. Daug 
namų sugriauta, žuvo 54 
žmonės. Devynios šeimynos 
visai sunaikintos. Nuosto
liai siekia apie $100,000.

Tokio.—Japoniją nuleido 
karo laivą—orlaivių vežėją 
“Ryujo.W Jis galės vežti 25 
kąro orlaivius. r •.. ? *

Sireikieriai Kaujasi su 
Streiklaužiais

LOWELL, Mass. — 3,000 
apsiavų darbininkų, strei
kuojančių prieš Lowell Shoe 
Co. algų nukapojimą, kovo
jo su streiklaužiais ir poli
cija. Policija naudojo buo
žes ir gazų bombas. 6 dar
bininkai yra arešeuoti. Mies
to majoras šaukia darbinin
kus pasiduoti išnaudoto
jams, bet darbininkai kovin
gai laikosi.

SSSR, Japonijos ir Man- 
chukuc Reikalai

TOKIO. — Japonijos val
džia pasiūlė Sovietų Sąjun
gos atstovui d. Jurenievui, 
kad būtų sudaryta Sovietų 
Sąjungos, Manchukuo ir Ja
ponijos specialė komisija, 
kuri išriš visus įvykius ant 
šių valstybių rubežių. Ja
ponijos kareiviai kelis kar
tus buvo perėję per SSSR 
rubežių. Sovietai prieš tai 
užprotestavo. Japonai tei
sinasi, kad tas įvyko prieš 
jų norą—besimušant su chi- 
nais. Chinijos Rytinio Gelž- 
kelio klausimas yra be per
mainų. Japonija nėra uk- 
vatninkė jį pirkti, o Chinija 
protestuoja prieš jo parda
vimą.

Industrinis Diktatorius
WASHINGTON. — Roo- 

seveltas tapo finansiniu 
diktatorium ir to sėkmėje 
turime finansinę infliaciją, 
dolerio puolimą ir gyveni
mo reikmenų brangimą. Da
bar jis kalbasi su savo pa
dėjėjais ir kapitalistais, kad 
jis turi būti ir industrinis 
diktatorius. Nuo to tik 
vienas žingsnis linkui politi
nio diktatoriaus, ir turėsi
me Jungtinėse Valstijose ki
tą Hitlerį, štai prie ko ei
na viešpataujanti klasė.

MUITAI IR FARMŲ 
PRODUKTAI

WASHINGTON. — Roo
se veltas siūlo, kad pasauly
je būtų sumažinti • muitai 
,ąnt ifarmų ^produktų. Mat; 
Amerikos grafteriai turi la
bai daug veik dykai supir- 
kę iš farmerių grūdų ir jie 
norėtų juos kitur iškišti.' 
Tas klausimas bus svarsto
mas ekonominėje konferen
cijoje. Imperialistai nekvie
tė į tą konferenciją Sovie
tų Sąjungą, nors ji yra di
džiausia grūdų gamintoja.

Varšava. -— Lenkijos mi- 
nisterių pirmininku paskir
tas J. Jadžejevski. Pristor 
pasitraukė, nes sako, kad jo 
sveikata susilpnėjo.

Washington. — Jungtinių 
Valstijų imperialistai susi- 
rūpino del to, kad Paraguay 
paskelbė Bolivijai karą.

VOKIETIJOS FAŠISTAI DŪKSTA-UŽ- . 
GROBE SOC.TURTĄ. DEGINA KNYGAS 't

. . • I ‘..-.ir

BERLYNAS.—Vokietijos' 
fašistai dūksta su pasiutimu 
ir naikina darbininkiška bei 
pažangią kultūrą. Berlyne 
jie sudegino 20,000 įvairiau
sių knygų, net universiteto 
knygyno knygas supleškino. 
Munich mieste suvertė kal- 

į ną knygų ant Koenigsplatz 
ir sudegino. Frankforte, 

į kada fašistai degino darbi- 
į ninkiškas ir mokslines kny- 
Į gas, tai jų karinis benas 
griežė laidotuvių maršą.1 
Breslau mieste 5,000 svarų 
knygų, jų tarpe ir Remarko 
“Viskas Ramu V a k a r ų 
Fronte,” profesoriaus Spel
ler ir kitų knygas sudegi
no. Kiel mieste 2,000 tomų 
įvairių darbininkiškų ir 
mokslinių raštų sunaikino.

Fašistai prižadėjo išnai
kinti bedarbę, tat jie savo 
atsiekimui iš darbų pavaro 
žydų kilmės darbininkus bei 
klasiniai sąmoningus ir į jų 
vietas deda savo pritarėjus. 
Vienok vis tiek oficialė jų 
skaitlinė skelbia, kad Vokie
tijoj kovo 1 d. buvo 11,928,- 
000 bedarbių. .

Fašistai paskelbė, kad jie 
konfiskuoja visus Socialistų

Karo Veteranu Kempės 
Plečiasi Washingtone

WASHINGTON. — 1,500 
pereito karo veteranų pri
buvo į Washingtona. Roo
sevelto valdžia vadina juos 
“komunistais.” Jau pir
miau buvo atvykę tūkstan
čiai ir apsigyvenę tuščiuose 
namuose. Veteranai užėmė 
150 tuščių lotų aplinkui mie
stą ir būdavo j asi savo šėt
ras ir rengiasi apsigyventi.

Iš New Yorko išmaršavo 
500 veteranų. Iš kitų mies
tų taipgi organizuojasi šim
tai veteranų. Kada karo 
veteranai renkasi į Wash- 
ingtoną kovai už bonus, tai 
Rooseveltas svarsto, kaip 
sumažinti bent kokią vete
ranams pašalpą ir žadėtus 
jiems atmokėti bonus.

Paskelbtas Oficialia Karas

BUENOS AIRES. — Pa- 
raguay oficialiai paskelbė 
karą Bolivijai. Jau vienuo
lika mėnesių šios valstybės 
kariauja Chaco srityje ir 
ten yra iš abiejų pusių 50,- 
000 kareivių. Boliviją re
mia Jungtinių Valstijų im
perialistai, o Paraguajų An
glija.

i Brusselis.—Belgijos val
džia atsisako mokėti auksu 
Jungtinėms Valstijoms už 
pirmiaus gautus kreditan 
tavoms.

Partijos turtus, kaip tai lai
kraščius, jų namus, spausdi
nimo mašinas ir kitką. 1932 
metais Socialistų Partijos 
turtas siekė nuo 15,000,000 
iki 20,000,000 markių vertės. 
Tokiu būdu fašistai konfis
kavo 135-kis socialistinius 
laikraščius ir jų tarpe “For- 
waerts.” Tai atsimokėji- 
mas socialistams, kurie at
vejų atvejais atmesdinėjo 
komunistų siūlomą bendrą 
frontą prieš fašistus, kurie 
net Hitlerio priešmarksisti- 
nę prakalbą spausdino ant 
pirmo puslapio. Buržuazija 
nuolatos socialistus panau
doja, kada jai yra pavojus 
iš darbininkų pusės, o pas
kui ir juos išmeta, kaip iš
spaustą lemoną. Už tai at
sako ne visi socialistai, bet 
tik jų vadai. Eiliniai na
riai, socialistai darbininkai, 
dėjosi bendron kovon prieš 
fašistus su komunistais, o 
fašistų diktatūros viešpata
vimas dar daugiau juos per
tikrins, kad negalima pasi- 
liuosuoti be proletarinės re
voliucijos, ir jie pereis į Ko
munistų Partijos pusę.

Gamina Daugiau Dol.~ 
Gyvenimas Brangsta
WASHINGTON. — Po- 

nas Woodin paskelbė, kad 17 
dieną gegužės bus paleista 
apyvarton $75,000,000 nau
jų popierinių pinigų. Kaip 
žinoma, dabar doleris nėra 
paremtas auksu, ir todėl jis 
krinta žemyn, o gyvenimo 
reikmenys brangsta. Med
vilnė į vieną dieną pakilo 
ant 3 punktų, kviečiai pakilo 
veik du centus ant bušelio. 
Kyla ir kiti gyvenimo reik
menys.

Kels Pieno Kainas
ALBANY. — New Yorko 

valstijoje pekeliamos pieno 
kainos ant vieno cento; kur* 
buvo 10, tai bus 11 centų.' 
Tas daroma neva išvengi* 
mui farmerių streiko. Tai 
bjaurus miestų gyventojų 
išnaudojimas ir apgavimas 
farmerių! Farmeriai gau
na tik po centą ir pusę už 
kvortą, o spekuliantai mies
tą aplupa dešimteriopai. 
Pelnas eina į grafterių ki-; 
šenius. , >

Daugiau Ginkluosis
WASHINGTON. — Karo 

laivyno ministeris p. Swan
son reikalauja daugiau 
tvirtinti Jungtinių Valstijų 
jūrų karo laivyną, Jau da
bar yra būdavo j ama apie 40 
naujų karo laivų, bet impe
rialistams vis dar nepakan
ka.
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Tie Dūmai Juos Pačius Užtroškins!
Pereitą trečiadienį pasaulis pamatė, prie ko gali prieiti 

įtūžęs fašizmas Vokietijoj. Hitlerio valdžios įsakymu, 
buvo surinkta apie 30,000 tomų komunistinių ir libera
liškų knygų—knygų, parašytų geriausių protauto jų, ko
kius žmonija yra kada nors davusi,—sukrauta į laužą 
ir sudeginta. Susirinkusi sukvailintų fašistų šalininkų 
minia, šildėsi Markso, Engelso, Lenino, Stalino, Lieb- 
knechto, Luksemburg, ir kt. žymiausiųjų ir žymesniųjų 
rašytojų degančių knygų liepsna! Greta ant laužo buvo, 
dedama ir paprastų liberalinių rašytojų—kaip Amerikos 
neregės ir nebylės Helen Keller’iūtės, Alberto Einšteino, 
Erich Maria Remarque ir kt raštai. Gorkio, Sinclairio, 
Jack Londono, John Dos Passos, Lion Feuchtwangerio, 
beletristų, raštai taip jau buvo pleškinami!

Šis kvailas, idiotiškas, nepasakius prasčiau, fašistų pa- 
simojimas yra daromas tuo, būtent, tikslu, idant sunai
kinti’marksistų ir žydų įtaką Vokietijoj.

Jau patsai tikslas parodo, kokis didelis nerimtumas 
viešpatauja fašistų galvose. Kas matė, kad deginimu 
knygų būtų sunaikinta idėjos ir įtakos, kurios yra kny
gose išdėstytos?! Kas gali įrodyti, kad su sudeginimu 
Giordano Bruno buvo sulaikytas žemės sukimasis? Tik 
silpnaprotis gali tvirtinti, kad su sudeginimu kelių de
šimtų tūkstančių marksistinių-leninistinių knygų bus su
naikinta pati marksistine-leninistine idėja, revoliucine 
idėja ir mokslas, rodąs kelią pasaulio darbininkams į ko
tą už laisvę! Tiktai neišmanėlis, tik Hitlerio ir jo kolegų 
proto žmogus galėtų būti savininku tokių kvailybių!

Tą pačią.dieną, kurią Vokietijos fašistai pleškino lieps
nose marksistines-leninistines ir ‘‘žydiškas” knygas, New 
Yorke įvyko milžiniška anti-fašistinė demonstracija, ku
rią buvo iššaukęs Žydų Kongresas. Demonstracijoj da
lyvavo ir kairieji žydai darbininkai, revoliucinio nusista
tymo žydai su savo iškabomis ir obalsiais. Virš 250,000 
asrųenų—visokių tautybių ir krypčių—dalyvavo gigan
tiškose demonstracijose. Viena grupė demonstrantų ne-

STAS1WW
1 ; ill » L-Į ' | ‘ I 1■ > 

nas. Na, ir pradėta dirlpti' 
cukrus paęioj_ Lietuvoj. Kai, 
tįk • pasir o de pirmutinis, sava 
gamybos cųkį-us, tuoj cuk
raus kainą pagilo ant kelio
likos centų kilui. Ant iš ki
tų šalių įgabenamo cukraus 
Lietuvos valdžia uždėjo di
delį niuitą, kąd gerjau palai
kyti vietinius cukraus fa
brikantus. Gi vietiniai cuk
raus dirbėjai, pajutę, kad 
jiem konkurencijos iš kitur 
nėra, pakele cukraus kainą 
kur kas augščiau, negu pir
miau buvo, traukiant cukrų 

kitų šalių. >

Sųdege Lygumų Mjęstelis Į

Balandžio 13 d. išdegė1 du 
trečdaliai Lygumų mieste
lio, Šiaulių apskr. Gaisras; 
prasidėjo iš kamino. Diena 
buvo vėjuota, tai gaisras 
plėtėsi smarkiu grejtumu. 
Daugumas nespėjo nei jo
kių daiktų iš stubų išsinešti.

Sudegė viso 93 trobesiai, 
tarpe kurių ir mūrinė mo
kykla (vidus išdegė). Gyve
namų namų sudegė 45, tvar
tų—38, 7 kluonai ir viena 
verpimo dirbtuvėlė. Arti 
šimto šeimynų liko be pasto
gės, be drabužių ir be mais
to. Šita baisi nelaimė įvyko 
del pačių gyventojų apsilei
dimo—del neišvalymo kami
nų.

Karštas Katalikas Papjovė 
Pačią

SKUODAS.—Čia nesenai 
vienas dievobaimingas pilie
tis, Simutis, susipykęs su 
savo žmona, griebė peilį ir 
ją, papjovė. Papjovęs žmo
ną Simutis, prieš išvežant į 
kalėjimą, “didįjį” penkta
dienį atliko išpažintį. Jis 
skaitosi d i e v o b a įmingąs, 
dalyvavo katalikiškose orga
nizacijose.

iš

Plačiau Vartojama 
Sachatfna

Paprasti žmones, ypač 
kaimo smulkieji ūkininkai

iy bftžėihiai,- cukrsug 'feirkt Qkvigju VsLItuK :' 
negali, nes kiląs smulkaus wvt*vIĮ1 VCUUZiVo 
c^įįT|Q kainuoja. ljjitąsjį!h 35 

p,įytelėm-r-i lt 7Qc.
O> iš kur, neturtingas; žnio- 

;ąūs gąušjtą litą? Del uanpi- 
ni$ cįdįr^vįą b^ngun^į ląįai 

<nftejO ^ądon” 
-rttaį yrąį n^ą^yt^Jkpuppe- 
lem labai sMdus “cukrus”. 
Nors visi pripažįsta, kad 
sacharipas kenkia sveikatai, 
vienok jį labai plačiai var
toja, , Kai kur tepka matyt 
turguose asmenis nešiojant 
dėžėse daug sacharino ir 
siūlant žmonėm, panašiai, 

l ♦ I ' 'I

kai . Amerikoj nekuriuose 
parengimuose saldainės par
davinėjama. Tokie parda* 
vėjai užkalbina kiekvieną 
sutiktą asmenį • ir’ bando 
įsiūlyti nors dėžutę to nuo
dingo chemikalo.

Koresp. ,

Aukso Bonai
MONTELLO, MASS. *

Penki Šimtai Norwoodo Darbininkų Dalyvavo 
Alkanų Mąršuotojų Pasitikime Atvirame Ore

Alkanųjų Maršavimas ir Pir
mos Gegužės Minėjimas

* Balandžio (April) 29 dieną, 
3-čią vai. po pietų, į Brock- 
toną pribuvę Alkanųjų | Mąr
šuotojų kolumna 1-ma. Jų 
pasitikimui buvo surengta va
karienė I.W.O. Hali svetainė
je, Brocktone. Vakarienei 
daug valgomų daiktų aukavo 
Montello groseriai ir duonke
piai. Aukavusių vardai bus 
skaityti rengimo komisijos su
šauktame susirinkime; bus ma
toma, kurie remia darbininkų 
judėjimą. ( (

Pirmos Gegužės apvaikščio- 
jimas atsibuvo tą pačią dieną, 
8 vai. vakare, Eagle Hall 
Brocktone. ’ Dalyvavo Liuos. 
Dain. Rat.1 Choras po vadovys
te E. Sugar; sudainavo tris an
glų kalba dainas, Internacio
nalą ‘dainuojant publika pa
gerbė atsistojimu, šį sykį 
choras puikiai atsižymėjo ir 
visiems patiko.

Kalbėtojas J. Bebit davė ra
portą iš alkanų mąršuotojų, 
kur buvo tą dieną alkanų eise
na prie “steitauzės.” Drg. 
Book kalbėjo apie Pirmos 
Gegužės reikšmę ir darbinin
kų kovas su buržuazija, žmo
nių buvo nedaug. Matomai ne
įvertina darbininkų šventės ir 
tebesapnuoja apie ateinantį 
Roosevelto “gerlaikį”.

Workingman’s Mutual Be
nefit Ass’n. surengė masinį mi
tingą gegužės 3 d., 8 vai. va
kare, Eagle Hall Brocktone. . 
Kalbėtojai buvo iš Haverhill ir 
Bostono Mass. Jie nurodinė
jo, kaip reikia veikti, kad at
sikračius nuo BSWU biurokra
tijos. Publikos tiek nebuvo, 
kiek manyta. Taipgi prisira
šė 30 naujų nartų. BSWU biu>- 
rokratai atsiuntė kelis triukš
madarius ir norėjo jie sukel
ti suirutę, bet jiems pradėjus 
kalbėti, juos * publika nušvilpė.

Gegulės A May) 4 d. buvo 
surengtos išleistuvės del J. Be
bit, kuris tarp Montello jau-, 
nimo darbavosi per 4 mėnesius 
suorganizuodamas Jaunų Ko
munistų Lygą. Susirinko ne
mažai jaunimo ir šiaip suau
gusių draugų. J. Bebit, atsi
sveikindamas, pasakė prakal
bą, nusiskųsdamas, kad su ly- 
giečiais yra mažos pasekmės ir 
jam su jais sunku buvo susi
kalbėti. Išbarė juos, pavadi
no tinginiais ir apsileidėliais. 
Priminė, kad tik keli jaunuo
liai tinkamai darbuojasi, o jų 
yra prisirašę apie 20. Sako, - - 
del alkanų mąršuotojų iš Mon- 
tellos negavau nei vieno. Sa
ko, rytoj Bostone Komunistų 
Partijos pirmam distrikte rei
kės man išduoti raportas apie 
organizavimą jaunuolių ir bus 
sunku man klausytis, kuomet 
gausiu barti už prastą veikimą 
ir menkas pasekmes. Per ke
turis mėnesius nieko nenuvei
kiau gero, ir Montello Jaunų 
Komunistų kuopa gali pakrik
ti del to, kad jaunuoliai ne
paiso organizacijos. Tas, sa
ko, atrodo labai prastai.

A. Vasarius ir kiti jaunuo
liai pasižadėjo aktyviau veik
ti ir palaikyti-Jaunų Komunis-4 
tų kuopą. *

Todėl, Montello lietuviai 
jaunuoliai turėtų labiau susi
domėti apie darbininkų klasės . 
reikalus ir lankyti skaitlingiai^ 
kuopos susirinkimus.

Šalna.

Kai kurie iš draugų klausia, 
ar Sovįetųj Valstybės Aukso 
Bonai legališįpu yra pardavi
nėjami Jungtinėse Valstijose. 
Į tą klausimą Soviet-American 
Sec. Corp, atsako, kad bonų 
pardavinėjimas yra pilnai le- 
gališkas šioje šalyje, ir tps 
korporacijos knygos yra at
daros valdžios inspekcijai.

Tūli draugai klausia, kodėl 
Soviet-American1 Sec. Corp., 
gavusi pinigus, neprisiunčia 
bonų tuojaus. Štai kodėl:

Bonus išduoda Sovietų val
džios bankas Maskvoje. Juos 
išduoda tik tada, ’kaip gauna 
iš čia pinigus už juos. Pini
gų nusiuntimas ir iš ten atė
jimas bdnų Užima apie 5 ar 
6 savaites laiko.

Bonų kainos šiomis dienomis 
j laikosi tarp $64 ir $65 su pro
centais. 1 Mat, Jungtinių Vals
tijų doleris, po atėmimo aukso 
valiutos (standard) smarkiai 
užsieniuose puolė; o šiom die
nom kartai puola ir kartais 
vėl biskį atsigauna. Todėl ir 
bonų kainos keičiasi kasdien.

Pirkdami bonus, daugelis 
prašo juos užrašyti ant vyro ir 
žmonos vardų.
' Tuos bonus išduoda taip, 
kaip pinigų bumaškas. Jie ne- 
sirašo jokiu vardu. Bonų for
matai yra po 100 rublių.'Kiek 
bonų ypatą perka, tiek tų for
matų gauna. Gavę juos vyras 
su žmona arba tėvai su vai
kais gali pasidalinti taip, kaip 
jiems patinka.

Su bonų kainomis dalykas 
yra šiaip: jie yra garantuoja
mi aukso rublio valiuta. Ka
da Jungtinių Valstijų doleris 
buvo ant aukso “standard,” 
tai pastovi Sovietų bonų kai
na buvo $51.45. Atėmus do
leriui aukso valiutą; popieri
nio dolerio vertė puola ir to
dėl tie bonai kyla. Jei dole
ris kada grįžtų vėl ant aukso 
valiutos; tai ir bonų kainos bū
tų vėl $51.45 (jei popierinio 
dolerio vertė sulig aukso atsi- 
steigtų ta pati, kokia buvo 
pirm atėmus aukso standard).

Tačiaus šios šalies valdžia 
nedaro žingsnių linkui aukso 
standard, ale smarkiai žygiuo
ja prie plačios infliacijos. Gi 
infliacijai plečiantis, Sovietų 
aukso bonų kainos kils. Jos 
kils ant tiek, ant kiek dolerio 
vertė puls.

Balandžio-April 29 d. į Nor- 
wooda atmaršavo 40 bedarbių 
iš New Bedford, Fall River ir 
Montello. Norwoodo darbinin
kai skaitlingai susirinko mar- 
šuotojus pasitikti ir paremti be
darbių kovą už bedarbių ap- 
draudą; keletas mąršuotojų pa
sakė prakalbėles; nurodydami 
būtiną reikalą organizuotis ir 
kovoti už gyvybės palaikymą. 
Po. prakalbų demonstratyviai 
numaršavo į finų darbininkų 
svetainę, kur buvo duodama 
vakarienė ir nakvynė. Bal. 30 
d., 11-tą valandą iŠ ryto išmar- 
šavus iš. Norwoodo, dar prisi
dėjo 17-ka darbinįnk^-kių mar- 
šuotoįų. šiais mėtkis' Norwod- 
do darbiriinkąį' g(jri^us prisi
rengė prie pasitikimo maršuoto- 
jų ir daugiąųs darbininkų-^ių 
prisidėjo ir , dalyvavo pačiam 
maršavime. Bet už tai iš lie
tuviškų sklokininkų bei keleivi
nių nei pirštą nepakrutino prie 
bedarbių organizavimo. Pernai 
vienas nors už tvoros pasislė
pęs klausėsi mąršuotojų pra
kalbų. O šiemet ir to drąsuo- 

j lio nebuvo. Bet užpernai tik 
8 Norwoodo darbininkai prisi
dėjo prie maršaviriio, o šiemet 
jau 17-ka maršavo.

Mat, kaip visur, taip ir čia, 
sklokininkam ne kova prieš iš
naudotojus rūpi, bet kova prieš 
darbininkišką judėjimą. Mūsų 
prūseikiniai ant tiek suniekšė- 
jo, kad susijungė į bendrą vei
kimą su vienybiečiais fašistais 
ir sandariečiais, kaip tai: Tu- 
mavičiai, Vasiliauskienė ir jiem 
panašūs. Darbininkai, kurie 
dar manėt iki šiolei, kad. Prū- 
seikos-Butkai kovoja irgi už 
darbininkų reikalus, tai labai 
klydot. Argi jūs matėt, kad 
fašistiniai sandariečiai ką nors 
būtų veikę del darbininkų judė
jimo naudos,—-nieko panašaus. 
O dar Norwoodo prūseikiniai 
(sklokininkai) sūsi junge į ben
drą veikimą sų sandariečiais, 
kurių pamatinis tikslas yra ap
gaudinėti ir išnaudoti daybinin- 

Pasirodo; kad i tai visokiais šorais ir tt. , .
.. . . . .? i • . i ■_ . . . . i c \ / i • ■.
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Bažnyčioj Skaito 
Laikraščius

Kunigų nuobodžios ir 
pačios nesuprantama žmo
nėms kalba maldos, tie nuo
latiniai “domino svobiskai” 
didžiumai šiek tiek prasila,- 
vinusio jaunimo pasidarė 

še labai reikšmingą iškabą, atsakančią dienos klausimui. įkyrus ir nuobodus dalykas.
Ji skambėjo: “Deginamų Knygų Dūmai Užtroškins patį Daugumas ' jaunų'' žmonių 
Hitlerį!” Reikia pripažinti, kad šis pareiškimas pasakė 
labai daug!

Žinoma, panašiomis priemonėmis prieš Markso-Lenino 
raštus kovoja ne tiktai vienas Hitleris. Panašiai kovojo 
ir Rusijos caro valdžia (kuri jau senai dūmais užtroško); 
panašiai kovoja ir Smetonos ir Pilsudskio, ir Mussolinio, 
ir kitų fašistinių kraštų valdžios. Skirtumas tėra tiktai 
metodose: kituose fašistiniuose kraštuose Markso-Lenino 
ir kt. revoliucinių rašytojų raštai konfiskuojami ir sude
ginami slaptai, o Hitleris tai užsimanė parodyti visam 
pasauliui; jis užsigeidė demonstruoti savo nerimtumą. 

’Tai jam„pavyko padaryti.
Greta deginimo, fašistai areštuoja, kalina, kankina ir 

net'dažnai žudo tuos, kurie tas knygas rašo, platina ir 
skaito. Šiandien Vokietijoj pilni kalėjimai darbininkų po
litikių kalinių. Thaelmannas, Torgleris, Dimitrovas ir 
kt. komunistinio judėjimo vadai, sakoma, yra nuženklinti 
mirčiai. Pilnos koncentracijos stovyklos politinių darbi
ninkų kalinių. Teroras bujoja, kaip niekuomet.

Socialistų partijos įstaigos—tos partijos, beje, kurios 
vadai iki paskutinių dienų vergiškai lenkėsi prieš kruvi
nąjį' Hitlerio batą!—tolydžio tapo užpultos ir konfis
kuotos.

Darbo unijos jau antra savaite užgriebtos fašistų.
Pesimistui, kuris mažai gilinasi į reikalus, kuris, naje, 

neturi marksistinio-leninistinio nugarkaulio, gali išrody- 
ti ykad su tuo viskuo Hitlerio galia stiprėja, kad Hitleris 
tua "būdu užtikrina sau ilgesnį amžių. 

$ieko nėra toliau nuo tiesos!
Griebimasis tų visų žiaurių ir kartu kvailų priemonių 

kaip tiktai parodo, kad Hitlerio galia labai silpna. Kiek- 
vieMįas šiandien pripažįsta, kad per tuos du su viršum 
menesius Hitlerio viešpatavimo Vokietijos darbo žmonių 
buitis nepagerėjo, bet suprastėjo. Visas šalies ūkis ne
pakilo, bet nupuolė. Tarptautiniai santikiai veda į nei
giamą kryptį, žodžiu, skurdas ir vargas darbo žmonėse 
vis” plečiasi ir plečiasi. Kartu nepasitenkinimas masėse 
auga. Podraug pačiose fašistų viršūnėse reiškiasi nepa
sitenkinimo !

Vokietijos Komunistų Partija jau gerokai praplėtė sa
vo vęikimą iš palėpės. Daugybė social-demokratų darbi
ninkų pereina į josios eiles. Partija, kuriai Hitleris jau 
senai rengė grabą, pasirodo, suranda būdus palėpėje 
esaįit išleisti savo laikraščius, paskleisti plačiai žinių apie 
tikpą padėtį; atspausdinti ir praplatinti tų pačių knygų, 
kurias Hitleris užsispyrė sunaikinti liepsnomis. Kitais 
žodžiais, Komunistų Partija ruošia ihases fašizmo nu- 

; vertimui, ir tai bus padaryta.
Fašizmas užtrokš deginamų Markso-Lenino knygų dū

mais! '

sako, kad nuėjus del viso ko 
bažnyčion, sunku be užsi
ėmimo išlaukt iki pamaldų 
galo, todėl kai kurie pasii
ma laikraštį ir užsiglaudę 
kur kampe jį skaito per mi
šias.

Štai tūlas “Dienos” kores
pondentas aprašęs įspū
džius, kokius jis matė But
kiškės bažnytkaimio (netoli 
Ariogalos) bažnyčioje, nusi
skundžia jaunimo atšalimu 
nuo tikėjimo. Tarp kito ko 
sako:

“Prie didžiųjų durų ke
letas “frantų” visai ne
kreipdami dėmesio nei į šv. 
Petrą, nei į kunigą, laikan
tį pamaldas, varto laikraš
čius, greta kitas pusbalsiai 
skaito lengvo turinio laik
raštuko kaž kokį feljetoną, 
kiti šypsodamies klausos.

“Toliau kiek nuo “frantų” 
vienas jaunas vyrukas karš
tai meldžiasi iš “Socialde
mokrato”. ’
esąs nuolatinis reiškinys.’ ,

Lietuvos Cukrus ir Runke- 
. Įių Augintojai

Kai Lietuvoj nebuvo ga
minamas cukrus, o traukia
mas iš kitų šalių, tai žmonės 
dejavo del cukraus brangu
mo. Daugelį buvo galima 
girdėti kalbant, kad būtinai 
reikia pačiai Lietuvai pasi- 
gamint cukraus, tai bus kur 
kas pigesnis; nereikės mui
tų mokėt už cukraus įvežimą 
iš kitur ir t.t. Tuoj laikraš
čiai pradėjo varyt plačią 
agitaciją už sodinimą cukri
nių runkelių^ iš ko,. girdi, 
bus didelis ūkininkams pel-

, to. Policistas, gerai pažinda
mas Valma, nustebęs klausia: 
Kas yra, Valma? Valma paaiš
kino, kad nieko nėra, sako: aš 
norėjau su juo pasikalbėti, bet 
jo matyt būta susinervavusio 
ir ką užsimislijęs pradėjo bėgti, 
manydamas, kad aš noriu muš
ti jį. Policistas sako: “Turbūt 
Mr. Kručas turi ‘nervas brek 
daun’ todėl tu jo nekalbink.” 1

Tiek policistas pasakęs nu
ėjo savais keliais. Ant ryto
jaus Kručas dar labiau susiner
vavęs nubėgo policijos stotyj 
apsiskųsti, kad Valma, kaipo 
komunistas, kėsinąs ant jo gy
vasties, ir prašė-“waranto”.Vai-, 
mos areštavimui. Policijos sto
tyj Kručas irgi atrodė nenor
malus. “šeržentas” paliepė eiti 
namd ir gerai išsimiegoti—“wa- 
Vantp” nedavė.

• Dar to negana; Kručas pasi
klausia pas lietuvišką advoka
tą, kaip būtų galima komunis
tus suareštuoti? Advokatas pa
taria pasiimti liudininką ir nu
eiti pas Valma paklausti, ką jis 
iš Kručo nori; ir jei prie liu
dininko Valma ką blogo išsi
tars, tai tada bus tikrai galima 
komunistas areštuoti.

Kručas pasiima už liudinin
ką J. Truškauską ir nueina pas 
Valma į krautuvę, kurioj Val
ma dirba, ir klausia: “Ką tu 
nori su manim daryt?” Valma 
abiem parodė duris iš krautu
vės ir ta kova užsibaigė be pa
sekmių. Policijai skundimas 
kaipo komunisto nieko negelbė

jo.

‘ ‘ Darbininkai rinitai pagalvo
kite, kad jūs,* eidami paskui 
prūspikipiusj, 4 r} j sąndarieęiųs^ 
jūs veikiat patys prieš savo rei
kalus. , , 1 ' . . ’ ; ' ’ . '
P. P. Kyųcas Policijai' Skundžia' 

Komunistus „
1 Gegužės 3 d. po A.L.P. Ben
drovės ’susirinkimo, ;p. Kru- 
čųi-prūsęikiniui einąūt „ gatve, 
K. Valma komunistų pritarėjas, 
norėdamas pasidiskusuoti eina
mais ginčais, ' suriko: Kručai, 
palauk! Aš- noriu su tavim pa
sikalbėti. -Bet Kručas, kaipo 
nąrvų suėstas žmogelis, leidosi 
bėgti, manydamas, kąų K. Val
ma nori jam kailin duoti. Kru
čas pasitikęs pirmą pblicistą, 
pradėjo policist,ui; skųstįs* “dis 
komupist ji want. vfąit my’’, 
Valma irgi prięjo vprie policis-
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PHILADELPHIA, PA.

BINGHAMTON, N. Y

Dalyvaukite Išvažiavime
South Philadelphijos 141-ma 

kuopa (kokios organizacijos?— 
Red.) rengia draugišką išvažia
vimą gegužės 14 d. Burholme 
Parke. Labai daili vieta ir 
smagi laiką praleisti. •

Kviečiame visus iš Philadel
phijos ir apieiinkės dalyvauti. 
Bus saldžių gėrimų ir užkan
džių; taipgi dainuos Lyros Cho
ras.

Draugai, per žiemą užteko 
stubose sėdėti ir dabar, kaip 
tik sykis, mes turime gerą pro
gą išvažiuoti ant tyro oro, kur 
pavasarį visiems smagu*.*Nepa
mirškite atvažiuoti ir kitus pa
raginkite.

J. Baranauskas ,

Klaidų Atitaisymas
Nelabai senai buvo “Laisvėj” 

pora korespondencijų iš Bing-' 
hamtono. Jose buvo perstaty
ti dalykai ne visai taip, kaip 
vietos žmonėms yra žinomi. “L.w 
<No. 61 rašė M. apie Butkaus 
prakalbas, pasakydamas, ka'd 
“tą vakarą buvo.viršutinei sve
tainėj- L.D.S. 9 kuopos mitin
gas,” Gi tikrenybėje, tą vakarą
buvo L.D.S. ne 9-tos, bet 6-tosi 
kuopos mitingas, ir ne viršuti
nėje, bet apatinėje svetainėje. 
Viršutinėj svetainėj buvo But- 
kauš prakalbos.

“L.” No. 68 buvo rašyta, kad 
bankiete “svečiams besilinksmi
nant, drg. Jasilionis prisiminė 
apie “Daily Workerio” sunkią 
padėtį.” Gi tikrenybėje, Jasilio- 
fiis apie “Daily Workerį ” * ne- 
sakė nei žodžio. ,

Didelis būrys žmonių, buvu
sių Butkaus prakalbose, žino 
kur,.buvo LDS. 6 kp. mitingas; 
taip pat apie 70 bankieto daly
vių žino, kad Jasilionis nekal
bėjo apie “Daily Workerį”, bet 
jie .mato paduotas, žinias laik
raštyj ir stebisi: kodėl taip ra-

Berlynas.—Valdžios kon
troliuojami. gelžkeliai perei
tais metais davė $18,492,000 
nedątekliaus.

soma? “Laisvės” pritarėjai pik
tinasi tokikis faktų kraipymais.

Anglijoj Išvežimas Sumąžėjo

(šioj' korespondencijoj; pada
rė klaidą ne rašytojas, hėt he- 
ganą pątyvęą-dęąųgąs, kuris bu
vo ląįįlnaLąžSiiięą ivo^sp;Q|i^ęn- 
cijų redaktoriaus vietą. 6pigi
na] e j kCkrėSpo^aencijoj visai ne
buvo sakoma, kad drg. Jasilio
nis kaįbąjęs, ten ąpįę 
Wprk^rio” reikalus. — 
ja,)

“’Daily 
Rędakci-

LONDON. — Balandžio . 
mėnesį Anglijos išvežimas, 
palyginus su įvežimu, yra 
mažesnis ant 21,230,000 sva
rų sterlingų. Pralenkė ko
vą ant 8,392,000 svarų ster
lingų. Blogi popieriai Ang
lijos kietakakčiams. Gi jie ; 
dar nutraukė prekybą su 
Sovietų Sąjunga.
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LĄiąyt Puslapis trečias

Fight for $7.00 a Week 
Cash Relief from the Fed
eral Government for Each 

Unemployed Youth.

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

LDS Youth Branches.

EDITORIAL COMMENTS The Forgotten Challenge JUSTICE IN THE U.S.A We’re With You Easton!
5,000 strong1, five negroes to every two white workers, we 

marched on the streets of Washington for five hours indig
nantly demanding the enforcement of the 13, 14, and 15 
amendments, and the release of the nine innocent Scottboro 
Boys. The five delegates representing the Lithuanian Organi
zations, of which I was a member, marched with the Balti
more delegation. This delegation included members of three 
negro churches. Hundreds of negro workers, many of whom 
had never even heard of the communists marched with uą. 
Many of the negro workers of Baltimore were left behind be
cause of the lack of traveling facilities. Hundreds came to the 
City Plaza to send off the delegation in spite of the pouring 

, rainy
Roosevelt refused to see the delegation. Louis M. Howe 

met the delegation and told them that the President was busy. 
The lives of nine negro workers are not important to the Pre
sident who is too busy looking out for the interests of Wall 
Street. “We’re coming back stronger,’’ we sang. “We won’t 
stop until we set them free,” yelled a militant negro. “And we 
mean every word we say, shouted another. Such was the 
spirit of the wet, tired, and hungry marchers who forgot 
everything in their intense determination to free the Scottsboro 
boys.

.' ’ . 1 'The Ukrainian youth some time 
ago challenged the Lithuanian youth 
in the formation of youth branch
es. For the past two months there 

[was nothing Said about' it. The 
challenge was printed in the March 
2-nd issue of* “The Young Worker 
and Student,” and since then it has 
not been mentioned. Now tl^e Ukrai
nians report that they have 21 youth 
branches and we only have- ? .What, 
is the matter with our comrades? 
Are they going to let the Ukrainians' 

j beat us? In the challenge we were 
to get 25 youth branches; many of 
them were to be from the Anthracite 
District. But we ohly got 
Comrades! we have only one 
left to beat the Ukrainians! 
got to BEAT them! And we

Comrades of Chicago have
nized three more youth branches. 
Good work,' Comrades! Keep it up. 
But what about ’ Newark, Boston, 
Brooklyn and Scranton? Can’t they 

. put a little pep in their work ? How 
I about Wilkes-Barre? Can’t they 
I start something? There is a lot of 
i youth there. Plymouth has possibili
ties of doing good work. WHY NOT 
TRY?
so 
us

ONE! 
month 
We’ve 
Will!
orga-

All’s not well in the forced labor camps of Roosevelt. The 
more militant workers refuse to take it on the chin. 500 of 
the fellows at a camp in Milwaukee went on strike. At Camp 
Dix, N. J. 45 boys were expelled because they demanded de
cent food. 240 negro boys were sent back to New York be
cause they protested against Jim Crowism and mistreatment 
of the negroes. Hundreds of boys are deserting the camps 
when they realize that they are being prepared for the com
ing war. Many run away from the camps because they are 
unable to stand the rotten food and the miserable conditions. 
Others desert in groups when they learn that they will have 
to act as strike breakers and fight the other workers. The 
recruiting of the boys still lags far behind the original quota 
in spite of the forcing of the jboys to join by cutting their fa
milies from relief. Roosevelt did not count on the nqilitancy 
of the young wokers when he made his original plan. Out 
with the trouble makers is his slogan now We must counter
act this by organization and by mass action.

A boy 151 years old dies of T. B. 
when he was kicked, out of the He
brew Orphan' Asylum at' the same 
time when alarms were being broad
cast over five states, thousands of 
dollars spent in the search, and a 
ransom of $8.0,000 ipaid for the .re
turn of the capitalist's. daughter 
Margaret McMath. That’s where the 
money goes. Millions of homeless 
and starving children have no right 
ito Jive!

A Ku Klux Klan killer? Philip E. 
Fofx, who was serving life' for killing 
the Lawer W. S. Colburn in 1923 was 
pardoned by Governor Eugene Tal- 
madge of Georgia while the nine 
innocent Scottsboro boys held up on 
a frame up are still rotting in prison 
and Patterson has been condemned 
to the electric chair. This is south
ern (capitalist) justice.

Another Youth Branch 
Formed

Dear Editor:
Lehigh Valley also raised its 

clenched fists and showed its inter
national solidarity of the toilers of 
the world against, fascism, imperial
ist wars, hunger, and capitalist re
action. For the first time in history, 
the workers of the Lehigh Valley 
cplebrated May Day. In Allentow’n 
the meeting commenced after a pa
rade to the square where 1,500 work
ers met. In Easton 800 workers de
monstrated, in Bethejehem 500 work
ers came to the meeting. In Emaus 
a meeting was held with 200 present. 
The Youth in Lehigh Valley, refused 
to go school, but paraded and gave 
their support for the International 
Soviet.

In the Lehigh Valley the Youth 
are beginning to have a profound ad
vance in organization. In Easton 
and Allentown units of the Young 
Communist League were formed. Six 
members joined in Easton and nine 
in Allentown.

The YCL is 
ten conditions 
Easton and is
the youth in the shops, 
movement is progressing rapidly.

Long live the international so
lidarity of the youth!

Comradely yours,
Walter Stanchus Jr.

YCL member

Forward To A Broad United Front 
Mobilization For National Youth Day May 30th

The Ukrainians have beat us 
far. Now let them try to beat 
in sport! C. IL Y.

LS.U. Fights for Ball 
Fields In New York

we
as
we

investi gating the rot
in the sweatshops of 
planning to organize 

The youth

The registration for the summer youth training school is 
lagging. Perhaps you have forgotten that the registration is 
limited to 50. Or is it because you are busy collecting the 
money. Send in your name now. You can send in the money 
later. In next week’s issue, a general outline of the course 
will be given. Once that appears your card may get lost in 
the rush. So fill the registration blank in this section. We 
already have 10 students.

There is a big hulabaloo in New 
York about opening ball fields in 
Central Park. There is a proposal 
to make five new ball diamonds and 
a running track in the park, but 
the fine ladies and gentlemen object
ed.

At the recent hearing of the Park 
Board, S. Gerson, representing the 
LSU attacked Nathan Strauss Jr., 
and the so-called Park Association, 
saying 'that the “real estate in
terests” have inspired a good deal 
of the opposition to the building of 
new baseball fields in Central1 Park.

The LSU speaker pointed out that 
the fields are, necessary for the hun
dreds of thousands of Negro and 
Latin American sportsmen. The 
crowded Harlem workers suffer from 
the ląck of sport facilities, but the 
fashionable ladies and art societies 
who are “interested in beautifying 
the park” were shocked when Gerson 
bluntly connected, some of their 
thetic and altruistic” opposition 
the vulgar desires of certain 
estate groups, owing the real 
tate bordering Central Park.

How can you expect these ladies 
and gentlemen to hobnob with Ne
groes and what not in the exclusive 

the 
de-

stirring and before long you 
be one of the old timers, 
are glad to hear that you 
organizing a sports groups 
an orchestra. We will do all

Comrades of Pittsburgh 
enthusiastically greet you 
newest L. D. S. branch ,but 
are sure that you will not long
remain the newest, for the youth 
are 
will 
We 
are 
and
in our power to induce Cleveland 
to send you a youth organizer. 
We expect you to write more in 
detail about the growth of your 
branch. Your branch should be a 
regular contributor to this page, 
so elect your correspondent anti 
make the youth Pittsburg > com- 
scious. i Three cheers for Pitts,- 
burg!

YOUTH SUMMER SCHOOL 
IN CONNECTICUT

Name

Address

City

Age

REGISTRATION BLANK

__ Student or worker

Employed or unemployed

Will you need financial support ?

State

Day or evening classes?

Fill out and send to National Youth Committee, 46 Ten Eyck Street, 
BROOKLYN, N. Y.

LD.S. NEWSFLASHES
WATERBURY, CONN.

es- 
with 
real
es-

į anti wiiai
I “Central Park?” It will cheapen 
“Park,” don’t you know? The 
mands of the LSU were:

1. That the fields be build 
immediately and that they be 
manent.

2. That adequate shower and dress
sing room facilities be built.

3. That unemployed labor 
placed on the work of filling in 
old reservoir and be paid at 
prevailing rate of union wages.

J. F,

up 
per*

be 
the 
the

Youth School Conference In 
The Anthracite

SCHOOLS SHUT TO 290,000 
PUPILS

member at their 
would be a good 

youth branches 
of getting one or 
at every meeting.

WALL STREET PREPARES YOUTH FOR NEXT WAR 
By Dave Doran

While America occupies a leading position in war plans, it 
surpasses all in efforts to militarize the youth. Already this 
year Congress has appropriated approximately 700 milion dol
lars for the Army, Navy, C. M. T. C. and R. O. T. C. The boss ’j 
government spends these huge sums of money to militarize the 
very youth who are now ravished by hunger and are in dire 
need of bread.

1 Inspired by the Young Communist League, mass indignation 
was aroused against the Couzen’s Bill for militarizing the 
homeless youth, and has led to its defeat in the House How
ever, although this is momentarily defeated, the government 
is maneuvering to put across an even more vicious act, namely 
the Cutting’s Bill. This calls for actual chain gang camps 
(without the chains) but where forced labor will be the order 
of the day. Here the youth will be trained for the next war 
and taught how to attack struggles of workers for bread.

These plans for militarizing broad sections of the working 
population has met with evident hostility from the working 
youth. Hundreds of resolutions protesting military camps 
have been passed by youth meetings and organizations 
throughout the country. Several cities have organized broad 
united front anti-war conferences where the keynotes were 
organization against imperialist war, defense of the Soviet 
Union and all war funds for the unemployed.

The deep hatred of the toiling youth against imperialist 
war has led to increased activities of the Young Peoples Social
ist League and a host of pacifist outfits. These all approach 
the youth on the basis of fear and disgust of “all wars” and 
attempt to stifle any revolutionary struggles against boss war 
preparations. By talk 
Army in case of war,” 
tempt to convince the 
against imperialist war. 
to the war plans of the

School doors were shut upon 290,- 
000 children throughout the United 
States on April J, according to the 
National Education Association. By 
the the end of February 1,253 
schools were closed in nine states, 
completely denying educational op
portunity for the remainder of the 
school year to 119,969 children. Ala
bama, Georgia, Arkansas, Louisiana, 
and New Mexico children are the 
hardest hit. i 85% of the children 
of Alabama have lost the right to 
education.

i In nearly all communities salaries 
of the teachers have been cut from 
10 to 40%. Many are beinig paid 
by warrants 
cashed only 
tutions, and
banks refuse to cash
Chicago teachesr did not receive any 
salary at all for six months. It was 
only after a stormy demonstration 
that, they succeeded in forcing the 
bankers of Chicago to get a million 
dollars for their payroll.

of the “uselessness of the American 
and “refusal to bear arms,” they at- 
youth not to organize and struggle
Thus they are of objective assistance, 

boss class. .
Prepare For The National Youth Day

The Young Communist League under the leadership of the 
Communist Party, has just issued a call for united front ac
tion against fascism, hunger and war, to all Working clalss 
organizations. This struggle is tcC bdgin immediately for 
calling a halt to the feverish plans for another world war; 
Especially this united front will prepare for the broadest mo
bilization of youth against imperialist war on National Youth- 
Day, May 30. May 30, Memorial Day, like April 6, is also 
used to instill a war fever into the youth. This day has al
ready become traditional through struggles of the Young Coiil- 
munist League in setting it aside as a special day of struggle 
against imperialist war and for the defense of the Sov. Union:

It is the task of. all our youth branches and choruses to 
take active part in the preparations for National Youth Day. 
Discussions on National Youth Day should be arranged in 
every youth branch and chorus. The broadest mobilization 
for the youth in your neighborhood should be made for May 
30.
and urged to take part in National Youth Day demonstrations 
and meetings. We, the Lithuanian youth, who are organized' 
into
making this National Youth Day a special day of struggle 
against imperialist war and for the defense of the Soviet Un
ion. Lets make this NYD not only the biggest and most im
pressive, but also one in which every one of our choruses, and 
youth branches take part. .

At the conference qf the combined 
central cdihmittee’s of ‘ Conn. ,held 
in Waterbury, Conn., April 29th, ex
tensive- plans- were macjo for the 
formation of a Lithuanian Youth 
summer training school. The school 
is to start the last week of July and 
to extend for the period of four 
weeks. . .,

The course will consist of a course 
in Marxian Theory, Proletarian Art 
and Labor1 Sports. Waterbury was 
selected as the most suitable place 
to hold the school, and, although it 
was the chossen place, it is not 
yet certain. The committee elected 
for the school was instruced to 
investigate and, if possible, secure 
a farm with a lake or similar body į 
of water near at hand.

To finance the school, the follow
ing quotas were assigned: Water
bury, New Britain, New Haven, and 
Bridgeport the minimum of $10. The 
smaller towns in the State, the mi- 
rimum of $2.

A supper and dance is to be ar
ranged at the place of the school, 
either at the beginning or the end 
cf the school term.

To create a widespread enthusi
asm, special discussions are to be 
held in various communities for the 
purpose of further discussing the 
necessity of such a school.

Great enthusiasm has been showed 
in Massachusetts and New York 
where these schools are to be held 
and we are sure that the enthusiasm 
in Connecticut will come up to par 
with the others. To assure a suc
cessful enterprise, we must immedi
ately begin the enrollment of stu
dents. .■■ ■■■.

For further information regarding 
the school and applications, please 
correspond with C. Strauss, 1

5 Henry Street
Waterbury, Coon.’

or scrip, which can be 
at local financial insti- 

sometimes even the 
them. The

May 1st In Newark
wor-• Several hundred enthusiastic 

kers and children marched bravely 
from the Party Headquarters to Mi
litary Camp demonstrating their will 
and power against their masters. 
How? With banners and songs, 
with fists and voice, they pledged 
their support to the fighting workers 
of the world, despite color, creed, and 
nationality. A most striking exam
ple was the fact that a negro carried 
a Lithuanian sign, a Pole, a Negro 
banner, and a Lithuanian, a Slovakian 
emblem. They all realized that we 
were in the same pit and the only 
way to dig ourselves out was to 
fight shoulder to shoulder against 
the bosses. Proudly, I watched two 
“Lodestar” members laboring under 
the weight of an enormous banner, 

I grim and determined, lending their 
[voices to the chorus along the line.

At the park the marchers quickly 
formed a circle around the platform. 
With banners and signs waving over
head they opened the meeting sing
ing the “International’*. Hard as it 
was, I Jet my gaze wander from this 
glorious spectacle to another gather
ing across the park. Much smaller, 
in comparative size, and very much 
less enthusiastic, they represented a 
handful bf ’ Newark Socialists. So
cialists in what sense? There was
n’t a single negro in the group.

Back on the scene, Rebecca Grecht, 
a woman' candidate for commissioner 
on the Communist ticket, was expos
ing the system of electioneering of 
the so-called non partisan candidates. 
Her voice carried over the park. 
Throughout the speech she was ap
plauded and cheered. Everyone re
cognized in her, one who acts as she 
speaks. Four day later she was bru 
tally beaten by gangsters while 
speaking at an open air meeting. 
Led by the Pioneers the demonstra
tors sang “Solidarity For Ever”.

Following Comrade Greecht’s fiery 
speech Com. Irving Friedman spoke 
in protest of the bosses wage cuts 
and terrorization. This Comrade lost 
his voice aftter an eloquent speech. 
The crowd understood. In the dusk 
the demonstrators dispersed, filled 
with new hope and fighting spirit.

A Lodestar N. J.

All youth organizations in your vicinity should be visited

LDS youth branches and choruses should do our part in

At present there is a lack of such 
material in our pages, and we mušt 
immediately correct this. There is 
a way to correct it.

Every town that has 
youth in it should call a 
the youth for the purpose of form- 

‘ ing a correspondents club.
! The YCL or the chorus or even 
the ALDLD, whichever organization 
has the most youth should call the .

1 At this meeting a per-
• manent correspondents committee

Criticism For The Youth 
Sections

I The Lithuanian youth and adult 
I are taking steps forward in almost 
I every section of the U.S., from Mass, 
to New York, from New York to 
Chicago, to organize schools. Now 
we hear from Penn, that they, too, 
are having a conference for a youth 
school. ■ •

Comrades, this shows us that the 
youth are with Us. They have been 

i fed up on the promises of the Wall 
Street bosses, -they are fed up on 
the “New Deals,” of Roosevelt, they 
are fed up on capitalism, and they 
are willing to learn, to learn to 
fight as workers, for the: workers.,

Comrades, young and old, work for 
these schools, help the youth iri pre
paration for these schools, because 
these students will be the future 
leaders of the working class.

Comrades, these students will carry 
on the work of our fathers and fore
fathers who fell along the wayside. 
These students will cry out in. ope 

I voice, “All Power to the Soviets.” 
These students will not stop till the 
working class has gained its aim.

Therefore, comrades, send your 
children, send delegates ' from the 
mass organizations, send the youth 
of these organizations to the con
ference in Wilkes Barre, May 14, at 
the Workers Center.

Comrades, the youth are march
ing in line, they have taken the Red 
Flag of freedom to the front, they 
are closing the fist of our working 
class, they are swelling the ranks 
where the older ones have .fallen, 
and it is our task to help them by 
organizing these schools.'

All to the conference on May 14, 
at the Workers Center, Wilkes Barre, 
Pa.

There is

Lithuanian 
meeting of

The fact that the various language 
papers have a youth section is a 
step forward in developing the child
ren of foreign born workers, and 
bringing them closer to the working ( 
class movement. As yet these youth j meeting, 
sections, are very weak. This ’ manent 
is to be expected in any new under- ' should be formed to give guidance 
taking, 
sections „ __  _______
by the youth shows us that there is I The various questions confronting 
a tremendous new field before us in Į the youth should be discussed and 
bringing the youth 
movement. \

CLEVELAND, OHIO
The Cleveland LD9 Youth Branch 

got another new 
last meeting. It 
thing if all the 
formed the habit 
two new members

HARTFORD, CONN.
Has all the enthusiasm of the 

young people in Hartford, who want
ed an LDS Youth Branch, died 
down ? When Bertha Fulton was 
there,; quite a few were anxious to 
have a youth organization of their 
own. ' If this stop in your work is 
because you find it too hard to or-' 
ganize a youth branch by yourselves 
get the adults to help you. I am 
sure they will be only too glad to 
do so.

What are the youth branches of 
Elizabeth and Newark, N. J. doing? 
We haven’t heard from you for a 
long time.

are very weak. This

The fact that these youth 
are being read and discussed

i to the comrades and to have some
one to call meetings when needed.

closer to our

E. Miller.

of the youth 
are very few

read about it 
bettering their 
not make

Several young people of Water
bury, are going from house to house 
visiting the youth in order to form 
an LDS Youth Branch. They are 
determined, as they say, “to be the 
next contingent of the ever growing 
LDS Youth Branches.” Watch out 
Scranton, they may beat you to it!

BROOKLYN, N. Y.
Baseball teams are being formed 

everywhere. The Brooklyn LDS 
Youth Branch is trying to find a 
name suitable for their team, and 
they would appreciate any sugges
tions. Another thing that the youth 
branches should remember is that 
there is going to be a training school 
this summer, perhaps at some camp, 
and one of the subjects to be taught 
is workers’ sports. No doubt many 
of the youth branches need some as
sistance in the way of sports, and 
they should send several of their 
members to this school. I am sure 
that when these members come back 
the will be able to lead the sports 
work of the branch.

BRIDGEPORT, CONN.
The Bridgeport LDS Youth Branch 

got two new members at their last 
meeting. Their baseball team has 
already had several practices and 
are prepared for games with oppos
ing teams. This shows that the 
branch is really working. Keep it 
op!

K.

Fight the Imperialist War 
Danger

Bertha’s Too Busy To Write
We would like to print news from 

Bertha’s trip for the readers of this 
page, but Bertha’s too busy build
ing L. D. S branches and speaking 
at youth meetings. We hope 
that she will snatch a moment 

. some where' and tell ttš all about 

. it. We’re interested too. The last 
we heard from her was that she 
sold almost two hundred booklets in 

Į Easton, and that she was preparing 
I to visit the Cleveland, L. D. S. We 
know a lot happened after that, and 
we’re waiting for mail. Bertha 
attended the meeting of the Pitts
burg Youth which resulted in the 
birth of our latest youth branch. 
Any more new arrivals, Bertha ? 
The Ukrainians are after us. They’ve 
organized 21 youth branches and 
feel great.

Have Your Friend Read 
“The Young Worker and 

Student”

The first criticism 
section is that there

1 correspondents, and the ones we have 
are mostly from choruses. Even 
these are not regular. From outside 
the choruses we have very little cor
respondence. Why can’t these work
ers outside the choruses write about 
conditions in 
work oi how 
schools. We 
ence, as our 
much in f *
in the shops and the schools. Young 
workers when they have any sort 

' of grievance in the shop or school, 
should write about it to the paper 
so that other workers know how they 
are treated and what they are doing 
to better their conditions. Either 
young workers will

Fight for the Relief of the Un-ian<1. j“' benc(it ia 
_____ i conditions, and will

employed Youth 1 same mistakes.

the shops where they 
they are treated in the 
need such correspond- 
lives are spent not so 

the choices, as they are 
ps and tne schools. Youne-

volunteers asked to write them up. 
At the next meeting these articles 
should be further discussed, and 
then sent to the paper.

Such correspondence clubs are 
especially needed in the choruses. We 
find that the correspondence from 
the choruses is very sporadic, some
times the columns from some chorus
es do not appear for several weeks. 
This must be corrected. We must 
call a meeting of the youth in the 
chorus, and elect a correspondence 
committee of at least three. This 
committee is to keep a box for 
signed and unsigned comments from 
the chorus. The correspondence com
mittee will then send’ in the best 
comments to the press. A real func
tioning committee will mean that 
we will have a column of comments 
from every chorus at least once a 
week.

the (Continued on the next page)
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SNAPSHOTS
BROOKLYN AIDO CHORUS

One of our foolhardy tenor took 
his lifer into his hands the day we 
šjang in Brownsville. This Caruso 
yelled “Viva la Hitler,” in that 
strongly Semitic nenghborhood, 
Brownsville. He ducked in time to 
atvoid one dozen of antique eggs 
and three pounds of squashy toma
toes.

a happy go lucky New Jersey Red 
promising she’ll wait, are the re
sults .

We have noticed that Tarzan, our 
strong man, attracts the weaker sex 
as a flame does a moth. Is it because 
of his cave-man stuff?

‘'.'"'■r.'"".iS;'il *" " “i"*'* i.'........... .......... i m n ... . n

Tom Mooney!
Tom Mooney

A man with the title of Governor has spoken: 
And you do not go free.

A man with the title of Governor has spoken 
And 
And 
And

But the man know

t What mysterious person called, our 
did pal, Helena, “mia querido?” The 
only information to date is that his 
initials are E. L.

A bass with the skin you love to 
touch remarks that Venus de Millo’s 
swan song must have been ‘Fare
well to Arms.”

‘Bye, Folks,’ see you in my night
mares.

Snitzesnozzle and Spitzenheiymer.

Snoops from Bangos
Chorus, Elizabeth, N. J.

Here I am again. Snooping for 
dirt.

Why does Peter G. always envy 
dear old Mephisto’s moustache. The 
column is of the opinion that the 
before mentioned ornament of the 
upper lip is similar to a football 
game — eleven on each side.

----------- >—,
The Old Maestro has been in

formed that his superior, the Tatler 
is in the throes of another of his 
periodic illnesses. However, the 
column believes that some femme 
has done him wrong again. You 
can’t give it—you Champion Giver.

The Old Maestro.

Newsflashes From Detroit 
Aido Chorus

Glory me! Did the Aido Chorus 
end the winter season with a bang! 
The girls chorus was just perfect 
both in singing and appearance. Blue 
was the predominating color. The 
idea of wearing carnations was a 
last minute thought — so I heard. 
Wonder how the girl in green got 
three and the one in gray two?

Ah! You should have heard the 
singing done by the Bangos Chorus 
April 30—was it good! Boy oh boy! 
Keep it up Bangos!

And to top it off—the Red Star 
Sextette made a grand hit, May 1, 
at the mass meeting at 408 Court 
St. What, girls!

Do you know our quiet, little, 
sweet Pitsy doesn’t walk home from 
school any more? No sir—not while 
a shiny car a block long is at 
her service.

Boys—the girls have lately taken 
a sudden liking to “Bunker Hill.”

i wonder why pepper left the con
cert so early with that famous grin ?

The Sextette of the chorus is 
giving a dance May 14 and the 
tickets are only 16 cents—penny 
nuisance tax.

the bars surround you 
the prison walls about you.
you do not go free.
with the title of governor does not

That;all over the earth today 
The workers speak the name 
Tom Mooney 
Tom Mooney!
And the sound vibrates 
From Africa to China 
India to Germany 
Russia to the Argentine 
Shaking the bars 

Shaking the walls.
Shaking the earth.

Until the whole world falls 
Into the hands of the workers 
Of course the man with the title 

Will be forgotten then 
On the scroll of time 
He Won’t matter at all.

But remembered forever will be the name
Tom Mooney , ‘ ’

Schools will be named ;
Tom Mooney.

Farms will be hamed
Tom Mooney.

Dams will be named
Tom Mooney.

Ships will be named
Tom Mooney.

Factories will be named
Tom Mooney.

And all over the world
A banner of strength and union force and 
Living forever though workers power 
Will be the name

Tom Mooney.
This poem was read at a conference of the Workers 

Cultural Federation, April 30 in Chicago, Ill.

in waves

of governor.
' ( 1 < f

solidarity.

What’s On

The Laisve’s Chorus made a fine 
showing too. They sang a few of 
the songs we had on our program 
but that didn’t stop us from sing
ing them, too. Wonder why the 
other choruses dispersed so Quickly?

Goodbye till next time.
Sally the Snoop.

Aido Chorus News,
Worcester, Mass.

We sure did miss our Tall Tenor 
at the May . Day Celebration at 
Endicott St. What happened to 
him, does anyone know? That's the 
first time he missed an affair of 
this kind.

h LAWRENCE, MASS. > • . gai- kviečiami’ atsilankyti, kuo >skait- 
ALDLD 37 kuopos mėnesįnis su-lingiausiai paremti mūs dailės cen- 

sirinkimas įvykš 14 d. gegužės, 2 Wilkes Barre Aido Choras duos 
Vai. po pietų, Maple Parke. Visi Programą dainuos choras nau- 
draugai būtinai dalyvaukite, nes !yra jąusias dąinas. Aido Oktetas yra pri- 
daug svarbiu dalyku apsvarstymui, širengęs gerai dalį prbgramos atlieti

• Sekr. su tam tikrais, naujais’ judėjimais.
' (111-112) Aido Choras pirmą kartą dainuos

' anglišką dainą “Red Frbht” su Ok-
LAWRENCE MASS priešakyje, kuris darys tam tik-

.........  < ■> ’ •• rus judėjimus. Bus ir daugiau pro- 
Lietuyių Kempes Bendrovė šaukia graroos. Vakarienė bus gera, bus ir 

visus narius dirbti ant Maple Parko, rnuzikantai. Pasišokti galės, kas no- 
14 d. gegužės, 10 vai. ryte. Įžanga tik 25c.

» L. K. B., Sekr. Kviečia Komisija.
--------- --  (109-111)

JERSEY CITY*-N/ J.< >
LDS 1381 kp.' ir KALBIA)' 16 ',kp. 

rengia balių, subatoje, 13 d. gegužės 
(May), Ukrainų; ąvetainėge, 158 Mer
cer St. Jersey Oity, N. J., pradžia 7 
vai. ’ 
mų 
kad 
te.
vadovyste A. Gorski. Bus-skanių, gė
rimų, o labiausia gero alaus; taipgi 
ir kilbasėlių užkąsti. Kviečiame Jer
sey City ir iš apielinkės lietuvius se
nus, ir jaunus skaitlingai atsilankyti. 
Įžanga tik 25 centai.

vakare. Taipgi bus ir Ipimėji- 
(Lucky No.). Mes užtikriname, 
atsilankę smagiai laikį praleisi- 
Šokiams grieš gera orkestrą, po

CLEVELAND, OHIO
Lyros Choras rengia koncertą, ne- 

dėlioj, 14 d. gegužes, Lietuvių svetai
nėj, 6835 Superior Ave. Pradžia ly
giai 5:30 vai. vakare. Taipgi choras 
dainuos į radio stotį WJAY 3:30 
vai. po pietų. Atsukite savo radios 
ant 610 kilocycle’ių. Bus girdima 
per 2 šimtus mylių nuo Cleveląndo.

, A. P. B.
(111-112)

BĄYONNE, n. j.
. : ■ ’• • ' i '

. yLAU Kliubas rengia skanią vaka
rienę su programa, nedėlioję, May— 
gdgužės* 14 d.’ Prddžia 7 vai. vakare, 
naujoje Kliubo vietoje, 10 W- 22nd 
St. Po vakarienei bus šokiai prie 
gerbs muzikos. Ateikite visi. Tikie- 
tas 50 centu. Komitetas.

(111-112)

EASTON, PA.

SHENANDOAH, PA

LYROS CHORO KONCERTAS
Subatoje, 13 Dieną Gegužės (May), 1933

I

The chorus members who “forgot” 
to come to Martin Hall to sing arc 
in for it. We accepted the invita
tion at rehearsal and all raised our 
hands promising to come. How many 
showed up? 3 altos, 8 sopranoes, 3 
tenors, and 4 basses. 18 out of 55 
members! Our teacher is young and 
needs encouragement. That’s no way 
tq help him.

, ♦ ■■ ■ ... «

Everyone makes mistakes. That’s 
wliat happened to A. L. I was not 
there when it happened, but my 
reporter informed me. Al was talk
ing about a certain boy and said, 
“’l’ai gabužius vaikas” (Lithuanian 
troubles, Al). You’ll learn as you 
grow older—which reminds me that 
Al celebrated a birthday Sunday .

What soprano comes to rehearsals 
regularly but on night of May 1 said, 
“I don’t know the songs, and I’m 
not going to sing,” and sat in back 
of the hall during the program ?

That Alto and Soprano who 
bring their lessons to be done by 
that Tenor at rehearsals, will please 
do them at home, and do some sing
ing instead. The chorus would ap
preciate it very much.

Beware Members! Snoop and Peep 
are loose, you’ll never know when 
they’re behind you and what they’re 
up to—but here’s a clue, they carry 
a blank book and a pencil.

‘ Jifay Day! Just those two words 
give me a thrill. The chorus mem
bers, (shame though it is to call 
(x.boys and 2 girls the chorus mem
bers) met at Clark Park and marched 
Other choruses were well represent- 
ecL Where were you? Don’t let 
the others show us up.

The “brass buttons” were there, 
but they didn’t succeed in creating 
much disturbance. They lowered the 
Red Flag from the statue but that 
didn’t lower our courage.

W T t

'.At last our sports committee is 
getting to work. They have made 
arrangements for a dance to be 
given at Little Hall, May 6. The 
admission is only 10c. The boys 
wjant to play baseball with the girls 
at the first picnic. Watch the boys 
10se.

‘Sherlock’ who drives the Essex 
said that he would get the one who 
writes to this cotbmn. He should 
refrain from smoking such cigars. 
Phew! What an odor. Get a pipe 
“Sherlock.’

The committee of our last two 
dances and banquet should argue less 
and work more. How about it 
committee ?

Ed and Willie danced only one 
number during our dance last Sat. 
nite. Why?

'Adios, readers. I’ll be with you 
again soon.

Soon.
* 1

Snapshots from Pirmyn 
Chorus, Great Neck, N. Y.

> I
W < ’*

♦Hello Everybody! This is Snitze 
ąhd Spitze Incorporated. Because 
the night was foggy our teacher 
didn’t show up at our last chorus 
practice, so we had a meeting and 
obr Ole pal Bertha played a few 
fences. We had loads of fun dane- ; 
i»g “Tėvas Parvažiavo.”

-The youngsters have organized a 
Young Pioneer Club, whose ages 
vąry from ten to fourteen, and boy, 
oh boy, are they getting even with 
their parents? The adults wouldn’t 
allow the youngsters in their orga
nizations so the youngsters in return 
Wouldn’t even admit an adult at 
their meetings. They have an armed 
guard at the door with one of the 
biggest boys in the neighborhood as 
ar bouncer.

,It is said to be a great life if we 
dqn’t weaken, so let’s pep up Pir
myn Chorus. We can take it. No 
newly organized Catholic Chorus is 
going to kick us out.

• Albert, you don’t have to explain; 
Your friends won’t need it, and your 
enemies won’t believe you, about the 
d^nce Saturday night.

A « ■■ . ......... ■*—

* George Petkus, our hero, left 
April 26, 1933 for Russia. A moody 
blonde denying she doesn’t care and

What two tenors got the main 
prize for the most beautiful dancing 
Sat. nite. What was it boys?

---- ------- 4—------

Who were those two dish washing 
tenors at the chorus banquet at 
Olympia Park Sunday nite? It may 
have been Paul Whiteman and Vin
cent Lopez.

We would like to know if ‘Popeye’ 
is hiding from someone, or did he I 
loose his razor.

What was wrong with that 
wrestling Bass that he did not 
dance? Is he getting girl shy, or 
did he have new shoes?

One Of Do.

Newsflashes From The
Scranton Leader

Does “Pinky” like to be called 
“The Little Girl In Blue”? I’ll say 
she doesn’t. So (Selrac Gnouy) 
better watch out! I heard she has 
a temper just as cool as her pal, 
Margaret.

Looks like (Doley) is making a 
habit of going up to the High 
Works. Is it the fresh Mt. air?

Oh! Al, I never knew you were 
a “Snooper”! Heard that “Binks” 
don’t like “Snoopers”!

Notice, Margaret and her pal, 
“Mutt and Jeff,” Aren’t they just 
too cute?

Eleanor, a quiet little girl, 
Walter, a quiet little boy, 
HOW NICE...

THE RED STAR
SEXTETTE WRITES—

The “Red Star Sextette” of the 
Bangos Chorus of Elizabeth, N. J. 
has recovered from their spring 
fever, dusted their brains, and start
ed anew with fresh enthusiasm. Our 
first move was to introduce system, 
and elected an executive board as 
follows:

Margaret “Bobby” Guiditius Org. 
Edna “Pitsy” Pociun Treasurer, 
Jeanette “Pepper” Krutulis Sec.,

Our professor is W. Žukas and 
Stella “Stove” Pociun is our. assist
ant professor. The other 'iqembers 
of the sextette are: Mildred “Tinie” 
Shank, and Julia “Jean” Shank.

The Red Star Sextette Invites 
YOU—

To a dance and entertainment ar
ranged for May 14 at 408 Court St., 
Elizabeth, N. J. at 8:00 P. M. The 
admission is the magnificent sum

haveof 16c. For this you will 
dancing, singing and games.

We call upon the representatives 
of all choruses such as Bayonne, 
Kearney, Newark, and especially the 
“Lodestars” of Newark to come. 
Adios.

Sec. of the “Red Star” Sextette,
Jeanette “Pepper” Krutulis.

Della, did he sing, “Going, Going, 
Gone,” before he left?

Ladies and Gentleman: They 
“Topsy Turvy Party,” is postponed 
to May 21st. Come everybody!

LUCKY NAME DANCE
The Y. C. 

is going to 
Dance” on Saturday, May 27 at the 
Crystal Ballroom. There will be 
prizes for the “Lucky Names,” 
for the boys, and another for 
girls.

The “Corsairs” will furnish 
snappy rhythms. “Oscar Sapp, 
satire, will be presented. Oscar is an 
example of the poor boy who be
comes rich and marries the mill- 
lionaire’s daughter. If you want to 
have a good laugh see “Oscar Sapp.”

The Y. C. L. assures you an en
joyable evening. Yours may be the 
lucky name. The admission is 25c.

Jennie Carr.

L. of Wilkes Barre, Pa. 
hold a “Lucky Name

two 
one 
the

the 
” a

THE LETTER BOX

iš
Have 

here is

What is the 
wrong with 

they cold feet 
the challenge

act on it! Come on, 
show us some of your 

You

thing the youth can do.
This challenge has not been an

swered yet! What is the matter with 
the youth in Shenandoah? Are they 
afraid of Scranton ? 
matter ? What 
Wilkes Barre? 
too ? Well, 
again. ’

Come on, 
Shenandoah,
spirit! Send in your .answer! 
too, Wilkes Barre!

* If I lived in either one of these 
towns, I would bend my head in 
shame. Just think, a little town like 
Scranton, is challenging the whole' 
Anthracite. My, oh my!... -

Lęt’ą see tlje prajl pour in to the 
“Youhg Worker and Student,”.' an
swering, the challenge', of “Little” 
Scranton. 1 •

C.' R. Y.

Krutami paveikslai iš Sovietų Są
jungos, subatoje, gegužės 13 d.—Eas
ton Baking Co. svetainėje, 34 N. 7th 
St., bus rodomi vieni geriausių ju- 
džių (movies) pagaminti Sovietų Są
jungoje. “Dešimts Dienų, ką Sudre
bino Pasaulį” (Ten Days that Shook 
the World). Tame paveiksle per
statoma aštriausios kovos Rusijos re
voliucijos ir paėmimas galės į bol
ševikų rankas. Kiekvienas darbinin
kas privalo matyti šį judį. Du per
statymai, pirmas—8 vai. vakare, an
tras 9:30 vai. vakare. Nepraleiskite 
progos, nes tokie judžiai Eastone, tai 
retenybė. Visas pelnas skiriamas dar
bininkiškiems tikslams.

Easton Workers Educ. Conun.

SCRANTON, PA.
Lietuvių Darbininkų Susivienijimo 

82 kp. susirinkimas įvyks 14 d. ge
gužes, 9:30 vai. ryte, pas drg. K. 
Kubilių, po numeriu 2126 Durken 
Avė. Visi nariai pribūkite į susirin
kimą. Sekr. J. Norkus.

- ‘ (111-112)

Dalyvaus ir Wilkes Barre Merginų Oktetas

Taipgi ir pats choras duos gražią dainų programą. 
Bus ir daugiau įvairumų. Tai bus Koncertas ir Balius. 
Grieš gera muzika ir atsilankiusieji galės smagiai pasi
šokti.

Dear Editor:—
I agree and disagree with Ann on 

the question of “Snapshots.” I think 
that the column has too much of 
personal hints than constructive cri
ticism. I think that it would be 
much better if thę young wprkers 
would tell us/more about their con
ditions than their ?boy, ąnd girl 
friends. Bui I do not believe in giv
ing up the column entirely. By 
correcting it on this bąsis we;Would 
like it much better. It is vę,ry amus, 
ing at times, but in most caseš it 
does not deal with the workers in 
the mines, factories, and the stu
dents. There is too much about the 
choruses, and, in general, about the 
social *life of others whom most of 
us do not know, therefore, uninte
resting.

I hope that Ann and others that 
agree with her will see the point.

C. R. Y.

Scranton Unchallenged?

Easton Demands The Release 
Of The Scottsboro Boys

Easton! is also>. cutting* the ice 
in beginning more active and mass 
action around , the Scottsboro and 
Mooney pasės. .

On Friday, May 5th, a Scottsboro 
meeting was held on the South Side 
of Easton, with! about 200 negro and 
white workers indignantly protest
ing the Scottsboro, Mooney, and the 
Haywood Patterson frame-up lynch 
verdicts.

There were four speakers at '.he 
meeting. Robert Ray and “Witt” 
Tilwick spoke briefly about the Tom 
Mooney Congress and outlined the 
next steps. They emphasized that 
only a genuine united front can re
lease Tom Mooney and Scottsboro 
Boys.

Comrade Powell of Philadelphia 
spoke in detail about the Scottsboro 
case and described the brutal and 
absolutely inhuman treatment of Ne
groes. He also stated that 150,000 
negroes were lynched since the Ci
vil War.

The Alabama serpent lynchers say 
that, “the white are superior to the 
negroes,” endorsing, “white supre
macy.” We .demand economic, so
cial, and political equality for the, 
Negro Masses and Self-Determina
tion for the\ Negroes in the “Black 
Belt,” where they form a majority. 
In Alabama, for instance, the ne- 

. groes form a n majority. The Young 
Communist League and Party, have 
points in their programs demanding 
equality for the Negroes. Comrade 
Powell pbiritecT out that dūfing the 
Civil War, our unforgettable Com
rade Karl Marx, said, “Labour in the 
white skins ;• can not emapcipate it
self, when Jąbour in the black skins 
ąrė branded?’ ; >.< . 0 Į Į ; i

The Scottsboro case is'! a symbol 
aroun<I whjch tlje masses are rally
ing' foir the end ^of lynchings, frame- 
upsį ajhdįthę Overthrow of this dam
nable capitalist system.

Comrades, we the youth, of r.he 
YCL, NSL, of various choruses and 
whatever organizations to which 
we belbng, shall join hands with the 
negrops for the freedom of the 
Scottsboro' Boys, Tom Mooney, and 
all Class wap prisoners. Freedom 
for Tom Mooney! The Scottsboro 
Boys shall not die!

Jennie Urba,
YCL • memben ,

TORONTO, ONT.
ALDLD 162 kuopos ir KDA Lygos 

45 kuopos mėnesinis susirinkimas 
įvyks ,15 d. gegužes, pirmadienyje, 8 
vai. vakare, Lietuvių-Hungarų svetai
nėje, 382 Qųęen , St. West. Abiejų 
kuopų narius kviečiame atsilankyti 
ir atsivėsti naujų nariui Susirinki
mas bus svarbus, nes reikės apsvars
tyti daug svarbių reikalų.

, Organizatorius.
(111-112)

PATERSON, N. J.
LDSA 38 kp. susirinkimas įvyks 

nedėlioję, 14 d. gegužės, pas drg. 
Matučienienę, 107 Putnam St. 
džia 2 vai. 
malonėkite 
naujų narių

Pra- 
po pietų. Visos narės 

dalyvauti ir atsiveskite 
į susirinkimą.

Sekretorė.
(110-111)

PHILADELPHIA, PA.
Lietuvių T, D. Apsigynimo 9-tos 

kp. susirinkimas įvyks pirmadienį, 
15 d. gegužės, 995 N. 5th St., 8 vai. 
vakare. Manome, kad bus grįžęs de
legatas iš Chicagos, Tom Mooney 
konferencijos, kuris išduos platų ra
portą, apart to, turime daugiau svar
bių aptarimų dienos klausimais. Visi 
darbininkai ir darbininkės yra kvie
čiami atsilankyti į šį susirinkimą.

Kp. Valdyba.
(110-111)

SCRANTON, PA.
LDSA-54 kp. ir ALDLD 39 kp. 

bendras susirinkimas įvyks 14 d. ge
gužės, nedėlioję, ant ill West Mar
ket St., 2:30 vai. po pietų. Visi na
riai ir narės atsilankykite, nes yra 
daug svarbių reikalų apkalbėjimui.

O. J.
(110-111)

EASTON, PA.
ALDLD 13 kp. susirinkimas įvyks 

14 d. gegužės—May, Easton Baking 
Co. svetainėje, 34 N. 7th St. Visi 
nariai būtinai dalyvaukite, nes yra 
daug svarbių reikalų, kuriuos turim 
apsvarstyti. Taipgi ir naujų narių 
atsivėskite. Sekretorė.

(110-111)

SCRANTON, PA.
14 dieną gegužės yra šaukiamas 

bendras susirinkimas mūsų choro 
reikalais, Linerth Hall, 111 W Mar
ket St., 2:30 vai. po pietų. Draugai, 
susirinkite visi, nes yra svarbių da
lykų apkalbėjimui.

(110-111)

In the last two editions of “The 
Young Worker and Student,” the 
LeaDerS of Scranton, have challeng
ed any town in the Anthracite dis
trict in the formation of LDS youth 
branches, sport activities, or any-

Hope there isn’t any hard feel
ings among our LeaDerS.

I remain, 
A Leader—“Zane Gray.”

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

Taipgi Liet. Darb. Susivienijimo 
kp. rengia pramogą savo finansi
niam sustiprinimui, kuri įvyks 21 
gegužės, 7 vai. vakare. Įžanga 25 
centai ypatai. Bus daug įdomumų 
ir publika bus viskuom patenkinta.

(110-111)

WILKES BARRE, PA.
ALDLD 43 kuopos susirinkimas 

įvyks nedėlibje,' 14 d. gegužės, 10 vai. 
ryte, Darbininkų Centre, 325 E. Mar
ket St. Visi nariai malonėkite daly
vauti, nes yra labai svarbių dąlykų 
apsvarstymui. Sekr.“

(111-112)
41 / > -n > t U *

WILKES BARRE, PA.
Del palaikymo ir finansinės para

mos ALpMS Centro, Wilkes Barre 
Aido Choras rengia puikią vakarienę 
Darbininkų Centre, 325 E. Market 
St., gegužės (May) 14, d., 6:30 vai. 
yakare. Visi spielipkės draugai, my- 
lėtėjai, ir rėmėjai dailės, yra širdin;

Skanūs ir kvapsningi gardumynai, pagaminti iš 
geriausių žuvų iš sveikatingų Sovietų Sąjungos 
upių. Apdirbamos prie augščiausio ištobulinimo 
sanitariškų sąlygų ir po griežta valdžios priežiū

ra ir su apsauga vitaminų.
* ■ . . » J, I

SKANUMYNŲ ARISTOKRATAS

ROYAL STURGEON su TOMATO SAUCE ,
Kiti geri prirengimai stalui ir

“SOCROS” VIRINIU
, NELIGA STURGEON

SPRATS IN OIL SANDRE-SUDAK
Strimelės) (Su Tomeitėmis)

STUFFED PEPPERS
Augščiau suminėti produktai sėkmingai parsiduo
da ir neša pelną krautuvninkams. Del smulkmin- 

gesnių informacijų kreipkitės į Sovietų firmą:

AMTORG TRADING CORPORATION
261 Fifth Ave., New York City
Taipgi Skyriai: 260 California St., San Francisco, 

Cal. ir 354 South Spring St., Los Angeles, Cal.



Penktad., Gegužes, 12, 1933
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FIODOR GLADKOV

(Tąsa)
—Apie fabriką kol kas patylėk, drauge 

Čumalov. Mes negalime paleisti fabriką. 
O klausimą apie medžių parūpinimą mes 
aptarsime pirmame susirinkime.
■ Glėbas nustebo ir nuleido pypkę. Vėl 
užsirūkė ir pažiūrėjo į Badiną. Tvirtai 
susitiko jų akys.

—Tai yra, kodėl mes negalime paleisti 
fabriką? Juk tai gėda: fabrikas baigia 
griūti. Nei durų, nei langų, o koki d’arbi- 
ninkų gyvennamiai? Ką jūs norite daryti 
del tolimesnio jo apsaugojimo? Kas taip 
apleido, jūs, ar darbininkai?... Jūs šau
kiate apie tinginius, bet neduodate darbo. 
Organizuokite... Jūsų visus komitetus 
reikia pastatyti prie sienos ir sušaudyti už 
apsileidimą, kaipo piktadarius, štai kaip 
reikia statyti klausimas, drauge pirmi
ninke.

—Drauge Čumalov, mes mokame pasta
tyti klausimą neblogiau už jus. Bet rei
kia suprasti konkrečią padėtį. Be Valsty
binės Ūkio Tarybos mes negalime išrišti į 
klausimą apie fabriką, kuris turi valstybi-1 
nes reikšmės.

—Drauge pirmininke, aš gerai supran- Ts> neatsakydamas į klausimą, pradėjo ba
tu jo valstybinę reikšmę. Aš ir kalbu apie rabanyti:
jo valstybinę svarbą. Jeigu taip, tai kodėl 
jūs tą klausimą nekėlėte iki šioliai?

—Drauge Čumalov, tą aš žinau ne blo
giau už jus. Mes apie tai kalbėjome kiek
vienoje partijos konferencijoje, Sovietų su
važiavimuose, unijų konferencijose, kas del 
ekonominio Respublikos pakėlimo: elektri
fikacijos, kanalizacijos ir kitų šakų. Bet* 
kur tam reale spėka?

—Parodykite ją.
—Yra. Ar jūs žinote, ko dabar nori dar

bininkas, apie ką jis galvoja? Gana min
džioti valstiečių laukus; juos dabar jau rei
kia arti ir apsėti. O tam reikia įrankių.

—Ir tas nėra naujiena, drauge Čumalo- 
vai. Apie tai bus kalbama ir partijos de
šimtame suvažiavime.

—Taip, jums vis ne naujiena, o tuom 
kartu nieko nedarote...

Tuom kartu įėjo vyras su akiniais ant 
nosies ir tylomis atsisėdo prieš Glėbą...

—Klausyk, drauge Šramai, ką galite pa
gelbėti, jeigu tuoj aus imtis už darbo pa
leisti cemento fabriką darban?—klausė 
Badinas.

Šramas tartum negirdėjo jo klausimo. 
Jo veidas pasiliko toks, kaip ir pirma. Ir

—Sovietas Ūkio Tarybos viską padare; 
mes atlikom didelius darbus visuomeninimo

—Drauge Čumalov, ateis laikas, ir bus srityje, išgelbėjime mašinų ir daugelio ki- 
klausimas pastatytas. Viskas priguli nuo tU reikmenų. Mes neduodame nei yienos 
Naujosios Ekonominės Politikos. Tas jau vinies, nei vienos mašinos, nepaisant kalnų

visokių pasiūlymų.
—Tai gerai, bet iki šioliai jūs buvote tik 

rinkėjais, o dabar turit imtis gamybos ir 
prisieis duoti.

—Bet mes pildome tiktai tuos paliepi-

ne už kalnų.
—Drauge pirmininke, siųskite telefono

gramą į Sovietų Tarybą.
—Kam telefonuoti, kada tai būtų be nau

dos?
—Sakau, kad siųskite telegramą. Aš; mus, kurie lieka užtvirtinti planingumo 

pats pasikalbėsiu. Aš noriu pastuksėti Į biuro. _ .
jų galvas. —Kam slėptis už planingumo biuro nu-

—Gerai, bet kalbėk tik apie bremsbergą. I garos? Ar tu žinai, kas pas tave darosi 
—Badinas pavartė telefono rankenukę ir ant abiejų augštų? Pas tave tik skaitlia- 
vėl jo akys sužaibavo. Glėbas žiūrėjo į jį, vimai ir perskaitliavimai, bet kur dar- 
smarkiai rūkydamas. Dvi spėkos susiti- bas?...
ko,—Badinas ir Čumalovas... • —Mes manome, kad pirmoji mūsų užduo-

—Drauge Čumalovai, kiekvienas ūkio tis—taupinimas.
darbininkas geresnis yra tas, kuris imasi už —Kaip pas jus eina prisirengimas prie
darbo, kurį galima atlikti. Taip tikrai, kai- kuro parūpinimo ?
ną nepakelsi iš karto, bet po dalį galima' —Prisirengimai eina gerai. Prie to, tai 
nugriauti. Ar žinai, drauge, kad mums į ne mano skyrius.

—Klausyk, šramai, miestas turi būti ap
rūpintas žiemai kuru. Turi būti paleista 
darban elektros gaminimo mašinos prie 
fabriko ir panaudotas bremsbergas. Jūs 
turite tą atlikti greitai ir tikrai.

—Tas darbas nėra mano, o Gamybos biu
ro; jam ir prisakykite.

—Tas darbas mūsų ir turi būti atliktas!
Pirmu kartu per Šramo veidą persirito 

sujudimas... Glėbas iškratė iš pypkės pe
lenus ir pasijuto, kaip pirmas mazgas at- 

Jis atsistojo ir padavė Badinui

grūmoja baltieji banditai? Jie apsupo mus, 
kaip vilkų lizdais. Kova su jais reikalauja 
tų spėkų, kurios reikalingos kovai prieš su
irutę... Jūsų planas darban paleisti ce
mento fabriką yra nesąmoninga; jūs ne- 
permatote mūsų ūkio padėties. Kuras 
mums dabar reikalingas.

Glėbas išsiėmė pypkę ir piktai pažiūrėjo: 
kodėl tas šėtonas negali suprasti tokių aiš
kių klausimų? Ir piktai pradėjo:

—Drauge pirmininke, kaip matyt, jus už-
ėde blusos ir jūs bijotės pasijudinti! Rei- rištas, 
kią dalykas rimtai iš karto pastatyti. Rau- ranką.
donoji Armija pereidavo tūkstančius mylių! —Drauge pirmininke, nepaisant, kad 
ir mušė galingas armijas, kurias užsienio' kaulus mes susilaužysime, o dąrbąš bus at- 
imperialistai apginkluodavo, o čia baltieji t lietas.
tai tik menkniekis, ir jūsų nedrąsa juos tik! —Veikite, drauge Čumalov, kariniai. O 
akstiną. O ką gi jūs konkrečio padarėte' klausimą apie fabriko paleidimą aptarsime 
atsteigimui gamybos? Nieko! Tas klausi- kitą kartą.
mas reikia griežtai pastatyti... į (Bus daugiau)

7ininc ic S Pliiladplnliia 1syk^ kada iš J0 PaPra§ydavai Parke 14 d., i:AllllUd !□ O* i llllduvipilld darbininkiškiems: reikalams. visi draugai, kurie vis
1933. Tad 

rėmet
Mes gero rėmėjo netekome ir | žiburėlį ir dabar ateikit pagel- 

Labai kažin, ar jo vietoje kitas tokis bėti vaikučiams.Mirė L. Baranauskas,
Geras Darb. Judėjimo Rėmėjas' atsiras.

Nuo mūsų atsiskyrė draugas,' 
kuris daugiausia mus rėme. Tai1 
drg. L. Baranauskas. Jis tu
rėjo Čeverykų krautuvę po num. 
1329 S. 2nd St., S. Philadel-' 
phijoj. Buvo palaidotas gegu
žės 1 d. Paliko moterį ir dūk- atsibuvo gegužės 2 d 
teris.

J. Baranauskas. plati-

WORCESTER, MASS.

L.S. ir D.B.D. susirinkimas L.
1933,'si - ’ “ * j

Jis buvo katalikas, bet 8 vai. p. p., 29 Endicott St., kur ją, neatsilankė ant susirinkimo, 
daug daugiau rėmė darbinin-i buvo aptarti draugijos reikalai. Tas yra labai negerai, jeigu 
kišką judėjimą, negu mūsų da
bartiniai sklokininkai. .

Kai buvo alkanųjų maršavi-j sius neprirašė nei vieną naują 
mas į Washingtoną, jis paaųko- į ųarį. Pabuskite, draugai, imki- 
jo 26 poras čeverykų. ' 
kai buvo maršavimas į šios vai- 

m • • i • _ TT * f 1 ••

Mūsų organizatoriai T ‘ 
apsileido, nes jau per du mene-

biskį draugai neateina ant susirinki
mo ir neišduoda raporto. Jiems 
vertėtų nors raštiškai pranešti, 
kad jie ką noris veikia, jeigu 
negali būti susirinkirpe.

L.S. ir D.B.D. rengia didelį 
Olympia Parko atidarymą, ku
riame bus ristikų, boxieriu ir 
kitokių pasilinksminimų. Taip 

žaras, jis aukojo, taip ir kožną pikniko, kuris atsibus Olympia pat bus ir Aido Choras su dai-

Taipgi i tęs prie darbo.
Žiburėlio komiteto raportą 

stijos sostinę Harrisburgą, jis išdavė Ruseckas; pranešė, kad 
pridavė 4 poras čeverykų; ir Į vaikų mokyklą bus per vasarą, 
kai buvo ‘Daily Workerio” ba-.ir kad šiuo laiku rengiasi prie
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Vertė D. M. ŠOLOMSKAS
nų programa. Tad, y įsi drau
gai ir draugės, šerti ir jauni, at
silankykite, kad paskui nesigai- 
lėtumėt.

Viskas prasidės gegužės 
(May) 27 d. ir tęsis per ketu
rias dienas, t. y., 27, 28, 29 ir 30 
d., 1933. Nepamirškite, drau
gai, kad bus keturios dienos 
linksmybės, tai visi važiuokite 
į Olympią Parką.

Kitas susirinkimas įvyks 
birželio 6 d., 1933, 8 vai. vaka
re. Visi komisijos nariai būki
te susirinkime.

L.S. ir D.B.D. Korespond.
J. Kižas.

BINGHAMTON, N. Y

Visi gėrisi, šių; Jaunuolių Cho
ro dainpmis ir jo aktyvumu dai
lės srįtyj. šis Jaunuolių Cho
ras yra. puikiai atsižymėjęs 
įvairiuose darbininkiškuose pa
rengimuose su savo revoliucinė
mis dainomis. Taipgi ir šį sy
kį rengiasi prie gero koncerto. 
Choro vadovė yra jauna drau
gė Sophie Isenstein, ir jai pri- 
gelbsti d. Olga Tabako. Po kon
certui bus šokiai prie smagios 
jaunuolio John Krajewskio or- 
kestros. Įžanga tik 25c. Taigi 
visų priedermė yra atsilankyti 
į šį koncertą ir paremti šį vie
natinį Darbininkų Jaunuolių 
Chorą šioj apielinkėj.

Kompart. Report.

Vakarienė
t

Gegužės 14 d. Lietuvių svetai
nėj įvyks vakarienė, kurią ren
gia Kompartijos vietinis viene
tas, kad parėmus vietinį Be
darbių Apsigynimo skyrių del 
įsigavimo savo kambarių arba 
darbininkų centro. Vakarienė 
prasidės nuo 6 vai. vakare. Po 
vakarienei bus šokiai. Įžanga 
tik 25 centai. Visų darbininkų 
privalumas atsilankyti į šį pa
rengimą, o atsilankę praleisite 
laiką linksmai ir draugiškai.

Koncertas ir šokiai
Gegužės 19 d. Lietuvių sve

tainėje, nuo 8 valandos vaka
re įvyks teatras, koncertas ir 
šokiai, šį antrą metinį paren
gimą rengia Tarptautinis Dar
bininkų Jaunuolių Choras.

Jaunuoliai rengiasi prie kon
certo su įvairiais naujais pa- 
marginimais del ateinančio pa
rengimo. Bus suloštas vieno 
veiksmo veikalukas “Could 
Mother Go?” Taipgi choras mo
kinasi naujų dainų.

HARTFORD, CONN
Laisvės Choras rengia šokius 

šeštadienį, gegužės 13 d. vaka
re, 59 Park St. Įžanga tik 15 
centų visiems.

Prašome draugus ir pritarė
jus atsilankyti.

Gegužęs 21 d., sekmadienį, 
LDS Youth—Jaunuolių kuopa 
ruošia parengimą. Bus šokiai, 
prakalbos, diskusijos ir užkan- 
džiai-vakarienė. Įžanga: su- 

'augusiems 25c. Jaunuoliams 
10c. Visi įsitėmykite: gegužės! 
21 d., pradžia 4-tą vai. po pie-1 
tų, 59 Park St.

Šiame pirmam jaunuolių pa-' 
rengime būtinai visi dalyvau-' 
kime.

Komis.

Buenos Aires. — Keturių 
provincijų biznieriai užda
ro krautuves ir skelbia strei
ką prieš augštus valdžios 
taksus.VIETINES ŽINIOSSt

' Amaigameity Unijos Grafieriu Teisinas
• » • I ' 1 4 ......-4 . ■ ■ -
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(Tąsa iš 6-to pusi.)
las—nuodugniausiai ištirt kal
tinamuosius ir, suradus kaltais, 
duoti jiems atatinkamą . nuo
sprendį. Kas kaltas, kas ne, 
dar mes tuo klausimu nesita- 
rėme. Kada mes tuo klausimu 
tarsimės, tai turės būti visi ap
kaltinimai surinkti ir gerai iš
nagrinėti, kad apkaltinimai at
itiktų sprendimui, kas kaltas.”

Toliau Šliosbergis apgailes
tavo, kad Silvės negali turėti 
teisiamųjų suole, nes jis serga. 
Po šios šliosbergio prakalbos 
teismas užsidarė. Kada klau
sinės Silvę, tai nežinia,. Vei
kiausiai tada, kada jis pagys.

Nuosprendį išnešti pasiliko 
tik vieni Generalės Pildomo
sios Tarybos nariai. Kuriuos 
jie paskelbs kaltininkais, o ku
riuos ne, sunku išanksto spręs
ti, ar bus bent bi kokis skirtu
mas, nes visais kaltinimais va
duotasi didžiumoj Silvermano 
liudijimais; tai jeigu vieną 
randa tais liudijimais kaltu,

Štampos, kurioj -buvo 
narnos alkanų maršuotojų pa
gelbėjimui, tai d. J. Žukas par
davė už $2.90, o draugija pri
dėjo iš iždo $2.10.

Kitų komisijų raportų nebu- 
bo, nes tie draugai, kurie ap
siėmė atstovaut mūsų draugi-

tai nei kalbos, rodos, nebūtų 
apie kitų išteisinimą. Bet to
kių “stebuklų” šiandien refor- 
mistinėse unijose būna, kuo
met klikų klikos viešpatauja, 
o ne bendri darbininkų reika
lai yra atstovaujami unijose.

Reporteris.

Nevalia Apsigint kad ir nuo 
Pasiutusio Šunies?

NEW YORK. — Magistrato 
teisme portugalas grafas Vas
co da Gama, ainys garsaus ke- 
liauninko-tyrinėtojo, liko nu
teistas 30 dienų kalėjiman, 
kad nušovė šunį, kuris jį buvo 
užpuolęs. Nuteistasis duoda 
apeliaciją į augštesnį teismą. 
Magistratas Dreyer jam aiški
no, kad jeigu šuva įkanda, tai 
žmogus turi pasiskųsti polici
jai. Da Gama sako, tai keis
tas įstatymas, kad žmogui ne
valia apsiginti nuo pikto arba 
net pasiutusio šuns.

Dr-ges K. B. Karosienes
PRAKALBŲ MARŠRUTAS

WORCESTER Mass., Penktadienį, 12 d. gegužės
Lietuvių Svetainėj, 29 Endicott St., 7 :30 vai. vakare

HUDSON, Mass., Sekmadienį, 14 d. Gegužės
LYNN, Mass., Pirmadienį, 15 d. Gegužes
CAMBRIDGE Mass., Antracjięnį, 16 d. Gegužės
SO. BOSTON, Mass., Ketvirtadienį, 18 d., Gegužės 

Lietuvių Svetainėje, kampas E. ir Silver Sts. 
f 7 !,30 valandą vakare.

BRIGHTON, Massi, Penktadienį, 19. d. Gegužės
NORWOOD, Mass., šeštadienį, 20 d. Gegužės
MONTELLO, Mass., Sekinadięnį, 21 d. Gegužės
STOUGHTON, Mass., Pirmadienį, 22 d. Gegužės
BRIDGEWATER, Mass., Ąrilradienįj 23 d. Gegužės. z \

Puslapis penktu

Ko

SOVIETŲ ŽUVIS
Krautuvėms proga įsigyti Sovietų 

žuvies už žemą kainą
Penkių Rūšių žuvys

10 kenukų kiekvienos rūšies, 
viso 50 kenukų

Už $5.75
Persiuntimas apmokėtas. Pinigus 

prašome prisiųsti iš anksto

“L AIS V E”
427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

PHILADELPHIA, PA-
Sovietų Mineralinių 

Vandenų

NARZAN IR BORJOM
Dabar galima gauti

J. GEGŽNĄ
412 W. Susquehanna
Taipgi pas jį galima gauti
vietų žuvų. Tai puikiausios rfl 

šies kenuotos žuvys.

pas

Avė.
ir So

DIENOMIS Į

GREIČIAUSIAIS PASAULYJE LAIVAIS

BREMENEUROPA
Specialiai traukiniai stovinti šalimais 
garlaivio Bremerhavene užtikrina 

patogiausią kelionę į LIETUVĄ.

GRĖIČIAUSIS KELIAS Į SENĄJĄ TĖVYNĘ
Informacijų klauskite pas vietinius agentus, 

arba

NORTH GERMAN LLOYD
57 BROADWAY - NEW YORK------

CXXX><XX>X>O<X>OOOOOOO<X>OO<X>OO^

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

Empire Cornice & Roofing Co
, CORNICES AND SKYLIGHTS

DENGIAME VISOKIUS 
STOGUS

sĮ^Atliekame išpjaustymus švie
sai ir orui ir darome švininius 

ir kitokius šaltkalvystės 
darbus

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

TELEFONAS ATDARA DIENĄ
Pulaski 5-1030 IR NAKTĮ

NAUJAUSIOS MADOS

Rusiška PIRTIS Turkiška
Flushing Russian and Turkish Baths, inc.

M. TEITELBAUM, Manadierls 
ĮŽANGA DIENĄ IR NAKTJ 56c SUBATOS VAK. 75c 
Antroj klasėj lašais išsimaudymas ir miegojimas per 

visą naktj ant trečių lubų, oringam kambary—35c_
Naujai perdirbta Rusiškai-Turkifika Pirtis su moder
niškais pagerinimais. Įtaisyta didelis plaukimui prū
das su šviežiu vandeniu. Lapuotos vantos išsipėnmul 
veltui! MOTERIMS PANEDELIAIS 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 St, tarpe Cook ir Deveboise Streets
TIES BROADWAY IR FLUSHING AVENUE, BROOKLYN, N. Y.

KELRODIS: B. M. T. eleveiteriu; išlipt ant Flushing Ave. stoties; 
B. M. T. subway—išlipt ant Montrose Ave. stoties; visais 

Broadway karais—išlipt ant Flushinr Avė.

. JUOZAS KAVALIAUSKAS H
Laisniuotas Graborius

Pennsylvania ir New Jer
sey valstijose

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

1439 South 2nd Street
PHILADBL PHIA, PA.

Telefonai: Bell—Oregoa 1116 
Keyvtone—-Main 1417



LAISVI

IŠRANDA VOJIMAI

PARDAVIMAI
gyniau Jacksoną

Seagelis, “kad 
kad jūs ypatiš- 
išrokavimais jį 

pareiga,

pridėti pirštai
šalutines gavės darbininkai 
Tarptautinio Darbininkų Orde-j

Puslapis šeštas Penktad., Gegužės, 12,1193?
T

Amalgameitij Unijos Grafteriį Teismas

250,000 Demonstravo
^0’ Tarptautinės Pagelbos, 

1 I ivo lilUvi ILIJlu oarbininkių Moterų Tarybos, 
Jaunųjų Komunistų Lygos, 
Darbo Unijų Vienybės Lygos 

• ir šiaip proletariniai žmones. 
{Kuomet Madison Square žydų 
{buržuazija sutelkė “parink- 
:tuosius,” legionierius, oficie- 
i rius, biznierius ir kitus tokius, 
j tai Union Square susibūrė dau- 
igiausia darbo ir vargo žmonės 
su savo organizacijų vėliavo
mis ir obalsiais.

Amalgam. Rūbsiuvių sekci- 
15-tą, 16-tą ir joj maršavo 1,000 darbininkų, 

atvykusių iš Brooklyno ir jie 
entuziastiškai sveikino vieno 
fronto prieš fašizmą obalsius, 
praeidami pro Komunistų Par
tijos buveinę.

Kovingoj demonstracijos da
lyje su komunistiniais darbi
ninkais sykiu dalyvavo Ameri
kos Darbo Federacijos kepejų 
lokalas, International Ladies 
Garment Workers Unijos 9- 
tas ir 20-tas lokalai ir nariai 
įvairių kitų vadinamų “socia
listinių” bei federacinių unijų.

žydų Kongreso vadovauja
ma buržuazinė demonstracijos 
dalis pasirinko daugiausiai 
Fifth Avenue maršuoti su dau
gybe amerikinių vėliavų. Ka
da pasiekė City Hali, šie vadai 
ir kiti pagal jų komandą nusi
ėmė kepures, atiduodami pa
garbą grafteriams Tammany 
Hall valdininkams.

Šiaip gi ėmė viršų revoliu
ciniai obalsiai ir beveik be pa
liovos aidėjo darbininkų or
kestrų griežiamas Internacio
nalas, “Raudonasis Frontas” 
ir kiti revoliuciniai maršai,

- Žiūrovas.

NEW YORK. — Kokie 250,- j 
000 žmonių, daugiausia darbi
ninkų, dalyvavo trečiadienio 
demonstracijoj prieš fašizmą ! 
Vokietijoj. Demonstracija pra
sidėjo apie 3:30 vai. Union 
Square ir Madison Square ir 
užsibaigė apie 7 vai. vakare 
ties City Hali.

Darbininkai daugiausia susi
rinko į Union Square ir aplin
kines gatves;
17-tą, kurios buvo taip užsi- 
grūdusios žmonėmis, kad ne
galima buvo praeiti, čia su
sikoncentravo bent 200 raudo
nų vėliavų. Kaip 6:20 vai. 
iš garsiakalbio per visą aikš
tę nuskambėjo: “šalin Hitle
rį—Kovokime prieš Vokietijos 
Fašizmą — Reikalaukime pa- 
liuosuoti Torglerį ir Thaelma- 
ną” (Vokietijos komunistų 
vadus).

Oficialiai šią demonstraciją 
šaukė buržuazinis ir smulkiai- 
buržuazinis žydų Kongresas. 
Jis pats nieko panašaus neno
rėjo, bet darbininkai padarė į 
šį Kongresą tokį stiprų spau
dimą, kad vadai liko priversti 
skelbti masinę demonstraciją. 
Per tą minių spaudimą Kon
greso lyderiai buvo prispirti 
sutikt, kad demonstracijoj per 
garsiakalbį būtų duodama kal
bėt ir komunistui.

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokiu Rusių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

PASIRANDAVOJA apartmentai po 
6 kambarius, remia nuo $23 ir 

aUgštin. Tinkami dideliorp šeimy
nom visi įtaisymai, eleveiteriais ir 
karais privažiuojama iš visur. 234 
Linden St., Ridgewood, N. Y., Knick- 1 
erbocker arba Wycoff stoties. Taipgi 
pasirandavoja ir fornišiuotas kamba
rys po tuom pačiu antrašu.
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(Pabaiga)
Tada buvo iš gęneralės ta

rybos narių paklausti, kodėl 
jie, negavę tų trijų dolerių at- 

i gal, niekur nesikreipė?. Dar^
jglbininkai vienu balsu atsakė: 

“Kaip galima buvo kreiptis su 
, pasiskundimu, ar kad gautum 
iš. daibo išmesti; nes Jackso- 
nas ir Silvė visuomet apginda
vo Alpreiną, o ne darbinin
kus!”

Tada šliosbergis pareiškė: 
“Mes .jums duodame garbės 
žodį, kad jūs būsite užtikrinti 
darbe, kad jus niekas neišmes 
iš darbo už teisybę, ką >jūs>čia 
pasakysite; Aš suprantu jus 
labai gerai; jūs bijojote •skųs
tis'tik todėl, kadvjūs nematote 
užtarimo. Aš pareiškiu, kad 
nuo dabar bus užtarimas .na
riams, ir jūs duokite skundus 
drąsiai, nebijokite nieko.”

Tada darbininkai iš Alprei- 
no dirbtuvės nurodė, kaip per
eitą overkotų sezoną pačiam 
jo viduryj tapo darbininkams 
numušta 17 nuošimtis algų. 
Kada jie pasiskundė Jackso- 
nui ir Silvei, tai tie patarė 
geriau tylėti ir dirbti, o ne 
gauti darbo kainas Atgal ir 
su tuom netekti darbo. Tai 
darbininkai ir tylėjo iki Šiam 
laikui.

Hyman Seagel pašauktas į 
kaltinamųjų suolą. Jam per
skaitytas Silvermano prisiektas 
liudijimas, kuriame nurodo, 
kad 2 metai atgal prieš žy
dų šventes Silvermanas, darb
davių asociacijos manedžeris, 
prirengęs unijos oficieriam 
švenčių atostogom vietą, pa
rūpinęs važiavimo tikietus, ap
mokėjęs visas išlaidas, per va- 
kacijas padarytas-^-Jacksono, 
Kingsbergio, Silvės ir Seągelio. 
Toliau- Silvermanas lįūdija, 
kad davęs ir grynais pinigais 
kaip Jacksonui, Kingsbergiui, 
Silvei, -taip ir; Seageliui. t To- 
liaus, Jacksonhs savo steitmen- 
te pareiškė, kad jį su mecha
niku supažindino Seagelis.

Seagelis į tuos virš užmes
tus jam klausimus atsakė, kad 
jis už -Vdžiavimą ir vietos iš
laidas ' pats: apsimokėjo,,., kad 
jam Silvermanas jokių pinigų 
nedavė, kad jis su Jacksopu 
buvęs piktuoju, tai todėl jį 
Jacksorlaą norįs pasiimti su sa
vim į partnerius.

Tada lokalo 25-to pirminin
kas Glikman pastato Seageliui 
klausimą: “Jeigu tu sakai, 
kad buvai prastuose santikiuo- 
se su Jacksonu, tai kodėl tu

8YKJ ATSILANKĘ PERSIT1KRINS1T 
Pabandykite J 

SAVININKAI MARCIUKAl
417 Lorimer Street, “Laisves”

BROOKLYN, N. Y.

PARSIDUODA restauranas Idbai biz- 
niškoje vietoje, prie puikiausių 

New Yorko maudynių Rockaway 
Beach. Parduosiu visai arba priim
siu partnerį, nes turiu reikalą va- 
žiut į Lietuvą ir neturiu kaip palik
ti biznį. Atsišaukite šiuo antrašu: 
301 Beach 85th St., Rockaway Beacn, 
N. Y. Telephone Bell Harbor 5-5511.
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lokalo susirinkime, kada mes 
iškėlėmfe Alpreino pasielgimą 
su darbininkų trim doleriais, 
tu gynei Jacksoną, kad jis ta
me nieko nekaltas, kuomet 
mes veik oficialiai nurodėme, 
kad ten Jacksono ir kitų uni
jos oficierių 
yra?”; ■ ( 

“Tada aš 
todėl,” sako 
man atrodė, 
kais kokiais
užpuolėte, tai mano, 
jaučiau, kaipo biznio agento, 
apginti ‘trade’, tnariędžerį. Nes 
aš pats -savo ąkimis mačiau 
pora metų Atgal- teismabutyj, 
kad jį > apgtyriė i Bliumbergis, 
net prisiekdamas, kad Jackso- 
nas esTąs: nękąl^s-į ’ Nu-,' jeigu 
tokie dideli žmonės, kaip 
Bliumbergis, apgina Jacksoną, 
tai kodėl aš negalėjau jo ap
ginti lokalo susirinkime?”

J. Kingsberg tapo pašauk
tas į kaltinamųjų suolą, kaipo 
iš Silvermano pinigų ėmėjas 
ir kaipo apmokamas atostogas 
per žydų šventes turėjęs. Tre
čią jam kaltinimą prikergė 
Generalės Tarybos nariai, tai 
tą: kada Frenbergis buvo klau 
šinėjamas apie Jacksono, Sil- 
vęs ir Alpreino norėjimą pas 
jį-įsiskverbti į partnerius, tai 
Frenbergis pareiškė, kad jam 
Kingsbergis davęs patarimą, 
kaip išmesti švarko dalių po- 
ruotoją. Girdi, sumaišyk pats, 
o paskui už tai išvyk tą dar
bininką iš darbo. Bet Fren
bergis, nenorėdamas priimti 
partneriu Alpreiną, to pasiū
lymo nepriėmęs.

J. Kingsbergis tų visų už
metimų neprisiėmė. . ^Tis, aiški
no, kad tie užmetimai yra iš
mistas ir daugiau niekas, had 
Silverman ant jų vardq .ėmęs 
sau. pinigus, o ne jiems,davęs.

Šliosbergis pridūrė: “Tiesa, 
jūs ginatės; •jūs' neprisiirpąte, 
bet pagal Silvermano steitmen- 
tą,. kur jis. sako, jums, atosto
gas apmokėjęs, ir štai čekiai 
parodo, kad išimta , didėlės ..su
mps pinigų-11’ po kelis ,čekius. 
Tas liudija, kad buvo kas. Mar 
no nuomqne, kad oficierius, ar 
jis paėmė dolerį,.-dešimts, šim
tą ąr kelis tūkstančius, yra ly
giai kąltas. yra lygiai parda- 
vikas darbininkų reikalų. Vot, 
tas: ir rodo,” sako šliosbergis, 
“kad per pastaruosius metus 
nariai bijojo šavo vadams duo
ti skundus, nes ju reikalai ne
užtariami. šio teismo reika-

Laisvė Gaunama ant
PARSJPŲ'OjDĄ saldainių krautuve, 

labai-. bi^piSkd .vieta, tarpe dviejų 
publiškų mokyklų. ' Pardavimo prie
žastį sužinosite ant vietos. Jei kas 
norėtų stoti į partnerius, su mielu 
noru priimčiau ir pasilikčiau kartu 
prie to biznio. 205 ]
Brooklyn, N. Y.

Sekančių Stočių
JONAS STOKES

Brooklyne
FOTOGRAFAS

Staomi pranešu gavo koštu ma
riams, kad perkaliau savo studiją 

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

Naujoj vietoj 
studija daug 
geriau įrengta, 
todėl paveikslai 
padaromi k u o- 
puikiausL

b
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REIKALAVIMAI

v

New Yorke

Telephone, Evergreen 6-5310

(Tąsa 5-tam pusi.)

4
♦

DR. HERMAN MENDLOWITZA

ryto

NOTARY 
PUBLIC

Ofiso valandos nuo 1 
nuo 6

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš, < » < « 4 1 ' v ''

vakarais.

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23 rd SL

Ve Kaip “Keliamos”

aristokratui yra svetimas dą 
lykas.

SKAITYKIT IR PLATIN
KIT “LAISVĘ”

KRAUJO SPECIALISTAS
Gyduu ūmiv ,ir chroniškas vyrų ir 

moterų ligas kraujo i<* odos
Padarau ištyrimus kraujo ir ilapumo

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

New York, N. Y.
Valandos Priėmimo:

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

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

Telephone, Stagg 2-4401

RADZEVIČIUS
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

JONAS STOKES
112 Marion St., kampas Broadway 

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

J. GARŠVA
Grabonus (Undertaker)

i, ; 1 ' ■!{;'J
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

J 231 Bedford Aventie

BROOKLYN, N. Y.

Praneša visuomenei, jog jis atsidaro savo ofisą 
Williamsburghe:

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

Telefonas Evergreen 6-3959
iki 4 kas dien, ee rodom s ir subatoms 
iki 7:30 vai.

REIKALINGAS CHORVEDIS
WILKES BARRE, PA.—Aido Choras 

pajieško mokytojaus. Del išlygų 
tarsimos. Prašome greitai atsišauk
ti sekamu antrašu: John Gruselionis, 
79 Richmond Ave., Wilkes Barre, Pa.

(109-111)

Mįi-.

žydų ir kitų tautų darbinin
kų mases demonstracijai mo
bilizavo Žydų Darbininkų ir 
Liaudies Komitetas Kovai 
prieš Fašizmą, šitokioj vado
vybėj užpildė Union Aikštę ir

“China Express” Bus 
Darbininkam Algos Rodoma “L” Svetainėj

NEW YORK. — Paskutinė
mis dienomis pradėta kapita
listų laikraščiuose pūsti burbu
las, būk daugėja darbai ir di
dinama darbininkams algos. 
Apart kitų vadinamų uždarbio 
“didinimų,” pasiskelbė ir Ju
les S. Bache’s Kompanija Wall 
Stryte, kad jinai pakėlus savo 
tarnautojams algą 10 nuošim
čių. Bet tikrumoje ve kaip 
buvo. Kompanija pereitą sa
vaitę nukirto tarnautojams 10 
procentų algas; o šią savaitę 
sugrąžino nukirtimą, idant ga
lėtų pasigarsinti, kad pridėjus 
jiems uždarbio.

56 Bedarbiai Jūrininkai 
Areštuoti po Kovos 

Su Policija

šį šeštadienį bus rodoma so
vietiniai judamieji paveikslai 
“Laisvės” svetainėje apie dar
bininkų ir valstiečių sukilimus 
Chinijoje. Tai pasauliniai pa
garsėję judžiai “China Ex
press.” Jų rodymas prasidės 
nuo 1 vai. dieną ir tęsis iki 
vidurnakčio.

Visos įplaukos yra skiria
mos parėmimui Bedarbių Ta
rybos veikimo. Dieną įžanga 
būsianti 15 centų, o vakare 
20c.; vaikams gi 10 centų.

Draugai iš Bedarbių Tary
bos užtikrina, kad judžių ro
dymui gauta geresni apa
ratai, negu kad pirmesniuose

J rodymuose.
Skaitlingai atsilankykite pa

matyt šį įdomų veikalą ir sy
kiu paremti Bedarbių Tarybą 

josios platėjančiose kovose už 
bedarbių reikalus.

Bed. Tarybos Narys*

Laimėjo Streiką 2,000 
Kepyklą Darbininką

2,000 Dalyvavo Mitinge 
Sugrįžusių Maršuotojų

NEW YORK. — Nepapras
tai smarki kova įvyko trečia
dienį Jane St. Misijoj. Iš vie
nos pusės kovėsi bedarbiai jū
reiviai, iš antros užpuolikai— 
policija ir misijos viršininkai. 
Ta įstaiga buvo naudojama 
kaipo prieglauda bedarbiams 
laivakroviams ir jūrininkams. 
Misijos viršininkai, pagaliaus, 
sumanė išmesti juos laukan, o 
nuo birželio 15 d. visiškai už
daryti šią prieglaudą. Bedar
biai ne tik nėjo laukan, bet už
sibarikadavo ir stojo į griežtą 
kovą. Buvo prieš juos atsiųs
ta 160 pėsčios, raitos ir va
žiuotos policijos. Po ilgam jū
rininkų pasipriešinimui iš vi
daus, pagaliaus, policija iškir
to misijbs duris ir išmušė ke
lis šimtus bedarbių jurininkų ir smulkių savininkėlių tam 
laukan. 56 jų liko areštuoti 

Dok.

Smulkiųjų Namų Savininkų 
Maršavimas j Washington^

NEW YORK. — Smulkieji 
namų savininkai, kurie prara
do savo namus arba kuriems 
gręsia jų praradimas už sko
las bei mokesčius, rengėsi per
eitą ketvirtadienį maršuoti į 
Washingtoną, reikalauti iš val
džios palengvinimų savininkė
liams.

Rooseveltas siūlo dovanot 
gelžkelių kompanijoms $360,- 
000,000 paskolų, kurias tos 
kompanijos yra kaltos val
džiai. Bet reikalai bedarbių

NEW YORK.—Nuo gegužės 
1 d., sustreikavo darbininkai 
400 kepyklų, priklausanti prie 
Darbo Federacijos trijų loka
lų ; ir jau laimėta streikas 250 
kepyklų. Jis buvo paskelbtas, 
kada ‘ savininkai mėgino 25 
nuošimčiais, nukirst ikepėjų al
gas; ■ Darbo Federacijos; vadai 
■manevravo ir varinėje* derybas 
su bosais; bet; darbininkai, .nię- 
ko ' - nelaukdami,. sustreikavo. 
Jiems talkon eina ir .kiti/ dąr- 
bininkąi, komunistiniai. Jaunie
ji Pionieriai ir šiaip, revoliuci
nės organizacijos.

2>000 : kepėjų, laimėdami 
streiką, sugrįžo dirbti senomis 
algomis, be nukirtimų; kiti 
juo energingiau tęsia kovą.

-NEW, YORK. — Trečiadie
nį vakare. susirinko virš 2,000 
negrų ir baltųjų darbininkų į 
Rockland. Palace svetainę, kur 
kalbėjo delegatai,, sugrįžę iš 
Washingtono, -.po, >. numaršavi-! 
mui ten su reikalavimais pa- 
liuosuoti -negrus. Sęottęboro 
jaunuolius.. - r; t ; • • • <

pramogos“
■) ••» Į J' ( ■; y Į Į '] ! ; »

• BROOKLYN; N. -Y.
1 LDS 50 kuopa' rengia smagų pik
niką,; šeštadienį, 19 (d, /liepos,, Clin- 
top; Pąrke, Mąspeth, N. Y. Kitos 
draugijos yri kviečiamos nieko/ne
rengti minėtoj' diepdj,r bet dalyvauti; 
yisi’ šiame piknike ji» sykiu pasilinks
minti sji kuopęs nariais.
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Vėl Kerta Algas Žinių Agen 
tfiros Telegrafistams

NEW YORK. — Daugelis 
Associated Press žinių rinkimo 
agentūros telegrafistų, ką ge
rais laikais gaudavo po $45 
savaitei, dabar turi tiktai po 
$15 algos. Trečiadienio pra
nešimais, vėl 5 nuošimčiais bus 
numušta alga kx>ki«ip l;4Qpjtę< 
legrafistų. ’ tTM fall 
ras toks numušimas .bėgyje, 
vienų metų.

VAKACIJOMS VIETA
Puikiausia vieta vakacijom, na

mas ant puikaus kalno, aplinkui di
deliu medžiai, platus sodas, žemiau 
graži upė, tyras vanduo maudytis.

Įvairiiį rūšių uogų, nuo ankstyvo 
jąvasarįo iki vėlumui vasaros, švie- 

io pieno ir visokių daržovių apščiai.
Kaina tik $10.00 j savaittę

Ypač dabar į pavasari, kur. tik ne
pažvelgsi mirga žiedai, leidžia ma
lonų kvapų, gaivina žmogaus svei
katą. RaSykite arba atvažiuokite 

į.,j j cj
* x . blozneLis,*

R..F.. D. JNo: 2, z . . . Catskill, . N.. Y

Telefonas: Stagg 2-9105

DR. A. PETRIKĄ
, (PETRICK)

DANTŲ GYDYTOJAS 
221 South 4th Street 

Brooklyn, N. Y.
' X-Spindulių Diagnoza 

Gązo Anestetiką 
Valandos: nuo 9 ryto 

iki 8 vai. vakare 
Penktadieniais ir šventadieniais 

tik susitarus

I^onard St., 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 St. 
146 Union Avenue 
Metropolitan and Lorimer Sts. 
617 Grand Street 
Graham Ave. and Stagg St. 
Flushing Ave. and Broadway 
Hewes Street and Broadway 
Lorimer St. and Broadway 
180 Grand Street 
114 Union Avenue 
67 Hudson Avenue 
60 Hudson Avenue 
114 Bridge Street

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

MOUYN’S BARBER SHOP 
ir

BEAUTY PARLOR
Kuris pirma buvo 578 Grand 

St., Brooklyn, N. Y., dabar yra 
perkeltas ant

«

447 GRAND ST.
Prieš Republic Teatrą

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

Sergančių Vyrų ir Moterų 
Chroniškos Ligos Gydomos

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

Odos NušašS- 
jimai, Nervų 
Ligos, Abelnas 
Silpnumas, 
Skilvio, žarnų

ir Mėšlažarnės Ligos, Nervų įde
gimas bei Reumatiški Nesveiku
mai. _

Kvėpuojamųjų Kanalų ir Kitos 
ligos yra sėkmingai gydomos nau
joviškais, moksliškais būdais.

X-Spinduliai, Kraujo Ištyrimai, 
Laboratoriniai Tyrimai, Serumų 
bei čiepų Išmirkštimai.

Prieinama Kaina 
Sąlygos pagal jūsų išgalę 

Ištyrimas ir Patarimas Veltui 
Kalbame lietuviškai

PR. ZINS 
110 EAST loth ST. KT.
Tarp 4th i Ave. ir Irving Place 

Iftisteiges 25 metai 
Valandos—9 AM. iki 8 PM.; 

o Sekmadieniais 9 AM. iki 4 PM.

>O( jtk kV mm A o A A rV ooo locirti

Tai puikiausia įtaisyta lietųyiš-^ 
ka “barbeme” ir “Beauty Parlor”' 
Brooklyne. Moksliniai patarnauja 
su moderniškomis 1 mašinomis, sa
nitariškai 1 užlaikoma, kainos labai 
žerpos. '

402 Metropolitan Avenue 
; (Axti\ Marey Awėnu®)

• , BROOKLYN, N. Y

TEL. STAGG 
2-5043

INCMATHEW P. BALLAS 
( B f E L A U S K A S ) 
G R A GORIUS 

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

MŪSŲ (STAIGA ATLIEKA SEKANČIUS DARBUS:' 
MIRUSIUS PARVEŽAM IŠ VISU ŠALIŲ, IR IŠ ČIA 
PAS1UNČ1AM Į_ KUR KAM REIKIĄ. TURINT PRIVAT1ŠKĄ 
PIRMĄJAI PAGALBAI AMBULANSIN( AUTOMOBILIŲ, 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI ( LIGONINĘ IR 
PARVEŽTI. TURIM MOTETU MIRUSIOMS MOTERIMS 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM' GRAŽIA^ VJETA^ SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS ( MUS, O MES 
KUOGERIAUS1A1 PATARNAUSIM.

MUSŲ RAŠTINE ATDARA DIEN\ IR NAKŲ. MUSŲ. 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.




