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KRISLAI 
Po $31.25 į Metus. 
Bedarbių Kovos. 
Išnykstanti “Zubrai.” 
Caras be šalies.

Rašo D. M. šolomskas

Hooverio valdžia šaukė, kad 
Jungtinėse Valstijose nėra bied- 
mi ir niekam nereikalinga pa- 
gelba, kad šelpimas bedarbių 
tik “gėdą” darytų Amerikai. 
Vienok vėliaus pripažino, kad ir 

. čia yra bedarbių. Pripažino, 
spaudžiant Bedarbių Taryboms 
ir kovojant Komunistų Parti
jai.

7ooseveltas laike rinkimų 
kalbėjo apie “užmirštą žmogų.” 
Jis turėjo mintyje milionus be
darbių. Bet, užėmus preziden
to vietą, užmiršo ir jis “užmirš
tus žmones.” Tik masinis be- 
darbių veikimas privertė jį ir 
jo administraciją paskirti 
$500,000,000 bedarbių “pašal
pai.” Bet tie pinigai eina ne 
tiesioginiai bedarbių pašalpai, 
o įvairiems viešiems darbams. 
Dalis tų pinigui paskirta buda- 
vojimui naujo karo laivyno.

Bet jeigu tie pinigai būtų 
skiriami ir tiesioginiai bedar
biui pašalpai, tai ar daug gali
ma paremti? Ponas H. L. 
Hopkins, Federalės ūmios 
šalpos vedėjas, pripažino, 
Jungtinėse Valstijose yra 
000,000 bedarbių, kuriems 
tinai reikalinga pašalpa, 
darbių yra dar daugiau.
lai bus ir 16 milionų. Jeigu tie 
pinigai ir tiesiog būtų atiduoti 
bedarbiams, tai ir tada į metus 
kiekvienam tektų tiktai po 
$31.25. Tat ar galima iš to gy
venti?

kad
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bū-
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Darbininkų klasė iš kapitalis
tinės sistemos ir vargo išsiva
duos tik per kovą. Bedarbiai ir 
jų šeimynos iš bado padėties iš
sigelbės tik daugiau pasmarkin
dami kovą už darbininkij klap
sės draudimą,.j{£]styb$s ir iš ka
pitalistų pelnų lėšomis, ir už 
tuojautinę bedarbiams pagelbą 
po pačių bedarbių kontrole.

“Pravdoje” drg. M. Kolcovas 
rašo, kaip caro valdžia stengėsi 
išlaikyti zubrų veislę Bielostoko 
(Baltstogės) miškuose. Vienok 
tie gyvūnai laipsniškai nyko. 
Gi užėjus karui, jie baigė savo 
gyvavimą.

Dabar yra caristiniai “zub- 
rai”—tai visoki kontr-revoliuci- 
onieriai. Sovietams nugalėjus 
darbininkų priešus, apie 2,000,- 
000 buvusių kapitalistų, dvarpo
nių ir jų apgautų kareivių iš
dūmė į kapitalistinį pasaulį.

Dalis kazokų ir kareivių su
siprato ir grįžo atgal į Sovietų 
Sąjungą. Atsiprašė ir užsiėmė 
naudingu darbu. Bet buvusieji 
išnaudotojai blaškosi po pasau
lį. Jugo-Slavijoje jie yra bjau
riausiais budeliais prieš darbi
ninkus. Chinijoje virto galvų 
kapotojais ir keršina chinams 
darbininkams ir valstiečiams už 
tai, kad rusai darbininkai po
nus supliekė. Francijoje yra 
apie 400,000 baltagvardiečių. 
Ten jie susisuko sau lizdą: apie 
1,000 kazokų gyvena1 ant. žemės, 
daugelis dirba už išvedžiotojus, 
užsiima šnipavimu ir kitais 
“darbais,” New Yorke yra apie 
3,000 caristų ir buržuazinių 
kontr-revoliucionierių.

---------- ..JĮ... ■„

Francijoje, Sain-Brience dva
re, gyvena caro giminaitis Ciril 
ir jau devyni metai, kaip jis sa
ve skelbiasi visos Rusijos caru. 
Caras be žemės. Jis turi net 
ir armiją. Leidžia atsišauki
mus į Rusijos žmones, bet tie 
atsišaukimai skaitomi tik jo 
niekšiškos gaujukės. Jis nuo
latos apverkia Kblčaką, kuris ta
po supliektas per Sovietus ir 
nuo kurio atėmė 1,680 baksų ir 
5,143 maišelių aukso, arba 
$500,000,000 vertės. Auksas 
sudarė Rusijos pinigų rezervą.

Baltagvardiečių spauda susi-
* rūpino, kad jų jėgos labai silp-

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių

Nauji Sovietų Fabrikai Apšmeižė Komunistų Vadą
UFALEY, i Uralai. — 

Čionai baigiamas budavo- 
ti didelis nikelio dirbi
mui fabrikas. Jau 90 
nuoš. baigtas ir darban 
bus paleistas rugsėjo mėn. 
Į metus duos 3,000 tonų 
nikelio.

ORDHONKIDZE, Kau
kazas. — Šiemet bus pa
baigtas budavoti cinko 
fabrikas, kuris bus ant
ras didžiausias visoje ša
lyje. Į metus duos 35,- 
000 tonų cinko, 12,000 to
nų švino ir 46,000 tonų 
sulfurinių rūgščių.

ĮVAIRIOS žinios
WASHINGTON. — Sena

to komisija iškėlė aikštėn, 
kad nabašninkas < 
Coolidge taip pat buvo ap
dovanotas Morgano interesų 
pigiais Šerais. Jis tuos Še
rus pirko išėjęs iš Baltojo 
Namo. Savo raštuose jis 
girdavo bankierius ir abel- 
nai kapitalistus.

San Fyancisco, Calif. — 
Tom Mobney advokatai sa
ko,-tad dabar bus^duOdama 
apeliacija tiesiog į Jungt. 
Valstijų Augščiausį Teis
mą ir reikalaujama Mooney 
paliuosavimo.

Reading, Pa. — Čionai 
prašalinta iš darbo apie 
1,000 darbininkų, kurie dir
bo prie įvairių pašalpos dar
bų. Taip pat visiems Berks 
pavieto 35,000 bedarbių nu
kapodama pašalpa.

• Poona, Indija. — Gandhi 
tebebadau j a, jau devyniolik
ta diena. Jis yra pasistatęs 
išbadanti dvidešimts vieną 
dieną.

Peiping. — Mūšiai tarpe 
japonų ir chinų apsistojo. 
Chinų armija pasitraukia ir 
užleidžia japonams 
šiaurinę Ghiniją.

visą

New York. — Įvairiose 70 
mokslo įstaigose buvo atsi
klausta sutdentų, kaip jiė 
žiūri į karą. Balsavime da
lyvavo 22,627 studentai; 391 
nuošimčiai > pasisakė priėš 
visokį karą, o 33 nuoš. sa
ko, kad jie eitų į karą tik 
tada,’kada matytų, kad tik
rai priešas įsiveržė į Ame
riką. ‘‘ b

Philadelphia, Pa. — Šioj 
apielinkėje geg. 25 d. siau
tė baisios audros, pridary- 
damos daug nuostolių. Pen
ki žmonės žuvo.

nėja ir stato klausimą: Kur su
rasti vietą išlaikymui jų liku
čiu? “Nabagai,” atsidūrė iš
mirštančių zubrų vietoje. Vieni 
siūlo Afriką, kiti—kitas šalis. 
O pilvas daugelį iš jų priverčia 
važiuoti į Pietų Ameriką ir par- 
sisamdyti kariauti , Bolivijos įr, 
Paraguay armijose.

MOONEY IŠTEISINTAS, BET TEISĖJAS 
WARD UŽDARE JAM BURNĄ IR NELEI
DO IŠKELTI AIKŠTĖN 1916 M. SUOKALBI

KS.n’i suokalbį 1916 metais. 
Calvin! je] tejsėias Ward isake

SAN FRANCISCO, Ca
lif.—Kaip buvo manyta, val
stybės prokuroras atsisakė 
įrodyti kaltinimus prieš 
Tom Mooney. Ponas Mur
phy pareiškė, kad valstybė 
neturi jokių įrodymų, kad 
Mooney būtų papildęs žmog
žudystę 1916 metais, už ku
rią jis nuteistas visam am
žiui kalėjiman. Čionai pro
kurorui pagelbon atėjo tei
sėjas Ward. Jis pareiškė, 
kad kadangi valstybė atsi
sako vesti teismą prieš Moo
ney, tuo būdu Mooney nega
li įrodyti savo nekaltybę, ne
gali iškelti aikštėn teismo 

. To
dėl teisėjas Ward įsakė džiū- 
rei rasti Mooney nekaltu ir 
už dviejų minučių, be teis
mo, džiūrė išnešė nuospren
dį, kad Tom Mooney yra ne
kaltas jam daromam užme
time.

PIRMA NUKANKINO DARBININKUS, 0 
PASKUI ATMAINĖ TEISMO NUOSPREN.

• . ■' t

)!}TALLAHASSE, Fla. — 
Virš metai atgal teismas nu
teisė kalėjiman 14 tabako 
darbininkų, streikierių. Ke-

J

turi draugai atliko bausmę 
ir tapo paleisti. Du išėjo iš 
proto nuo baisių kalėjimo 
sąlygų, šeši tapo išdepor- 
tuoti į Ispaniją. ĮCeturi te
besėdi bastilijoje. Bet ge
gužės 24 d., po sunkios ma
sinės kovos už paliuosavimą

ROOSEVELTO VALDŽIOS ŠULAI J VELTI Į 
MORGANO BANKINIŲ INTERESŲ GRAITĄ

WASHINGTON. — Sena
to komitetas paskelbė sura
šą kapitalistų ir politikierių, 
kurie surišti su Morgano 
bankiniais interesais. Pa
sirodo, kad visa eilė demo
kratų partijos šulų pirko dš1 
Morgano kompanijų Šerus 

darni viešam markete. Iš 
tų šulų yra! ponas Woodin, 
dabartinis Jungtinių Valsti
jų iždininkas, teisėjas Ro
berts, narys Jungtinių Vals
tijų Augščiaųęio Teismo, 
McAdoo, Jungt. Valstijų se
natorius, Norman H. Davis, 
Roosevelto pasiuntinys Eu
ropoje ir t. t.

Kuomet markete Šerai bu
vo parduodami po $31 ir 
$35, tai tie šulai gavo juos 
tik po $20. Ir už tuos se
rus ir kitus savo turtus 
Morganas ‘ nemokėjo jokių 
taksų per tris metus.

Dabar aišku^ ■< kas vado
vauja Roosevelto valdžiai ir

Tas tiesa, kad šitas Moo
ney išteisinimas yra laimė
jimas, bet tas neatmaino jo 
padėties. Mooney ir jo ad
vokatai protestavo prieš ši
tą bjaurų teisėjo ir proku
roro pasielgimą. Reikala
vo pilno teismo, reikalavo 
progos pasaulio akyse įro
dyti tą bjaurų suokalbį, ku
ris buvo prieš jį padarytas 
1916 metais. Bet protestai 
nieko nereiškė. Teismas 
uždarė jam burną.

Tom Mooney pasilieka 
kalėjime. Pasilieka vėl pū-
ti už grotų, kaipo kankin- Mooney Konferencija 
tinis. --------

Tiktai galingas masinis 
bendro fronto judėjimas iš
plėš tą nekaltą darbininkų 
klasės vadą iš reakcijos nas
rų ir sugrąžins atgal į eiles 
kovingo proletariato.

tų darbininkų, Florida vals
tijos Augščiausias Teismas 
atmainė žemesniojo teismo 
nuosprendį ir < panaikino 
bausmę. Tačiaus dar ir
šiandien tie keturi darbiniu-; šo ir apgaviko. Jis bandė 
kai tebelaikomi.i.bastilijoje, prisišlieti prie partijos, skel- 
valdžia stato menkas tech- besi atstovu “Trečiojo In- 
niškas kliūtis prieš jų greitą ternacionalo” ir “specialiu 
paliuosavimą. Tarptautinis j pasiuntiniu Nacionalio Of i-

1 i A v-. y ™ tyta 4 v-v-» n nn UnviiTAd /I 1 n 4- Ir4- o ei 4*0Darbininkų A p s i g ynimas 
veda masinę kampaniją už 
tų keturių draugų laisvę.

demokratų partijai. Dabar 
aišku, koks graftas ir pa
pirkimas viešpatauja buržu
azinės valstybės aparate. 
Juo didesni sukčiai ir graf- 
teriai, tuo augštesni valdi
ninkai !

šaukiamas prieškarinis kongresas
Garsūs amerikonai rašy

tojai i Sherwood ■ Anderson, 
Theodore Dreiser ir Upton 
Sinclair.* išleido šaukimą vi
suotino Jungtinių Valstijų 
Prieškarinio Kongreso,' ku
ris įvyks rugsėjo- 2 , 3 ir 4 

edd., (New Yorko mieste'. Į 
kongresą kviečiamos visos 
darbininkų ir inteligentų or
ganizacijos, taip pat visos 
kitos organizacijos bei drau
gijos, kurios ištikrųjų prie
šingos imperialistiniam ka
rui.

Rašytojai savo atsišauki
me sako, kad nebegalima at
sidėti ant diplomatų, idant-

Buržuazinis laikraštis 
“Washington Times” pa
skelbė, būk draugas 
James W. Fordas, buvęs 
Komunistų Partijos kan
didatas j Jungt. Valstijų 
vice-prezidentus laike pa
skutinių rinkimų, įsirašė 
į Roosevelto verstino dar
bo miškų atsodinimo kem
pę. Tai buvo daroma, 
idant išniekinti šitą komu
nistų vadą. Drg. Fordas 
griežčiausiai užginčija tą 
melą. Jis į jokią kempę 
nėra įsirašęs. Pasirodo, 
kad tūlas James R. Ford, 
negras, yra įstojęs į kem
pę, bet jis nieko bendro 
neturi su mūsų draugu 
James W. Fordu.

WILKES-BARRE, Pa. - 
Šį sekmadienį, gegužės 28 d., 
2 vai. po pietų, j šaukiama 
Tom Mooney paliuosavimo 
konferencija. Visos lietu
vių darbininkų organizaci
jos prisiųskite delegatus. 
Konferencija įvyks Darbi
ninkų Centre, 125 
Market St. ,
■'? »'a i •». 4 ■ .*•

East

Numaskuoja Šarlataną
Komunistų Partijos Utah 

distriktas praneša darbinin
kams, kad jie apsisaugotų 
tūlo Ross Black, kaipo niek- 

so." Partijos distriktas tą 
vijurką iškėlė aikštėn ir nu- 
maskavo. Niekšas pabėgo 
iš Utah.

Paliegusių Veteranų Liūdnas 
Likimas j

HOT SPRINGS, S. D. — i
Roosevelto valdžia išmetė 
laukan iš Battle Creek sa
natorijos 320 eks-kareivių 
paliegėlių. Kai kurie iš jų 
visai akli, kiti šiaip fiziniai 
sukaneveikti. Palikti jie be 
pastogės ir be prieglaudos.

jie išgelbėtų mus nuo naujo 
karo. Nurodo, kad Tie dip
lomatai yra imperialistų 
agentai. Tiktai masinė ko
va sulaikys imperialistus 
nuo paskandinimo pasaulio 
naujam kraujo okeane.

l

Prigėrė 5 Jūrininkai

MAGIC COVE, N. F. — 
Geg. 24 apsivertė f motorinis 
laivelis ir prigėrė .penki jū
rininkai. Laivelį apvertė 
staiga kilus aųdfa.

NEW YORKO POLICIJA IŠTAŠKĖ PRIEŠ 
FAŠISTINĘ DEMONSTRACIJĄ IR SUMU
ŠĖ KELETĄ DARBININKIŲ IR DARBIN

BROOKLYN, N. Y.—Va
kar laivu Columbus pribuvo 
Vokietijos budeliškos fašis
tų valdžios atstovas Wiede- 
man. Ryte susirinko keli 
šimtai darbininkų ir darbi
ninkių užprotestuoti prieš 
tą budelį ir prieš fašistinį 
terorą Vokietijoje. ' Bet, 
matomai, valdžia Wiedema- 
ną slaptai anksčiau iš laivo 
išsiėmė ir nusigabeno į mie-

Darbininkai pradėjo susi
rinkimą gatvėje ir iš sykio 
atrodė, kad policija leis su-

NEW YORKO IR BROOKLYN!) BEDARB. 
DEMONSTRACIJOS GEGUŽES 31 DIENĄ

NEW YORK.—Bedarbių 
Tarybos renka parašus už 
bedarbiam pašalpą ir prieš 
mėtymą iš stubų. Ta svar
bi kampanija pasieks augš- 
Čiausį laipsnį gegužės 31 d., 
kuomet 11 vai. ryte, bedar
biai demonstruos prie visų 
šelpimo biurų ir išstatys sa
vo reikalavimus. Bedarbių 
peticijoje statomi sekami 
reikalavimai:

1. Tuojaus turi būt sulai
kytas mėtymas iš stubų vi-

DARBININKU LAIMĖJIMAS PRIEŠ BOSUS
ST. LOUIS, Mo.—Per virš 

savaitę laiko kovingai strei
kavo 1,500 darbininkių, ku
rios dirba dešimtyje riešutų 
dirbtuvių/ Jos dabar kovą 
laimėjo. Gegužės 24 d. dirb
tuvių bosai’pasidavė ir išpil
dė visus darbininkių reika
lavimus. Darbininkės lai-

Plėšikai Apsipaišino, 
kad Nuduoti Negrus

LIMESTONE, Tenn. — 
Suimti plėšikai, kurie bandė 
apiplėšti .Farmers and Mer
chants banką.> Jie buvo juo
di ir; -į tuojaus : baltveidžių 
gauja susirinko ir.; bandė 
nulinčįuoti.. Bet staiga: ta
po patirta, kad plėšikai yra 
baltveidžiaį, bet. tik nusida
žę veidus, idant nuduoti ne
grus. Gauja ataušo ir plėši
kai paimti į kalėjimą.

Milicija Laužo Darbininkų 
Streiką

ANNISTON, Ala. — Čio
nai streikuoja American 
Net & Twine dirbtuvių 400 
darbininkų. Streikas veda
mas kovingai. Valdžia pa
šaukė • keturias milicijos 
kompanijas streiko laužy
mui.

Darbininkai Visų .Salių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
N e p r alaimesite, Tik' 
Retežius, o 1 ši almėsite 
Pasauli!

sirinkimą atlaikyti. Bet ap
sirikta. Baigiant , antram 
kalbėtojui kalbėti, pradėjo 
mitingą ardyti ir darbinin
kus mušti. Raita ir pėkščia 
policija daužė galvas darbi
ninkams. Nemažai darbi
ninkų sumušta.

Tai šitaip demokratų^ val
džia, valdžia Roosevelto par
tijos, atvirai ir begėdiškai 
palaiko Vokietijos Hitlerio 
valdžią. Ramius darbinin
kus, protestuojančius prieš 
fašistų terorą, užpuolė, ir 
jiems galvas suskaldė.

sų bedarbių ir dalį laiko dir
bančių darbininkų, už nep- 
jėgimą užsimokėt randų.

2. šelpimo biurai turi ap
mokėti randas už bedarbius.

3. Turi būt padidinta pa
šalpa, idant pasitikus paki
lusias kainas ant gyvenimo 
reikmenų.

4. Turi būt sustabdytas 
policijos ir teismų teroras 
prieš bedarbius, kurie pro
testuoja prieš alkį ir prieš 
mėtymus iš stubų.

mėjo algų pakėlimą ir pri
pažinimą dirbtuvių komite
tų. Taip pat pagerinamos 
darbo sąlygos.

Darbininkėms šioje svar
bioje kovoje vadovavo revo
liucinė Maisto Pramonės 
Darbininkų Industrinė Uni
ja.

Nelaimė Draugų Zmitru 
ir Šimoliunų Šeimynoms

Pereitą' šeštadienį drau
gės Zmitriūtės, jų motina ir 
Šimoliunienė važiavo Roche- 
sterin į darbininkų parengi
mą. Jas vėžė d. Klimas sa
vo automobiliu  j e. Bet prie 
pat Rochesterio ištiko nelai
mė, ir draugės Zmitrienė ir 
Šimoliunienė tapo smarkiai 
sužeistos. Ypatingai drau
gė Zmitrienė sunkiai ir pa
vojingai sužeista. Draugė 
Bronė Zmitrienė irgi tapo 
sužeista, bet lengviau. Lin
kime visoms draugėms grei
tai pasveikti.

KENTUCKY MAINIERIAI 
STREIKUOJA

HAZARD, Ky.-Harvey- 
ton kasyklos 250 mainierių 
išėjo į streiką prieš algų ka
pojimą ir prieš nepakenčia
mas darbo sąlygas.

i •' .. . ,1 .!
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. “Mooney Nekaltas/" Bet Kalėjime
Antroji Tamo Mooney byla pasibaigė. Džūrymanai 

pripažino jį nekaltu. Bet po to, šerifai uždėjo ant Moo
ney ranl^ų retežius ir vėl nusigabeno jį kalėjįman—San 
Quentin katorgon—kurioje Mooney išbuvo' 16-ką metų 
be jokios pertraukos! ; : į ■ ■ ; • :

Tokis tai buržuazinis teisėtumas!
Ši Mooney suruošta byla, einant kapitalistiniu teisėtu

mu, neturinti nieko bendro su pirmąja. Dalykas, tame: 
del bombos, kuri buvo padėta 1916 metais užkuriniam 
parade, žuvo dešimts žmonių. Vadinasi, del kiekvieno 
žuvusiojo galima sudaryti atskiras teismas; dešimts at
skilų.’ apakaltinimų padaryta prieš Tarną Mooney. Pir
muoju apkaltinimu jis buvo nusmerktas mirti. Kadan
gi jis buvo nusmerktas pirmuoju apkaltinimu, tai kitais 
net nebandyta perteisti.

Ilgų metų įrodymai ir iškilę klastos su pirmąją byla, 
kiekvienam doresniam žmogui parodė, kad Mooney yra 
nekaltas. Bet to nematė Californijos gubernatorius; to 
nemato išnaudotojų klasė, kuri sužiniai pasiuntė Tarną 
Mooney visam amžiui į kalėjimą.

Todėl buvo dėtos pastangos turėti antrą Mooney bylą, 
per kurią būtų galima iškelti visas klastas, papildytas 
pirmojoj byloj, 1916 metais.

Kuomet ši byla buvo iškovota, tai valdančioji klasė, 
per savo agentus, visaip jai kenkė. Valdžios prokuratū
ra atsisakė stoti į teismą ir įteikti prieš Tarną Mooney 
formalius kaltinimus, nors Mooney labai troško, kad tai 
būtų padaryta, kadangi tas būtų suteikę daugiau progos 
iškelti viešumon valdžios šunybes ir klastas.

Nepaisant to visko, ši byla yra reikšminga: ji parodo; 
kad valdžia, kuri 1916-1917 metais klastiškai bandė nuga- 
labirtti Tarną Mooney, šiandien, negalėdama už tų pačių 
klastų grobtis (kadangi jos iškeltos viešumon), atsisako 
išstoti su kaltinimais.

Reikale .Tamo Mooney laisvės iškovojimo problema pa
silieka ta pati: jį paliuosuos tiktai plačios darbininkų ma
sės -savo1 kovomis, ši antroji byla buvo tų masinių kovų 
išdavas.

Nesenai {vykusis Free Tom Mooney Kongresas padė
jo pagrindus sudarymui stipraus ir plataus bendro dar
bininkų fronto kovai už Tamo Mooney ir kitų politinių 
darbininkų kalinių laisvę, o taipgi už bėgamuosius dar
bininkų reikalavimus.

Šiuo tarpu organizuojasi miestavos tarybos, miestavos 
konferencijos, kuriose turėtų būti atstovaujama įvairių 
krypčių darbininkų organizacijos. Tose konferencijose 
ir tarybose reikia išdirbti planai įtraukimui juo plates
nių darbininkų masių į kovą už Mooney paliuosavimą.

“Mooney nekaltas,” pasakė net ir kapitalistinis teis
mas. Darbininkų klasė tai žinojo labai senai, kuomet 
Moonėy buvo suareštuotas. Bet, kapitalistinėj sistemoj, 
būtį' nekaltam yra vienas dalykas, o būti laisvėj—visai 
kitas. Kiekvienas darbininkas tai privalo žinoti!

■į Gegužės 30-Jaun. Darbininkų Diena
Kiekvienas darbininkas tėvas, kiekvienas sąmoningas 

darbininkas privalo skleisti jaunuose darbininkuose tą, 
būtent, mintį, kad gegužės 30 diena—yra Jaunųjų Dar
bininkų Kovos Diena prieš karą. Tai anti-karinių de
monstracijų diena. Tą dieną, beje, buržuazija bando pa
vartoti neva kapų gražinimo dienai, tačiaus susipratę 
darbininkai neprivalo tokiem dalykam pasiduoti.

Kodėl šiemet ypačiai ši diena turi būti išnaudota, kiek 
tik galimą, organizavimui jaunųjų darbininkų kovai prieš 
karę? Todėl, kad šiemet stovime arčiau pasaulinio ka
ro, negu kada nors. Kapitalistinis pasaulis pasmirdęs 
paraku. Visos buržuazinės šalys apsiginklavę nuo kojų 
iki galvos. Jungtinės Valstijos, kurių naujasis preziden
tas jaįp gražiai kalba apie taiką, galvatrūkčiais ruošiasi 
prie karo: budavoja naujus šarvuočius, išranda naujus 
nuodingus gazus, lieja armotas. Greta to, ruošia jaunimą; 
mobilizuoja bedarbius jaunuolius į neva darbo kempes, 
už $1 į dieną, bet ištikrųjų tai laiko ten juos karinėj 
prie^įųroj ir bile laiku tasai jaunimas bus panaudotas 
karui:: •

Štėf’kodel šiemet tenka sudaryti anti-karines demonst
racijas didesnes, negu kada nors.

Jaunųjų Komunistų Lyga (Sąjunga), kuri šiemet sto
vės priešakyj tų didžiųjų prieškarinių demonstracijų, bu
vo sumanytoja panaudojimo gegužės 30 dienos į dieną 
kovę'juries karo pavojų.

Deja, ši organizacija dar vis persilpna. Del to kaltė, 
žinctma, puola ant mūs visų, suaugusių darbininkų. Per- 
mažftt mes kreipiame domės į jaunimo organizavimą, į jo 
traukimą į kovas.

-xrr: s : r..........**-*r , ,■ ii'TH

Dvi Kapitalizmo Gelbė jimo Priemones 
1 -SoeiaLf ašizmas ir fašizmas1

Svarbiausias kapitalistų sie
kis, tai yra pelnas, bidesnių 
pelnų gavimui kapitalistai tu
ri įsisteigę išnaudojimo siste
mą palaikančią policiją; gink
lo ir teroro pagelba ir savo 
pasigamintais. įstatymais lega- 
liškaį, viekai apyągią daįrbinin- 
kug pasisžįvindanii jų ’.uždarbio 
didesnę dalį! • ' :

Tačiaus kaip viskas pasau
lyj nestovi ant vietos; eina ju- . i i i z da, keičiasi, gimštją ir miršta, 
taip ir kapitalistinė sistema 
prieina liepto galą,' kujr! turi 
arba pakeisti savo kelio kryp
tį, arbąiįiįlti prakįitiesJ^edug- 
rięn. 

i t .
Jau ketvirti metai, kapita

lizmą laiko prispaudęs ekono
minis ir sykiu kapitalistinės 
tvarkos krizis. ToRiom apys- 
tovom esant, kapitalistai yra> 
priversti sumažinti gamybos 
kiekį. Del geresnio išlaikymo 
kapitalizmo pozicijos, kapita
listai jungiasi į trustus, sindi
katus ir kombinatus, galuti
nai monopolizuoja visų šakų 
industrijas. Kad nesumažin
ti savo pelnų, kapitalistai da
ro pastangas racionalizuoti in
dustriją, įveda skubinimo sis
temą darbe, nukapoja darbi
ninkams algas taip, kad su 
mažiau darbo rankų gyvosios 
jėgos pagamina didelį kiekį 
produktų su mažomis gamy
bos išlaidomis. Bet, tuo pa
čiu sykiu, išstumia milionus 
darbininkų į bedarbių eiles 
skursti ir badauti. Darbo ma
sės, skurdo prislėgtos, nematy
damos išeities prie dabartinės 
sistemos, organizuojasi kovai: 
visur pradeda kilti darbinin
kų revoliucinis judėjimas, 
rengiantis kapus kapitalizmui 
ir jo sistemai.. . ' . ’ .

Kapitalistai, matydami re-' 
voliucihį darbininkų judėji
mą, jieško priemonių jo su
laikymui. y Visų ’pirma bando- l i ?■ ' * s' ireakcijos pagelba Slopinti daf- 
bininkų revoliucinį judėjimą, 
bet prieš reakciją pasireiškia 
dar didesnė akcija, kas stato 
į dar didesnį pavojų kapitaliz
mą. Tada kapitalistai, ati
traukimui darbininkų nuo re
voliucinio judėjimo, panaudoja 
socialistus, duodami jiems lais
vas rankas veikimui, papirkda- 
mi jų vadus, prileisdami juos 
prie valdžios ir bendrai vi
siems vadukams 
šiltas 
leidę darban šūkaudami gra
žiomis darbininkiškomis fra
zėmis, patraukia dalį nepasi
tenkinusių darbininkų 
pusėn ir sulaiko juos nuo 
voliucinio judėjimo, kurie 
tiki socialistų gražiems 
džiams ir panaudoja juos 
kymui kapitalistinės 
sakydami, kad “reikia 
kol geruoju, parlamentariniu 
keliu, paims socialistai valdžią 
į savo rankas ir visus turtus 
atpirks nuo kapitalistų, 
maža darbininkų, mažiau kla
siniai susipratusių, patiki, ma
nydami, “kam dar kovoti, kad 
bus galima gejnū'^jtj « patį

Jau nereikia vien : tik žo
džiais kalbėti: „jfies Turhįi ’ visą 
eilę pavyz(d^iųf.-kaip IsEocialis- 
tai f)nikiai patarnavo kapita
lizmui j ■ Vokietijoj, i ’ Anglijoj, 
Austrijoj(iy/Uitųi^ jie tūrėjo, 
valdžios vąirą; puikiai pataikė 
kriušinti Mąrbitiūlkų rėvoliuci- 
nį judėjihią;: streikus, ; ^dmOns- 
tracijas ir kitus dii’bininkų iš
stojimus ‘ prieš, kapitalistinę 
sistemą;. > < ‘ Aį - '

Kada dūdininkai - pamato, 
kad juos socialistai Suvedžio
jo, kad jie tarnaują'palaiky-

ir bendrai 
suteikdami 

vietas. Socialistai, pasi-

atsiekti” i 
ninku klas

T X
T

Fritz Heckert

Kas Dabar Dedasi Vokietijoj?

savo
re
pa

lai- 
sistemos, 

laukti,

Ne-

mui išnaudotojų į sistemos, kad 
jie yra tikri, socialfašistai, Pie
ta jų eiles ir stoja į Komunis
tų Partiją ir kitas revoliucines 
organizacijas, kurios veda ko
vą už nuvertimą kūpitaližiUo 
ir jo sistemos ir. įvedimą pro
letariato diktatūros. sovietinės 
valdžibs steigimui • socializmo 
einant linkui sudarymo bekla- 
sinės visuomenės.

Kaip tik kapitalistai pama
to, < ^ad sociaJlfafĮi^tų įtaka 
nyksta1 'd’arbo- masėse,' o revo-» 
liucinjis judėjimai*; ii* vėl kylą,; 
tada Visais būdaiš kapitalistai 
pradedą 1 Orgdiiižu^i įr . fdrjiti 
tikruosius 'fašistus - teroristus. 
Padeda fašistams įsigalėti ir 
prieiti prie valdžios vairo ir 
tada atviros kapitalo 1 diktatū
ros, teroro 'pagelba, puola 
darbininkų revoliucinį judėji
mą, žudo, grūda į galėjimus ir 
terorizuoja darbininkus ir vien 
tik militate pajėga ( palaiko 
kapitalistinę sistemą.

Socialfašistų ir fašistų yra i 
vienas tikslas—palaikyti kapi
talistinę išnaudotojų sistemą. 
Skirtumas pas juos yra tik 
taktikoj: socialfašistai žo
džiais pasirodo darbininkų gy
nėjais, bet darbais tarnauja 
ir dirba buržuazijos naudai. 
Fašistai yra kaip žodžiais, taip 
ir darbais kapitalistinės tvar
kos palaikytojai, darbininkų te- 
rorizuotojai.

Vokietijoj socialfašistai va
dai demagogiškai suvedžioda
mi darbininkus, jų valdžios 
prieglobstyj leido įsigalėti bu- 
Čerio-Hitlerio ginkluot oms 
gaujoms. Vokietijos socialde
mokratų partija . padėjo iš

rinkti kaizerio berną .Hinden- 
'burgą į prezidentus, kuris pa
skui atidavė valdžią, fašistui 
Hitleriui, neva ta'i buvusiam 
oponentui prezidentiniuose rin
kimuose, nes komunistai tei
singai sakė, kad tarpe Hinden- 
Fburgo ir HitUrid . nėra jokio 
skirtumo. Dabar tas viskas 
pasirodė aiškiai.

Vokietijoj,, Italijoj ir Lietu
voj visur socialfašistai padėjo 
įsigalėti fašistams, todėl social
fašistai yra didžiausi darbinin
kų priešai, kurie, prisidengę 
darbininkiška maska, tarnauja 
buržuazijai. Ir .dabar daugu
moj vietų socialfašistai vadai 
atmetė bendrą frontą kovai 
prieš fašizmą, prieš algų ka
pojimą, už bedarbių apdrau- 
dą, sakydami, kad dabar 
darbininkai nieko negali lai
mėti' ekonominių sąlygų page
rinimui, nes dabar visos kapi
talistinės valdžios ir fabrikai 
bankrutuoja, kaipgi gąli dar
bininkams algas pakelti bei 
kitą ką pagerinti. Vis tai gy
nimas kapitalizmo.

Kovoj prieš fašizmą, nežiū
rinti kokioj formoj, jis nepasi
reikštų, darbininkai turim 
bendrai suvienytų frontu ko
voti. Socialistai ir kitų pažiū
rų darbininkai nežiūrint, kad 
socialfašistiniai vadai yra prie
šingi, turi stoti į Bendrą Fron
tą ir belidrdi kovoti prieš fa
šizmą, tą ' mirtiną darbininkų 
priešą* . • ■< • • ?. • .« :• •.?

X.

: (pabaigą) i ■, : H * ’
Pagaliaūs, saųšib 30: d., Partija pakar

tojo social^enįoki’atų partijai savo pa- ’ 
siūlymą politinio, masinio streiko sudary
mui, bet ir vėl pakviestieji atsisakė.

Tomis dijenpiĮiiį’ j kuomet Vokietijos 
Komunistų; Partija; buvp besitraukiantį 
bet vis kovodama, sąlygose‘negirdėto fa
šistinio teroro, Partijos Centro Komite
tas neapleido savo pozicijų ir nepametė 

. savo atsakbinybės jnęi jninųtei, bet pasili
ko darbininkų klasėjįe.. tr Vokietijos 
proletariatas'tatai Fajtšimins. Jis; nepa-< 
mirs, kad jo narsus vadas, draugas * 
Thaelmann, 'kuris 'dabar j kalėjime,' buvo 
raginamas jo ‘drdugų' pasišalinti iš Vo
kietijoj/ irjis tai gale j O1 padaryti bet ne
darė: pasiliko tarpe darbininkų. Vokie
tijos proletariatas atsimins, kad nebuvo 
nei vieno masinio darbininkų pasiprieši- 
šinimo fašistams, kuriame nebūtų pa
čiam kovotojų eilių priešakyje atsistoję 
komunistai. Tose kovose komunistai pa
klojo dideles aukas už darbininkų klasės 
interesus. . , .

Teroro banga ir masiniai areštai už
davė Komunistų Partijai didelius smū
gius. Bet suareštavimas tūkstančių ko
munistų negali užmušti Partijos, kuriai 
koki penki milionai priklauso. Veikda
mi, kaipo pavaduotojai suareštuotų ko
munistų, politiniai ir kultūriniai prasisie
kę Vokietijos darbininkai išvystys nau
jų pajėgų. Partija jau nugalėjo sun
kiausias kilūtis, kurias sudarė fašistų te
roras. Kompartija, kuri prisipratinusi 
laike keletos metų darbuotis legalėse ir 
pusiau, legalėse sąlygose, reorganizuojasL 
ir taikosi prie naujų sąlygų, kurios rei
kalauja nepaprasto nelegališkumo.

. Centralinis Partijos orgąnas, “Die 
Rote. Fahne,” pasirodo nelegaliai,.'šimtai 
draugų, rizikuodami . savož gyvybėmis, 
platina šį komunistinį' laikraštį ir; Parti- 
j os išleistus lapelius;. platina darbiniu- * 

• kais apgyventuose kvartaluose. Darbi
ninkai gina platintojus nuo (šturmininkų 
armijų (fašistų ginkluotų banditų)« ;Nėt| 
ra abejonės, kad visų šalių komunistai, 
kurie žiūri į mūsų Partiją , su pasidi
džiavimu, ne tiktai pilnai sutinka su jo
sios bendra politine linija, bet taipjau 
organizuoja pagelbą jos kovoms. Penki 
milionai balsų, kurie buvo paduoti bal
savimuose prie fašistinio režimo, kuomet 
kiekvienas balsuojąs už komunistus žmo
gus nežinojo ar jis pargrįš namo gyvas 
ar ne, parodo nepaprastą pasitikėjimą, 
kurį darbininkų klasė parodo Komunistų 
Partijai.

Stipriai pasitikėdama darbininkų 
sėmis, Komunistų Partija aiškiai 
čia reikalingumą laikytis šaltai ir 
goti savo eiles nuo svetimų įtakų, 
surasime aiškias direktyvas Lenino 
munistų Internacionale, kuris sudaro

SO. BOSTON, MASS

NEWARK, N. J.
DraUgų Šukių išleistuvių 

vakarėlis įvyks penktadienį, 
26 d. gegužės, 105 Jackson 
St., pradžia 7:30 vai. vaka
re. Visi vietos ir apielin- 
kės draugai dalyvaukite iš
leistuvėse savo seno veikėjo 
revoliuciniame judėjime.

Lai ši gegužės 30 diena paakstina kiekvieną darbinin
ką susirūpinti jaunimo organizavimu į kovingas organi
zacijas; . Dalyvaukim patys būsimose demonstracijose

ma- 
jau- 
sau- 
Mes 
Ko-

bendra nuosavybe. didelius ir didvyriš- 
į r į kus darbus Sovietų Sąjungos Komunistų 
<, Į: Partijos, dirbusios sunkiausiose sąlygo

se. Tai bus mums svarbiausios gaires 
‘friūsų strategijoj ir taktikoj šitoj nepap
rastoj padėtyj. Partija visu griežtumu 
kovos prieš visokias likvidątbriškas ten
dencijas, jkurių neabejotįnai. pasireikš 
fašistinio teroro laikotarpy j, taip jau 
prieš “pučizmą”, sektarianizmą ir smul
kiai i buržųazišką avantųrizmą, ,kąs yra 
•formomis ’tų likviddtdriskų tendencijų.

Šiuo tarpu centraliniu klausimu yra 
; klauąųnas vadovybės. Tiktai kuomet 

, mūsų Partija turės. nelegalį , aparatą 
Partijos vadovavimui, jinai galės.suda- 

> ryti pastovią1 masių> vadovybę. Partija 
supranta, kad laikotarpiais, kokis dabar 
yra, darbo. žmonių' maseš labiausia žiūri 
į vadovybę., Svarbiausias šitos vadovy
bės uždavinys bus atkakliausia kova 
prieš fašistų bandymus, kuriems padės 

’ išdavingoji social-demokratija, įsivyrauti 
patiems darbininkų klasėje. Fašistai tai 
/bandys. Jie išvaikys iš fabrikų ir dirb
tuvių revoliucinius darbininkus ir statys 
į jų vietas šturmininkų būrius ir pro
vokatorius, kad pasiėmus fabrikų tarybas 
ir sufašistinti darbo unijas. Kiekviena 
iš tų pozicijų šiuo tarpu įgauna Partijai 
labai didelės svarbos. Tas sudaro pa
grindą plačiam bendram frontui tarpe 
social-demokratų iv komunistų darbinin
kų ir neorganizuotų darbininkų. Šitoj 
kovoj Partija žinos, kaip likvidubti, žing
snis po žingsniui, reakcingus socialdemo
kratijos ir sufašistintų darbo unijų biu
rokratus. Vystydamas šitas kovas, 
proletariatas galės išvystyti pajėgas," ku
rios padarys jam galimu nuo apsigyni
mo pereiti prie užpuolimo.

• Vokietijos Komunistų1 Partijos ko
vinga 'dvasia nėjra šūlaužytū ir nčbuS su
laužytą jokiu teroru. Mes, Vokietijos ko- 
mųųistai, yi$uoiųet (atsiminsim lekcijas 
Rusijos ,bo|ševikų) kurie laike carįstinio 
despotizmo ir jo ’.juodašimtiškų gaujų 

^yeikimp,; ,ųesųsidėjo rąnkų ant krūtinės, 
bet or^ahizsivo kov£s; iki jJi^ivėcfe dhrbi- 

. ninku klasę prie Spalių revoliucijos. Mes 
atsiminsim tuos mokymus ir jie mums 
padės. Vokietijos Komunistų Partija 
yra Partija skaitlingai stipraus ir paki
lusio proletariato, augštai pakilusioj ka
pitalistinėj šalyj; Partija, kuri buvo pa
krikštyta ugnimi civiliam kare; Parti
ja, kuri pažįsta pamokas trijų Rusijos 
revoliucijų ir bolševikų prityrimus. Kai-> 
po pasekmė josios esamų bandymų, jinai 
žygiuos pirmyn dar labiau užartavota, 
labiau pasirįžusiai ir geriau pasirengusi 
kovai. Jinai ves suvienytą darbininkų 
klasę po savo vėliava, traukiančią su sa
vim darbininkų mases, į galutiną nuga
lėjimą fašizmo ir kapitalizmo. ■

Gegužės 18 d., buvo sureng
ta d. Karosienei prakalbos; 
žmonių atsilankė vidutiniai. 
Buvo vienas kalbėtojas .vieti
nis d. Roberts, Jaunųjų Komu
nistų- Lygos atstovas, kuris 
trunjpaf kalbėjo apie prieška
rinę Jaunupliųj ( Dieną, kpti‘ 
yra rėngiariia gegužės 3(h d.,( 
kaipo protestas 'p'rieš imperia
listinį karą. , ■ ' , . '

Į?o. jo., Ląisvėš Čhoras po 
vadovyste d. Sugar sudainavo- < ■» i . n--. . - -

Pasikalbėjimas Su Drauge Ka
rosiene ir Prakalbos

Gegužės 17 d. įvyko pasi
kalbėjimas1 vietos - draugų bei 
draugių , su d. Karosiene/'

Pirmiausiai d. Kardsienė pa
sakė įžanginę prakalbėlę, pa
keldama' sekančius klausimus:
(1) bendro fropto ’klausimas,
(2) ALDLD brošiūrų ir žųr- kęlętą'' dąiA’ų,"kurios neblogai 
nalo leidimas, (3) lavinimosi pavyko. ..•> r/ . ' / 
klausimas, tai yra, kad būtų 
kuopų bizniški reikalai greitai 
atliekama' ir po to paimama 
knyga skaityti ir apdiskusuo- 
ti jos turinį, (4) rašinėjimas 
žinių iš darbininkų gyvenimo 
ir jų kovų į mūsų spaudą; (5) 
vasarinis vajus už gavimą nau
jų skaitytojų mūsų laikraš
čiams. •>

* i

Visi tie klausimai buvo ap- 
diskusuojami ir nutarta , per
duoti mūsų kuopom-tuos: klau-

' ' • ■ ’.t

Drauge Karosienė kalbėjo 
dviem atvejais. Pirmu ir an
tru atveju ji kalbėjo apie So
vietų ekonominį ir kultūrinį 
kilimą, taipgi nemažai palietė 
ir šios šalies padėtį. Jos kal
ba gana ilgai užsitęsė, bet 
publika labai ątydžiai klausė
si iki galo, kas parodo, kad žmo
nes labai interesuojasi Sovietų 
kultūrinių ir ekonominiu gyve
nimu. '

I Buvo renkamos aukos lėšų
• no 5 o 4 i vi iš zsIm n

mimui, aukavo sekančiai: po 
25c. J. Norkus, K. Barčienė, 
J. Vičiūnas, W. Martinas, sJa
nuškienė, Šūkis, Trečiokas, P. 
Sadauskas, Sendaras, Antanuk 
ir. Jenkevičiepė; 50 c. auka
vo A. žvingila; 40c. A. Bar
nius. Su smulkiomis tapo vi
so surinkta $10,00, už ką ta
riame aukautojams ačiū. .

Vienas1 iš Komisijos.

General Motors Kom
panijos Dideli Pelnai

GeneralNEW YORK.-
Motors automobilių kompa
nija raportuoja, kad jos pel
nai per pirmus šių metų tris 
mėnesius pasiekė net $6,- 
870,000. Gi kompanijos iž
de grynais pinigais ir Jung
tinių Valstijų bonais esą 
$148,211,000. Bet už tai Ge
neral Motors kompanija nu
kapojo savo darbininkamsir raginkime kitus darbininkus/; Dicfinkini^^ prieš' simus de^ I

imperia istinio karo pavojų. ' kaip juos įvykdyti., gyvęniman. karines demonstracijos parč- algjfe iki žemiausio laipsnio.imperialistinib karo pavojų!
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Fight for $7.00 a Week 
Cash Relief from the Fed
eral Government for Each 

Unemployed Youth.

1 • ......... .... ................. LAISVI .i

II1OMI 1.-I»m>»nrr .....*--■ <i ....... ................  ,., ,.. r....... i...

Puslapis trefiaM,

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

LDS Youth Branches.

JOIN THE YOUTH SCHOOL, REGISTER NOW!
Our choruses in Connecticut are showing the right spirit 

when they make plans to participate in the National Youth 
Day demonstration. They will participate in the program 
at the dances and concerts immediately following the de
monstration. Years ago our youth did not know what the 
campaigns of the Young Communist League were, never 
mind act in them. The youth branches and choruses in the 
other parts of this country should follow the excellent ex
ample of working class youth solidarity which the Connec
ticut youth are showing.

With the growth of our youth movement we see a growth 
of the political development of the Lithuanian youth. On 
May 30 our attending the great youth demonstration, which 
will be held mainly to fight against the imperialist war that 
is brewing under our eyes, will show a great big fist to the 
fat bosses who have so cruelly starved and intend to starve 
further the working class youth. Everyone of us must march! 
Each youth in our ranks is another threat to the bosses 
system 1

Fight against imperialist war!
Demonstrate for the freedom of the Scottsboro boys!
Down with all the military camps! l

Fight against wage-cuts, and rotten conditions!
Demonstrate National Youth Day!
Join the Young Communist League!

Mrs. Roosevelt who is so active in rooting for her husband 
and doing',her little bit to aid the capitalist class is asking for 
forced labor camps for jobless women. It is no secret that 
there are 145,000 young girls and women who are on the 
road, homeless and destitute. Iler idea, masking under a 
one-sided smirk of kindliness, is to recruit the women into 
these camps and use them for farms. During war the men 
can go to the battle field and get their legs and heads shot 
off, while at home the women can work on the farms and 
in the factories. Very clever, Mrs. Roosevelt, but the women 
and the young girls will not be easily herded together like 
cattle for Wall Street’s profits, pot as long as there is a 
Young Communist League and a Communist Party!

The “Comets” Blaze 
The Way

Watch Them, Boy! The 
New Youth Club Sets the 
Pace for Others to Follow!

EDITORIAL COMMENTS HELP BY COLLECTING MONEY, GETTING 
STUDENTS, AND POPULARIZING THE

SUMMER TRAINING SCHOOL. DO IT NOW!

How the Scranton Bos- COMMUNIST MAYOR

Needed: Money for the 
Youth School

'Why aren’t the Lithuanian Orga
nizations sending in their donations 
for the youth school ? Little re
sponse was received to the appeals 
sent. If we don’t get enough money 
we won’t be able to have a youth 
school this summer. The students 
are only paying a $5 initiation fee. 
This is very little compared to the 
expenses involved. We must have 
the financial support of each orga
nization. So far only $33.50 has 
been received for the school fund. 
Lithuanian American Citizen’s

Club $10.00
LDS 46 Branch 4.37
LDS District III 3.00
LDSA 4 Branch, Elizabeth, N.J. 2.00
LDS youth branch 101 2.17
LDS youth branch 113 Cleveland 3.00 
Mass meeting, Newark, N. J. 5.70 
Mass meeting, Linden, N. J. 3.26

Total $33.50
The following students have regis

tered:
Henry Juška, Brooklyn, 
Fred Rogers, Elizabeth, 
Aldona Kazakevich, Brooklyn, 
Kay Angulis, Elizabeth, 
John Stasulis, Elizabeth, 
Adele Bimba, Paterson, 
Fannie Buginsky, Paterson,

Where is Great Neck, Newark, 
and other towns? Brooklyn is too 
slow in registering, also.

What about the other organiza
tions in Brooklyn? If the Brooklyn 
Youth branch can donate $2.17 why 
can’t the other organizations donate 
something, no matter how small. 

, The Cleveland youth branch 113 sent 
$3.00—thank you, Cleveland! You 
may be far away but you are inter
ested in the youth school.

We need hundreds of dollars. Lit
tle time is left. If every organiza
tion did their little bit we’d manage. 
So, send in your donation and re
gistration IMMEDIATELY.

H. K.

Do You Know That?--
$48,000,000 will be spent in the 

construction of twenty destroyers 
five criusers, 4 submarines, and one 
air craft carrier. Who says there’s 
no money for unemployment insu
rance. Demand all war funds for 
the unemployed!

The preparations of the U. S. A. 
for a peace conference is just a 
screen to mask the war that is sure
ly around the corner. The cruiser 
bill is the latest proof of the 
preparations for the coming slaugh
ter. Fight against imperialist war!

NATIONAL YOUTH DAY
Fight Against Imperialist War

May 30 Memorial Day. May 30 
National Youth Day.

Memorial Day’s to commemorate 
the soldiers who gave their life to de 
fend the fatherland. Patriotic songs 
will be played and sung at the 
graves of these fallen soldiers. Their 
heroic deeds will be lauded by our 
“national” leaders. Patriotism will 1 
be instilled within the minds and 1 
hearts of the youth of the country. I

But the task will be a difficult ; 
one. Already the youth realize the ! 
true facts of life. They are begin- i 
ning to see through the veil of pa
triotism. For them there is no 
fatherland. Wars are waged for 
the profits of their oppressors. 
Laurels and medals for heroic deeds 
are just pieces of metal and bunt
ing. All the talk about peace is 
pure hokum, in view of the fact 
that all the imperialist countries 
are strengthening their Armies and 
Navies. The reforestration plan of 
Roosevelt is nothing more than a 
plan to train the youth for the com
ing war. Already the recruits forced 
into these camps are rebelling ag
ainst the food and treatment given.

Therefore, we who are class cons
cious, must on National Youth Day 
prove to the youth who are still dis
illusioned, that the capitalists are 
preparing for another immediate 
slaughter of the youth. At all the 
disarmament conferences the plan 
for complete disarmament proposed 
by the Soviet Union was always re
jected. Roosevelt did not invite the 
Soviet Union to his secret economic 
conference because he feared that 
the true nature of the meetings will 
be shown to the masses. Already in 
So. America war is officially de
clared between Paraguay and Boli
via. This is a conflict between Am
erican and English interests since 
Bolivia is a puppet state of the U. 
S. and Paraguay is an instrument of 
England. Anti-War demonstrations 
are always interferred with by the 
police, x

On May 30 the youth must cele
brate National Youth Day not Me
morial Day and show that we are 
no longer misled by the fancy 
phrases of theK bourgeoisie, but de
mand full disarmament and stop
page of preparations for all impe
rialist wars, and that the workers’ 
country, the Soviet Union shall not 
be attacked.

All out on National Youth Day to 
demonstrate against war.

Aldona Kazokyte.

Hello Everybody! Here we are 
again, the new Lithuanian Youth 
Club which has just been formed in 
Grand Rapids. Our first meeting 
was held May 12, and at that time 
the name of our Club was decided 
upon. The Comets (We hope the 
members will live up to the name 
of the club) have 25 members, 
and we have a pretty good idea that 
several will join at the next meet
ing. President Ed. Shatkus gave a 
short and good talk on the purpose 
of the club and plans for its organi
zation.

After this the problem of meet
ings was discussed. Some lively ar
guments followed ,which resulted in 
the decision to have four meetings 
consecutively every Wednesday at 8 
P .M. until the Club begins to func
tion properly. Dates for further 
meetings will be discused at some 
future time.

One member raised the question 
of a constitution. This was put 
aside as the task of Don the se
cretary who Is to send to the center, 
Brooklyn, for one. This has been 
done, but as yet no answer received.

The one problem of a newly form
ed club is dues. Despite the fact 
that depression is still “just around 
the corner” and many of us have 
have been badly hit by it, 5c a 
month will be the dues, plus a 5c 
initiation fee. Tillie G. and Max 
D. have been elected as members of 
a committee which is to obtain mem
bership cards.

The members decided to have an 
indoor game at Harrison Park at 
6:30. Alas! our enthusiasm and 
hopes were dashed to the ground 
when rain came upon us forcing us 
to sit tight at home. Nevertheless, 
we will plan more games and prac
tise up until we can make a team. 
We shall need equipment for these 
activities. We went hunting and 
suceeded in getting donations from 
the Lithuanian Art Chorus and the 
Working Women’s Alliance. This 
amounted to $1.75. Othex* organiza
tions have not been asked as yet. 
We greatly appreciate the financial 
help and also the free use of the 
meeting room of the LDSA. We can 
go a long way with these advan
tages.

Come on, everybody! Sit up and 
bustle. See if you can get more 
new members. We have a good 
start. Let’s keep climbing. If you 
want to have a good time, keep 
physically and morally fit, join the 
“COMETS.” Everyone is welcome! 
Don’t forget the next meeting is 
Wednesday.

B. G.

“Baby Strike” In Allentown
3,200 boys and girls, one quarter 

of whom are under 16 years of age, 
working at the D and D. shirt fac
tory went on strike. This mill is 
only one of the forty or more sweat
shops centering in Allentown, North 
ampton, Emaus, Catausqua and Ban
gor. Three girls used to come 
in at 3 a. m. in the morning and 
work right straight through until 
5 o’clock. Some of them were paid 
as low as $2 a week. Others got 
$3 and $4 a week.

The girls had’ to stand all kinds of 
abuses from the boss, and if they 
didn’t like to have the boss touch 
them, they were fired. The con
ditions in the shops are so miser
able that even the hardened exploit
ers gasp. The wife of Governor 
Pinchot, who helped to crush the 
Pittsburgh Coal strike of 1931 is 
putting on a humanitarian front by 
sympathizing and working among 
the strikers. We don’t need your 
sympathy. Give us the right to a 
decent living!

Hitler announced that forced labor 
for all the German youth will be es
tablished this year. All the working 
clas youth will herded into huge 
slave labor camps and will be forced 
to work under the “discipline” of 
the murderous. Nazi bayonets and 
revolvers. Fight against fascism!

In the United States the Roosevelt 
Forced Labor Camps for the youth 
are masked under the name of “re
forestration camps”. Forced labor is 
a fascist system. Fight against 
Forced Labor Camps!

Most of you who follow the ar
ticles in the English Section of both 
Laisve and Tiesa are very well ac
quainted with the progress in pre
paration for the youth school this 
summer. Why don’t YOU register? 
What seems to be the trouble? Don’t 
you feel interested in going or is it 
the money? We’re waiting for 
YOUR registration. It’s up to you 
whether we’ll have a successful youth 
school. Agitation is very important. 
Talk to your friends about the 
school. Get them interested. Urge 
them to send in theii’ names! Any 
young worker or student of any na
tionality as long as he is anxious to 
study can register. Write your 
opinion of the school to the English 
section. Let us know what you 
really think about it. Send for do
nation blanks, collect money in your 
organization, and above all send in 
your registrations immediately. The 
school will be held from July 15 
to August 12, so you’ve no time to 
lose.

Some of the comrades believe the 
school should be at Laisve Hall. 
What do YOU think? We feel it 
would be more interesting if we 
could study out of doors away from 
the city. What is your opinion? 
Don’t you think you’d learn just as 
much at camp as you would in the" 
city? You’d have more time to stu
dy, no disturbance, no noise, and no 
warm stuffy classrooms. We feel 
confident that you would study bet
ter. Do YOU? Then there’s the 
added benefit to your health, the 
pleasure of being in the “open.” 

YOUNG COMMUNIST LEAGUE IN MONTELLO
The Activities in Preparation for National Youth Day, De

bates, Starting of a Library, the Membership Drive
last i generosity to your children you make 

| them think the world is o.k. They 
I have nothing to worry about. Stop 
their weekly allowance for a while. 
Stop giving them your car. Believe 
me, they will soon have a taste of 
how hard life is without these com-

The YCL had its meeting 
Sunday, 95% of the members show
ed up. This proved that all the 
talk of breaking up was a lot of 
hot air on the part of our enemies.

Many subjects were discussed, but 
the most important was the Nation
al Youth Day which is to be on May 
29 and 30 in Boston. On these two 
days the youth of Massachusetts and 
throughout the country will demon- 

. strate and put their demands before 
the bourgeoisie in Boston on the 

,'29 nf May. All sectons are to meet 
in Roxbury at 8 o’clock, after which 

, a torch-light parade will be held
i through the streets of Boston. On 
May 30, the COMMON in Boston 
will be a busy place. The largest 
demonstration Boston has ever seen 
will be held. During the day a 
sports program is to be held. Fi
nally in the evening, a big dance.

The YCL’ers in Montello have 
quite a job to make this NYD go 
over, but nevertheless all efforts will 
be made. The Montello youth are 
invited to attend our next meeting 
where a thorough discussion of N 
YD will be had.

At this same meeting we are to 
have a general debate on the fol
lowing subjects: “The Citizen Bill,” 
and “The Scottsboro Case.” Half 
the members are taking pro, and 
the other half con. This will cer
tainly be the most interesting meet
ing and I hope that everybody read
ing this article in Montello and the 
near by towns will come at 10 
o’clock in the Lithuanian National 
Hall, Sunday.

The library has at last started to 
function. We have books that all 
the comrades should read. By the 
attitude taken on the opening day 
of the circulation, I think it will be 
very educational to the comrades of 
Montello.

A membership drive has been 
started again and this time we are 
going over the top; Every YCL’er 
must bring at least one new member 
within three weeks time. Let me 
urge you at this time, to almost 
forcibly persuade your children to 
come to the YCL meetings. They 
will soon see this organization in 
the true light. Yes, we know it will 
be quite a job for the parents to get 
their children to attend YCL meet
ings. There is a way, most of the 
youth are not working or are going 
to school, they depend on you, the 
parents, for a livelihood. By your 

You’d have a set routine. What do 
you think about it?

Some of the parents feel that their 
children won’t be safe away from 
home. Having a summer youth train
ing school in a camp is nothing new 
or out of the ordinary. Many lan
guage organizations have had suc
cessful youth schools at camps and 
no harm has come to any of the 
students. There are camps for Pion
eers every summer and hundreds of 
them attend. Why should our parents 
hesitate in sending us to a camp? 
We will be well taken care of. Some 
of the mothers of the students are 
going to stay in camp to prepare 
the food and take care of things. 
We will have a nurse in case of 
emergency. There will be plenty of 
grown-ups in addition to the teach
ers tc look after the students.

This is not a children’s school. It 
is a school for those who are grow
ing up and realize that they need 
more knowledge of the class struggle 
in order to lead other workers and 
students in the fight against ex
ploitation and the oppression of the 
masess by the capitalist ruling class.

Conn, and Mass, will have schools 
outside the city. We should have 
one too. Why doesn’t the youth of 
Brooklyn and New Jersey show as 
'great an interest in the school as 
the youth in the New England 
states? We can have the finest 
school ever! We should have about 
200 registrations before the fortun
ate students will be picked.

SEND YOUR NAME IN NOW to 
the National Youth Committee.

H. K.

forts. They will start thinking that 
it is sure tough for those unfortun
ate that have nothing. Maybe they 
will come to think that the organi
zations that are fighting for the 
workers aren’t so wrong after all. 
Well, parents, it won’t cost you any
thing to try to get your boy or girl 
to come to a workers’ organization.

j You are workers, so are your child- 
(ren, they should be active in work- 
I ers’ organizations.

On June 3 the C. P. and the YCL 
are holding a dance at the Lithuan
ian National Park. All comrades' 
and sympathizers should do their ut- 

• most to make this dance a tremen- 
jdous success financially. The Party 
and League needs money very badly 
to carry on the work for the inter
est of the working class.

More news from the Montello YCL 
coming soon.

Correspondent.

Ruby Bates. She had the 
courage to testify honestly 
in a hostile court. She told 
the truth about the faked 
charge of “rape” against 
the Scottsboro boys.

ses Collect Profits
Workers’ Conditions in the 
Mines and Great Unemploy

ment Revealed
Dear Readers:—

I would like to tell you of the 
conditions of the mines etc. here 
in Scranton.

There are many mines in Scranton 
but only a few of them are open 
and few men are working. In the 
mines that are open, the men have 
to work very hard and for almost 
nothing. The places in which they 
work are very dangerous, and the 
men risk their lives for a measly 
pay. Most of the men have to sup
port large families and cannot do it, 
because they do not get enough pay, 
and when they go to the Poor Board 
they are told to get out because they 
are working, and as a result their 
families starve.

In the mines where my father 
works the men had to buy tickets 
which cost $4. If any miner refuses 
to buy a ticket the boss finds an 
excuse and fires him.

In another mine which belonged 
to the same company, two men re
fused to buy tickets and were fired. 
Those two men couldn’t buy those 
tickets becouse they had large fam
ilies to suport and they only 
worked part time. They couldn’t 
buy the tickets because the money 
was needed at home. By forcing the 
tickets on the miners the bosses 
make lots of money and they’d go 
to any extent to take the last penny 
from the miners.

All of the people who were get
ting relief from the Poor Board are 
not getting relief after June 1st 
which will add more to the starving 
groups. There are many people who 
are losing their homes, etc.

The people are now beginning to 
realize that the only thing to do is 
to organize and fight! I do too! 
There are lots of unemployed who 
are joining the Unemployed Councils 
which will help them win their 
fight. Let this be everyone’s motto, 
“Organize and Fight!”

Comradely yours,
Nell Monkuskie.

P. S. Let’s all flood this Section 
with letters from all over!

Ed. Note.—This comrade has the 
proper spirit! Let’s follow her ex
ample. Flood this Section with news 
from all over! Especially news from 
the shops, factories, mines and other 
working places. We are always 
glad to print such letters and ar- 

I ticles.

THE LETTER BOX
Oh, Oh, More Criticism!

At a meeting of our YCL unit we 
decided to send a letter of criticism 
to th if youth section. We, comrades 
feel that the paper does not re
flect the life of the youth sufficient
ly. The gossip anti news from the 
choruses and YCL units are not a 
reflection of the life of these groups. 
We read all sorts of wise cracks 
about certain individuals, or their 
girl friends. One comrade from 
Wilkes Barre YCL suggests what a 
certain individual should wear.

Are wp going to turn our paper 
into a “Daily News” with divorces, 
marriages, clothes, etc. (or their 
parallels in our paper) as the fea
tures? I’m sure that is not our 
intention. As an example of a 
really good correspondence is the 
column from the Detroit Chorus in 
the May 12 edition. The comrade 
gave us incidents of the chorus life: 
May Day, invitations for an affair, 
how it was carried on, etc. This is 
the real life of the chorus.

The Youth Section has been large
ly lacking in correspondence from 
the workers in the shops. It’s not 
because we have no young Lithuan
ian workers, WE HAVE, but we 
have forgotten our heading: “Young 
Worker and Student.” We must re
member that our workers should be 
most active in writing to our sec
tion. Here’s a suggestion. Let the 
comrades in the shops tell us whe
ther their wages have been increased 
as a result of Roosevelt’s supposed 
upturn.

We think the editorial comments 
are good. They give us an idea of 
the most outstanding events of the 
week. We’ve got the space and fac
ilities to better our youth section. 
Let’s put our energies to it and 
make a real revolutionary paper.

J. F. Greenpoint YCL.

It seems strange to think of a 
Mayor who is a member of the Un
employed Council, doesn’t it? It 
seems funny to think of a Mayor 
who leads the workers in the May 
Day Parade instead of barricading 
himself with a regiment of police 
while he gives orders over the te
lephone to the other police to at
tack and club the workers demons
trating. It seems even funnier to 
think of a Mayor speaking to work
ers (and in Workers’ Halls!) when 
it is not election time. It seems 
downright impossible that a Mayor 
should tell the workers to struggle 
against the business men, of the 
town for the right to live and for 
the establishment of a Workers and 
Farmers’ Government, instead of 
telling them that this country is the 
best in the world, and that he, the 
Mayor, is he Peoples Friend, and 
three cheers for the Red, White, arid 
Blue!

It seems impossible, but it really 
happened. It wasn’t in the Soviet 
Union either. And the Mayor was 
not the chairman of the Village So
viet. It happened in Crosby, Min
nesota, and the Mayor was Comrade 
Emil Nygard, and the time was May 
1, 1933.

Crosby, Minnesota, is just a small 
j town, but it has both workers and 
I bosses. As usual in any part of the 
capitalist world, these two classes 
are lined against one another. But 
there is difference in Crosby. The 
“town’s leading citizen”—in this case 
the “town’s leading comrade”—is on 
the side of the workers. The work- 

! ers of Crosby have succeeded in 
electing as their mayor a worker like 
themselves. He does hot have to 
make speeches telling them that he 
is their friend.

This explains why the Mayor is 
a member of the Unemployed Coun
cil, why he declared May 1st a legal 
holiday, why he led a parade of 
workers, why he told these workers 
to fight against their bosses.

However, as we said, there are 
still bosses in Crosby. They re
fused to close their shops on May 
1st. They pretend to idugh at “Ny- 
gard’s Army!” they pretend to think 
it’s a big joke that the Mayor is a 
member of the Unemployed Council.

If it is a joke ,then the joke is 
on them. It is true that they have 
the police on their side, because in 
Crosby the Mayor has no power 
over the police. But Comrade Ny
gard has the workers on his side, 
and remember that there are more 
workers than there are police. As 
Comrade pointed out, it is even more 
important for workers to organize 
than it is for them to elect repre
sentatives to office yi a capitalist 
country. When the millions of work
ers are all organized, we’ll have a 
Soviet America! The workers, not 
the bosses, will have the last laugh.

NATIONAL YOUTH DAY 
DANCE

On May 27 there will be a Nation- 
1 al Youth Day dance to be held at 
the Worker’s Center ‘Crystal Ball
room) to help finance the National 
Youth Day delegation to Allentown. 
At Allentown there will be a great 
demonstration against War, Wage
cuts, Hunger, Military Camps, etc. 
All fraternal organizations are asked 
to help support National Youth 
Day financially and attend the Na
tional Youth Day Dance. At this 
dance there will be two door prizes 
given away to the lucky names.

All youth are asked to take part 
and to go to Allentown. Delegates 
from all youth organizations can be 
,elected; no one, is barred from par
ticipation. The registration fee is 
25c and registration blanks can be 
secured from any YCL member or 
at 325 E. Market Street, Wilkes 
.Barre. Every one is assured a good 
time.

SOCIAL IN WILKES- 
BARRE, PA.

There will be a social in the Crystal 
Ball Room, Sunday evening, May 
28th, starting at 8 P. M. The pur
pose is to raise finances for the de
fense the Scottsboro boys. Hay<- 
wood Patterson, one of the boys, has 
already been sentenced to die in the 
electric chair, an appeal has been 
asked for, and the hearing of this 
appeal will take place on June, the 
23rd. Thousands of dollars must be 
raised at once to carry the case to 
the higher courts. All workers are 
urged to attend; there will be lunch 
and a raffle for prize will take 
place. , The Pioneers will stage the 
Scottsboro play.
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Order Spartakiade Buttons

SNAPSHOTS poles in Plymouth.
is doing good work, Go 

Yett. You’ll be a organ-

nslapte ketvirtas

Gossip and News From the[ Sietyno Chorus Tattler 
Wilkes-Barre Aido Chorus

Now s-h-h, girls, I am starting out 
with a big s-e-c-r-e-t this week. 
Stanley O. is a wonderful dish-wash
er, window cleaner, and can-opener, 
can be useful all around the house. 
Now, now, girls don’t rush.

Some of the girls of the chorus 
seem to be musically inclined espe
cially the ones that have an or
chestra while the chorus is singing.

Boy, can a certain Bass play in
nocent when the professor stops 
playing to see who is talking.— 
Right, Johnny?

He is charming strong and 
It is allarming how I fall.

(Picked up
Oh! Ferret,
Hast thou

Light,
And Earth, that thy shieldeth more 

Thine innocents, Ever more?
Oh! g-i-r-l-s, Spring is here, but 

let us hear something else besides 
the poems you are getting.

The Pest.

tall,

in Scranton).
thy brave Knight, 
vanished from this

Shenandoah Gossip
Hello folks, here’s a little more 

gossip for you, also, a little guess
ing.

Wonder what’s the reason why 
all members at our center turned to 
smoking pipes. What are they saving 
for?

I 
out 
cut.

“Bravo” for Sietyno Chorus, I 
have never heard a more interesting 
concert before!

I’m glad they opened my eyes to 
some of the hidden talent in the 
members.

The youth are to be congratulated 
I for showing such an interest in pre- 
j paring the excellent program.

These and other excerpts were 
heard by the reporters Collective as 
they glided noiselessly around the 
hall after the concert had reached 

į its finale. It wasn’t all as simple 
as it seemed, for back stage there 
were many tense moments and qui
vering hearts.

I After the chorus opened the pro- 
' gram by singing fine proletarian 
■ songs, the chairman calmly intro
duced the next number, an instru
mental trio, little supecting that be
hind the scenes, Mildred, a third of 
the trio was frantically searching 
for the music. The curtain went up 
revealing an empty stage. Quietly 
one of the chorus members asked if 
under a pile of music were the miss
ing numebres. Mildred seeme great
ly surprised when the trio pounced 

1 upon her, and then revived rushed 
out on the stage.

Not only were the 
lost, but the tenor Al
of a song duet, was lost.

j last minute he, too, turned up like 
I a bad penny. He hurried to the 
footlights trying in vain to apolo
gize.

The play “Charity” went off with 
a bang. I was really afraid that 
the audience would rise up against 
the Charity Committee after 
fiery speech of the leader of 

Much to the 
Committee,
by giving them 
song duet and

music sheets
B., a member
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take notice 
any longer.

“R” couldn’t hold
He had his hair

wonder why

Go

M. a 
poor

, Bruno makes some good notions 
for the good of the YCL.

Who said something about rubber 
telephone

Alberts
Yett, Go 
izer yet.

Snooper, there are no bosses in 
the Worker’s Center. Advise you to 
study Marxism ,etc.

Maybe a reduction in Postal Rates 
would interest some fellows, huh ? 
What say, Shenandoah?

Beg pardon, but who is Olga?
Boy, if a certain ex-chorus mem

ber would only read the Laisve. 
Its fireworks for Snooper.

Frankie is only trying to get 
new contacts for the League, 
hole Snooper. ,

When 1 somebody knocks the 
they don’t get far, take heed, Knock
ers, you know who we mean.

Cookie sure gets plenty of publi
city. Why?

The YCL of Wilkes Barre, and 
Brookside have started Unemployed 
Baseball League. They also gained 
some equipment for that League 
from Playground Association.

Hello everybody. This is your 
“Pal” bringing the latest news.

What, in the world do the altos 
eat before coming to chorus practice 
that they 'are so noisy. A reward 
if the case is solved.

“Have you ever been lonely?” is 
a song Pete O. is always singing.

Hank, do not keep it a secret. 
Tell us how you keep your “School
girl” complexion.

I wonder why Jenny is so an
xious to go to Shenandoah?

Johnny G. is missed with his wise
cracks. Can’t some one take his 
place? How about you Johnny M. ?

I wonder who the guilty person 
or persons are writing on the walls.

That’s all. Do you like it? 
hope so.

some
Key-

YCL

I
Wilkes Barre wants 

Hank. Is it because our unemploy
ed council is a better success? 
to it, Hank, you're good.

Wake up, girls, and give Joe 
break. Can’t you see that the
fellow is trying to learn to dance? 
How about a few instructions?

Kavalusky, what sort of committee 
man are you? When cases come up 
you disappear.

There’s a lot of buzzing here he-

workers, Walter, 
lief of 
quieted 

: musical 
several 

j Our chorus 
date.” Oh so 
pants. Now, 
I mean sailor pants.

the Charity 
the audience 
selections, a 
solos.

the 
the 
re- 
we

Pal.

NEWSFLASHES FROM 
DETROIT AIDO 

CHORUS

THE

girls 
modern!
don’t get me wrong.

v. _ ____.......__ __ - They played
tween Pete*and Haggerty.'ls it Jen- > appropriately the life of the sailors 
nie’s work?

Sophie and Stella want to know 
if Mike Squiles is still alive. Re
member school days, Mike?

Popeye is determined to wait and 
see when Cookie comes 
then he’ll sneak up. So 
and insist that Cookie 
Shen, and put Popeye 
place for organizer.

Stanulis had a petition out in > 
Wilkes Barre to bring Comrade Hag
gerty back. He’s going around with 
his chest out now, because he was ! 
going to stage a demonstration by 
himself in front of Wilkes Barre 
center if he did not succeed.

Why the sour face, Violet K. ? ( 
Buck up, there’s better days ahead. | 
You know we all like you (espe- 1 
cially me).

Here’s a great big hand to our ! 
unemployed council organizers. Keep į 
it up boys, you’re doing fine.

Knowzit.

were “up to 
I They wore

to Shen., 
wait, girls, 
comes to 
in Hank’s

under the capitalist system, receiv-
1 ing wage-cuts and preparing for 
war. They played the life of the 
sailors under the Soviet rule, sing- 

. ing and laughing with a bright fu
ture before them.

; After the concert there were re
freshments and dancing (especially 
(lancing, eh, boys!).

Reporter’s Collective.

Gossip from Here & There
Key-The members know who the 

hole Snooper is, so beware!
Snooper, you are too late, 

is the Mayor of Brookside, 
any kid.

In ten days the Revolution 
take place in Plymouth.

Poor Bruno, is tired, of what?
Reason of the YCL boycott is that 

the girls are like female sailors.
Cookie is a true YCLer, so exit 

Lonelv Hearts Club.

Red
Ask

is to

May 3 both the Laisve 
Choruses had the pleasure of

and

cer-

five 
the

On 
Aido 
hearing Com. Bertha Fulton speak. 
We all enjoyed it and think she 
tainly can speak well.

I noticed that there were 
very excited young people at
lecture. They were none other than 
Ruthie, Serve, Albert, Adolph, and 
Frank Who wouldn’t be excited 
with the thought of a trip to Chi
cago before them ? I heard they 
had a Wonderful time in Chi. (We 
noticed that by the cards they, sent 
back). A certain birdie whispered 
in my ear that the only two people 
who weren’t sorry to 
were Ruthie and Serve, 
why?

So we have another writer in our 
midst. Welcome, “Missing Link.” 
Chicago must have inspired' you to 
write. Your identity is no se
cret to me. Do you realize that you 
made a mistake in your first para
graph?

Strike three! You’re out! Hurrah 
for our side! Those are the words

leave Chi.
I wonder

we heard when the boys and girls 
played baseball. What was wrong 
with the girls on the side line? If 
they can play as well as they can 
yell,-.Uięy’d have a swell team. This 
happened at the first picnic of the 
season given by the Aido Chorus at 
Beechnut Grove.

. The horse-shoe pitching game was 
interesting. Looks like Serve was 
the best of all. Is there anything 
that boy can’t do? Just one thing 

!I can think of and that’s dance.
I don’t know whether it was a 

mistake on my part or a mistake 
made by the printers-but when I 
looked at the news from Detroit I 
was surprised to see that what I 
wrote was signed “Soon.” It should 
have been “Aisha.” (Ed—we sadly 
admit—‘twas the printers.)

Department of Missing People
Nellie Seder, Laura Greblick, Al 

Zirinas, Mr. Greblick, and Mr. Sa
vickas. Anyone knowing of their 
whereabouts please report to the 
Aido Chorus. We certainly miss them 
a lot.

There are a few older people in 
our chorus who holler at the youth 
for not paying attention at the meet- 
jngs of going to sing at programs. 
Two of our older members refused 
to sing at our picnic with the chorus 
because “they paid admission and 
the youth didn’t so why should they 
sing?” -After a little coaxing they 
finally sang along with us. If you 
want the youth to give a good show
ing, please set yourselves as ex
amples.

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

The buttons for the World Spar
takiade, the greatest International 
workers Athletic Meet, to be held 
in Moscow, USSR, in 1934, are now 
ready. They are made in an attract 
tive two-color design. The buttons 
can be gotten through the N. L. 
Youth Committee, 46 Ten Eyck St., 
Brooklyn, N. Y., at $4.00 a hundred 
(4c each), and can be sold by the 
organizations for 5 or 10 cents each. 
Orders can only be accepted on a 
cash in advance basis, so when send
ing in your order kindly enclose 
your check or money order made 
payable to Alda Kairys. Every L. 
D. S. Youth Branch, chorus and all 
other organizations should get these 
buttons and start the campaign for 
the World Spartakiade.
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Aisha.

HITS AND BITS FROM 
MONTELLO

theThe Freedom Ari Circle held 
last social of the season last Friday.

I It proved a gigantic success. The 
entertainment was collosal, the re
freshments invigorating, yes readers, 
this sure was the time to have a 
good time and the perfect way to 
end the season of 1932-33.

The Freedom Ari Circle is plan
ning to go to the Laisve picnic on 
July 2, yep, a lot of interest is 
shown. It sure will be a grand time 
if we can possibly get enough to go.

On June 25 the chorus has re
ceived invitation to sing at the LDS 
Picnic to be held at Maynard. Here’s 
our chance to show our stuff.

The working conditions at Mon
tello just at this time are good. 
All the shoe factories are running. 
After this run, I guess, the people 

I will be out of work for a long time. 
Į The Labor Day Committee of the 
: two choruses, Montello and Stough
ton, have met and are planning to 
make this the biggest and best pic
nic the Lithuanians have had.

More bits from Montello soon.
J- Reporter.

What’s On
As-The Lithuanian National Hali 

sociation is having their annual 
spring opening of the Park on May 
27 and will continue for four days 
and four nights.

Saturday night, May 27—Dancing 
will start at 8 P. M. and will mark 
the beginning of George Neil’s car
nival.

Sunday May 28 The choruses of 
New England have been invited to 
sing—sports of all kinds—new fea
ture—outdoor basketball games— 
plus plenty more.

Monday May 29 The most popular 
event of the picnic will be a mid
night dance. Those people who have 
been to one of the midnight dances, 
know that this is the place and the 
time to have a swell time—dancing 
until the wee hours of the morning.

Tuesday May 30—An outdoor play 
“Scottsboro” by the John Reed Club 
of Boston, an outstanding group of 
talented players, and the final , wind
up of a dance beginning at 6 o’clock.

The committee has the best of 
everything for the four days: George 
Neil’s Carnival—Bert Orris’ Orches
tra—the best known band in Mas
sachusetts among Lithuanians and 
others. Food, drinks, everything, 
plus other’ features which will keep 
you going from the time you come 
until you 
there.

SKAITYK LAISVE 
IR KITIEMS UŽRAŠYK

PRANEŠIMA! Iš KITUR

N- S. PITTSBURGH, PA.
Geg. 27 d., APLA. 50 kuopai rengia 

vakarienę ir šokius Lietuvių Darbi
ninkų kliube, 1335 Medley St., N. S. 
Bus skanių valgių, geras programas 
ir ’ pasišokti prie geros orkestros. 
Prasidės 7:30 vai. vakare. Kviečiame 
visus dalyvauti. Paremkime darbinin
kų reikalus.

Komitetas.

TIMMINS CANADA
Draugai, kurie esate minėtos kuo

pos nariais ir esate išvažiavę iš Tim- 
minso, Tai kuopos vąrdu, prašau at
sišaukti šiuo adresu: P. O. Box 2353, 
Timmins, Ont. Ypač prašau draugų 
Y. G. ir D. A. Arba praneškite apie 
save ALDLD Centro Sekr., 46 Ten 
Eyck!)St., Brooklyn, N .Y.; ir jeigu 
išgalite, tai prašau užsimokėti jūsų 
narines duokles, o jei neišgalite, tai 
praneškite. »

100 Kuopos Organizatorius.

CLIFFSIDE, N. J.
I Į r 4 »

ALDLD 77 kuopos susirinkimas 
įvyks nedėliojė 28 gegužės (May) 
1933, 10 'vai. ryte, 185 Jersey Ave., 
Cliffside, N. J. Visi nariai ir narės 
atsilankykite ir nauju narių atsives
kite. (122-123)

MINERSVILLE, PA.
Vietos Jaunųjų Komunistų Lygos 

daržovių vakarienė įvyks šeštadienį, 
27gegužės, 8 vai. vakare, darbininkų 
.svetainėje, 3rd St. Įžanga 35c ypa- 
',tai. Bus gera programa iš pačių 
jaunuolių. Farmerių Zeikų Orkes
trą grieš šokiams. Pelnas nuo šio 
parengimo padengimui delegatų lie
pų į Tarptautinę Jaunuolių Dieną, 
kuri įvyks 29 ir 30 dd. gegužės, Al
lentown, Pa. Tikslas svarbus, tat 
darbininkai skaitlingai susirinkite į 
įšį parengimą. (122-123)

WILKES BARRE, PA.
Wilkes Barre Aido Choras rengia 

didelį pikniką Dekoracijų Dienoje, 
May 30. Šis yra dar pirmutinis pik
nikas atidarymui vasaros sezono. 
Piknikas prasidės 12 vai. dieną. Aido 
Choras tą dieną turės dainuoti dve
jose vietose. Pirm pikniko dainuos 
Wyoming ir Nanticoke kapinėse, 10 
ir 12 vai. Pargrįžę, turėsime pui
kius pietus, naminių dešrų kopūs- 
tų ir bulvių. Tat visi esate kvie
čiami atsilankyti kuo skaitlingiausia, 
čia bus ir kitokių valgių ir gėrimų, 
bus ir gera muzika ir apie 5-tą va
landą grieš, gerą programą išpildys

Aido Choras Ir Aido Choro merginų - 
Oktetas. ' Pikniko' vieta labai graži. ♦ į 
KELRODIS: Strytkariais važiuokite 

Plymouth karais ir išlipkite priva
žiavę prie pat tilto, iš čia eikite pro 
School’ę iki daeisite pikniką. Ta 
vieta yra ant kranto Susquehanna 
upės. Automobiliais važiuokite kitų 
tiltu, žemiau Breslau puse ir nuo 
tilto yra keliai tiesiai į vietą. Nuo 
tilto matysite vietą (122-124)

SO BOSTON, MASS.
Teatras, “Salamono Sapnas,” 

suloštas nedėlioj, gegužės 28 d., 
tuvių Piliečių Kliūbo svetainėj, 
Broadway. Pradžia kaip 7:30
vakare. Bus ir muzikalė programa.

Komisija.
(121-123)

bus 
Lie- 
376 
val.

Liet. Kapinių draugija rengia ka
pinių apvaikščiojimą 30 d. gegužės, 
dekoracijų dienoje. Taipgi ant vie
tos bus išvažiavimas. Kviečiame vi
są Pittsburgho apielinkę dalyvauti 
apvaikščiojime ir išvažiavime.

(121-123)

DETROIT, MICH.
Didelis Spaudos Piknikas

Birželio 4 d. sekmadienį po pietų, 
Detroito Darbininkiškų Org. Sąry- 
šys rengia didelį darbininkiškų 
laikraščių paramai pikniką. Atsibus 
Beechnut Grove darže, ant Middle 
Belt Rd. Iš Chicagos draugai žadė
jo būti ir pasakyti gerą eilę prakal
bų. Taipgi jaunimo chorai padai
nuos mums gerų darbininkiškų dai- 

Rengėjai. nų. Visus kviečiame.
(120-123)

SOCRA
BRAND

PHILADELPHIA, PA.
Svarbus Atsišaukimas Del Draugų 

Šukių Pasitikimo Rengiamos 
Vakarienes.

“Laisvėje” No. 130 tilpo pagarsi
nimas ALDLD 10 kp. komisijos ren
giamos pasitikimo vakarienės ant 27 
d. gegužės.

Philadelphiečiam buvo skyrtos da
tos iš centrų ir vis buvo atšauktos. 
Galop ant paskirtos datos rengėm 
vakarienę, bet draugai Šukiai atvyko 
keliomis dienomis ankščiau į Phila
delphia ir dalyvavo ant LDLD 10 
kp. surengto pikniko 21 d. gegužės 
ir ten drg. šūkis kalbėjo. Pasita
rus ant vietos su draugais ir drg. 
Bukniu, mes atšaukiami vakarienę, 
neę tomis dienomis drąugai Šukiai 

.Važiuoja j Mass., valstiją. JĮei sus-i 
pėsim, tai surėhgsim šiaip prakal
bas dd.' Šukiams paprastą vakarą, 
Tėmykit “Laisvėje”. Mes nekalti, 
nes taip įvyko delei permainų. Va-£ 
karienė neįvyks 27 d. gegužės.

LDLD 10 kuopos Komisija:
A. J. Smitas, 
J. Gegžnas, 

J. Rainys.
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JOYAL STURO

&0Y TO SEPV

SOVIETŲ KENUOTI PRODUKTAI
WORCESTER, MASS.

ALDLD 11 kuopos mėnesinis su
sirinkimas įvyks nedėlioję, 28 gegu
žės, 1933 m., 10:30 vai. ryte, Lietu
vių svetainėj, 29 Endicott St. Gerb. 
nariai ir narės malonėkite ateiti į 
susirinkimą, turime išrinkta delega
tus į suvažiavimą, kuris įvyks 3 d. 
liepos, New Yorke, taipgi galėsime 
apkalbėti ko trūksta ir galėsime 
duoti pagerinimus; taipgi, kurie dar 
nesate atsiėmę knygas, ateikite at
siimti ir pasimokėkite duokles.

Finansų sekr. J. J. Bakšys.
(122-123)

Skanūs ir kvapsiiingi 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.
MONTELLO, MASSMONTELLO, MASS

METŲ SUKAKTUVIŲ 20-ties20-ties SKANUMYNŲ ARISTOKRATAS

Royal Sturgeon su Tomato SauceKETURIŲ DIENŲ PIKNIKAS Kiti geri prirengimai stalui ir

RENGIA MONTELLO LIETUVIŲ TAUTIŠKO NAMO DRAUGIJA

Ta svarbi iškilme įvyks sekamom dienom NELMA STURGEON

May 27, 28, 29 30, Geg
LIETUVIU TAUTIŠKAME PARKE

Montello, MassKeswick Rd. ir Winter St AMTORG TRADING CORPORATIONDd. Šukiai Lankysis Bostono ApielinkejePuiki programa visom dienom, iš dailės, sporto ir prakalbų 261 Fifth Ave

VISUR PIKNIKUOSE TURĖKITE

SOVIETŲ KENUOTU ŽUVŲ

ŠOKIAMS GRIEŠ BERT ORRIS ORKESTRĄ
Tos Žuvys Yra Puikus Užkandis Piknikuose
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leave. Don’t fail to be 
“Snaps.”

“SOCROS” VIRINIU

New York City
Taipgi Skyriai: 260 California St., 

San Francisco, Cal.

MINERSVILLE, PA.
Komunistų Partijos vietinė sekci

ja ir ALDLD 14 kp. rengia pikniką, 
įvyks .gegužės 28 ir 30 dd., Harley 
Springs pušyne. Geri valgiai, sal
dūs ii- kartūs gėrimai, prakalbos ir 
šokiai ant grindų prie šumnios or
kestros. Vietos ir apielinkės lietu
viai darbininkai prašomi skaitlingai 
atsilankykite ii’ paremkite virš mi
nėtas organizacijas, kurios kovoja už 
darbininkų reikalus..

Rengėjai.
(122-123)

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

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

gesniy informacijų kreipkitės į Sovietų firmą:

SUBATOJE, 27 GEG., karnivalas ir šokiai, nuo 8 vai., iki 11:45 vakąre

NEDĖLIOJĘ, 28 GEG., pradžia 11 vai. prieš pietus, karnivalas, dainuos 
chorai, Out-of-door Basket-ball ir Volley Ball. Vicoki žaislai, sunkios vogos 
drūtuoliai trauks vitvę ir kitokį žaislai. Atsižymėjusieji gaus dovanas, 

r •

PANEDĖLYJE, 29 GEG., karnivalas ir vidurnakčio šokiai, nuo 8 vai. va
kare iki 3 vai. ryto. Tai gražiausias pasilinksminimas nakties tykumoje.

UTARNIKE, 30 GEG., Dekoracijų Dienoje, karnivalas, atviro oro drama, 
šokiai nuo 5-tos vai. iki 11-tai vai. vakare, daug įdomumo seniem ir jauniem.

. Įžanga veltui visom dienom ir automobilių parkinimas veltui
Rengėjai kviečia visą aplielinkę kuo skaitlingiausia susirinkti į šią iškilmę. 

Kasmet atvyksta svečių iš gana toli, aišku, kad ir šiemet susilauksime.

Draugai Šukiai pabaigoje šios savaitės vyksta į Mass
achusetts valstiją. Reikia sušaukti plačius darbininkų 
susirinkimus, kuriuose drg. Šukys aiškins svarbą bendro 
fronto, spaudos palaikymą ir jaunuolių organizavimą.

Kartu su draugais Šukiais dalyvaus ir draugas P. 
Buknys, kuris raportuos apie ‘‘Laisvės” dalykus.

Jie bus sekamose vietose:
MONTELLO, MASS., SEKMADIENĮ, 28 GEGUŽĖS.
Kad neužkenkus namo bendroves piknikui, mūsų rei

kalų apsvarstymui susirinkimas turėtų būt sušauktas 
nuo 9 ar 10 vai. ryto.
SO.BOSTON, MASS., PIRMADIENĮ, 29 D. GEGUŽĖS
Kadangi diena pasitaiko tarps ventė j e, tai gal mitin

gas būtų gerai laikyti iš ryto.
WORCESTER, MASS., ANTRADIENĮ, 30 D. GEG.
Tų apieljnkių draugai turi ruošti plačius darbininkų 

pasikalbėjimus

Jei negalite ant vietos krautuvėse gauti jų, tai rei
kalaukite iš “Laisvės”. Mes prisiusime jų už gana žemą 
kainą, taip, kad draugija turės pelno, kuri savo piknike 
ar kitokiame parengime jas pardavinės.

Be jokio klapato atsidaręs kenuką gali valgyti šviežų 
ir skanų maistą.. Gi iš namų vežamas maistas genda, 
praranda skonį.
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VIETINES ŽINIOS PRANEŠIMAS ALDLD 10 piknikų, tai būtų labai didelė
APSKRIČIO KUOPOMS

Jieškant Darbo
(Tąsa iš 6-to pusi.) 

tuščiuose “lotuose.” Nors be
darbių kaimukai maži, bet jų 
daug palei 
“dokus.” Nors 
“paminklų” ja.t 
matęs, bet su

. čiais pirmu kartu mačiau. Bai 
su darosi, 
"husmerkti badui?
kytume, nebenaudingi kapita
listams, iščiulpti, kaip lemenai, 
ir išmesti gatvėn, nėra tiek 
susipratę, kad organizuotai iš

prasmirdussius 
aš tų Ilooverio 

daug buvau 
mažais vaiku-

Už ką tie kūdi 
Tėvai,

.ja tuos baksus, tai supranta- 
jma, kas juose yra ir ko Ja
ponijai reikia. Tai amunici

ja, kulkos, kurias vartoja 
i prieš Chinijos liaudį, vėliau 
rengiasi panaudot prieš Sovie
tus arba ir prieš pačios Ame
rikos kapitalistus, • geriau sa- 

ikant, prieš darbininkus, kurie ' nebūtu taip, 
bus aprengti kareiviškai. Iš: konferencijoj 

j antro šono tarpe prieplaukų ' tydami blogą kuopų 
’ No. 2 ir 3 pririštos

mo, badauja sau ramiai, gy
vendami lig šunų būdose. Bet 
juk tie vaikai, tai nauji kapi
talizmui “lemonai” (energi-

sau turtus, bet ir* jie išmesti

Draugai, Apskričio konie- 
rencija bus 28 d. šio mėnesio. 
Visos kuopos, rinkite daugi: u 
delegatų, negu pernai. Vie
toj nuo trijų, turi būti nuo vi
sų kuopų delegatai ir nuo 
kiekvieno desėtko narių kad 
būtų po vieną delegatą, kad j 

kaip pereitoj 
delegatai, ma- 

atsineši- I 
penkios imą linkui apskričio, pakėlei 

“bardžės” (valtys) pilnos j klausimą, ar nereikėtų panai-j 
spaustų senų geležų (daugiau- kint apskritį. Gali taip atsi- 
siai senos bletos suspaustos į ■ iik; ii1 šiemet.

Taigi, draugai, susirūpinki- i 
te šiemetine konferencija. Jei- i 
gu norima apskritys palaikyti, 

'reikia prisidėti su darbu, pa- 
įstumti apsileidimą į šalį, rū
pintis organizacijos reikalais; 
kuo daugiausia prisiųsti dele- 

igaių, idant nebūtų paskutinė 
j apskričio konferencija.

Organizatorius.

klaida. Piknikai šiemet bus 
įrengiami taip, kaip jie buvo- 
rengiami pirmiau, štai pikni
kas yra rengiamas ant 30-tos 
gegužės — “Vainikų Dienoj,” 
ant Runo farmos. Ir šiam pik
nikui komisija dirbta net ran
koves pasiraitojus, kad tik 
pikniką padarius sėkmingu. 
Be abejones, komisija savo už
duotį atliks.. Kaip komisija 
ruošiasi .prie to ir ką ji turės 
naujo piknike, tai laikoma 

Islaptybėj. Tik tiek yra žino-

..... ,

ma, kad žmonių bus iš visos 
Scrantono apielinkės, net ir iš 
tolimesnių vietų pribus 
čių. Tad nėr abejonės, 
serantoniečiai ten bus, o 
už tai, kad norės patirti, 
gi bus tokio \ nepaprasto,
tai “sure thing” būsiu pat; 
pirmutinis.

Entuzijastas.

sve- 
kad 
bus 
kas

Streikieriy Frontas
Laikosi Tvirtai
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PHILADELPHIA, PA.
Sovietų Mineralinių 

Vandenų

NARZAN IR BORJOM
pas'Dabar galima gauti 

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

šies kenuotos žuvys.

Avė
ir So-

SOVIETŲ ŽUVĘ
Krautuvėms proga įsigyti Sovietų 

žuvies už žemą kainą
Penkių Rūšių Žuvys

Ko 10 kenukų kiekvienos rūšies, 
viso 60 kenukų

Už $5.75
Persiuntimas apmokėtas. Pinigus 

prašome prisiųsti iš anksto

“L A IS V Ė”
427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

Tas ir aklam idiotui turi 
būt matoma, del ko kapitalis
tam “dievas” padeda, nes 
čion kunigai negyvena, o tik 
tie, kurie “po smerČio gaus 
dangaus karalystę.”

“B e d a r y d a mas rokundą 
sumnenės,” kart i su kitais pa
siekiau Belgian prieplauką. 
Čion apie šimtas italų darbi
ninkų belaukia ateinančio laivo 
(darbo), šią prieplauką tvar
ko Nash Co., kuri randasi po

dideles keturkampes plytas 
anie po 100 svarų). Tai čio-j 
nai italai belaukia “šipo.” 
Mat, atplauks koks nors ki- i 

i tas ““Maru.” čion neima ki- j 
tų, kaip tik italus. Mat, kom-' 
panija bijo darbininkų prieš
karines kovos, o šio italai, 
matyt, dar nepaliesti darbinin
kiško susipratimo, nėra prie
šingi karam, bile užsidirba 
dolerį kitą, tai ir “velnią i lai

svą varytų.”
Tokiu darbininkų nesusipra

timu kapitalistai labai puikiai 
moka naudotis, ypač , purvi- 

| niem savo aktam.
i Seeger.

SCRANTON, PA.

MINERSVILLE, PA
Pramoga delei Nacionalės

Jaunimo Dienos

Šiemet daugiau, negu bent 
| kada pirmiau, žmonės kalba, 
i kad progresyviai gal nerengs 
j nei jokių piknikų, nes Scran- 
l toną šiemet labiau palietė be
darbė, ne kaip metai atgal. 

I Tai tiesa ir aš pilnai su tuo su
tinku, bet manyt, kad progre
syviai darbininkai nerengs

MANCHESTER, N. H.— 
Septyni tūkstančiai audėjų 
kietai laikosi kovos fronte. 
Pikietas vedamas masiniai. 
Policija ir nacionalė gvardi
ja nepajėgia darbininkus 
suterorizuoti į pasidavimą. 
Geg. 24 d. budeliai užpuolė 
pikieto linijas ir 50 darbi
ninkų suareštavo.

Socialistai Suardė Jaunuolių 
Bendrą Frontą

DIENOMIS Į

GREIČIAUSIAIS PASAULYJE LAIVAIS

BREMENEUROPA

Tai Japonijos amunicijos prie 
plauka. Prie Piero No. 2 lai 
vas vardu “Kirishima Maru,’ 
j kurį krauna kokias tai skry 
nias. 
gatvės 
nėmis 
matyti
keltuvai labai atsargiai kilno-

Kadangi toliau nuo , 
ir tavorines valtys gū- 
apdengtos, tai nebuvo 
užrašų, bet kadangi’

Darbininkų Centre bus va
karienė su programa gegužes 
27 d., 8 vai. vakare, šis pa
rengimas ruošiamas finansavi- 

;mui delegatų į Nacionalę Jau
nimo Dieną, kuri bus apvaikš
čiojama Al lento wne, Pa., gogu 
žės 29 ir 30 dienas.

Po vakarienės bus prakal-

bus ir kitokia programa; pas
kui šokiai, kuriems grieš tai
merio Zeikaus Orkestrą.

Visi darbininkai kviečiami 
ir

Drg. J. Šukys
Šj vakarą, geg. 26 d. Šukių 

išleistuvių vakarienė, įvyks 
Newark, N. J., 105 Jackson 
St., pradžia 7 :30 vai vakare.

Nedėlioję, 28' geg. ryte jis 
bus Montello, Mass. Visi dar
bininkiško judėjimo rėmėjai ir 
simpatikai yra kviečiami 
lyvauti šiame susirinkime.

Panedėlyje, 29 geg. jis 
So. Bostone, kur taipgi
šaukiamas platus darbininkiš
ko judėjimo rėmėjų susirinki
mas.

da-

yra

iMMM ra

s

i į šį parengimą patys ateiti 
atsivesti savo draugus.

N. Youth Committee
George Alberts.

S

CHICAGO, Ill.—Jaunųjų 
Komunistų Lyga ir Jaunų
jų Socialistų Lyga buvo su
sitarę apvaikščioti Jaunuo
lių Dieną, gegužės 30, bend
rai. Jaunų socialistų atsto
vai pasižadėjo dėti visas pa
stangas, kad Chicagos bend
ro fronto pavyzdį pasektų 
kitų miestų socialistinės 
jaunimo organizacijos.

Bet Socialistų Partijos 
pavieto komitetas nutarė, 
kad jaunuoliai socialistai pa
sitrauktų iš bendro fronto 
ir jie pasitraukė, nepaduo
dami jokios priežasties. Ma
tote, kaip socialistų lyderiai 
begėdiškai ardo darbininkų 
klasės vienybę.

Specialiai traukiniai stovinti šalimais 
garlaivio Bremerhavenc užtikrina 

patogiausią kelionę į LIETUVĄ.

GREIČ1AUSIS KELIAS I SENĄJĄ TĖVYNĘ
Informacijų klauskite pas vietinius agentus, 

arba

NORTH GERMAN LLOYD
57 BROADWAY - NEW YORK _______

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

DAINŲ DIENA4 Laimėjo Streiką

Empire Cornice & Roofing Co
CORNICES AND SKYLIGHTS

DENGIAME VISOKIUS 
STOGUS

RENGIA AMERIKOS LIETUVIŲ PROLETARŲ MENO SĄJUNGOS TREČIAS APSKRITYS

Sekmadieni, 28 Dieną Gegužes-May, 1933
MEADOW GROVE, (ANT VAICIONIO FARMOS)

ĮŽANGA 25 CENTAI CRANFORD, NEW JERSEY PRADŽIA 10-tQ VALANDĄ RYTO 
(Jeigu lytų—Piknikas Įvyks Liutvino Svetainėje, 69 S. Park St., Elizabeth, N. J.

CLEVELAND, O. — Cle-’ 
veland Furniture kompani
jos 160 darbininkų išėjo į 
streiką prieš algų kapojimą 
10 nuoš. Streikui vadovavo 
Darbo Unijų Vienybės Ly
ga ir privertė bosus nukapo- 
jimą atšaukti. Taigi, dar
bininkai laimėjo kovą.

Užgyrė Jaunuoliu Dieną

t

Atliekame išpjaustymus švie
sai ir orui ir darome švininius 

ir kitokius šaltkalvystės 
darbus

87 UNION AVENUE
Near So. 2nd Street

BROOKLYN, N. Y.

TELEFONAS
Pulaski i-10«fl

ATDARA DIENĄ 
IR NAKTĮ
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NEW YORK. — Adatos 
Amatų Industrinės Unijos 
Pildomoji Taryba užgyrė 
Nacionalę Jaunuolių Dieną, 
gegužės 30 d. ir šaukia’ visus 
rūbsiuvius jos susirinkimuo
se dalyvauti. Tai bus prieš
karinės jaunimo demonst
racijos visoje Amerikoje.

Rusiška PIRTIS Turkiška
Flushing Russian and Turkish Baths, Inc.

M. TEITELBAUM, Manadžerh
ĮŽANGA DIENĄ IR NAKTJ Kte SUBATOS VAK. 78c 
Antroj klasėj lašais išsimaudymas ir miegojimas per 

visą naktį ant trečių lubų. oringam kambary—35c„ 
Naujai perdirbta Rusiškai-Turkiftka Pirtis su moder
niškais pagerinimais. Įtaisyta didelis plaukimui prū
das su šviežiu vandeniu. Lapuotos vantos išsipėrimui 
veltui! MOTERIMS PANEDfiLIAlS IR UTARNIN- 
KAIS, nuo 10 valandos dieną iki 12 vai. vakare. Trys 
gariniai kambariai delei išpiperimo: Rusiškas, Tur
kiškas ir garo vanojimosi kambarys. Taip pat RES
TORANAS su geriausiu garantuotu patarnavimu.

v

Choras Pirmyn, Great Neck, N. Y., vadovaujamas, V. Žuko

1

5

KELRODIS: Iš Elizabetho paimti nuo West Jersey St. Union karą ir važiuoti iki Garwood Station, pereiti 
gelžkelį ir eiti iki North Ave., pasisukti į dešinę vieną bloką iki Cedar St., paeiti 4 blokus iki Brookside Place, 

į dešinę iki Brookside Hospital ir čia bus Division Ave.; čia sekite signas (iškabas) iki Meadow Grove Park.
Su automobiliais, iš Elizabetho paimti Westfield Ave. kelią ir važiuoti iki.Garwood Station.

29-31 Morrell St, tarpe Cook ir Deveboise Streets
TIES BROADWAY IR FLUSHING AVENUE, BROOKLYN, N. Y.

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

Broadway karais—iilipt ant Flushing Ave.

JUOZAS KAVALIAUSKAS

MOLLYN’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

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

Telefonai! Bell—Oregon 8116 
Keyatone—Main 1417

IQE23LU

DProgramoje dalyvaus keturi Trečio Apskričio chorai: Aidas, Sietynas, Pirmyn ir Banga. Kalbės 
Drg. MIZARA. Programa bus du sykiu: 3 vai. po pietų ir 6 vai. vakare. Pelnas eis išleidimui dainų.

3 
3 
3

Laiiniuotas Graborics
Pennsylvania ir New Jer

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

Tai puikiausia įtaisyta lietuviš-!; 
ka “barbemė” ir “Beauty Parlor”!; 
Brooklyne. Moksliniai patarnauja !; 
su modemiškomis mašinomis, sa-j 
nitariškai užlaikoma, kainos labai;! 
žemos. ;!



Puslapis šeštai

Bovinas Sveiksta

Kode! Jvyko Eleveiteriy Iš Drg. Šukių Prakalbų
Nelaimė ,

Keli šimtai darbininkų susi-
BROOKLYN. — Trečiadie-i rinko i drau^ šukių prakalbas

nį buvo sužeista 31 žmogus, 
kuomet vienas iškeltas elek
trinis traukinys ties Brooklyno 
muzėjaus stočia atsimušė j ki
tą traukinj ant IRT linijos. 
Aštuoni sužeisti pavojingai; 
gal kai kurie mirs.

Yra išradimas, daugelyj vie
tų vartojamas, kad automatiš
kai sustabdo traukinj, kuo
met kitas traukinys arti bū
na. Bet kompanija, betaupy- 
dama sau pelnus, neįvedė to 
apsaugojančio išradimo; dar 
paleido 100 mechanikų iš dar
bo, kurie pirmiau įvairiose vie
tose įvedinėjo automatiškus 
traukinių stabdytuvus. Kom
panijos viršininkai dabar bė
dą meta ant motormano Rey
nolds©, kad jis “akimis gerai 
neišmieravo,” kaip toli ran
dasi kitas traukinys.

Iš Konferencijos
Del Mooney Laisvės

Pereitą trečiadienį, New Yor
ke, įvyko konferencija atsibu
vusio Free Tom Mooney Kong
reso newyorkiškių delegatų ir 
kai kurių Centro Tarybos narių. 
Iš Centro Tarybos narių daly
vavo Hathaway, kuris davė pla
tų raportą, Minor, Mušte ir Bu- 
denz.

šiuo tarpu, pasirodė, reika
linga pravesti kongreso pada
ryti nutarimai. Gi pravedimui 
to, reikia darbuotis. Pasiūlyta 
sudaryti laikiną vietinį korpįt^r 
tą, į kurį įeitų atstovai nuo vi
są didesniųjų organizacijų ir 
sriovių. Toksai komitetas iš
rinktas iš 18-kos asmenų.

Birželio 18-tą dieną bus šau
kiama viso Didžiojo New Yorko 
darbininkų organizacijų atsto
vų konferencija, kurioj bus pa
daryti galutini nutarimai pra
plėtimui kovos už Tamo Moo
ney laisvę.

Beje, projektuojama turėti 
plačią.Tag Day—aukų rinkimą 
kovai už Tamo Mooney iš ka
lėjimo paleidimą. <

Šis veikimas, kaip matome, 
vedamas bendro fronto pagrin
dais. Kol kas jis eina sutartin
gai. Dedama pastangų įtrauk
ti į šį veikimą socialistų orga
nizacijos ir tos, kurios neprisi
dėjo prie kongreso sušaukimo.

R. M.

Gengsteriy Karas.
NEW YORK. — Trečiadie

nio naktį gengsteriai viename 
automobilyje atidarė' kulkas- 
vaidžio ugnį į gengsterius ki
tame automobilyje1 ant Broad
way taTp 8,1; ir 83-čios gatvių. 
Kito automobilio gengsteriai iš 
revolverių šaudė. Trys paša
liniai praeiviai; dvi moterys ir 
Vienas vyras, liko pašauti. Iš 
Vieno automobilio paskui šau
liai pabėgo, palikdami savo 
peršaudytą mašiną, viduj pri
taškytą kraujų; antras aut. 
su kulkasvaidžiu toliau nu
pleškėjo. Jokio policmano 
tuo laiku nesimatė gatvėje.

Mirė Antanas Kasparas
Trečiadienį vakare staigiai 

mirė Antanas Kasparas, kuris 
gyveno po numeriu 20 Ten 
Eyck St., Brooklyn, N. Y. Kas- 
pfrrarf rpaėjo iš 
lių parapijos, 
ku jis nedirbo, 
•■'f

Lietuvos, Mede- 
Pastaruojų lai-

I / š.

trečiadienio vakare, Royal Pal
ace svetainėje, Brooklyne. At
važiavo žmonių ir iš tolesnių 
miestelių, kaip kad iš .Lindeno, 
N. J., iš Great Necko ir kt. pa
simatyti su draugais Šukiais, re
voliucinio judėjimo veteranais.

Pirmininkavo drg. P. Buknys. 
Angliukai prakalbėlę pasakė 
jaunuolis drg. Justin; ypač at
sikreipdamas į jaunuolius. 
Draugė Šukienė trumpai pakal
bėjo apie savo patyrimus dar
bi h ink i/j d dėjime iĮš įnrmiaus ir 
apie sklokos vadus, kurie ištik- 
ro niekad nebuvo komunistais; 
jie tūlą laiką buvo tik prisipla
kę prie darbininkų judėjimo, 
norėdami asmeniškai pasinau
dot. Krizini ir reakcijai didė
jant, tie savo kailio saugotojai 
sulindo atgal į šiaudus. Drau
gė Šukienė baigė atsišaukimu, 
kad darbininkai stotų į Komu
nistų Partiją.

Draugas J. Šukys, jau 62-jų 
metų amžiaus, kaip yra sakoma, 
mūsų revoliucinio judėjimo tė
vas, pasakė ilgą ir puikią pra
kalbą. Gavome iš jo įdomių at
siminimų apie politinį veikimą 
Amerikoj dar pirm 1905 metų 
Rusijos revoliucijos, tos revo
liucijos laikotarpiu ir toliaus. 
Trumpoj sutraukoj išgirdome 
komunistinio judėjimo išsivys
tymą lietuvių darbininkų tarpe 
nuo pradžios iki šių dienų. 
Vaizdingai drg. Šukys nupiešė 
kelius, kuriais ėjo skarjeristai 
Grigaičiai, Prūseikos, Butkai ir 
kiti vidutinės buržuazijos atsto
vai, kurie laikinai buvo prilipę 
prie mūsų judėjimo. Tie veid
mainiai šiandieną randasi, kur 
tikrumoje jie ir tada dvasiniai 
buvo—su buržuazija. ;

Ryškiais bruožais drg. Šukys 
atvaizdavo dabartinį krizį ir te
oriniai ir šiandieniniais faktais 
įtikinančiai parodė, kaip gniūž
ta ir pūva patsai kapitalistinės 
valstybės aparatas. Labai tiks
liai drg. Šukys išdėstė, kodėl 
darbininkai, nepaisant religinių 
bei kitokių pažiūrų skirtumų, 
gali ir turi dėtis į vieną frontą 
kovai prieš badą ir reakciją. 
Prakalbą draugas Šukys užbai
gė jausmingu atsišaukimu, kad 
darbininkai dėtųsi į Komunistų 
Partiją, o kurie del įvairių prie
žasčių negali, tai kad taptų 
veikliais josios simpatikais.

Drg. Šukio prakalbą padarė 
gilaus įspūdžio, kaip jauniems, 
taip seniems.

Rep.

Teisia Plakščio Užmušėją

Jersey City prasidėjo teišmas 
Dolly Lumpkin, 21 metų mergi
nos. Pereitais metais spalių 
14 d. jį nušovė Thorną Plakštį 
už jos, suvedžiojimu Ji pasa
koja, kad Plakštis, su ja drau
gavo, ketino apsivesti. (ir ves
davosi į naktinius kliubus. Kar
tą, kada jai buvo, labai šilta, 
Plakštis davė išgerti šalto gė
ralo; po to ji neteko sąmonės. 
Kada atsipeikėjo, tąi ji gulėjo 
lovoje, “sirgo,” ir greta jos sto
vėjo Plakštis. Vėliaus jis ją. 
buvo nusivožęs į Atlantic City 
ir nusirengimui bjuvo pasiėmę 
Vieną kambarį, kaipo vedę.

Plakštis . buvo apie 10 metų 
ženotas su Elžbieta ir^ buvo tė
vas vienos mergaitės. Jo mote
ris liudija, kad jis smarkiai m(i- 
še ją, 9 vieną, kartą grūmojo 
nušauti. Iš liudijimų atrodo, 
kad. Dolly Lumpkin gal jbu-s iš
teisinta. ' .* g.

Drg.' V.. Bovinas, vienas iš' 
“Laisvės” redaktorių ir Pro- 
letm.enc Sąjungos Centro sek- 
i ei britus, jau septinta savaitė 
kai)) ligoninėie. > Pereitą tre
čiadienį su drg. J. Zablacku 
atlankėme jį ir radome links
mą, visapusiai normališkame 
stovyje. Tačiaus'sunkios ir il
gos ligos labai nualintas, silp- 
pas; stotis jam dar draudžia
ma. Džiaugiasi, kad už sa
vaites ar poxos grįšiąs namo. 
Sakosi jau raukiąs medžiagą ir 
kaip greit būsiąs paleistas į 
naftius tuojau rašysiąs.

Jo žmona, kuri kartu su 
mumis buvo prie ligonio, papa
sakojo' 'jam (apie proletarinių 
chorų- Olimpiiadą; kuri įvyko 
pereitą sekmadienį New Yor
ke. Klausė susidomėjusiai, 
šypsojosi, girdėdamas apie 
chorų -varžytines del pasi
žymėjimų:

Pasakius, kad draugai Šu
kiai jau Brooklyne, apgailes
tavo, kad neatsivežėme drau
go Šukio į ligoninę. Labai pa
geidauja pasimatyti su juo m 
prieš išvyksiant į Sovietų Są- 
j mgą. Pasakius, kad jiedu 
išvyks dar tik už keleto sa
vaičių. pralinksmėjo, kad gau
siąs progą pasimatyti.

z\pie politiką, kaipo su li
goniu, vengėme užvesti kalbą, 
bet jis pats pradėjo mums mi
nėti farmer, ų kovas, “Nusi
ginklavimo” konferenciją, T. 
Mooney ir kitus dalykus.

Didžiuojasi stiprėjimu. Ran
kose atgavęs spėką, pats ap
siskutęs, turįs gerą apetitą, 
valgąs daug. Klausiu, ar čia 
barzdaskučių nėra, kad pats 
skutaisi? Sako': “Yra, mane 
kartą gerai ‘apskuto’-; pada
viau dolerį, pasakė ačiū ir nu
ėjo.” Nusijuokė ir pats iš to 
incidento. • Prie jo ekonominių 
sąlygų, dar taip-ilgoj ligoj , do
leris1 atrodo'didelis; ratas.’ . » i

Jokio skausmo dabar nejau
čiąs? 1 Tik svaigstanti galva ir 
kalboje pastebima silpnumo. 
Yra vilties,1 kad jau pavojaus 
jo sveikatai nebėra. Linksma 
tai, kad ta baisioji nugarkau
lio' smegenų įdegimo liga ne
paliks ant jo jokių, * žymių. 
Dažnai ta liga palieka paraly
žiaus požymių; gi d. Bovinas, 
atrodo, tuo atžvilgiu ‘bus lai
mingas, išliks visai nepažeis
tas.

P. Buknys.

Mūšis Švietimo Valdybos 
Posėdyje

NEW YORK. — Miesto 
apšvietos valdybos susirinki
me, Park. Ave. ir 59th St., 
trečiadienį ištiko kova. 200 
mokytojų ir jų, Šalininkų iškė
lė viduj demonstraciją, reika
laudami priimt atgal tarybon 
mokytoją Is. Blųmbergą. Jis 
buvo pavarytas už kairumą.

• Vadinami miesto “švietėjai” 
pasišaukė policiją. Demons
trantai buvo žiauriai užpulti, 
bet jie energingai gynėsi. Po 
•mūšiui atrbde kaip karo lau
kais’ tas • poniškai ištaisytas 
karhbaryš.- ’ ■

1 J .
; • i • • < ■ “

Važiuokime Bušu į 
Dainy Dieną

Reikėtų mobilizuotai va
žiuot; į Dainų Dieną ateinantį 
sekmadienį Cranford, N. J. 
Geriausia tai sykiu su Aido 
Choro nariais važiuot ten bu- 
su—^-linksmoj kompanijoj, su 
dainomis, ’ šposais ir sma
giais; pasikalbėjimais. Kelio
nės lėšos busų į abi pusi tik
tai- doleris. < Busas išeis sek
madienį 9 vai. iš- ryto nuo 
“Laisvės” svetainės, kampas 
Ten Eyck ir Lorimer Sts.

f jįjį? Siippatikas.
“ . ♦ * i

LAISVI

Darbo Federacijos Bosą 
Gengsteriškas Frontas 

prieš Kairiuosius
NEW YORK. — Kailių siu

vimo pramonės bosai išlipdė 
savo dirbtuvėse ant sienų įsa
kymus, kad visi darbininkai 

•nuo gegužės 25 d. išsiimtų na
rystės. korteles iš Amerikos 
Darbo Federacijos. O Fede
racijos viršininkai išyien su 
bosais samdo galvažudžius 
gengsterius, kurie pirmiau nu
žudė Morrisą Langerį, revo
liucinės kailiasiuvių unijos 
darbuotoją, ir padarė pogro
mą centre Industrinės Siuvė
jų Unijos New Yorke. Tas 
parodo, ; kad federacinė unija 
yra tik fabrikantų. įrankis 
prieš darbininkus. •

Trečiadienį : kailių siuvimo 
centre New Yorke kairioji 
unija sušaukė demonstracinį 
mitingą, kur dalyvavo 5,000 
darbininkų. šičia bosų ir 
Darbo Federacijos gizeliai po 
desėtkų 1 policijos ; apsauga 
skleidė savo skebinius lape
lius.

Atsakymui į gengsterišką 
bosų ir “federeišių” bendrą 
frontą, kairioji Kailiasiuvių 
Unija juo labiau pasmar
kina vajų už įtraukimą visų 
kailiasiuvių į revoliucinę uni
ja-

Pašalpą Mažinimas
NEW YORK. — Per vieną 

mėnesį padaugėjo 21 nuošim
čiu skaičius šeimynų, gaunan
čių šokią tokią pašalpą mies
te iš bedarbių šelpimo biurų; 
bet suma pinigų, išleidžiamų 
pašalpai, buvo sumažinta 
dviem procentais. Kadangi 
tuo tarpu maistas pabrango 
bent 10 nuošimčių, tai juo 
mažiau tenka bedarbiams 
maistinės pašalpos. 

f . .4 .... , —■ t. ....... -

KIEKVIENAM DARBI
NINKUI REIKALINGA 

1 1 | , f

nors vieną dieną savaitėje 
pakvėpuoti tyru oru, tad 
patariame šį sekmadienį, 28 
d. gegužės, dalyvauti trijų 
E. New Yorko kp. išvažia
vime, Forest’Parke, kur tik 
ką sužaliavę ir pražydę me
džiai ir gėlės savo kvapsniu 
atgaivins jūsų darbu nua
lintą kūną.

Užkandžiais ir gėrimais 
nesirūpinkite, nes mūsų 
gaspadinės žada visu& pri
sotinti sveiku, skaniu ir 
įvairiu maistu.

Visus užkviečia
Komisija.

Bejieškant Darba
Gegužės 24 d, kaip 6 vai. 

ryto atsidūriau ant Columbia 
ir President gatvių, nes te
nai yra, netolimai prieplaukos, 
bet. pamačiau, kad visur pil
na darbo jieškančių, tai. vėl 
įsiritau į Crosstown, gatv.eka- 
rįs it tol važiavau, kol linija 
pasibaigė, čionai ant Beard 
St. randasi pagarsėję Beard S. 
Stores; tai didelė prieplauka 
ir sandėliai. Kadaise čionai 
prašyte prašydavo darbinin
kus darban, nes sunkus , dar
bas,, o maža mokestis. Bet 
dabar, kaip iš darbo laukian
čių sužinojau, turi pirkti iš bo
sų darbą, kurio gauna tik po 
2-3 dienas savaitėj.

Dodd Ship Building Co.
Ši įstaiga, irgi ant Beard 

St. netuli nuo pirmosios vietos, 
taip vadinamame Erie Basine. 
Čion apie 4Q0' $uy4rg'ėlių be- 
ląukią “Įdirbės,” bet iš viso 
bošas. pąsiHnkiį) ’apie; 2(\ pPkjti 
traukėme, ktir kas žino. Aš 
Čio^jai |susiiiažinąu pjau

nu amerikonu, ..kuris pakvietė 
ir mane kartu eiti.

Einame toliau; beeinant 
nemažai matėme ĮLoovervillių

(Tąsa 5-tam pusi.')

SUSIRINKIMAI
RIDGEWOOD, N. Y.

LDSA 132 ' kuopos susirinkimas 
įvyks pirmadienį, 29 dieną gegužes, 
po numeriu 182 Varet St., 8 vai. 
vakare. ‘ Visos nares ' dalyvaukite 
šiame susirinkime ir atsiveskite nau
jų narių. • i S. » » • ‘

ATSIDARO BEER GARDEN'
Puikiame kieme, po gražiais me

džiais, griežiant maloniai muzikai 
galite smagįąi . pasišokti ir. linksmai 
laiką praleisti.

Kviečiu visus draugus ir •’pažįsta
mus atsilaikyti. .Sjtaijių pžkan^lžių 

, duodame ’ už-1 dyką.
Atidarymas įvyks subatoje, 27 d. 

gegužės. rAriti’ąšąš,? t Jl; H M th St., 
Brooklyn, N. <.'Y.“i'arį^ Tjej-rj? ir Bed- 

:ford Avę..b^?’; '.į ■ j. ) •:A
. Savininkas/ jfcfin • jjįirevich.

' '• ’ ' ■} .‘(123-125),

IŠRANDA VO.HMAI
. f

PASJRANDAVOJA 5 šviesūs nauji 
kambariai, gražiai išdekoruoti ir. 

gražūs rūmai, su visom vigadom ir 
maža randa. Prašome užeiti persi
tikrinti. Joseph Sinkevicz, 75 
Menahan St., Brooklyn, N. Y.; Bush
wick sekcjoje. (123-125)

Telefonas: Stagg 2-9105 ;

DR. A. PETRIKĄ
(PETRICK) j

: DANtŲ GYDYTOJAS : 
221 South 4th Street 

Brooklyn, N. Y.
X-.Sjiindulių Diagnoza 

Gazo Anestetiką
Valandos: nuo 9 ryto 

iki 8 vai. vakare 
i Penktadieniais ir šventadieniais ; 
; tik susitarus •

Phone Sedgwick 3-3414

QUALITY SCREEN CO.
C. A. ALEX Savininkas

Sudedame I šcreends 7 (sietus) i 
duris, langus ir gonkas. Patys 
atliekame visą dailydės (carpen
ter) darbą.. Kainos.labai prieina
mos. I

4603 THIRD AVE.
BRONX; N. Y.

Tarpe 18{5th. ir 186th Sįs.

VAKACIJOMS VIETA
Puikiausia vieta vakacijom, na

mas ant puikaus kalno, aplinkui di
deli medžidi, platus sodas, žemiau 
graži upe, tyras vanduo maudytis.

Įvairių rūšių uogų, nuo ankstyvo 
pavasario iki .vėlumai vasaros, švie
žio pieno ir visokių daržovių apščiai.

INC

GRABORIUS
, (UNDKRTAIĮiR)

? i ; i) L •< ' ’j LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

■ Išbalzamuoja irt ĮąidojU nemirusius 
I ant visokių kapHią; pasamdo au- 
Itomobilius ir kerietas vęselijoms, 

krikštynoms ir pasivažinėjimams.

Kaina tik $10.00 j savaittę
Ypač dabar į pavasarį, kur tik ne

pažvelgsi mirga žiedai, leidžia ma
lonų kvapą, gaivina žmogaus svei
katą. Rašykite arba atvažiuokite 
persitikrinti:

BLOZNELIS,
R. F. D. Nb. 2. Catskill, N. Y.

'MOW W W W W W W W VW

NOTARY 
PUBLIC

Telephone, Stagg 1-440B

RADZEVIČIUS

Metropolitan Avenue
(Arti Martey Aveinie) ' 

BROOKLYN, N. Y.

Telephone, Evergreen 6-5310

J. GARŠVA 
Graborius (Undertaker)

231 Bedford Avenue 

BROOKLYN, N. Y.

Penktad., Gegužės 26, 1933

Laisvė; Gaunama ant
■ Sekančių Stočių

Brooklyne:
136 Irving Ave. 
1538 Dekalb Ave.
So. 4th and Havemeyer Sts- 
Bedford Ave. and So. 5th St. 
187 Bedford Avenue 
223 Bedford Avenue • 
222 Berry Street 
135 Grand Street 
287 Grand Street 
350, Grand Street 
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

New Yorke:
Allen ir Canal St. < >
Bowery and Delaricey Street 
Bowery and Houston Street 
3rd Avenue and 14th Street 
Chatham Square , , , 
Desbrosses and Greentvibh St. 
685 Washington Street 
6th Avenue and 42nd Street 
1st Avenue- and 4th Street

KRAUJO SPĘCIALISTAS
. Gydau ūmias ir chroniškas vyrų ir
• ' moterų ligas kraūjo i ir odos 
Padarau ištyrimus kraujo 'ir šlapumo

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

New York, N. Y.
Valandos Pričmimo:

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

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

TEL. STAGG 
: 2-5043

MATHEW P. BALLAS 
(B(ELAUSKA^) 
G R A BŪRIUS 

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

MŪSŲ. ĮSTAIGA ATLiEKA SEKAN&US DARBUS: 
M1RUS.1US PARVEŽAM IŠ VISŲ ŠALIŲ, IR IŠ ČIA 
PAS1UNČIAM t KUR Ram REIKIA., TURIM PfllVATlŠKĄ 
Pirmajai pagalbai ambulansi^l automobiliu, 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽEI (. LIGONINI IR 
PARVEŽTI. TURIM MOTERl, MIRUSIOMS MOTERIMS 
PRĮŽlGaETĮ. • DUODAM GRAŽpi aĄETA. SAVO 
’Mylimuosius Pašarvoti dovanai. • >

VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS L MUS, O MES 
kuOGERIAUSIAl PATARNAUSIM. ‘ 1

į - jį | ~ į MUSŲ RAŠTINĖ ATDARA DIENĄ, ip FfAKT(. ’ MUSŲ, 
TELEFONAS ^NIEKAD NEMIEGA.

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

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

arti Grand Street
i ; ’ Telefonas Evergreen 6-3959

Ofiso valandos nup į 1 iki 4 kas dien, seredoms ir subatoms 
nuo 6 ild 7:30 vai. Vakarais.

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas <E. į 23rd St.

nuo 6 ild 7:30

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki iž; Vai. i£ ryto

i
t

f I <

JONAS STOKES
FOTOGRAFAS

Biuomi pranešu savo kostum«- 
riams, kad perkaliau savo studiją 

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

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

JONAS STOKES
612 Marion St., kampas Broadway 

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

Sergančių Vyry ir Motery 
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,1 
Skilvio, žarnų < 

ir Mėšlažarnės Ligos, Nervų įde
gimas bei JReumatiški Nesveiku
mai. . » . 1

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

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

Prieinama Kaina ,
i Sąlygos pagal jūsų išgalę , 
.Ištyrimas ir Patarimas Veltui 
. ’ Kalbame lietuviškai

©R. Z IMS 
110 EAST 16th ST. R T.
Tarp 4th Avė. ir Irving Place

Įsismeigęs 25 metai n
Valandos—9 AM. iki 8 PM.; H

• o Sekmadieniais 9 AM. iki 4 PM.■ ■ - - —‘—-———Ji 
ŠKAlfnflT IR PLATŪS

1 KIT “LAISVĘ”




