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Pakriko Taip Vadinama 
Nusiginklavimo Konf ;renc>

PASKUTINIS ATSIŠAUKIMAS, PRAŠYMAS IR ■ t 
PARAGINIMAS DEL “LAISVES” PIKNIKO
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GENEVA. — Po kelių 
mėnesių demagogijos ir 
manevrų, uždarė sesijas 
taip vadinama tarptautinė 
nusiginklavimo konferen
cija. Niekas iš jos neiš
ėjo. Imperialistai negalė
jo susitaikyti. Jie griež
tai atmetė Sovietų Sųjun- 
gos ndsiūlymų tuojaus ei
ti Aprie nusiginklavimo. 
Naujai konferenc ja susi
rinksianti ’kada nors vi
duryje spalių mėnesio. 
Tuo tarpu visos imperia
listinės valstybės griebiasi 
už darbo didinti apsigink
lavimų, tvirtinti armijas 
ir laivynus. Apsiginkla
vimas eina visais garais.
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EXTRA!
Visi Brooklyno ir iš kitur 

atvažiavę bedarbiai, kurie 
priklauso prie bedarbių ta
rybų ir turės su savim kor
tas, bus leidžiami “Laisvės” 
piknikan visai veltui. Jiems 
nereikės mokėti įžanga. To
dėl mes šaukiame visus or- 
ganižuotus bedarbius mūsų 
piknike dalyvauti—pasima
tyti su draugais iš kolonijų, 
daugiau susipažinti su jais 
ir užmegsti tampriausius 
draugiškumo ryšius.

i

Rytoj; liepos 2^$., Ulmer Parke, Brooklyne, įvyksta 
dienraščio “Laisvės” metinis pikrfikasĄ Piknikas prasidės 
10 vai. ryte ir tęsis iki vidurnakčių, nes•' ant rytojaus 
šventė, tai niekas pamo nesiskubins. Įžanga į piknikų 
tiktai 35 centai ypįatai. Beda ima i su bedarbių tarybų 
kortomis bus įleidžiami visai veltui.

Ulmer Parkas randasi pabaigoje 25th Ąve., Brooklyne. 
Kaip tų parkų pasiekti traukiniais, mašinomis bei busais, 
rasite pranešima dienraščio vidujinėse špaltpse.

Pikniko programa bus didelė ir graži. Dainuos keletas 
chorų. Kalbės draugas Andrulis ir svečipL jaunuoliai., 

' Bus gražių sporto žaislų. Valgių ir geriipų užteks vi
siems, todėl nesiveškite iš namų.

Svarbu, kad oro stovis neišgųsdintų nė vieno.
Parke yra svetainė, kurioje gali tilpti deš mts tūkstan
čių žmonių. Todėl piknikas įvyks, nors jeigu kartais ir 
lytų. Todėl važiuokite į piknikų visi ir visos iš visur. 
Visai užmirškite orų. Piknikas vis tiek {vyks, vistiek 
bus, didelis ir gražus.

Ypatingai raginame Brooklyno ir artimos apielinkės’ 
draugus ir drauges atkreipti atydų į šitų paskutinį pri
minimų, nes jis jus dar pasieks fmieš piknikų. Iš toli
mų kolonijų draugai pasirengę važiuoti ir valiuos. Dau
gelio’ vietų jau išvažiavo ir randasi kelionėje. Chicagos 
armija šį vakarų jau bus Scrantone.

Šis piknikas bus didžiausias ir gražiausias iš visų. Tai 
bus galinga Amerikos lietuvių demonstracija už dienraš
tį “Laisvę,” už Komunistų Partijų, už bendra darbinin
kų frontų kovai prieš kapitalizmų.

JAUNI VOKIETIJOS KOMUNISTAI DARBUOJAS, 
NEPAISANT HITLERIO VALDŽIOS TERORO

t

uProteslaoja Prieš Fašistą 
Terorą

PARYŽIUSPARYŽIUS. — Profeso- 
|us Wallon, Henri Barbus- 

se, Cogniot, 'Tillou, Mallar- 
te ir kiti buvo nuėję į Vo- 
detijos ambasadų užprotes- 
uoti prieš fašistų terorų, 
.mbasadorįus atsisakė įsi- 
isti visų delegacijų, bet įši
ldo draugų Barbusse. Var- 
č delegacijos ir visų profe

sionalų Barbusse pasakė, 
kad bus vedama griežčiau
sia kova Franci jo j e 
fašistų terorų.

BERLYN.—Fašistinis te
roras neįveikia sunaikinti 
jaunųjų komunistų veikimų. 
Štai mieste Ludwigshafene 
30 socialistinio jaunimo or
ganizacijos narių pasmerkė 
savo reformistinius vadus ir 
įstojo į Jaunųjų Komunistų 
Lyga/ Badene didelė gru
pė Socialistų Darbo Parti
jos jaunuolių perėjo prie J. 
K.L. Berlynu Borsigo 
dirbtuvėje jauni komunistai, 
jauni socialistai dr unija su
darė bendrų frontų. Light- 
enbergo distrikte Jaunhjų 
Komunistų Lygos branduo-

lis gavo 8 naujus narius j 
viena savaitę. Trijuose Ber
lyno fabrikuose jaunųjų ko
munistų branduoliai padvi
gubino savo narių skaičių. 
Berlyne 45 nariai nazių or
ganizacijos pareiškė, kad 
jiems nusibodo Hitlerio de
magogija ir kad jie nori 
bendrai veikti su komunis
tais. Laike Whitsun šven
čių Jaunųjų Komunistų Ly
ga Berlyne turėjo įsteigus 
devyniolikų jaunuolių moky
klų. Jas lankė taip pat ne- 
mažaį jaunų socialistų.
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Fašistai Užgrobė Protestonų

prieš

Hitleris Perorganizavo 
Kabinėta

frontų su 
bininkais, 
ivo, būk! 
ad jokio 
būt su so-r

BERLYN.—Birželio 18 d.
Hitlerio valdžia bandė pa

so, I skirstyti 400 jaunų darbi-

BERLYN. — Hitleris pa
skyrė kunigų Mueller dikta
torium Vokiečių Evangelikų 
Bažnyčios. Jo tikslas bus 
visų bažnytinę organizacijų 
paversti ištikimu fašistų 
diktatūros įrankiu. Tas 
pats būsiu padaryta su kį-

bininkais ninku, kurie buvo vežami į tomis protestoniškomis baž- 
’ i verstino darbo kempę. Bet nyčiomis.

į jaunuoliai, vadovaujami ko- O kas liečia katalikų baž-
adynės” pas- munistų,. atsisakė klausyti ny£jas tai Hitleris pasiuntė 

(birželio 29 | šaky m o ir pradėjo dainuoti
ruseika šitaip revoliucines dainas. Val
do pastango-1 buvo priversta sugrų-
ruseika šitaip .revoliucines dainas. Val-

alfašištinę or- 
Amerikos lie- 
stivažiavimas 
Itepos 15 d. 
SviZc kad jis

žinti jaunuolius atgal Mag- 
deburgan.

Vatikanan Papenų del suda
rymo konkordato. Hitleris 
nori gauti pilniausių para
mų popiežiaus ir visos kata
likų bažnyčios.
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Rytoj “Laisvės” didysis meti
nis piknikas. Poryt, liepos 3 
d., ALDLD suvažiavimas ir lie
tuvių jaunuolių nacionalė kon
ferencija. Didelį įvykiai, dide
lė iškilmė, dideli darbai, šim
tai ir šimtai draugų iš koloni
jų atvažiuoja į Brooklyn^, į 
savo klasės parengimų ir suva
žiavimus. Meš sveikiname vi
sus draugus, visus kovotojus!

n , L i. i .

UŽSIDARĖ MOKYKLOS 
VASAROS ATOSTOGOMS

NEW YORK. — Birželio 
30 d. užsidarė mokyklos va
saros atostogoms. Ant po
ilsio išeina 1,200,000 
35,939 mokytojų. Ą 
000 baigė augštosios 
los kursų. ' •

BERLYN.—Po pasitari
mo su Hindenburgu, Hitle
ris pareiškė, kad jo kabine
tas tampa perorganizuotas. 
Nacionalistų vado Hugeber- 
go rezignacija priimta. Jis 
buvo Agrikultūros ir Eko
nomijos ministeriu. Į Agri
kultūros ministerio vietų pa
skirtas ištikimas Hitlerio 
Agentas Dar re, Ekonomijos 
ministerija pavesta tūlam 
Schmittuį, kabineto sekre
toriaus pagelbininku paskir
tas tūlas Feder. Su šiuo 
kabinetu Hitleris galėsiųs 
lengviau pravesti gyveni- 
man savo teroristinę pro
gramų. . , , '

DU ŽUVO AUDROJE
PORT OF SPAIN.—šiau-

mokyk

Vine j dalyj 'Trinidado salos 
siautė didele viesulą. Daug 
žmonių įžeista, du žuvo, 

iryta už šim- 
dolerių. L

Drg. Fosteris Protestuoja 
Prieš Valdžios Pasielgimą 

f —t—,-------u.’- '

Draugas ^Fosteris, var
de Darbo Unijų Vienybės 
Lygos, pasiuntė telegra
mų generolui Johnson, In
dustrial Recovery Act vy
kintojui, kuris atsisakė į- 
sileisti Audėjų Nacionalės 
Unijos delegatų > June 
Croll patiekti darbininkų 
reikalavimus. Drg. Fos
teris protestuoja prieš ši
tų valdžios pasielgimų. 
Jis nurodo, kad Roosevel- 
tas demagogiškai skelbė, 
jog visos darbininkų gru
pės būsiančios išklausytos 
ir išgirstos, bet dabar re
voliucinės unijos atstovų 
visai neprisileidžia.

Nori Suvienyti Prekybos 
Laivų Biznį —

LONDON.—Francijos val
džios delegacija pasiūlė, kad 
visos šalys susitartų suvie
nyti prekybos laivynus, ben
drai nusistatyti laivų grei
tumų, kiekį ir įtalpa. Siū
loma kreiptis prie lai
vų kompanijų ir ragin
ti jas veikt bendrai tarp
tautine papėde. ; Jeigu tas 
nebūsiu padaryta, tai tos rū
šies transportacijai grūmo
jąs bankrūtas.

ĮVAIRIOS ŽINIOS

NAUJA KARINIO LAIVYNO POLITIKA, 
DIDESNIS AMERIKOS IMPERIALISTŲ 

PRISIRENGIMAS PRIE NAUJO KARO
WASHINGTON.

begėdiškų atvirumu; karinio 
laivyno . sekretorius Swan
son pareiškė, kad nuo da
bar valdžia nesigailės hei 
spėkų, nei pinigų būdavoji- 
mui tokio laivyno, kuris ne
turės sau lygaus visam pa
saulyje. Tuojaus bus pradė
tas tvirtinimas laivyno spė
kų abiejuose vandenynuose 
—Pacifike ir Atlantike.Nau-

Reading.—Dar pęnki šim
tai mezgimo pramonės dar
bininkų išėjo į streikų už 
unijos pripažinirnų. Dabar 
jau streikuoja apie keturi 
tūkstančiai. Jungti Valsti
jų Darbo Departmentas 
pradėjo streikų tyrinėti, 
idant padėjus bosams strei
kų sulaužyti.

Hammonton, N. J.—Auto
mobilių nelaimėje vienas 
žmogus užmuštas, o šeši su
žeisti.

jų laivų budavojimas būsiųs 
stumiamas pirmyn visu 
smarkumu. Šimtai milionų 
dolerių bus išleista Ameri
kos1 imperializmo apsigink
lavimui.

Gi milionams bedarbių 
nieko—valdžia neturi pini
gų! Tai Roosevelto padėka 
“užmirštiems” ž m o n ė m s, 
kurių jis žadėjo neužmiršti 
laike rinkimų kampanijos.

“Geriau Žiūrėt į Mirusius, negu į Badaujančius,” 
Tarė Bedarbis Tėvas, Nušovęs Sūnų ir Dukterį

Pasirašydamas Industrial I vo purvini ir apdriskę. Aš 
geriau matysiu savo vaikus 
negyvus, negu badaujan
čius.” •

Tai baisi tragedija. Be
darbė, alkis privedė bedar
bį tėvų prie tos desperaci- 
pos. Jis nebuvo susipratęs. 
Jis nežinojo, kad reikia ko
voti už savo vaikų gyvybę. 
Jis juos nužudė...

“Niekas nebadaus Ameri
koje,” sako Roose vėl tas. O 
milionai badauja. Badau
janti tėvai žudo savo badau
jančius vaikus! Valdžia mi- 
lionus dolerių išleidžia pri
sirengimui prie naujo karo, 
o bedarbiams pinigų netu
ri!

Recovery Act prezidentas 
Roose veltas pareiškė: “Savę 
prakalboje laike užėmimo 
prezidento vietos aš pasa
kiau, kad niekas šioje šaly
je nebadaus.”

Bet<štai 'kokia baisi žinia 
pasiekė iš Muskogee, Okla
homa. Tūlas bedarbis tė
vas vardu Jap Ingram bir
želio 29 d,, pasiėmė yęvolve- 
rį, išsivedė savo sūnų, 2 me
tų amžiaus, ir dukterį Ma
ry f 4 metų amžjaus į laukų 
ir nušovė. Kuomet tapo su
areštuotas, Ingram pareiš
kė': “Aš. žinojau, kad jie ne
turi nieko valgyti. Jie bu-

Mount Carmel, Pa.—Nat- 
lie kasykloj tapo užgriūtas 
Joe Terescavage (pavardė 
panaši į Taraškevičių), 51 
metų amžiaus. Manoma, 
kad yra dar gyvas ir ban
doma išgelbėti.

Roma. — Popiežius Pius 
XI trečiu sykiu apleido Va
tikano Miestų ir per Romų 
važiavo į Šv. Petro Bazilikų 
mišias laikyti. Delei geres
nio biznio, Pius pradėjo ro
dytis žmonėms. Kiti popie
žiai neišeidavo iš Vatikano 
mūrų. .

SUKILIMAS PERU 
LAIVYNE

LIMA, Peru.—Valdžia ofi
cialiai paskelbė, kad ucfcte 
Iquitos sukilo jūrininkai.
Juos numalšino ištikimi val
džiai kareivių būriai. Su
kilimo vadai suareštuoti ir 
atiduoti karo teismui.

Ohio Alkani Maršuotojai Veteranai Reikalauja 
Pridavė Reikalavimus Prašalinti Vadus

COLUMBUS, O.—Skait
linga bedarbių ir alkanųjų 
maršuotojų delegacija pri
davė valstijos legislatūrai 
(seimeliui) ir gubernatoriui 
bedarbių reikalavimus. Sei
melio ponai išklausė delega
cijos reikalavimus ir nieko 
neatsakė. G u b e rnatorius 
sutiko su delegacija nurody
mais apie baisų bedarbių 
vargų, bet atsisakė kų nors 
daryti, kad bedarbiams pa
dėti. Šis alkanųjų maršavi- 
mas į Columbus bus paska- 
tintojas tolimesnio bedar
bių organizavimo į bedar
bių tarybas ir vedimo kovos 
miestuose ir kaimuose už be
darbių pašalpų ir apdraudų.

Pirma' Vieša Komunistų 
Konferencija Kentucky
'MIDDLEBORO, Ky.—Pir
mu sykiu Amerikos istorijo
je birželio 25 d. Kentucky 
valstijoj Komunistų Partija 
atlaikė sėkmingų valstijos 
konvencijų. Konvencijų bu
vo skaitlinga delegatais ir 
nominavo komunistus kan
didatus į įvairias valdvietes.

ių pasiryžusi kova 
valdžių nekišti ran-; 
komunistu konven-

CINCINNATI, O.~Palie
gusių Veteranų Konvencija 
nutarė reikalauti nuo prezi
dento Roosevelto, • kad jis 
tuojaus atstatytų generolų 
Hines, kaipo veteranų admi
nistratorių. Taip pat rei
kalauja prašalinimo Hineso 
pagelbininko Roberts. Ve
teranų konyencija priėmė 
rezoliucija už prašalinimų 
“sweat shop” sistemos iš vi
sų valdžios viešųjų darbų.

Veteranai nušvilpė Ohio 
valstijos demokratų atstovų 
Harlan, kuris bandė kalbėti 
už Roosevelto programų. Jis 
pareiškė, kad’ valdžia netu
rinti pinigų eikvoti Šelpimui 
eks-kareivių. Veteranai pra
dėjo reikalauti, kad tas po
nas atsisėstų ir nuujo nuo 
platformos.

privertė 
kų prie 
ei jos.

Šarkis Prakišo kumštynes
NEW YORK.—Ketvirta- 

dienio vakare buvo kumšty
nės tarpe Šarkio ir italo 
Camera. Italas laimėjo su 
šeštu raundu—o turėjo mu
štis per 15 raundų. Iki šiol 
Šarkis skaitėsi •’ pasaulio 
kumštininku čampionu. Da
bar tas titulas patenka Gar- 
nerai. Į kumštynes buvo su
ėję 40,000 žmonių—žiopsoto-
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Mūsų Metinė Iškilme
F h i * • ' ‘i ’į

Rytoj, liepos 2-rą dieną, Ulmer Parke, Brooklyne, įvyks 
metinė mūsų dienraščio iškilmė—“Laisvės” Piknikas. *

Skaitytojai ir dienraščio rėmėjai turi žinoti, kad šie
met mūsų dienraštis randasi sunkesnėse medžiaginėse są
lygose, negu kitais metais. Ketvirti metai kapitalizmo 
krizio, ketvirti metai bedarbes, skurdo ir bado tar’pe nįiį- 
lionų darbininkų, tūkstančius lietuvių darbininkų,į. mūsų 
špaudos rėmėjų palietė labai skaųdžiąi. Tas savaime at
siliepė į dienraščio finansinę padėtį. Šimtai mūsų pre
numeratorių negali užsimokėti savo prenumeratų; dau
gybė mūsų organizacijų nepajėgia atsiteisti laikraščiui 
už padarytus spaudos, dar bus. Mūsų parengimai, be abe
jo, nors daugely j atsitikimų skaičiumi publikos dideli ir 
net' didesni, negu seniaus būdavo, pelnu biedni. . Tas vis
kas deda mūsų spaudą į sunkią padėtį.

Gi mūsų dienraštis šiandien yra reikalingesnis, degu 
kada nors! »

Štai kodėl mes raginame visus mūsų skaitytojus, rė
mėjus, draugus ir prietelius, iš New Yorko ir jo apielin- 
kės atsilankyti į dienraščio metinį pikniką -masėmis. At
eidami piknikan, jūs padarysite dvigubą darbą: parem- 
site dienraštį medžiaginiai ir pademonstruosite revoliu
cinio darbininkų judėjimo priešams darbininkų vienybę 
ir pasirįžimą mūsų judėjimą plėsti ir ginti nuo buržua- 

• zijos ir jos agentų!
Mūsų piknikas, tai milžiniška masinė New Yorko ir 

apielinkių lietuvių darbininkų ctemohstracija už komunis
tinę spaudą ir jos paturėjimą.

Drauge skaitytojau, mes kviečiame tave būti rytoj 
Ulmer Parke. Prašome atsivesti visus savo draugus ir 

\ pažįstamus! '

/ DU SVARBŪS STRAIPSNIAI
k Greitu laiku “Laisvėje” tilps sekami du svarbūs straip
sniai: “Frakcijų Partijoj žalingumas/’ parašytas d. Z. 
Angariečio, ir “Amerikos renegatų kelias į social-fašiz- 
mą,” parašytas d. V. Kapsuko. Pastarasis straipsnis 
ypačiaį labai svarbus, nes d. Kapsukas visa eile faktų 
parodo, kas yra tie pon&i Butkai ir Prūseikos. Atsimin
kim, kad Prūseika zaunija, būk Kapsukas jį, Prūseiką, 
remiąs, tiktai Angarietis negeras. Skaitytojai pamatys, 
kaip d. Kapsukas “remia” renegatus.

APŽVALGA

o

Sakoma, kad pereitą ket
virtadienį įvykusios kumš
tynės tarpe Carneros ir Šar
kio, kuriose pastarasis^ bu
vo skaudžiai sumuštas, dau
giausiai išplėšė iš patrioti
nės spaudos pasekėjų pini
gų. Ir kur gi neišplėš! Štai 
kaip gražiai mokėjo rašyti, 
pavyzdžiui, “Vienybė”, (už 
bal. 30 d.):

Nežiūrint Šarkio oponento 
didumo ir sunkumo... mūsų. 
nuožiūra, Šarkis laimės. Lie
tuvis ir toliau pasilaikys pa
saulinį čampionato vainiką. 
. .. Jis gali nugalėti mokslu, ži
nojimu, kaip apsisaugoti, grei
tu protavimu, šaltu galvojimu 
ir pasitikėjimu savim...

Be abejojimo, kad prisi
skaitę šitokių ir panašių

Šarkio Vainikui Nukritus
l Šitų žodžių rašytojui sakė 

vienas geras lietuviškas pa
triotas: “Kada aš tiktai be- 
tinau ant Šarkio, visuomet 
pralaimėjau; visuomet neiš
ėjo taip, kaip aš tikėjausi. 
Šarkis išplėšė daug pinigų 
iš lietuvių...” Tai tiesa, 
bet ne pilna. Ne Šarkio kal
tė, kad svietas daug pinigų 
pralošė, eidamas laižybų už 
Šarkį. Šarkis buvo tiktai 
įrankis, tiktai auka to suk
to, kyšiais ir graftu parem
to sporto, kokį mes matome 
šiuo tarpu Jungtinėse Vals
tijose.

Prie to labai daug prisi* 
dėjo fašistinė ir social-fašis- 
tinė spauda, garbindama “nuomonių”, daugelis žm6- 
Šarkį ir tiesiog traukdama nių buvo paakstinta “bety-. 
savo pasekėjams paskuti-’ti” už Šarkį, kas Amerikoj) 
nius iš kišenių dolerius, yra labai madoj. Na, ir 
Prieš kiekvienas kumštynes kas? Šarkis tapo nukirstas 
fašistinė ir liberalinė spau- 6-tam raunde. “Betytojai” 
da prisimygusiai tvirtino, prakišo, Veikiausiai, kad 
kad, va, žiūrėkit, Šarkis lai- tai buvo iš anksto taip nu-1 
mes. Vadinas, visi patrio-, tarta tų, kurie ’ kumštynes 
tiškai nusiteikę žmonės,; rengia; veikiausiai, kad čia 
naudokitės .proga; eikit lai- Šarkis buvo, tiktai auka, bet 
žybų. Tie žmonės ir ėjo lai- j fašistinė spauda tokius da
žymą ir, dažniausiai, vis pra-lyįcus turėtų žįnoti ir savo 
kišo.. I pasekėjam pasakyti!I pasekėjam pasakyti!

r xr» , ;Vsas turtas- 
Inventorius

i »
.•ii11 ‘*•^■'4 ■/,

Mūsų spauda, aišku, tą vi- 
suomet nurodė ir šiandien; 
nukritus liū^jarkio.gajvos 

!čampionato: vainikui, .Įneš 
pasididžiuodami galime pa
sakyti, .kad nei vienas' žmo
gus s nebuvo nuskriaustas, 
mūsų rašymais apie Šarkį.

Naujas Muilo Burbulas
Juokinga, kaip tūli i“mū- 

su” patriotai bando save ir 
kitus naiviai prigaudinėti, 
ilmkim “Tėvynės” num. už 
30 d? birželio, kur minėto 
laikraščio redaktorius ir vėl 
kelia “broliškumo” klausi
mą: Girdi,

» Kaįd SLA nariai vieni kitus 
galėtų p'a^inti :ir kad by kur 
Susitikę galėtųžinoti, kad jie 
yra broliais-draugais — vienos 
broliškos organizacijos nariais’ 
Susivienijimas turi pateikęs 
tam tikslui gražius SLA ženk
lelius, kuriuos gali dėvėti vy
rai ir moterys, prisisegę prie 
švarko ar prie sukilelės. Visų 
kūlturingų fraternalių organi
zacijų nariai visuomet dėvi sa
vo organizacijos ženklus, kad 
vieni kitus galėtų pažinti, ši
tas gražus draugingumo ženk
lo dėvėjimas SLA narių tar
pe kaip tai pastaraisiais ke
bais metais yra sumažėjęs.. Se
niaus . bevęik visi SLA nariai 
savo organizacijos ženklą dėvė
davo.
Vitaitis Čia bando apeiti! 

visuę klasinius prieštara vi-i 
mus ir dirbtinai sudaryti 
kokią tai “meilę, brolybę ir 
lygybę” SLA, bet iš to, ži
noma, nieko neišeis. Sutik
dami su Vitaičiu, kad seniau 
“beveik Visi SLA nariai” ne
šiojo savo organizacijos 
ženklelius, mes pasakysime, 
kad ir tuomet nebuvo tarpe 
jų tos naivios “broliškos 
meilės.” SLA, kaip ir kiek
viena panaši organizacija, 
visą savo gyvavimą turėjo 
vaidus, kovas. Tos kovos 
virė ir tebeverda ir virs. Jos 
Jos dažniausiai turi klasinį 
charakterį. Darbininkai ko
voja prieš ponus,1 kurie po- 
ri ant jų jodinėti, darbinm- 
kus išnaudoti. Grėta to; 
tam tikri buržuaziniai 
sluogsniai kovoja riet. tarpe 
savęs už vietas. Tbs kovos 
dažnai pasiekia kraujo pra
liejimo. Atsimenam ponios 
Vitaitienės kruviną užpuo
limą ant Jurgeliu tęs, pada
rytą del šiltų ir riebių vie
tų! Tegul jiedvi būtų apsi- 
korę net šimtais organiza
cinių ženklelių, tasai krūvi? 
nas persiėmimas nebūtų; iš
vengtas. '".H?

Jeigu ženkleliais būtų/ga- 
Įima nubovyti darbmirikiią, 
panaikinti jų Įkovag.prieš 
buržuaziją, tai tas jau senai 
būtų padaryta. Bet, pasiro
do, kad negalima!

Susivienijime Lietuvių 
Amerikoje reikia ne ženkle
lių, bet nariams darbinin
kams reikia kietos vienybės 
ir kovos prieš fašistinius ly
derius, kurie ‘ organižaciją 
veda negražia kryptimi. Tos 
darbininkiškos vienybės koL 
kas nėra. Dar vis nemažai 
dalis darbininkų SLA narių 
yra įtakoj Gegužių, Vinikų, 
Gugių, Bagočių ir kitų bur
žuazinių poĮįtikierių. Tai 
didžiausia organizacijos ne
laimė !
SLĄ pažangieji nariai dar

bininkai privalo dėti visas 
pastangas išplėšti iš tos įta
kos SLA narius darbinin
kus. Aiškinkit jiems^ kad 
SLA reikalinga ne “broly-

APLA 25-tas Seimas
(Tąsa)

Narių Stovis
Du metai atgal šiuo laiku 

(bįrž. 16)- APLA turėjo 
1,693 geram stovy narius, 
127 .suspenduotus, 26 nepil
nus. Viso 1,846. Iki sausio 
1, 1932, prisirašė 94 nariai, 
mirė 17, išsibraukė 93,’ Vi
so .paliko 1,830 narių; Iki 
sausio 1, 1933, prisirašė 47, 
mirą 13, išsibraukė 167. Vi
so paliko > 1697. Padarius 
Insurance Departmental ra
portą, 20 narių, neužsimokėk 
jusiu virš šešis mėnesius ir 
skaitomų išbrauktais, • pra
šėsi palikti knygose kaipo 
bedarbius, todėl ir palikti. 
Tada viso susidaro 1717. 
Dabartiniu laiku (birželio 
25, 1933) štai koks pilnas 
narių stovis: per šiuos še
šis mėnesius prisirašė 12 na
rių, tuo pačiu sykiu mirė 11,

I Visojurto 18,986.66
Padidėjo per metus 2,349.18
Pomirtinės polisų del! 1830 

narių už 425,800.00.

Sausio 1, 1933, APLA tu
rėjo turto sekamai:
Pomirtinės fonde
Pašelpos fonde 
Lėšų fonde

• Vią> pasidaro
Pagal Įondus:, - 

Apuraūdos 
Pas. trūksta 
Lesu trūksta •

22,357.69
934.75

23,187.76
824.66

5.4I

Viso 
Inventorius

Viso turto

22,724.83 
284.68< 
126.58

Viso
Balandis' turėjo 

įplauką
Gegužės-4įplaukų •

*22,357.69

23,136.09
934.75

Viso

Baland. išlaid.
Geg. išlaid. 7

$1,277.97
1,279.84 <___ _’

■ $2,557.31;

• $l,098{54
1,647.'5O|

24,070.84 
Padidėję per metus 5,084.18

Pomirtinės polisų del 
narių už 401,700.00. * ' 
Lėšų išlaidų buvo ne
atmokėta už 
Pomirtinės 
Pašelpų neatmokėta ,

1697

284.00
150.00
452.50

'' Viso .neatmokėta 886.50
1931 metais buvo įplaukų 

24,770.28, išlaidų 22,421.10, 
pelno 2,349.18.

1932 metais buvo įplaukų 
22,800.62, išlaidų 17,716.44, pel
no 5,084.18.—r------------ , v. .

išsibraukė (daugiausia delei1 Polisų garantijos nuošimtis: 
bedarbės) 67. ■ Dabartinis 1931 1932
stovis: 1175 nariai geram 
stovy; 181 šusispendavę de
lei neužsimokėjimo laiku 
mokesčių; 125 po šešis ir 
daugiau mėnesių nemokėję

94.88%.
Mirtingumo nuošimtis: 1930 

146.59%, 1931 .151.92 nuoš., 
1932 69.40 nuoš.

Actuary Jamison, 
jęs visą APLA stovį, pareiškė, | 

|ir kaipo bedarbiai prašosi jogei pomirtinės fondas šiuo į 
1,1 ~ ’ laiku yra gana geras, beveik

Ituri 100% garantijos. Tačiaus 
ir jis reikia prižiūrėti, ypatin-

palikti knygose; 2 kuopos 
suspenduotų 167 delei ban
dymo pervesti kitai diaugi- Į0^j0 krizio laiku, kuofriet 
jai 2 kp. turto ir 9 kuopos .'sunku gaut naujų narių, o dau- 
3 suspenduoti delei daly va-'gelis jaunesnių ,narių, dąlri be- 
vimo nelegalėj kohferencį-J darbes, išsibraukia.
joj; viso sykiu 1651 narys.

Du metąi atgal turėjom j 
1846 narius; per tuos du 
metus prisirašė haujų 133; 
tuo pačiu sykiu 41 n. (?), 
išsibraukė 307; paliko 1651. vers. Matant didesnį nedatek- 
Kadangi šie du metai buvo/iy bus galima išlaidas mažint,

Blogiausia su pašelpos fon- 
L du. Jisai yra žąizda mūsų’ or- 
J ganizacijoj ir reikės gana rim

tai pakalbėti, kaip tą žaizdą 
užgydyti. Pastaruoju laiku li
gonių skaičius dvigubai padidė
jęs. Delei menko neįgalėjimo 
daugelis ligonių tęsia ligą net 
po kelis mėnesius. Ypatingai 
Antras Skyrius daugiausia ne
ša nuostolių. 1932 įplaukė 
$5,456.00, išmokėta $6,091,67. 
Nuostolių $535.97.

Dabar seka raportas už 1933 
pirmuosius šešis mėnesius.

Įplaukų buvo $4,807.Š5, išlai
dų $5,683.23. Neaateklius 
$875.88. Nuošimčiai 80.54, 
gauta iš užsidariusio banko 
$10.41. Kaucijų kompanija su
grąžino 16.94.

Viso Turto
Su balandžio 1, 

APLA turtas stovi 
Mellon National Bank 

of Pittsburgh (ant 
čekių) ,

Union Savings Bank 
of Pittsburgh (tau
pymo skyriuj) 

Mellon National Bank 
of Pittsburgh (taup. 
'skyriuj) ; 6068.76

Farmers £)ep.; Nat. ;■ 
Bank of Pittsburgh .
(taupymo sk.) 2135.92' 

Bank of Secured Sav
ings of N.’ S, Pgh. 
(užsidaręs)

. Anot jo, 
kitais metais, t. y. 19^3, pomir
tinės fondo nuošimtis turi pa
didėti, o jau 1934 jisai turi būt 
pilnai 100%. I,

Lėšų fondas su tomis pačio
mis duoklėmis šiaip taip išsi- 

Matant didesnį nedatek-

, . $2,746>04 
, J . 188^4 
J, $348,?7

Viso išlaidų

Trūkumas 
Nuoš. gauta 
į * «’

Abelnai Apie Vėikimą J j
Pagal 23, Seimo- tarimą,' 

sudariau ir išsiųntinėjąiį 
mėnesinio buletino * 22 lei
dinius. Manau, tie buleti- 
nai atsiekė tam tikrą tikslą. 
Buletinuose pakelti klausi
mai buvo kuopų susirinki
muose svarstomi.

Laiškais susirašinėjimų 
zteko turėti gana daug. Ro
dosi, ant mažiausio paklau
simo buvo atsakyta ir pla
čiai paaiškinta. • Mažiausia 
po kokį šimtą laiškų kas

n
SlSc.1 
jas 
APL 
mere 
kiai 
lyvai 
įrie 
prieit . 
Maug 
to vei »1 • ma 1 
APLA 
’ Buv< 
gavimi 
lio, laj 
mėnesi 
tais, 
bavo 5. 
torius i 
irgi pi 
rios 
naują 
mažai 
vieną 
dimas 
so per 
apie 12'

peržiurę- i mėnesį tekdavo išsiųsti.
“Laisvėj” ir “Vilny” pa

laikiau APLA skyrius b^nt 
porą sykių į mėnesį. Prie 
tų skyrių palaikymo ir nuo
latinio į tuos laikraščius ra
šinėjimo beveik ^ekaš .nę-i 
prisidėjo, įšiūi’Snt kad ret-i 
karčiais kai kurjį • draugai 
straipsnelį parašė ■ Taipgi 
buvo rašoma ir “Tiesoj.”

APLA reikalais teko ap
lankyti 7, 8, 11, 13, 17, 24, 
26 ir 50 kuopos ir‘pasitarti.

didžiausi ekonominio krizio ki(į ti.k ^us reikalinga. 
metai, tai daugiau ir APLA 
nukentėjo. ' Išsibraukimas 
labai padidėjo, o prirašy
mas naujų narių sumažėjo. 
Męs neturime bedarbių fon
do, fcąd bedarbiams kaip 
nors pagelbejud; ,.

. ’ ■ .y ,:į ' • v

: ■ Finansinis* Stovis
. Sausio 1, 1931, APLA tu

rėjo piniginio turto seka
mai:- ' ' ■!
Pomirtinės fonde
Pašelpos fonde
Lėšų fonde

14,631.11
* 1,067.07

4.55

Viso ?
t ' i • • :

Inventorius
* 15,702.73

934.75

. ! Viso . • ' . 16,637.48

.'Pomirtinės polisų išduota 
,1^54 YiAriains, už 415,150.00.

i i Sinišiot, 1932, APLA tu
rėjo piniginio turto seka
mai :
Pomirtinės fonde 
Pašelpos fonde 
Lėšų fonde

17,234.30
817.61 
nieko

'V *
Viso 

Inventorius
18,051.91

. 934.75:

bės ženkleliai,”1 • f 1 • • » bet kova už
bedarbių interesus, kova uz 
socialę apdraudą, kova prieš 
naujo karo pavojų, kova/l 
prieš fašizmą Lietuvoj ir jo 
pasirodymus čia pat Ameri
koj. ^Tos kovos buržuaziniai 
politikieriai'neveda, bet ją 
stengiasi slojpinti; ^sulaikyti 
tuos SLA narius, kurie ban
do įstoti jon. Tad sekan
čiais' SLA pild. kom. rinki
mais SLA nariai turi jsrihkk 
ti .kovingo darbininkiško 
nįisistatypio ašmenis.

Viso bankuose 
MortgiČiai:

Svetaka 
Vileniškis 
Ludwick 
Levine

'Viso

Stovis
1933, visas 

sekamai:

'metus 
ti gyvi 
ir nep 
bandy 
mui c 
ma ti 
venin 
delei 
.'pfavi 
bes ’ 
prav 
pasil

PATYRIMAI IS OHIO ALKA 
IKI VAISTUOS SOSTU

Nekurie simpatijos draugai k i r.1 
sako, kokią naudą maršavi- bu’ 
mas neša? kr

Aš su pasididžiavimu turiu m 
pasakyti, kad maršavimas ne- p 
ša keliais atžvilgiais didelę I r 
naudą; pavyzdžiui:

Jeigu keliaujanti nieko ne- 
veiktų, vien tik keliautų, kaip 1 
avinėliai nekalčiausi, tai jau' 
būtų kitas klausimas. Bet šian
dien . maršuotojų svarbiausias 
pasižymėjimas, tai švietimas ir 
organizavimas gyventojų tose 
kolonijose, kur dar nesiran
da bedarbių organizacijų—Ta . 
rybų. Keliavimas per kaimus 
ir miestelius su agitacija ir ap- 
švietos propagandas nuolati
nis atkartojimas obalsių (slo
gans) neapsakomai yra dide
lės svarbos, ypač tiems, kurie 
dar pirmu kartu išgirsta:

“Tąx the rich and feed the

_e 
si

lumbus U 
iki ' Colun 
Grounds ej< 
mylių; tai 
šia pedestrii

Nuosakiau 
parvažiuosiu 
Ohio.

Tiek turiu 
me maršruto 
nu pasimoki 
keliais, atžv 
ventojų švi&tin 
vimo.

377.68
:poor;”

nn'* “We .demand uneniploy- 
4037'69 ment insuranceĮ i / 

“On to Columbus for more 
relief .

“Tax the Morgan and. feed 
the youth ” ir t. p. 1 ' -

Daugybė kitų pareiškimų ir 
tam tikrų trumpučių meliodiš- 
kų dainelių, kurios tikrai ža-:; 
vėją darbo įmones.

Pradiniaį susipratęs jaučiasi 
kuo smagiausiai, kad .jis gau- ; 
na progos susipažinti su pavo 
paprastais gyvenimo reikalais, 
apie kuriuos jis niekad *nėra 
sapnavęs. . v

Mūsų kolumna No. 1 East 
side Cleveland, Ohio, 14 d. 
birželio, 1938'hi. 2 vai. po pie
tų pradėjo maršooti su skaitli
ne 265 narių—delegatų, šian
dien Ž5 plieną birželib mes 
randarnės jau Columbus, O. 
Delegatų su virš 800, skaitliu j ė 
kurių ii me» maišomu.

Vienur ir kitur reikėjo suąi-1

57.65

12,677.69

4000.00
2160.00
25000

450.00

K

Paskola APLA 2 kuo
pa;, delei vedimo tei- 

’ smo
Pąs Centro sekretorių 
“Vilnies” ir “Laisvės”

9110.00

500.00 
. 50.00

20.00

Washington, 
pramones sav 
plane siūlo, ks 
bas būtų pari; 
be 16 metų am 
lis nebūtų sam 
šiandien tėvū.« 
už tokių pat i 
karna vaikam

•New York 
nai išskrido, 
ti Jimttpeyl 
ma; k 
vafc



STREIKAI
Komisija

Streikuoja didelis išvažiavimas

“L” Piknike Visa Publika Bus Aktoriais
aiškinau

Dr. Theodore Conklin
kareaktorių

žmones

Dor-

B. P. Šilkauska?
daug

Tel. Porter 3789

SOVIETŲ KENUOTI PRODUKTAI

SKANUMYNŲ ARISTOKRATAS•5-tas Didelis

—« V

AMTORG TRADING CORPORATION

Laimiaotas Graboritjs

Sav. V. LUKOŠEVIČIUS

Statome į visas dalis—Brooklytio ir apielinkės, 
ves taip ir j pavienius namus, taipgi siunčiam ir

Dr. Anthony Stenger
Dr. Fred E. Burnham

velto vergijos programą. Dar
bininkai išreiškė jiem# nepasi1 
tikėjimą, kaip pasirodė iš dis
kusijų.!

ątvaziavę 
vakare iš- 
rankomts.

Musų Specializacija yra Moksliškas 
Ištyrimas Akuj Pritaikymui Akiniu

Vien tik 
visą darbą 
mažiausiai

pirkti 
nies.
dantų

$3.50 
5.00 
2.00 
6.25
7.00 
9,00 
9.00 

11.00

Ecorse., Kęlių. Pradžia 4-tą vai 
pietą. ’ 1

i Draugai ir drauges **'

PATARNAUJA
DAKTARAI:

•' SO. BOSTON; MASS.
Laisves Choras kviečia visus 

chesterio Reedwillio ir Bostono Apie DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APTIEKA 
randasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus 

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

8701 JOS. CAMPAU AVE. DETROIT MJCH.

bo svetainėje 376 Bradway So. Bos
ton.

Waterbury, Conn., Sugrąžinamų Darbinin
ku Persekiojimas ir per šerengą Varymas

misterija, linksmybė 
vidurnakčio dvasių su-

t—“Karalius Neptūne” Dabar galima gauti pas
J. GEGŽNĄ

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

šies kenuotos žuvys.

GERAS IR ŠALTAS ALUS
Patogūs kambariai, išraudavo jame ant vienos paros, 

ant savaitės ar ant ilgesnio laiko.
Garu Apšildomi ir Karšto Vandens Maudynes

Labai paranku pakeleiviams sustoti
124 N. DIVISION „ STREET

Kampas Elm*, Buffalo, N. Y. |

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

ra ir su apsauga vitaminų.

Pennsylvania ir New Jer 
eey valstijoje

Užtikrinu, kad mano pa
tarnavimas bus atatinka- 
miiausias ir už prieinamą 
kainą. Nuliūdimo valan
doje, prAšau kreiptis prie 
manęs sekančiu antraAu

stRffed peppers
Augščiąu suminėti produktai sėkmingai parsiduo 
da ir neša pelną krautuvninkams. Del smuikiniu 

gesnių informacijų kreipkitės į Sovietų firmą:

NEW YORK. — Sustreika
vo darbininkai Rosenberg lė
lių ir žaislų kompanijos. Rei
kalauja sutrumpint darbo lai
ką iki 44 valandų sakaitėje ir 
pridėt 25 nuošimčius uždarbio. 
Iki šiol kai kurie tegaudavo 
tik $5 į savaitę.

NEW YORK 
4,000 moteriškų kapšių (po
cketbooks) darbininkų; reika
lauja sutrumpint darbo laiką 
iki 40 valandų į savaitę, be 
algų numušimo. Į streikierių 
mitingą Irving Plazą ketvirta
dieni buvo atsilankę ir socia
listų kalbėtojai, Norman Tho
mas ir kt., kurie^remia Roose-

Skaitykite “Daily Worker” Kompar 
t i jos 
Jack

didelis išvažiavimas. ‘ Uždarbis' eis 
palaikymo Chor.6 lavinimo ant to- 
liaus, del orgamzavijno jaunimo ir 
del įsigijimo'šį metą , club house, tai 
yra .-.entralinęs ■ vietos, kur .galės visi 
lietuviai darbininkai kreiptis su rei
kalais. ' • ; •

Atminkit, šis<> choras tai yra jūsų 
choras, nes ^choristai dar nei vieną, 
sykį ne atsjsakė dalyvaut ant pa
kvietimo ir męs esam prisirengę ir 
stengsimės jums patarnaut kuo ga
lėsime. ,

Bus puiki muzika, gardžių valgių, 
ir įvairių gėrimų,’ taip kad visi sve
čiai buS1 patenkinti.:

Dalyvaus sU Laisvės Choru ir pil
nas Aido Choras ir kad uždainuosim, 
tai miške subraškės. ”

Kviečiame senus ir jaunus skaitlin
giausiai atsilankyti •

Šokiai prasidės 8-tą vai. vakare ir 
tęsis iki 2-rai ,Vai. ■ ryte.

Įžanga 20 cdntų. <
Renginio Komisija.

(153-155) . . :

261 Fifth Ave., v New York City
Taipgi Skyriai: 260 California St., 

San Francisco, Cal.

PHILADELPHIA, PA-
Sovietų Mineralinių 

Vandenų

NARZAN IR BORJOM

5ERIflUŠIfl DUONA 
SCHOLES BAKĮHG^ 

IQ SCHOLLS STR. MO.LYN, S.Y.

ip pradėjau jamtąįškinti, 
ikrai taip bus,-yį)is va 
man generoliškai, užrėkė: 
igu tu man .neilustosi 
s tauškus, aš tave, bra- 
uojaus pasiųsiu pas poną 
įveltą, o jis, tu nežinai, 
š tau pasakau, turi, tokią 
I pumpą, tai kaip pasuks 
?ną į kairę pusę, tfrisilai- 
iešinio šono,—tada iš ta- 
ivo išlėks laukan visa 
3rin& respublika. Supran-

parodymas lietuviškos 
smarkumo, valcavo 

lošimo pats 
pasibučia-

HAMTRAMCK, MICH. '
Hamtramiko lietuvių jaunuolių 

darbininkiškas Laisves Choras ren
gia Mėnesienos Pikniką subatoj, lie
pos (July) 1, 1933; Beachnut Grove, 
Middlebelt Rd. tarp Michigan ir

lenkės Sportininkus, ant Whist Party 
subafojė, .July 1 dįeną» kaip 8 vai. 
vak. Amerikos Lietuvių Piliečių Kliu-

KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR 
VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS

irk ame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mū- 
i nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną vai- 
ątaupysite pinigų, nes nesirgsite; tai nereikės išmo

Grafteriai Valdininkai.
•-NEW YORK. — Central!- 
nės valdžios taksų išlinkėjai, 
August Bauer ir Joseph Al pe
rin tapo patraukti teisman, 
kad paėmė $1,000 kyšių iš 
General Motors Acceptance 
Korporacijos vice-pirmininko 
Alberto Deano. Jam ir ki
tiems kapitalistams tie valdi
ninkai mažino taksus, gauda
mi iš jų kyšius ;.

Philadelphia 
ROUNDTRIP ^300

ONE WAY $2.00 
Expresai eina kas valandą 

BALTIMORE _ 
WASHINGTON 
BOSTON ____
RICHMOND __ 
PITTSBURGH 
DETROIT ___
CLEVELAND . 
CHICAGO____

RATES FOR ROUND TRIPS 
GREATLY REDUCED

NEVIN BUS DEPOT 
111 W. 31st St. CHickering 4-1600

>aisvės’ piknike visa
bus aktoria

kaimynui, o jis man, bro
keri užtraukė tokiu šalia- 
ku balsu, jog net prie že- 
pptūpiau:
laivo j tau nesveiką? Jeigu 
publika loš, vaidins, tai 

jos žiūrės? Veikiausiai 
nėra išgaravęs hopverinis 
iŠ tavo vandeninio maišo, 
taip vėpliškai buiziji prieš

DR. JOHN REPSHIS 
(Repšys) 

LIETUVIS GYDYTOJAS 
278 Harvard St., 
kampas Inman St., 

arti Central Skvero,
• CAMBRIDGE, MASS.

OFISO VALANDOS: 
2-4 ir 7-9 vakare

Nedeliomis ir šventadieniais: 
10-12 tyte

HAMBURG-AMERICAN LINE
_ 39 BROAQWAY, NEW YORK -----

darbininkų išnaudojimas 
į aUgš- 

jpsnį; o ką šiandie-

petys į petį, o mos, darbinin
kai,'sudarysime, tvirtovę, ir 

vergi- 
pančiai subraškės, o dar

bininkai viską laimės; anks
čiau ar vėliau pasaulis turės 
susitvarkyti, bet susitvarkys 
tik darbininkų rankose, kada 
jie atims vadeles iš savo pric-

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 10 Kp. Šaukia Masinį Su

sirinkimą: Visų Darbininkiškų Orga
nizacijų ir “Laisves”* Pikniko Komi
siją

ALDLD 10 kuopos laikytame re
guliariame susirinkime, 26 d. bir
želio, likusi nutarta šaukti visų vie
tinių darbininkiškų organizacijų na
rių susirinkimą 6 d. liepos, (ketver
ge), 8-tą vai. vak., 995 N. 5th ^St., 
Philadelphia.

Ant šio susirinkimo turėsime ap
svarstyti tolimesnį palaikymą Liau
dies namo. Renda neužmokėta jau 
už du mėnesiu, o ALDLD 10 kp. iž
dus nepajėgia ant toliaus finansuoti, 
nes pinigai visiškai baig’asi, o nuo 
pereito pikniko liko pelno tik virš 
,$26.00. Per pastaruosius kelis me
tus ALDLD 10 kp. visą laiką mokė
jo už visas organizacijos remias— 
apie $130 j metus, kada kuopa dar 
galėjo padaryti šiek tiek pelno su 
parengimais. Bedarbė ir badas dau- 
giausi atsiliepė ant mūsų visų orga
nizacijų finansų stokos.

Ant šio susirinkimo sykiu su “Lai
sves” pikniko komisija išdiskusiuo- 
sim, kaip iškalno suorganizuoti iš 
visų miesto dalių basus į “Laisvės” 
piknikų ant 3-čios dienos rugsėjo— 
į Vytauto Parką. Drauges ir drau
gai, plačiai dalyvaukite šitame susi
rinkime. -

ALDLD 10 Kuopos Komitetas.
(154-155)

!an, ^Laisvės’* skai
tlį ir rėmėjai viso darbi- 

judėjimo ir pasilikti neš- 
overinės ar rooseveltinės 

kos, tai nepakenčia- 
jmetimaš. Aš dar prieš 

'ės” pikniką padarau 
peYaeiją, pareikšdamas, 
nanyje tokis vaisius nie- 
nebuvo užsimėzgęs, tai 

kam mane stumi f ženy- 
demokratų ir respublika 
senimą?” , 
atau, jog turi geresnį Ife- 
r už to biblijos Studento, 
anais metais skelbė £rit 
Idėvo karalystę, ir pas- 
‘apuolė, kaip Šliupo or- 

>ta laivų ’budstvojimo 
ii j a. Bet tuščia jų, mes 

nusibalą^ojom nuo
o. Pasakyk, kaip gi 
publika bos aktoriais?” 
i nanrastu, būdu : kuo- 

\ o uova dės į čemodaną 
tumpio, dešros, ragauda- 
tu pats jieškosi kamščio 

išti kavos bonką, vadina-
"'-Mi 1 * ------------------------------------------------------------ ----------------------------

Organą; galite' gauti kasdieną 
Store 136 C St. So. Boston.

(153-155)

“Hear ‘Em & Weep” mi - 
ik Crummit, Julia Sanderson 

ir Baby Rose Marie
(Stra patraukiantis priedas
X)WBOY TOM’S RADIO 

ROUNDUP
<Ū8 WINS žvaigždės “Western 

Whoopee”
•NOM: 25c iki 5 vai
iliomis ir šventadieniais nuo 2 vai

© E3 0 O ES3 O E^j
JUOZAS KAVALIAUSKAS H

PHILADELPHIA, PA.
“Laisvės” pikniko komisijos susi

rinkimas įvyks 6 (h liepos, 8 vai. va
kare; 995 N. 5th St. Visų organiza
cijų išrinktos komisijos būtinai su
sirinkit, nes turėsime apkalbėti pro
gramą ir garsinimus.
“Laisves” Pikniko Komisijos Sekr.

> (154-155)
Parsiduoda valgykla, arba pusė 

biznio. Kreipkitės sekamu antrašu:
72 Columbia St. Brooklyn, N. Y. 

Arba telefonuokite: Main 4-903.
(154-156) •'

Kiti^geri prirengimai stalui ir

- “SOCROS” VIRINIU
NELMA STURGEON

SPRATS IN OIL SANDRE-SUDAK
' t r Į(^trinielės) (Su Tomeitėmis)

SOCRA
BRANDAS J

si, bus jau praktika prisireng
ti prie pikniko. O kada nu
važiuosi į Uymer Parką, sueisi 
savo draugus, valgysi kalbė
damas ir gersi, reiškia, jau 
bus tikras'lošimas. Nei akto
rių grupė geriau nepadarys.”

“Valgymas, tai dar nerti 
pikniko visa komedija, bet šo
kimas prie geros muzikos,— 
prisiglaudimas prie meilios 
krūtinės, kojų visaip iškraipy
mas;
.polkos 
mandrumo 
smagumas, 
vimas!” 
’ . “Iš ryto 
sveikins vieni kitus; 
važiuodami mojuos 
Tai paprasas pikniko dalyvių 
lošimas.”

■ “Reikės ir man būti pikniko 
aktorium, nes moki gerai iš
aiškinti rolę. Kibą tu Lietu
voj jodinėjai ant baltos kume
lės, kad osi tokis galvočius!”

To paklausęs, nuėjo nusi- 
kumpio ir krieno šak- 
Jis loš rolę verksmo ir 
griežimo.

Režisorius.

Pradėjo mtišinų ratai suk 
tis; pradėjo • senuosius darbi 
ninkus grąžinti prie darbo, i mes laimėsime pasaulį 
Tad štai pirmas dalykas, due- |j 
riant darbą.: Turi tuojaus ciji 
į kompanijos hospitalę ir .ten 
kožną išrengia nuogai ir išeg- 
zaminuoja vienas daktaras, 
paskiaug ateini, antras dakta
ras. Mažiausia per du dakta
ru reikia pereiti delei žmo
gaus kūno sveikatos. Išegza- 
minuoja labiausiai akis. Jei
gu kurio darbininko'akys silp
nos, tai jau tau darbo nėra.

Tąi taip elgiasi didžiosioš 
kompanijos, o labiausiai Sca- 
vill Mfg. Co.

Po Egzaminui veda priluptus 
darbininkus pas valstijos ap- 
draudos (insurance) komisio- 
nierių. Tenai irgi kompani
jos papirkti gončai sėdi ir rie
bias algas gauna.

Kompanijos daktaras išduo
da blankas ir parašo, kad tam 
darbininkui tas ir.tas yra; jis 
nėra, kaip reikėtų būti; tai 
kompanija nusiunčia su tomis 
blankomis savo atstovą pas tą 
rakalį komisionierių. Ir kiek 
kompanijos atstovas atsiveda 
priimtų darbininkų, tai komi- 
sionierius prisaikdina, kad tie 
nereikalautų iš kompanijos 
“uždyką pinigų,” ir kiekvie- 

pasi rašy
ti savo vardą ant kompanijos 
daktaro išduotų blankų.

O paskui, kad nugabena į 
dirbtuvę, tai. bosas pristato 
darbininką prie darbo įr sako, 
kad čia darbai yra “piece 
work” (nuo kavalkų). Tai ki
tas žmogus mano, kad gavo 
darbą nuo kavalkų, tad gerai 
pasipinigaus; o kada jau bai
gia savaitę Jšdirbti, tai dar
bininkams parašo ant kitos pu 
sės kortos laiką: kiek' tu pa
darei į 8. valandas. 'Nugi, 
žmogus pažiūri, kad $1.66, 
$1.90, $2.00 arba $2.50.

Tai pažiūrėkime, kiek tas 
vargdienis darbininkas kom
panijai uždirba, o kokį jisai 
gauna atlyginiihą. Tai yra 
baisi šiandien vergija ir bai
sus 
Pragyvenimas įkilęs 
čiausią 
na darbiriihkai uždirba po $9 
iki $10 algos į savaitę,, ar ga
lima iš to su šeitnj^na pragy
venti ? ar vgalirha iš tokios 
algos tinkamai apsitėdyii?

Didžiulės kompanijos palei
do savo mašinerijas ant tri
jų šiftų. Tai dabar laikas 
darbininkams susiprasti ir or
ganizuotis į tvirtą uniją.

Kada 1917-18 metais ūžė 
mašinų ratai kaip pasiutę, 
darbininkai prakaitavo ir ne
žiūrėjo ateities; tai daugelis 
del to turėjo šiandieną persi
skirti su šiuo pasauliu. Aš ra
gindavau darbininkus organi

zuotis į tvirtas unijas; bet ma
no balsas nuėjo niekais. Dau
gelis manė, kad visada bus 
“Amerikas.” Ale visas tas 
geri alk is nutrūko ir turėjo su
sitikti su bado šmėkla.

Taigi mes praleidome (?) 
tas baisenybes; pradeda dar
bai po biskį krutėti; tad ir 
mes, darbininkai, nesnauskime 
ir pradėkime organizuotis ir 
ruoškimės greitai. Nes jeigu 
męs praleisime taip, kaip pir- 
miaus, būsime neorganizuo
tais, tai bus dar blogesni “sta- 
kai.” Ruoškime mes ir nesu
sipratusias mases, raginkime 
prie bendro darbo; glauskimę

ŽEMIAUSIOS KAINOS LAIKE 30 M ET V 
standard geriausios rūšies medžiaga naudojama 
atliekame patys ant vietos, tuomi m< s sub■lupom 
25%. Jau 30 metų kaip laikomės šioj vietoj.

Savininkas ir Manadžeris Telefonuokite Sekamai: >
P. M. GARRISON CLEVELAND 8936 £

NEW YORK. —Būrelis dar
bininkų ketvirtadienį pajuokė 
Salaveišių Armiją, kaip tie nas darbininkas tur 
misionieriai kaulijo iš žmonių 
pinigus per savo mitingą ant 
Sixth St. ir Ave. B. Už tai 
policija du darbininkus sumu
šė ir areštavo.

PER HAMBURGĄ 1 ;
Mūs nesupanti laivai suteikrą #tpgą PŪ’ 
togiai keliauti by kuriuo metų''jsėzo^ių,
Į ABI PUSI, NEW YO’RKAS-
KAUNAS, TREČIA KLA^E 0 —
Savaitiniai išplaukimai. Patogus tfeležinkeliaia 

susisiekimai; iš Hamburgo. Informacijų 
kreipkite* į vietinius agentu* ;

Ofiso valandos: nuo 9 vai, iš lyto iki 9 
t . Penktadienį iki 5 valandai vaka

' DRS. SCHONGER A STENGEI
394-398 Broadway, 331-33^ Uiviston Ave^ Ihoul.lyn,

^OOKLYN FOX ir Nevins PRIIMNIAI VĖSU 
.000 lietuvių, vyrų ir moterų, gėrėsis Šiuo puikiausiu vaidinimu 

Jis juokins jus Nejučiomis
MflZ EAD TDICIZ (Šposas prieš Šposą) 
\IV1Y rvK I Iv Prasidės Rytoj

x sujudinimas su VICTOR JORY ir SALLY BLANE
Kitas sujudinantis scenos 

Veiksmas!
DOLORES, ANDE & ' 

DMITRI
Mahometoniški šokio zokoninkai
WESLEY EDDY 

Mėnesis
RODNEY &, GOULD, ROY WAL
LEN, EDWIN GEORGE, GAE 

FOSTER GIRLS, FOX RYTHM 
BAND

35c iki 7 vai., 50c po 7 val. ir subatomis, 
Vaikam 15c visada.

uis, Liepos 1,1933 j

IETINES ŽINIOS
i * i f *

IT' * iOSai 1439 3outh 2nd Street
B PH1LADBL PH1A, PA.

TMetonah BeU—Oregon ill« 
______________________ Keystone—KU1m 1417

©C, i»' 'ii.'mm JOJCįO

BOYAU šfuit; r pN

SERVE



Draugai, Tuoj , Atsiliept Nušautas 10-tas Gordono 
a ■ Šaikos Gengsteris ikite del Nakvynių ri t, Svečiams!

Atleidžia Tūkstaptj
Valdžios Darbininkų

Dutch 
iSchyltzo alkoholio šmugelnin- 
ikų vado gengsteris Bronxe nu- 

prašomi kuo ®ov® priešingos Waxey Gordo-

NEW YORK. ‘

ir

BROOKLYN. — Pagal Wa- 
shingtono valdžios patvarky
mą, šiomis dienomis bus palei
sta iš darbo 800 iki 1,000 dar
bininkų iš armijos dirbtuvių 
prie 58th St. Daugelis jų be
veik baigė išdirbti tiek metų, 
po kurių jiems priklausė gaut 
iŠ’ valdžios pensiją. Dabar jie 
negaus jokios pensijos, t « ’

Taip tai Rooseveltas “dau
gina” darbus ir “gerina” lai
kus.

Mašinistų Laimėjimai
NEW YORK. — Siuvamųjų 

mašinų streikuojantieji > maši
nistai privertė jau dvyliką 
dirbtuvių sutrumpint darbą iki 

' 44 valandų į savaitę ir pripa
žint uniją. 24 streiko pikieti- 

’ ninkai areštuoti. Streikui va
dovauja revoliucinė Metalistų 
Unija.

Bedarbių Komitetas iškovojo 
Pašalpą 35-kiom Šeimynom
::: NEW YORK. — 9th ir 10th 
St. Bedarbių Komitetas per 
demonstracijas privertė šelpi
mo biurą apmokėti rendas, 
elektrą ir gasą 35-ms bedarbių 
šeimynoms ir išreikalavo iš na
mų savininkų, kad nemes lau
kan tris bedarbių šeimynas, 
kurias jie buvo pasimoję 
nesti.

iš-

reičiausias Lekiantis ir 
Plaukiantis Orlaivis
; LONft ISLAND. — Rusas 
Al. P. Severski, inžinierius la
kūnas pereitame kare, dabar 
pastatė greičiausią lėktuvą, 
galintį ne tik lėkti, bet ir van
deniu plaukti. Oru padaro 175 
mylias į valandą. .

Veteraną Demonstracija
‘ šiandien vidurdienį demons

truos baltieji ir negrai vete
ranai, Madison Square Parke, 
$ew Yorke, reikalaudami iš
mokėt bonus visiems ex-karei- 
viams ir nemušt pensijų tiems, 
kurie nukentėjo pasauliniame 
kare.
vauja Darbininkų Ex-Kareivių 
Lyga .

Demonstracijai vado

Draugai iš Brooklyn© 
I priemiesčių yra L
į greičiausia pranešt “Laisvės” | no šmugelninkų šaikos narį 
administracijai, po kiek jie ga-1;M. Marksą, Bronxp, 
lės pernakvint svečių, kurie 
suvažiuos j šio dienraščio pik
niką ir į ALDLD ir nacionalj 
lietuvių ' jaunuolių suvažiavi
mą. (Malonėkite tuojaus asme
niškai arba per; telefoną pra
nešti.

i Į nakvynių reikalą dar visai 
shington tilto. Jis buvo 35< me-!ne daugelis atsiliepė. Reikia 

ir dešimts k&rtų daugiau nakvy
nių, negu iki šiol' prižadėta.

Draugai, parodykime vhišin- 
gumą tiems geriaūsiėms mūsų 

'revoliucinio judėjifno daly- 
t; • ■ i viams

MIRĖ DAKTARAS, DARY 
DAMAS OPERACIJĄ

NEW YORK. — Staiga mi
rė nuo širdies ligos Dr. Mis- 
lig, laike operacijos, kurios 
daryme 7-nių metų vaikui d&- 
]yvavo Mislig su dviem kitais 
daktarais. Vaiko operacija 
pasekminga.

Bedarbis Veteranas
NEW YORK. — Ilgą laiką 

be darbo būdamas, mokytas 
architektas ir pasaulinio karo 
kareivis, Fr. L. Kline nusi
žudė, nušokdamas" nuo Wa-

tų amžiaus; paliko moterį 
du, kūdikius. •

“Laisves” Pikniko ir 
Programos Pradžia

“Laisvės” piknikas liepos 2, 
sekmadienį, Ulmer Parke, foot 
of 25th Ave., prasidės 10 vai. 
dieną ir tęsis iki po vidurnak
čio* Dainų, muzikos ir žaidi
mų pradžia 4 vai. po pietų. 
Pikniko vieta — Coney Islan
do srityje, tik už 15 blokų nuo 
Broadwalko, taip kad ir per 
Ulmer Parką ošia jūrų oras.

KELRODIS I PIKNIKĄ
DIRECTIONS FOR' 

AUTOMOBILES:
From New York City, cross the 

Manhattan Bridge and ride down 
Flatbush Avenue * to Prospect 
Park. Ride through the Park to 
Ocean Parkway till Bay Parkway 
is reached, then turn to the right 
and ride down to the end of the 
road, then turn to your left to 
Cropsey Avenue to the car tracks 
and that will be 25th Avenue. 
There to the right is Ulmer Park.

DIRECTIONS BY TRAIN
From Williamsburg, take the 

14th Street Subway at any sta
tion to Union Square, New York 
City, and change for West End 
Train to 25th Avenue. Those 
taking the Broadway “L” go to 
Chambers Street and take the 
Coney Island train to 36th Street, 
then change for West End Line 
to 25th Avenue. From Uptown 

' New York, 
Line, West 
Square and 
nue. Then 
the park.

take Subway, B.M.T. 
End Train, at Times 
get off at 25th Ave- 
walk to the right to

bei rėmėjams!
“L.” Administracija.

i Panaikino Bylą Demonstran
tą Prieš Hitlerio Paslą

BROOKLYN. — Magistra
tas teisėjas Eilperin panaikino 
j byla, prieš 6 moteris ir 4 vy
rus darbininkus, kurie buvo 
areštuoti už dalyvavimą de
monstracijoj prieš Hitlerio -at
vykusį agentą H. Weideman- 
ną. Juos gynė Tarpt. Darb. 
Apsigynimas.

PATERSON, N. J.

Draugai laisviečiai, prane
šu, kad patersoniečiai pribūna 

!į “Laisvės” pikniką dviem bu- 
jsais. Kurie dar vietiniai no
rėtumėt dalyvauti darbininkų 
komunistinio dienraščio pikni
ke, pasiskubinkite užsiregis- 

Itruoti važiavimui busais, nes 
vėliaus apgailestausite. Trans- 

iportacija į abi puses vienas! 
i doleris. Komisija aprūpins 
,taipgi ir mašinomis. Bušai iš-.

Daily Worker-Freiheit oina kaip,11 val- T(sharp>die-inn nun knmnn I .nt n Vol tn ir

Karnivalas Šiandien
ną, nuo kampo Lafayette ir: 
Summer St. ' ‘

i J. Matačiūnas.

NEW YORK. — šioje ko-1 
munistinių dienraščių “Daily 
Worker” ir “Freiheit” pramo
goje bus rodoma judamieji 
paveikslai iš M. Gorkio veika
lo “Motina”; revoliuciniai ar
tintai pieš politines karikatū- jįaj maudėsi visai nuogi, liko

VAIKIŠČIAI AREŠTUOTI Už 
NUOGĄ MAUDYMĄSI s ,h . < . ’ ■ - V j

CQNEY. ISLAND. — Du 16 
metų berniukai, KuĄe' nuoša-

; M. Marksą, 
ketvirtadienį naktį, 
dešimtas užmuštas 
gehgės narys.

pereitą 
Tai jau 

Gordon o

ATSIDARĖ BEER GARDEN
PUIKIAME KIEME, po gražiais me

džiais, griežiant maloniai muzikai, 
galite smagiai pasišokti ir linksmai 
laiką praleisti. Kviečia visus drau
gus ir pažįstamus atsilankyti. Ska-, 
nių užkandžių duodame už dyką, j 
Kiekvierią šeštadienį, gražūs paren
gimai; grajys merginos muzikantes 
p.o vadovyste Marty Turuta. Įžanga 
dykai. Antrašas, 131 N. 4th St., 
Brooklyn, N. Y., tarpe Berry ir Bed
ford Ave. Savininkas John Jurevich, 

i (153-155)

LICENSES
---- BEER—WINE ------

issued to thebei- N. Y. A373G has been
NOTICE is hereby Riven Unit Intense Num
undersigned to sell been- and wide at retail 
under section 75 of the Alcoholic Beverage 
Control Law, at 4-12 Lorimer Street, Brook
lyn, N. ” 
premises

wine at 
of the Alcoholic 

at 4-12 Lorimer
Y., not to bo consumed

JOSEPH EHRLICH,- 
, 442 Lorimer Street, 

s / Brooklyn,

on

NOTICE

N

is hereby given that License N 
her N.Y.

undersigned
' tinder s
Control
lyn, N.
mises.

um- 
to the 

retail
A3983 has, been 
to sell beer and 

seel ion 75 of the Alcoholic Beverage 
Law, at 7923 Third Avenue, 

. Y., not to be consumed on the

IRVING LTLLTEN, 
7923 Third Avenue, 

Brooklyn, N.

Brook-
p re

VAŽIUOKITE RUSAIS I “LAISVES” 
PIKNIKĄ 2 D. LIEPOS (JULY)

Komisijos prašo tuojaus užsiregistruoti norinčius va
žiuoti. Žemiau paduodame surašą iš kokią miestą tai

sai važiuoja; kokiu laiku važiuos ir kiek kelionė.

Bušai išeis 8 vai. ryte nuo 
995 N. 5th. Visi užsiregis
travę važiuoti malonėkite 
pribūti j laiką.,paskirtoj vie
toje.

HARTFORD, CONN.
Busas išeis nuo 59 Park 

St. Kaina į abi pusi $1.75. 
~ Tuojaus kreipkitės j viršui 

nurodytą vietą ir užsiregis
truokite. Busas išeis 6:30 
valandą iš ryto.

ELIZABETH, N. J.
Visiems, kurie važiuosite ; 

j “Laisvės” pikniką. ■
Kurie mylite draugišku- •! 

mą ir linksmai laiką pra- I 
leisti “Laisvės” piknike, tai ; 
kiekvienam yra proga užsi- ; 
registruoti kas vakarą LDP ; 
Kliube, 408 Court St., 7:30 ! 
vai. vakare. Suaugusiems ! 
kelionė ten ir atgal $1; vai- ! 
kams 50 centų.

(Daugiau žinių 5-mrri pusi.)
* I

PASIRANDAVOJA
Pasirandavoja fornišiuotas kamba

rys vienam žmogui, vyrui ar mote- 
riškiai. Kambarys šviesus ir su vi
sais įtaisymais. Savininkę galima 
matyti dirbamom dienom nuo 7 vai. 
vakare. • 51 Meserole SE, Brooklyn,

(153-154)

PAJIEŠKOJIMAI
PAJiESKOJIMAS

Pajieškau partnerio’ j f gerą restau- 
ranto biznį, vienam sunku tinkamai 
vesti gaspadorystę. Priimsiu ant 
lengvų išlygų. ■’Atsišaukite greit,.

! 731. Wy'hle Ąve. Brooklyn, N. Y.
I ' (152-154)

PARDAVIMAI ■
PARSIDUODA

Parsiduoda Candy Store—saldainių 
krautuvė, arti dirbtuvės kaina $375. 
Biznis neša pageidaujamus rezulth- 
tus. Atsišaukite greit. 727 Wythe 

731. Wythe Ave. Brooklyn, N. Y.
(152-154)

66 S 1 O N S "
LIETUVIŠKŲ IŠKABŲ 

PIEŠĖJAS
Artistiškai piešiu visokias išką- 

bas ant laigų- ir sienų. Padarau 
ant popieros,* ant drabužio ir ant 
lentos. Atidaranti naujai biznius, 
Jaranti specialius išpardavimus 
arba persikelianti į naujas vietas, 
tuojaus kreipkitės šiuo antrašu: 
386 Grand St., Brooklyn, N. Y.

Stagg 2-1-0488

(150-155)

Telephone Stagg 2-4409

> A. RADZEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoju tin

kamai ir už prieinamą kainą 
Parsamdau automobilius vestu

vėm, 
kiem
402

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

ras; bus darbininkiškų sportų, 
šokiai ’ ir • kiti įvairumai. Visa 
tai įvyks šiandien • 'Starlight 
Parke, prie E. 177th St. Pra
džia 10 vai. iŠ ryto. Nuvažiuo
kite ir paremkite savo klasėsi 
laikraščius.

areštuoti; laikomi teismui po 
$50Q parankos.

O’BRIEN KANDIDATUOJA J 
MAJORUS *

DU MIR£ NUO KARŠČIO/
NEW YORK. — Ketvirta- 

dfenį buvo 88 laipsniai karš- 
X čio; nuo jo mirė du žmonės.

NEW YORK. —* Tammany 
Hall politikieriai užgyrė majo
ro O’Brięno kandidatūrą vėl į 
majorus ateinančio rudens rin
kimuose. O’Brien, supranta
ma, neatsisako.

----- =±Z RAblb CITY MUSIC HALL-----=  
*Vi4ų Lietuvių Susirinkimo Vieta” 50th St. Ir 6th Av 

Priimnąl vėsu. Rodoma be perstojo—Kainos 35q ir daugiau , (
Po "Roxy” asmeniška direktyva 

scenoje: * 
tik vyrų Ji buvo 
kar| ji mylėjo....

BENNETT

Perstatoma
x Ji galėjo (auti kojij 

mačius, iėskiriant tą,

CONSTANCE
“ROŽIŲ LOVOJE”

1 I-.
su Joe! McCrea ir John , Halliday

visaisŠvenčių iškilmės spektaklis su 
500 Music Hall’s artistų

RADIO CITY SYMPHONY ORKESTRĄ 
Erno Rapee vedama "Žmonių pasakos 
apie Britanijos Imperijų” su visu ■ choru 

Valdylos—Dvasios” su Roxyjiečiais 
“Nėprigulmybės Varpas” su Ohoru 

"Minuet” su trim Graces ir bulėtlnlu 
Corps

“Baleto Magistrato Sapnas” 
su Patricia Bowman

NEW HAVEN, CONN.
Busas išeis 7:30 vai. ryte, 

nuo Humphrey ir Wallace 
Sts., kelionė Į abi pusi $2. 
Komisija: B. Medelis, 114 
Nash St., Aldona Waitkevi- 
čiutė 288 Wallace St. J. Di
džiūnas, 247 Ashmun St., J. 
Patkus, 161 View St. Norin
tieji važiuoti, tuojaus kreip
kitės pas viršuj pažymėtas 
ypatas.

PHILADELPHIA, PA.
Komisijos antrašai: A. 

Gedviliutė, 5509 Saybrook 
Ave., Phila.; A. Urlakiutė, 
2314 E. Margaret St., Phi- 
la.; B. Ramanauskienė, 995 
N. 5th St., Phila. 1 A

MOLLYN’S BARBER SHOP
IR BEAUTY PARLOR

Pirma buvo 578 Grand St., Brook- 
ly, N. Y., dabar perkėlė ant

447 GRAND ST.

NEWARK, N, J.
[. Komisijos antrašai: 
; Miškis, 135 Adams St.
! jį kasdieną galima užsire- 
I gistruoti. Ketverge vakarais 
I galima užsiregistruoti laike 
[ Sietyno Choro praktikų, 180 
E New 'York Avė. Kaina j abi 
; pusi bus ajiie 50c ar 60c.

Drg.'Gi ’A. Jamison pra- 
! neša, kad Newafkė jau yra 
[ užsiregistravusių arti 100 
; ypatų važiuoti busais.

WILKES BARRE, PA.
Turime žinių, kad jau 

yra suorganizuota 10 pasa- 
žerinių mašinų, kurios atvež 
Aido Chorą j “Laisvės” pik
niką. Neabejojame, kad su 
Aido Choru atvyks ir jo rė
mėjai.

Pas
WATERBURY, CONN.
Busas išeis 7:30 vai. ryte, 

nuo 774 Bank St. Kelionė į 
abi puses $1.75. Prašome 
tuojaus užsiregistruoti no
rinčius važiuoti. Tuąjaus 
kreipkitės į komisiją, komir 
sijos narius: J. Yąsulavičius 
ir J. Strižaūskas.

CLIFFSIDE, N, J.
Busa^ išeis nuo Lietuvių 

Piliečių Kliubo, Walker St., 
11 vai. ryte; kelionė j'abi 
puses 90c. Del užsiregistra
vimo kreipkitės pas draugą 
Geo. Stasiukaitj, 352 Green* 
mount Ave., Grantwood.

SCRANTON, PĄ. ,■
Draugai nutarė, kad ne

važiuoti busu j “Laisvės” 
pikniką, bet privatiškais ka
rais (mašinoms) Todėl 
S c r a n t q mečiai “Laisvės” 
piknike dalyvaus

■> l S 1 <
, P. Šlekaitis, ;i ?■ V r

PATERSON, N. J.
Komisijos antrašai: J. 

Matačiunas, 107 Putnam 
St., F. Buslavičius, 120 La
fayette St., S. Vilkas, 293 
River St., J. Bimba, 111 E. 
Holsman St. Visi Patersone. 
Bušai išvažiuos 11 vai. die
ną nuo Lafayette ir Sum
mer Sts. <

GREAT NECK, N. Y.
Busas išeis 1-mą valandą 

po pietų, i nuo Z. Straukaus 
svetainės,, 139 Steamboat 
Road. Kelionė $1.00 į abi 
puses. Komisija: F. Klas
to w,, K. Lukauckas, P. Beeis.

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIU VALGYKLA 

Visokiy Kušių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

SYKI ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT
Pabandykite!

SAVININKAI MARGIUKAI
417 lAjrimer Street, “Laisvas” Name

BROOKLYN, N. Y.

Laisvė Gaunama ant
Sekančių Stočių

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

Brooklyne:
136 Irving Ave. 
1538 Dekalb Ave;
So. 4th and Havemeyer Sts. 
Bedford Ave. and So. 5th St. 
187 
223 
222 
135 
287 
350
Marcy Ave. and Grand 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 Delancey Street
Bowery and Houston Street 
3rd Avenue and Mth Street 
Chatham Square
Desbrosses and Greenwich St.
685 Washington Street
6th Avenue and 42nd Street 
įst Avenue and 4th Street

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau ūmias ir chroniškas vyrų ir 

moterų ligas kraujo ir odos ' \ 
Padarau ištyrimus kraujo ir ilapumo

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

New York, N. Y.
Valandos Priėmimo:

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

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

JONAS

BiuomI pr 
riams, kad

STOKES
FOTOGRAFAS

koptum 
perkaliau savo studi 

visto, 
isr 1 
on St

navo
naujon 
po n t 
51? Mt 
kampąs Broa< 
.way, Chaunce 
S t r e s t stot 
Brooklyn, N. 1 

oj vieto 
ja dav

JONAS
412 Marion St., 

BROOKLYN, 
Tel. Glenmore

B Btu
r geriau Įrengi 

todėl paveikė, 
padaromi kui 
puikiausi*

STOKES
kampas Broad*• 
YN, N. Y.

Sergančią Vyrą ir 
Chroniškos

šiandien ate 
kite delęi sa' 
sveikatos išt? 
rimo, o, jun 
$us išaiškint 
kaip jūs fizi 
kai stovite.

Odos Nušal 
jimai, N e r x 
Ligos, Abeln 
Silpnumą 

----- n. Skilvio/ I ia’ 
ir Mėšlažarnes Ligos, Nervų * 
girnas bei Reumatiiki 3^® 
mal.-------------------------- * • »

Kvėpuojamųjų Kanalų ir f 
ligos yja sėkmingai gydpmos 
joviškais, moksliškais būdais.

X-Spinduliai, Kraujo Ištyr 
Laboratoriniai Tyrimai, Sei 
bei čiepų IŠmirkštimal.

' Prieinama, , 
Sąlygos pagal jūsų išgalę 

Ištyrimas ir Patarimas Velti 
Kalbame lietuviškai

DR. ZINS
h0EAST16thST.N.T
Tarp 4th Ave. ir Irving Plac 

įsisteigęs 25 metai 
Valandos—9 AM. iki 8 PM.: 

o Sekmadieniais 9 AM. iki 4 F

SKAITYKIT IR PLATI 
KIT “LAISVĘ”

NOTARY 
PUBLIC

Prieš Republic Teatrą 
i

TEL. STAGG 
2-5043

INC.

Pranešame, kad mūsų kainos yia 
žymiai nupigintos ant visko.

Plhukų Kirpimas Moterims. Taip
gi Finger Wave Arba Marcei 35c.

Permanent waves nuo ?5.t)0 iki 
$9.00. Patarnavimas naujausios 
mados, 1933 metų.

Vyramu nukerpame plaukus ir 
apskutame barzdas už 50c, vai
kams plaukų nukirpimas 25c.

Mūsų darbas yra artistiškas.

Telephone, Evergreen 6-5310

J. GARŠVA 
Graborius (Undertaker)

. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.

MATHEW P. SALLAS 
(BIEL6 USK AS) 
G R A BŪRIUS 

UNDERTAKERS AND EMBALMERS $ 
660 GRAND ST. BROOKLYN. N. V.

MŪSU (STAIGA ATLIEKA SEKANČIUS DARBUS:. . 
MIRUSIUS PARVEŽAM IŠ VISlf ŠALIŲ, IR iš ČIA 
PASIUNČ1AM (. KUR KAM REIKIA. TURIM PRlVATlŠKĄ 
P1RMĄJAI PAGALBAI AMBtlLANSlNį AUTOMOBILIU, 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI ( LIGONINI IR C 
PARVEŽTI. TURIM MOTERĄ MINUSIOMS MOTERIMS / 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM GRA2JĄ VIETĄ SAVO^ 4 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI. *

VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS į MUS, O MES 
KUOGER1AUSIA1 PATARNAUSIM.

MUSU RAŠTINĖ ATDARA DIENĄ IR NAKT^ MUSU 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA. ♦ ’ jr ♦ > ! • ; 4

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

W ii liamsburghe:
Brooklyn, N, Y.252 Berry St., 

f arti Grand Street
Telefonaę Evergreen 6*3959

iki 4 kas dien, seredoms ir subatonu 
iki 7:10 vai. vakarais.

Ofiso valandos nuo 1 
nuo 6

NEDfiUOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto

FLATBUSH OF’ 
į 2220 Arenu 
Kampas E. 2'

■ --
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Forward
t

to a Successful tonierenc
M I •The World’s Fair Incomplete list Shows Many Delegates Coming RUBBY BATES MEETING 

IN PATERSON
.. By Milton Kostin, Chicago.

Do you know that wnere-' me xviumug m ūbautų*, x^cwcixn., xvvvuvovv.,

World’s Fair now stands .about three (Linden, Great Neck, Paterson) a large/number of youth are

Although all the delegates who are coming have not as yet 
where* the registered (we’re deferring to Elizabeth, Newark, Rochester,

miles ^long the lake front and about 
a mile in width, was once under 
water? They used a system of 
pumps to fill it in, this threw many 
workers out of jobs instead of giv
ing them shorter hours, and they 
paid small wages to the workers who 

. , put'the pipes together. (Progress in 
Wage Cutting).

On the Fair grounds they show 
you the progress they made in build- 

' . ings and ^machinery and inventions 
and science and in every field, in- 

• ~ eluding warfare. They even give 
exhibits of how they are going to 
kill each other in the next war.

They show you how to clothe 
yourself and what to eat and where 
to live but they don’t tell you how 
you can eat or where you can • live 

..if you have no job.
Chicago—<the city of 100 years of 

progress, where they have thousands 
of jobless walking the streets, they 
shoot workers if they demonstrate 
against their conditions, where they 
beat teachers if they demonstrate 
to demand their pay, where they 
have child labor. Not much progress 
for the workers.

Although the bosses have' made 
progress in beating the workers 
harder and making the Morgans and 
Insulls richer, I can tell you of the 
progress the workers have made in 
organizing. The Pioneers have 
jumped frorii a few hundred mem
bers to many thousands/ and they 
have ten Jewish schools and a Jew
ish High School and 1 
school.,In the May 1st Parade, some 
comrades who counted the children 

a r said there were about 8,500 in the 
children’s 
with their^ mass organization, 
there were more. 7 *
comrades have also issued a weekly 
paper, called “The Worker’s Voice.”

* Our Century of Progress is the 
Progress of the working class, and 
we’ll have our World’s Fair after the 
Revolution. '

isection. Some marched 
, so 

In Chicago the

Philadelphia’s Answer to the 
National Youth Conference

Philadelphia iff not asleep in pre
paring fori the Youth Conference. 
While shadowing obout Philadelphia 

---- 1 have found that at least five de- 
7’*' legates are ready to attend the, Con

ference. Lyros Chorus is putting ail 
its energy in sending three delegates 

• to the Confjehence. They are collect- 
ing money Jn cans to send the dele- 

' gates to the Conference. The LDS, 
. ;---I. heard,~ is. Sending one delegate, arid

; the Branch of the Women Organizą- 
- — tion is sending5 another. Many other 

organizations are preparing to send 
their youth. They will be ready to 
answer’ the roll call of “All hęre, at 
the Picric.” They are looking for
ward to a friendly reseption by 
the New York Youth. All-strength 
to the Youth Conference,

• ' . ■*.

Let... us see many representatives

sure to attend this youth conference; July 3, 1933. Laisve Hall 
will be the Scene of a mass of “ youth gathered together for 
the main purpose of discussing youth problems found in our 
movement and a way out of these perplexing questions and 
situations that confront us.

Chicago will send 24 delegates and the truck that, is bear
ing them already to the conference will stop at principal ci
ties and pick up more delegates from Cleveland, Detroit, etc. 
The Chicago delegation will stop at Scranton, July 1, 1933, 
for a mass youth meeting where the delegates will speak and 
a musical program arranged. Scranton will witness for the 
first time in its history a large youth mass meeting and an 
enthusiastic one at that. The meeting will be held at D’Aqui
no Hall, Providence Road. It begins at 8 o’clock. All youth, 
mobilize to greet our Chicago delegates!

’The following delegates are 
coming to the conference: 
Joseph Chesna, LDS 112 br.

Chicago 111.
Anna Žade, LDS Y. B. 130, 

Chicago, Ill.
v

Helen Vaicichpnis, LDS Y. B. 
/ 130 Chicago ,11L 

Anne Shimkus, Kanklių Miš- 
j rus Choras, Chicago, 111. 
One Comrade (name not giv
en )Kankliiį Mišrus Ch. Chic. 

■Evelyn Slopik, ALDLD 13 br.
Easton, Pa. 

Ukrainian Stella Abakan, ALDLD 13 br., 
Easton, Pa.

i Charles Sil wick, ALDLD 13
I br. Easton, Pa.
Walter Stanchus, Jr*, LDS 51 

br. Easton, Pa.
Helen Stadulnikas, Laisve’s ~ 

Choras,t So. Boston, .Mass.
ilijos Choras, 
Waterbury, Conn.

Josephine Plitnikiute, Laisve’s 
Choras, Hartford, Conh* 

Birute Ramoskiute, Laisve’s ' 
Choras, Hartford, Conn.

F. Rem^enchius, Vilijos
Choras, New Britain, Conn. 

Barauskiufe, Vilijos ChoT.aft, 
Waterbury, Conn.

Olga Remeika, Laisve’s ChO-. 
ras, So. Boston, Mass.v

Olga Shukis, Laisve’s Ch'oriid/ 
So. Boston, Mass,

Helen Žukauskas, LDSA, /. / 
So. BostoĄ,

S
Chot^^į/

Tamošaitis, Vilijos

C. Strauss

Al Malesh, LDS Y. B.
;; Roseland, Chicago 

Chuck Apolskis, LDS Y. B.
f Roseland, Chicago, Ill.

Estelle Tryonis, LDS Y. B.,
. Brighton Park, Chicago 

Frank Gurvella, LDS Y. B.
Brighton Park, Chicago 

Stan. Palesę, LDS Y. B.
Brighton Park, Chicago 

Adele Simon, ALDLD, 190 br., 
Ą . • Clevelanji, Ohio

Al Skupas, ALDLD 190 br., 
Cleveland, Ohio 

John Klimas, ALDLD 190 br.
( ' Cleveland ,Ohio

Joe Valenta, ALDLD 190 br, 
Cleveland,v Ohio 

Mildred Rugieniute, LDSA 1
Apškr., Brooklyn, N. Y, 

M. Ataciute, LDSA 1 Apskr., 
’ ; .Brooklyn, NAY.

A. Bakaniute, LDSA 1 Apskr/ 
“ _ .Brooklyn, N. Y. 

Al. Jukelis, Roseland. Choras, 
; Chicago, Ilk

Another“ Comrade (name not 
given) Roseland. Ch., Chicago 
Aimė StreBack, LDSĄ, , 

/Clevetimd vOhįo 
Alex Santon, LDS Y, Cluh,'

- Baltimore^ Majįyla'ntk 
lOi KarRo;

By Adele Bimba
A mass meeting, at which Ruby 

Bates was present, was/ held in Pa
terson a couple weeks ago.

Mrs. Janiri- Patterson, mother of 
Heywood Patterson, Was the first 
speaker. She asked the workers to 
organize and save hex* boy, Hey- 
Wood and the others, from the 
vicious lynchers of the South. .She 
also told of the terrible conditions 
down South, of the race prejudice^ - 
etc. In her own words Alabama la 
the “lowdarndest state in the world?* 
Amid a thunder of applause s|ie 
ended.,

Richard B. Moore, a member of * 
the National Committee of .. the 
I.L.D., which has saved the nine ~ 
Scottsboro boys, thus far, is one of » 
the best, one of the most convincing 
speakers I have ever 'heard He 
spoke in such a way that every Body 
listened without pioving. He - de
manded the unconditional release of 
the Scottsboro boys. •*-' *

After Moore, Ruby Bates, the 
young, white, girl, who was one of 
the alleged victims and who _tęsti- .. 
fiėd against the nine negro boys, but.^ 
who, in the last trial, defied the 
race prejudiced lynchers of the South 
at the risk of her life, told about 
and exposed the whole frame-up. < 
charge of rape against the nine < 
boys. She proved beyond a doubt 
that those-youths are innocent,, and 
could not and did not harm them! 
She finished with a .call to the 
workers to organize and fight' for 
the freedom of the innocent ninu 
Scottsboro boys. T/.'..’

Keep Your Eyes Open! A 
Series of Articles on Swim
ming will be Featured in ou’’ 
Youth Section Every Wed 
Watch for ‘Stroke by Strok 
by George Ved^is who 
iio Poor Swimmer Hint Į

Those who have any c 
tions on swimming or on . 
they oan improve their str< 
Write in to the youth seci 
George who’ iOLDC expert 
swimmer With -the Arne 
Crawl /will .W rwiillng tc

' fewpr '

come from the different cities of • 
the United States. < /
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u marks the day when we started our membership 
a*- which' will last for. three months until' September 15.-^ 

is true that a number of youth branches have -grown rajiid- 
yrbut to speed up the work of building new youth branches,. 

X£ęruiting new members* we are. launching a membership 
drive which has for its goal? five new youth branches aiid< as 
many new members as possible* ' /
~Tffmake if easier for us to build and work ahead the Exe- 

..cutive Board has reduced the initiation fees to a* very lbw 
'SuffF’during the drive. The fees are as follows: for $150-in- 
surance—25c initiation; $300' insurance—75c‘ initiation; $600 
insurance—-$1.00 initiation; $1,000” insurance—$1.25 initia
tion* It is an exceptional offer-that even aę unemployed 

. - vnįfrth can pay. Each LDS member can take advantage^and 
go right ahead and draw in new members. Some youth 
branches whose cities were hard hit by-unempioyment will 

this, an excellent opportunity to’get” 'in plenty of new 
"members. T” -

•The Executive Board will also consider~grving prizes to the 
; branches who draw in the most members. Prizes may be 

given in form of cash, for whatever sports equipment the win
ning branches need. Keep your eyes open. We shall an
nounce the results as soon as the Executive Board meets.

Not only,the older yoūtft, branched'will* have the chance to 
geb to the tau* with new members, but also the new branches. 

. Peoria, Kenosha, Waterbury Philadelphia,. Pittsburgh, and 
/ Scranton may soon have youth branches! And don’t forgęt 

thąt every new member will count in the drive!
It may not be possible to get some youth into the LDS it

self, If the youth branch cannot make the member a full 
LDS-member ,it can draw him into the sports section. The 
branches getting the most sports members will receive honor
able mention.
£ We have twelve branches now. How about some chal- 
enges from these branches? To speed up the work <and to 
njęct a lj|tle competition we want to hear each branch chal- 
enge another! .

EDS Members! Here is our opportunity to show the adults 
>at the youth are ready to go! Let us hear from your branch 
•w many members you. haye set as a quota! Send in your 

/ avenge! ų
Forward to the. Fulfillment of our Quota!
Fivo. Naw Youth Branche^Jby September 15th!
Ą. Youth’ Member for Every Adult Member!
pngLive thą.Comradftly.Spirit of the LDS Youth Branches! 
fail the LDS Youth! To. the Top with New Members! 
orwardk to the Growth of the LDS Youth Branches!

«* Bertha Fulton,
Alda Kairys, 
Adele Vasil,

__ ....... Lillian Zutra,
v Nancy Navikas.

’ON CHORUS

■ < . ' . » / _ .■«-*»:

AN&EARS QF SO* jaws, by eating can^y just when, it’s 
arasetime to start ‘/singing, has-been. 

• . ; , - ; practięed at^the rehęarsals recently.
“““■““* / We sa.w bur petite , alto comparing

ankle socks wi|h oiit instructor. Aw 
qvdt iVrri- -y;• ,.y ...... ■ -. - :

We a-fiiie Argumen-
tfcę rc&narsaU 

'i^t this done at 
rat you v 
itor has^sdch \ 

Hs;

rb

Yi

?:>-

*

I us 
. . , . , conir: 
edp-theatri-

r on/th^ JWtove;
. * Cpnftfedc jfr JRomikaitt?' writes t 

■ the con

growjng'/very fast.
abohf njnę-

A-

Read the statement of the EDS Youth; Committee and/then 
get busy! In our exciting race for getting in’ the most mem
bers we should hear a few challeriges from our hefty and not- 
so4iefty youth branches. Pick out your size youth branch or 
one that you happen to feel a little grudge against in the way 
of: winning and losing several ball games, and . go ahead and 
challenge it. Brooklyn, who suffered a defeat at the hands 
of the Elizabeths youth branch in baseball is getting up at the 
count of nine for another round. And this round decides the 
better branch! Brooklyn feels that if can, draw in more mem- 
bers than, any other branch I Anyone who contests that state
ment must send in,their challenge!

There are branches that pretty well matched as far as 
strength goes, but a few uneven matches such as Brighton 
Čark against New Haven (with my money on Brighton Park, . 
a new branch )will liven things up a bit. You will see that 
the new branches that are up-and-coming are going to put 
the old branches to shame. Ohl You say I am wrong? Prove 
it. SEND IN YOUR^HALEĘNGĘ!

o

WORCESTER AIDO 
CHORUS NEWS

Well, members, I’m very glad to 
see ^that I have created a little bit 
of interest within the chorus. I see 
D— ha? written a bit of news and 
I hear others have done the same.

Well, well, Popeye, came to re
hearsal! It’s about time! We hope 
you’ll -stay with us for good; how 
about it, Popeye?

i
i 
i

Well, members, our “qorrespond- 
ente” was right; she said “One of 
Us doesn’t own the rights to the 
English page. You all can write” 
If I remember correctly ,in,my first 
contribution to this column I asked 
all of you to write, so please don’t 
think that I own this column. When 
I see your Writing/ I’ll know that 
I really have done something to 
awaken the pen hands of the chorus. 
Now; once again, I urge you all to 
write,*

Our wrestling jjass writes from 
Chicago Jn the Vilnis. The heading 
is Worcester, Mass.* We wonder if 
he was awake when he was writing 
or forgot himself and let it go; any
way I was surprised! to see a cor
respondence from Worcester by a 
man in Chicago. He tells us how 
many members we got in our mem
bership drive, and other news.

One of Us.

A Working Woman
By Frances Barauskas- 

am a working wornahx / V 
work for something to>^at/ / 
work to feed my.childrerK

And buy shoes for their fee|.
I work to fight starvation, 
Andi in the shops I sweat.
I tire myself; out daily 
Continually fighting death.
My husband <is now. out of work;.
I soon will join him, , too.
But I won’t be the only/one. 
Take heed! It may be ynu!
We all can stop unemployment 
By organizing quickly and strongly. 
And fight the bosses in the shops 
From treating us all wrongly.

/The bosses will then turn yellow, 
And shall be forced to give our ' 

wishes.
For before a strong, fighting union 
They flee like frightened fishes.

GOSSIP FROM WILKES
BARRE AIDO CHORAS

THE LETTER BOX
Dear fcomrade,

I have* tried my best in. collect
ing for the school fund and have 
succeeded in getting five dollar?; 
.($5.00) which I am Sending over 
with my father.

As. yet -I am undecided whether 
I shalf join the youth’s school and 
as soon as I am positive, I will 
send you" word. < / *
> /Sincerely yours/

/ • Aileliiie Chelus. ",

Now, man and wife, . Professor < 
Zdaniute and Vittie Udentavich are ’ ) 
said to be settled happily im-their 
home in Shenandoah. Although I 
am only a ‘Pest’ I; .wish them the 
best of luck and happiness, .......

Seems to me that the ^ęddipg 
bells will ring soon again in the 
Aido Choras. Right, Florence?

Now, that Dot’s married I won
der. whom Nancy’ll take for a com
panion a girl or fellow ? I wonder ? ? 
Keep. your eyes opened. -< • - -

What’s the matter with you, top, 
Tony and Bernie ? Why not mingle'- , 
more with the crowd ? į . .

It wasn’t a bad idea to mark Ro- 
spljaį and Irene absent from Chorįi? . . 
practice aftęr thęy sat in the back 
.talking all evening. . , ’ '

And Bruno your reason for leaving 
chorus practice a few minutes, after 
Florence every intermission may fool 
the Professor but not the ‘Pest’. — • - 
Watch those two folic?. į 4

Nancy,:,^hyr<iiID!$w.tiy. and. get y'4ur— -f- 
girl^ friericr in yellow to join ,
cKpir'l’m sure •shę’d'be.wetepmed.lx •

thę Pest.] ■
\ ...................... ... .............................. ’’■ ?

Apd it’s True! p ' 
EDiTQRt-r-“Do you know how. to ton * - * 

L’ u .n^gpaper?’’

^^>X-“Well, I’ll try. you. I,
g/ guCĮBį you’ve had experience.” 
d YClw-'/“Comrade, arę you growing 
ĮįĮt; - taliėnr AIL tha-time ?” 
b' GĘ0RGE—“No, why dcr you ask ?..
I- . I YGl<er*/“Cauae - the top of your head

«____

»*•
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„r aS usual.
.. nen Nancy visited Grand Rapids, 

... D. l as I mentioned previously? she told 
xiucn captain selected , the clubdf the Mid-Western Youth 

vueir own teams. - So far there has * 
not oeen much activity displayed 
and the campaign is .io .end Jto 
SO. The captains and also the me!

• bers must sit up arid,show -softie - -___
actiori. We need new'members wholly, Tony Wanas^and Eddie Shatkus. 
will help in the organization of our j We wish these (comrades a success
club and who will be really active. į ful journey and\ we know that they

Conference which ,is to be in Chi
cago, June 26. After this conference 
there will be a National Youththe campaign is.end June there will ber a National Youth 

’Hie captains and also the meiTr- ^Conference in Brooklyn, July 3, 1933.
some Two delegates į wore selected name-

club and who will be really active, i ful journey ancft we know that they 
The only way we can get these | will bring back an interesting ac- 
members is by scouting around and count of the conference. We great
telling our friends about the club. 1 ly appreciate the donations from 'the 
Do not let one failure stop you from 'organizations and we also wish- to 
greater efforts. The dues are only thank the friends who donated at/ the 
5c and this surely should be an in- 'Cooperative Picnic. We nave about 

$11.00 and there are still seme or
ganizations who will probably do
nate. This is the first conference 
of its kind and we want to make 

back it

ducement to Grand Rapids youth to 
r join. Membership cards have al- 
i ready been obtained.

Sports. Activities
The Comets have shown a great 

deal of interest in sports and are 
having indoor baseball practice every 
Monday, Tuesday ,and Friday. The 1 
boys show a much better record of 
attendance. Tillie ,the sports di- 1 
rector, has' repeatedly asked the girls 1 
to ’ attend more regularly. What is ! 
the matter, girls? You’re not going 
to let the boys get a better re- ! 
putation for attendance, are you ? 
Now, let’s see more of you out there 
from now on. Show some of the 
enthusiasm that was witnessed at 
first. There are only a few who 
are holding out on us and they are 
the ones who are preventing the 
sports director from assigning the 
girls definite positions on the team.

The tennis tournament started. in 
the early part of June is not pro
gressing as rapidly as it should be. 
Too long a time elapsed between 
Hiatches. Don’t fall down on your 
job. Keep the tournament moving 
rapidly. We have only until July 
Idve up to your name, Comets!

’ Wall, well, a big cheer for our 
bide. The boys came out victorious 
in the game ■ played against the 
Cardinians, Sunday, June 18 at the 
Workers’ Cooperative Picnic. The 
score was 15 to 4. The battery, con- j 
sisted of Arnold, Varnas, and ' Phil- j 
lips o nthe Comets’ side and Margo
lis, ' Šulo L. and Šulo H. on the other, 
in the 4th and 6th innings 
Home runs were made by 
Arnold in the 6th inning.
me, that certainly was some 
and what a pitcher!

it a huge success. Let’s all 
up to our utmost ability.'

B. G.
you areEditor’s Note — Comrade, 

i not clear what conference you ate 
preparing for—the Mid-Western 

i Youth Conference or the National 
Lithuanian Youth Conference. It is 

Į just as important that you send 
■ delegates to the National Youth Con
ference. I personally would like to 

! see your organization represented as 
I was present when you first formed 
your club and I feel you would learn 
a lot at the conference and would 
help plan the future work.

We’d Like to Hear From
The Pittsburgh Youth Branch.
Chuck Apolskis.
Brooklyn,. Connecticut.
Edward' Miller, Rochester .

Won’t You Write?

DETROIT AIDO CHORUS

Social Activities

and by 
Phillips 
Believe 
game-

Our social activities have not been

Diary of an Aido Chorus mem
ber: Stmday, June 11—went to Ser
žas and met the gang t^here. We 
all had a .wonderfull time swimming. 
Bernice certainly looks nice in her 
“comng-cutZ^ swimming suit. Many 
beautiful /dives were,/ executed. I 
especially liked to see Al L. do the 
Swan Dive. The two inseperable 
couples were present and believe me 
the smaller pair are doing as well 
as ever.

Friday, June 16: I> was one of the 
few that attended Chorus practice. 
I guess we were all surprised to see 
Ann P. at practice—she certainly 
stayed away -long enough. What’s 
wrong with the rest of the members ?

it c.psts muon /
„M,. this is one field of activity ; se.Jrch fbr enemies *»»
one can’t miss seeing here in, the ' Union. They carry out secret in
Soviet Union. Every factory and , structions thru which many serious 
every place'of woric carries out var-' problems dre solved. But as we 
ious sorts of activities. Every place know the YCL is internationally a 
is combined into a club together with leader of the proletariat youth.
a Red Army Section. In. this club j T have come to the Soviet Union 
there is a wallpaper which is very and am studying in a Technicum. 
interestingly made up. In every club There one can really see the Soyiet 
there are Mušical Groups, Physical atmosphere among the students. It 
Culture Groups, Dramatics, Political, is a very interesting life to live in 
Literature, and also Army Groups this period of building Socialism in 
which study various ways and means the Soviet Union.
of the Red Army. All these activities You, I am sure are quite-interested 
our proletariat can participate in, in hearing about our hall of the

* " Red Army and Navy in Kiev. Every 
free day we always go up to this 
hall. Here in this place you see a 
whole hall of Soviet youth, the spi
rit of the Soviet youth. The most 
interesting concerts and evenings are 
given at this hall. They have the 
Concert Hall, a Gym, a shooting gal-

enemies

But as we

and these are taken care of by the 
Soviets.. To every factory is con
nected a hospital which takes care 
of its workers, and if they find any 
workers who need to be cured, they 
send them to the necessary places.

It is very interesting to note that 
in every factory there are nurseries - - - - _
and kindergardens where the women le^y where, workers learn the use of 
workers may leave their children and 
be sure they will be taken care of.

For two weeks every worker re
ceives a vacation with pay. And in 
industrial places the workers get 
a vacation for a whole month, and 
they build themselves up so when 
they return to work they will return 
with new fiery spirit to fulfil their 
plan.

j The important work of educating 
and leading the workers while build
ing their aim to Socialism is led by 
the CP and Komsomol. What work 
does the Komsomol (YCL) carry 
out? The work is not at all the sort 

j in America, but more concrete. They 
! organize -Socialist competition among 
the

firearms, libraries, wallpapers, etc. 
The most interesting thing .is to 
talk to the Army. They are so well 
educated, so culturally developed 
that one can discuss for hours with 
them and think it was only a Second.

Scarlet banners are decorated over 
the whole‘house, and everything 'you 
see shows the freedom the Proleta
riat has won. ,

As a member of the Soviet Kom
somol and a former of the YPA I 
pledge to carry ou£ any instructions 
you comrades would like to give, 
and with Bolshevik greetings to all 
your members,

I am your Comrade,
Mollie Nemerowsky.workers in the factories, etc.

vur ovuai ctwivjiuico nave not oeen i t’ivub avovvx vuv mviuwio .
numerous as yet. We'have had two We can’t have such rehearsals all i 
little socials and at one of these we through the summer. |

Roosevelt’s Army Going to Camp
Scene of a group of unemployed youth who were ‘lucky’" enough 
to get a job at one of Roosevelt’s labor camps. The youth will 

be rounded up and used, for the next world war which is 
rapidly approaching

had the opportunity of having Nan
cy Navikas, from Chicago as our

Friday, June 23: There . was no j
j chorus rehearsal because only 14 1 for; the American waltz was to be 

given first. I dicL^not get a chance 
Ito get the named pf" the couple that 
i won but they sure danced nice, 
j Bernice Price and Mr. Gonipron were į 
the champs of the Lithuanian waltz.

j It was a close call between Bernice 
and b^r partner, and Mr. Gudaitis

1 and his daughter. Boy ,did we have 
j the “gaspadorius” and the “gaspar 
I dine” for this picnic. They were i 
i none other than Serviet Gugas and , 
1 Mrs. Astrauskiene. I bet Ruthie Was i 
jealous. Don’t get too downhearted 
about it. Next time we’ll put you

I in your mother’s place.

guest. We greatly enjoyed having members showed up. We held a 
her with us and we certainly hope 'j short meeting and discussed some of Laisves Picnic
she will be with us again. The two 
socials were not as successful as we 
hoped they would.be. At the last 
social . some members -were rather 
bored. It-is never possible to please 
evferyone but a goodly number can 
be satisfied. The Comets must sho"’ 
a much more friendly attitude to
ward .each other. Furthermore it is 
the duty of the social committee to 
keep the evening lively and interest
ing. Oh, yes! I want to tell you 
a little secret. One of the members 
of the social committee delighted me 
with these news: A Weinnie Roast 
is in the air, folks. Now don’t rush 
me. One at a time, please. No, I 
don’t know when the affair is to be, 
but I wanted to prepare you for a

At any rate the 
,and later I’ll give 

Be on your toes,

pleasant surprise, 
date is very near 
you more details. 
Comets!

ActivitiesCultural
Up to now the Comets have not 

had any cultural doings, but for 
.Wednesday Juhe 28, the Cultural

• ’ :■ ■ L ;• #7

the things that shoud be. brought 
up at our meeting. At our last 
meeting the majority voted for hav
ing practice once a week through 

i the summer.. Our secretary was 
, against that—she hasn’t missed one 
practice. Our president was so 

. hothy for it—he hasn’t been to the 
■ last two practices ,and the teacher’s 
pay is still unsettled. Seems likę 
the president is making a Jot of 
“hulabaloo” over nothing. I think 
he should talk less and work much 
more.

Saturday, June 24: The chorus 
1 gave their first moonlight picnic to
gether with the youth branch of the 
LDS. The day was šorį of cloudy 
and it was announced over the radio 

I that showers were predicted for the 
• evening. Got to the picnic and saw 
that only a few of the . chorus/., re
gulars were there. Then aboyl 10 
o’clock the crowd stąrted to . gather. 
There were sure few old folks and 
quite a large, number- of youth. 
Everyone was waiting for the Waltz- 
ing contest. At twelve thirty our 
president announced that the prize

- Two Dance Orchestras

Lil has a job as a waitress and 
right near our hall! Do you serve 
any free meals any time ? If you 
do, dortt’ forget to tell me and I’ll 
surely be present.

Serve is a printer but it is just 
a temporary job. Now if .Ruthie 
could get some work, (heard she’s 
a good typist) well...I bet those 
two would never look at us.

Here’s hoping your work keeps up 
and I hope the rest of us depression 
-struck members get some work, too*.

; . . Aisha"?

Baseball Games Between 
LDS Teams „

Games andSports
Youth from All Parts of the 
į United States
Don’t Forget to be at Ulmer 

Park, July 2, 1933.
The Navy plans to build 32 new 

ships foj war.'* 290 airplanes will 
go with the ships.

Ford Co. reports $303,550,000 cash 
in its treasury.

Hitler outlawed the Social-Demo
cratic, Party because’of the growing 
militancy of the rank-and-file work
era ,and not because of the leaders 
who have betrayed the workers 
Hitler.■’^<7

to

—... -
'24/

would.be


. .. -t;'
ion -we shall 
sports Ieadęrs: 
only, lecture on sportą bu> ^h^ 
will teach ; ''UAt'-‘ 
game$.. and 
school; itself. Ajfter tjięrcf^ą^ 
es that will be fin the morh^ 
ing the whole student grotty,> 
will* be. taken, in a-truck to th^ 
beach, a park fdr sports, or 
sight-seeing. Various, places, 
of interest will be cqyenedr 
such as the Bowery, „ Roose- 
veltvilles, zoos, newspaper 
plants, Stock Exchange, Fe-_ 
deral Reserve Buildings, etc.

At night study groups will 
be arranged sq that the; an^ody^r praise.' 
groups of students will be | 
able to prepare for the next.y°w heard of our new project? A 
lesson- and also read what-' , . A lately ^the- Baltimore breast-stroke
ever literature he wants. - A champ who .has ,won numerous re- 
library is, being, prepared* with : wards.

' At out last meeting six new mem- 
_ T . , , - bers were added tp our fold. We

of the j books, Lenin S works, Marx-S have . decided to. have another hike.
— books, etč. į We’ve, also decided to be on top in

ing. the youth also.
A £1

ip the near futui^. forJ fhe election

uanian Youth Cohferencei We ex-

Those yoaths tj^at have not 
registered: fon ihą youth sum? 

■|J»eę training. Sohool should do 
so. pow as the time is becom
ing shorter ąndt ąoon it will, 
fee impossible to joinv Those 
that; ha^e already joined 
shouldimmediately >send in. 
their, initiation fee. “

Comrade Grad, who is qne 
of the bes£ teachers in the 
Young Communist League will 
teach poljtįeaj economy and 
teach it from a working class 
viewpoint; He will clear up 
in- th.e minds of every student 
just what are wages, capital, 
where profits come from *,etc. 
He will also lecture and have 
discussions and, answers after, 
on special youth, problems— 
the conditions of the working 
youth, the students ,the un~j 
employed youth, the cultural | popular revolutionary story ' 
and social aspects < 
working youths’ activities — 
Lenin’s famous speeches on 
the youth, etc.

.■.■best hwo
'aSį0W' ■■ "'■
Hello, Everybody

W-r. .

\ u

The first instrument 
those hiade solely for the purpose . 
of beating out a rythm. The later 
ones were.uaed for sustaining tones

< ssffft" šTmpie melodies. It is amazing 
how well-made some of these in- ♦ 
struments are, considering their, 
makers who were otherwise very

• rude,
The following summary is made as 

briefly as possible so as to give an 
Jdea of the early instruments.

Clappers made of wood or bone- 
(human bones being no, exception) 
were innumerable. Rattles made of 
human skull filled with shells or 
pebbles were used everywhere.

Excavations brought forth castan
ets made of metal; gongs made of 
stone, wood, or metal; drums and 
tambourines made of skins streched 
over hollowed; pieces of wood. The 
drums have been used to convey^ 
messages and signals, this practice 
still existing, in the lešs civilized^ 
pąjts'of thę world.

. Another, interesting, instrument ip,- 
the African, ipąriinba. This; is like? 
our present xylophone, (those of you-, 
who listen to the radio are niost

, likely, acquainted with the marimbą
! banda). . ;

pedal meeting- wilb-be called „ Wjg;
..J near futu«.’or“the election. **J**.««I. ’tone, ■ 

of delegates, for The National Lith. ' 
uaman Youth Conference, We ex
pect at le^st. six: froią our
organization!

Editor’s Note:;- Congratulations! 
You are,doing fine! How about get
ting a few (at least) new: mem
bers into thę LDS itself. . Then you 
would become a, full-fledged youth 
branch of the LDS. I thought Joe 
Kunigonis was going to join. How 
about, i^, Jpe? Besit regards, to 
Ruthie! 1)11 write soon; you should 
join the LD$, too. .

sports apd or^ntze is,^9ie„ ..^rkof-Zirpm-
if competition ip th.q J^S?reWydj. - A4M- +k "u ^rmself. Ours, has just started

/r„ ;• .the 
ftp red uc in g 
started re

cently <80 this is. my first irisif. to: 
mtr'^apef,. Hope you lįke
goes! ' / ’ '4 ■ , !

1 'Wh^te can you Eave a good time 
Saturday- evening, at 7:30 P. M., July 
I'StT.,' ,l Comę/down', to our youth 
brąncli \ąt, 726 W!. Baltimore Street. 
Cpffie over, have a good time,dancer 
and have ^refreshments.,. D<m$r fbr- 
get^o bring your friends, The ihu-

Lithuanian Youth’ 
Orchestrą' ..

I’ll say the Baltimore Youth 
Branch: is not asleep. Wę’ve just 
been organized two months and we 
have a six piece orchestra worthy of, 

We have a rip- 
j roaring, ,indoor' ball team, and have

Comrades! This wonderful' *“» J*1*™--**«•♦» are bu’y he|P- 
opportunity will be only for;

A very experienced, com- the lucky few who take ad^.
« •«<■«! ' 1 St * « • A A •

ian art giving every youth a 
basic knpwledge and equip
ment of the subject so that it 
can be used in the. chorus, 
work; and; whatever cultural; 
and att activities the youth 
organizations will ,take up. 
How to lead a chorus Jiow to 
make skits, the difference be
tween proletarian art and 
bourgeois art, and a number^

Į of other phases will be co
vered.

From the Labor Sports Un-

rade will lecture on, proletar- vantage of this, offer imme
diately and> send in their* re
gistration. The initiation fee 
must be paid because the 
teachers and the -food will in
volve expense and finances 
are very short right now.

Make up your mind ,right 
now I Join the youth school 
learn what the workers^ the
ories are! Train yourself to 
be a good Bolshevik ! Get the 
background for your practic
al work.; learn the Communist 
theory.

Many Btefcegątes Expected 
At Conference!

Have You any Bools?
We shall heed certain books for 

the students during the youth 
summer training school. These 
books Willi be. used as; text books 
and will, be taken care of very, 
well by the school.

The Allowing books1 are needed : 
ABC- of Communism, 
Outline of Political Economy, 
Communist Manifesto, 
Teachings of Karl Marx,*. 
Wage, Labor and Capital.
If you have any of tfyese books 

or any good books that are inter
esting and ’ beneficial SEND 
THEM INL.We can’t afford, to 
buy any and we are depending 
Upon the youths for. our support, 
t Lend your book to the Youth 
Summer Training School!

• ' -One Chicago paper had: “Depres
sion Provides Opportunity for Gra-

- duates.” ,..,ru '■ ' t' 4
. ; Opportunity!*—-to pull rickshaws at 
the world’s fair!

» II,if i. i iiij.— III ■—....lir 'i, 

FascistMilitarism

Hitler (sic.) addressing part of his 
Fascist youth forces.- He has used 
the youth, to drown the workers’ 

^struggles in blood .

Bjruta Kaląk^uskąs, LD§A 91; 
br. Msapeth

Enąma Gifciviciute, LDS;
...... . 5, Lowell, Mass.

Four delegates. Aido, Choras;
Wilises Barre, Ęa. 

Twq- del$gat$s, ŠLA,t 
■" Wilke^j^rqr;Pav'
SteVeft Delegates, LDS Y. B. 

■. : ’ "?■..... ...... foookįyn, N.; Y.
Thirteen delegates, Aido Cho

ras, Brooklyn, N. Y.
Two delegates, LDS Y. B.

* Scranton, Pa.
Aldoną Tvanauskiute,

ALDLD, Southbury 
Mildred Yoninis, YCL, 

Nashua, -N. Hampshire 
Anotl>ey < CoiprądąP (name not 
I*., given}'. YCL Nashua, N; *H. 
Arthur Norkus, LDS Y. Club,

- Pittsburgh, Pa.
Albina Boguzas, LDS Y. Club, omy ouccner s' j 
2’ x i’ittsbųrgh,. PA. ja pair of hams.

by tjie mouth and even by the nose 
(try this on you.r flute . sometimes}.

* JĮpms and trunipets of every variety 
were also very commop, •

The history of, the stringed in-, 
strument is ąpąąpąl, in that it de
velops from the primitive bow wM$»* 
was used, for hunting and warfare*, 
The rude harps then psej, wem^ 
shaped like -bows. The strings of . 
these harps were ma4ę. out,, of hajif,, 
animal tissues, plant-fibres, an<j, mp-, 
tai. These instruments are the eatįs 
Ijest ancestors of, the present gropp 
of viols.

If you play an instrument why not 
look up it’s "history ? It’s a. ten to, 
one bet that three-fourths of thę »U- 
strumunt players know nothing. « 
the family histpry of. their instru
ment. ' l ' -į

Nellie Valjnghus. ‘

BROOKLYN AIDO CHORUS 
GOSSIP' r

The nine Scottsboro boys are be
ing flogged daily in their cells. The 
International Labor Defense calls up
on ėyėry worker to protest this vi
cious treatment.

T/tx........

Big iron production touched '22,500 
■|.... \ \ .. . '„.. J

ion while the output of steel reached 
a new record df 20,000 tons. Still 
going upf United States is only pro
ducing 50% of its capacity of steel. 
Still going down!

s£K®7i’'.. • y ■. 4SKĮ1

i

Darn ‘Ęm Both!
I put my money in a sock. 
The sock /ithad a hole;

_ ___ ______ _ ____  I wish now I used a bank
tiS tolly W^utMh the Soviet Un- For I have lost my roll.

I put my money, in the bank,
I wish I’d- used my sock;
For crooked bankers played a prank
And put that bank in hock. . . 7

Nell, ol* gal, ‘way out there jn thp ■ 
Sticks, we await your return, to the 
chorus! (and is that darling mol« 
still as it used to wuz ?).... f 

And Mattie, you have a big he^rt.
(Hiere’s room for ten men!)... ('

Qne of our more athletic basses 
was enlightening a certain fem aš 
to 4he extend* of his physical prowess * 
when ?he UPS an^ says, “yes, youth 
is a wonderful thing ,but 1 it’s A 
shame it has to be wasted on child
ren}! !” ", . L;

And the only bright spot around 
the chorus is the seat of Eddie’s ' 
pants. • - ... ."** *

If there is anyone so 4ow as not 
tq. show up at the National Lithuan
ian Youth Conference ,after having 
signed up - as a delegate—I hereby* 
solemnly swear to personally attend 
to the horsewhipping.*

The basses will now softly croort 
that tender ballad, “Y. and Y. were 
only butcher’s1 sons—but boy, What

I a pttir ui iiuiiio. t
Albertą Sharpenuky, PDS Y. L ’^5 7^’ Laisye’s . Picnfe 

■■■■■ _ has attracted the very greatest num-
7, rittsburgn, Fa. j ^er and the maximum support of

Mildred* Dagilis, LDS Youth ’ the Lithuanian Communists and their 
Branch.’-Hartfoid, Conn.

Mildred Dagilis, LDS Youth

Felix, Rqman, LDS 't'outh: 
Branch, Hartford;. Conp.

Chicago’John Ormąn

FARMER—“Hi, there! What are you 
doing up in my cherry*tree?” 

YOUNGSTER — “Dereks a notice 
down -Here to- keep off de grass/^

vited- all the Lithuanian proletarian 
choruses, 'and although there is no ' 
official competition, between- thesez 
choruses ,there is always an. under
current of friendly competition. and 
proletarian rivalry. »

Aido Chords has never let itself JhS 
beaten- at this affair, nor do 
inW: to weaken this year/ '

' S W’/F*tler* f

.. ;• ' 1




