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Pirmas Lietuvių 

Darbininkų Dienraštis
(First Lithuanian

Workers’ Daily)
Išeina Kasdien, Apart

Sekmadienių

, Atsimenate, Prūseika važinė
jo po Ameriką ir sudėjęs prie 
krūtinės rankas bažijosi, kad 
Brooklyne visas lietuviškas svie
tas eina su skloka. Sakė, kad 
čia komunistai beveik išnyko, 
kad diėnraštis {‘Laisvė” nebetu
ri jokių pasekėjų. Bet štai šio
mis dienomis Visudmenė turėjo 
puikią progą pamatyti Brook- 
lyną, kur jis stovi'. “Klampy-

• nė” turėjo savo pikniką. Gar
sino, kad svieto bus iš visos 
Amerikos. Well, ir suvažiavo. Cavalcanti, vadui monar- 
Dabar pats “Klampynės” admi- i chistų sukilimo, kuris įvyko 
nistratorius Kuodis pripažįsta H rugpjūtį. Kiti 23 su- 
(,5N. G.”, liepos 6 d.), kad viso ! ... 1 f. * . 2. . .
labo “įžangos tikietų parduota kilnno vadai paleisti be bau- 
518.” Gi pelno, verkia Kuodis, SmėS.
likę vos $75! Tai tau ir “ma- —------------------
sės”, ir “audra iš visos Ame- ' e
rikos.” srranfnnn Alkannin

1VI h* I fcies RUGp 7 B[)S TARPTAUTINĖ DIENA
MADRID,' Ispanija. — 

Valdžios prokuroras reika-

. _ jos, Nes Subankhitavo
RĖMIMUI FAŠISTINIO TERORO AUKŲ i

| amerikonų turistų apleidžia 
I Franci ją ir traukia atgal na- 
. mo. Jie subankrutavo, kuo-

Tarptautinis Darbininkų | centracijos stovyklas. Jų

I • x i 0 1* 1 ' I* Fra” [AMERIKOS IMPER. RENGIASI PRIE
KARO, GRŪMOJA GALINGU LAIVYNU

Pernai, girdi, Hillsidėj sklo- 
kos piknikas dar davęs $130 pel
no. Mat, pernai dar vis dau
giau “Klampynė” turėjo pase
kėjų, dar kai kurie Prūseikos- 
Butkaus apgauti pasekėjai ne
matė jų tikro kontr-revoliucinio 
veido. Dabar jie pamatė ir at
simetė nuo sklokos.

imiUrdUkaLXT%eneS A’jsigynilllas gavo manifes-. šeimynos badauja. Reikia 
mirties bausmę geneiolui nuo Tarptautinės Raudo-1 - TmipI v,10.nn-. ‘""I 7" ’.T -- - j

....... -------  nosios Pagelbos komiteto. Į !aS „ge,, Tod<UUgPJU’ raet Amerikos dolerio verte
Manifeste sakoma, kad rug-1 
pjūčio 7 d. bus diena, kurioj 
viso pasaulio revoliuciniai 
darbininkai rinks aukas de-J Apsigynimas rūpinsis šios 
lei sušelpimo Vokietijos fa-1 kampanijos pravedimu čia- 
šistų terorizuojamų darbi-! Amerikoje. Mes, lietuviai 
ninku ir jų šeimynų. Tūks-! darbininkai, turėsime prisi- 
tančiai komunistų ir šiaip ’ dėti prie to svarbaus darbo, 
revoliucinių darbininkų su- Fašizmo teroro aukas turi- 
grūsta į kalėjimus ir kpn- me gelbėti.

j čio 7 d. bus visuotinas aukų nepaprastai nusmuko, 
i rinkimas.

Tarptautinis Darbininkų Ekonominė Konferenci
ja Dar Bus Tęsiama

WASHINGTON. — Kari-i nepaimami. Mes statome 
» laivyno sekretorius ju°s ne del greitumo, bet

Scrantono Alkanąją 
Angliakasių Maršav.

I nio laivyno
Swanson, r e i k a la udamas 
daugiau pinigų del laivyno, 
padarė sekamą pareiškimą:

“Kuomet darbas bus už
baigtas, tai Jungtinių Vals
tijų laivynas bus lygus bile 
kurios šalies laivynui, jeigu 
tik nebus geresnis už visus. 
Mes tikime, kad jis bus ne
nugalimas. Mūsų nauji ar- perialistų didesniu apsigin- 
ba perbudavoti laivai bus klavimu? ‘

O kaip “smunka” komunistai 
ir ‘Laisvė”? Well, mes irgi tu
rėjome pikniką. Tai 
džiausiąs piknikas iš 
šiol buvusių. Sulyg pa 
kietų apskaitoma, kad 
tūkstančio daugi
yo šiemet, negu kada nors pra
eityje. Taip pat ir pelno, nežiū-* 
innt didžiausios bedarbės, dien
raščiui šiemet liko gerokai dau
giau, negu pernai.

buvo di- 
visų iki

SCRANTON, Pa.—Unit
ed Mine Workers of Ameri
ca pirmo distrikto kairioji 
opozicija ir bedarbių tary
bos rengia alkanųjų marša- 
vimą liepos 17 d. Angliaka
siai'ir jų šeimynos reika
laus nuo pavieto valdžios, 
kad jinai suteiktų bedar-

duotų ti- j biams tinkamą pašalpą, su-
ant viso 

publikos bu-

To skirtumo tarpe tų dviejų 
iškilmių' uetfaTėjcr tnemtytt po
nai Prūseikos ir Butkai. To
dėl jie he tik nervuojasi, bet 
(Stačiai durnavoja* Virto des- 
peratais. Savo šlamšto paskuti
niam numeryje begėdiškai me
luoja, būk laike “Laisvės” pik
niko visas Ulmer parkas buvęs 
“permirkęs samagonka ir krau
ju.” Tūkstančiai žmonių pik
nike dalyvavo ir tokių stebuklų 
nematė^Gies jų nebuvo. Tiktai 
proto neuekę prūseikiniai despe- 
ratai gali šitaip bjauriai 
akis meluoti.

stabdytų evikcijas ir apmo
kėtų randą bedarbių šeimy
noms. Maršuotojai išrinks 
delegaciją ir pasiųs į unijos 
distrikto konvenciją, kuri 
įvyks ScrantOne tuo pačiu 
laiku. Delegacija kvies uni
ją prisidėti prie kovos už 
pas&lpį' bbdaVbihfns."?

Pirmas Komunistą Susirinki
mas Tenn. Valstijoj

per

DRG. LITVINOVAS PARYŽIUJE SU PREKYBOS 
REIKALAIS; LAUKIAMA GERŲ REZULTATŲ

PARYŽIUS. — Liepos 6 
d. čionai pribuvo drg. Lit
vinovas, Sovietų Sąjungos 
užsienio reikalų komisaras 
ir Sovietų delegacijos pirmi
ninkas Londono ekonominėj 
konferencijoj. Jo misija 
esanti tame, kad pasitarti 
su Franci j a delei Sprekybos. 
Litvinovą pasitiko Franci-

jos premjeras Daladier ir 
užsienio reikalų ministeris 
Paul Boncour.

Išleistam pareiškime sa
koma, kad pirįnas pasitari
mas buvo draugiškas ir nu
matomas greitas susitaiky
mas įvairiais prekybos rei
kalais.

SUOKALBIS PRIEŠ 13 METAMU

LONDON . — Amerikos 
delegacija griežtai atsisako 
leisti diskusuoti pinigų staJ' 
bilizacijos klausimą, bet taip 
pat priešinasi ekonominės 
konferencijos u ž d a r ymui. 
Pagaliaus susitaikyta, kad 
konferencija bus tęsiama, 
tačiaus senas dienotvarkis 
bus numestas į šalį ir visai 
naujas priimtas. Pinigų Į ja paskelbė darbo sustabdy- 
stabilizacijos ir aukso valiu-1 Sakoma, kad apie 50 

tūkstančių kriaučių išėjo iš 
dirbtuvių. Šio stapidžiaus 
tikslas, pagal unijos vadų 
paskelbimą, yra tame, kad 
išreikalauti darbininkams 
algų pakėlimo ir kad praša-

tos sugrąžinimo klausimas 
nebus diskusuojama.

Bet vargiai kas išeis iš to 
naujo konferencijos suklija
vinio.

Darbininkės Laimėjo

kad atsilaikytų ir priešą nu
galėtų. Jie galės išlaikyti 
didžiausius smūgius be su
žeidimo, ir galės užduoti 
priešui didžiausius smū
gius.”

O tik kelios savaitės atgal 
Genevoje įvyko “nusiginkla
vimo” konferencija. Jinai, 
kaip matome, pasibaigė im-

NEW YORKO KRIAUC1AI VĖL KOVOS LAUKE
NEW YORK, N. Y. — 

Amalgameitų rubsiuvių uni-
linus “sweat shop system.”

Bet kodėl tik “stapidžius” 
(darbo sulaikymas) ? Ko
dėl unija nepaskelbė tikro 
streiko ? Eiliniai darbinin
kai turėtų reikalauti, kad šis 
“stapidžius” būtų paversta į 
streiką, idant privertus bo- 
sus darbininkams algas pa
kelti. i

Jauny Socialist Lyga 13 Negru Nulinčiuota 
Atmetė Bendrą Frontą
Kaip Socialistų Partijos, 

taip Jaunųjų Socįąlistų Ly
gos lyderiai priešingi Ame
rikos darbininkų suvienytai 
kovai prieš kapitalizmą ir 
fašizmą. Du mėnesiai atgal 
Jaunųjų Komunistų Lyga 
pasiūlė Jaunųjų Socialistų 
Lygai sudaryti bendrą fron
tą kovai už bedarbių reika
lus ir prieš fašizmą. Ir iki 
šiol laukė atsakymo. Dabar

ELIZABETH, N. J.—At
lantic Romper kompanijos 
darbininkės sugrįžo į darbą 
po savaitės streiko. Jos ko
vą laimėjo ir privertė savi
ninkus pakelti darbininkėms 
algas ant dvylikos ir pusės 
nuošimčio, taip pat įvesti 44 
vai. darbo savaitės sistemą. 
Laimėjo taip pat teisę pri
klausyti prie unijos.

Per Šešis Mėnesius
Tarptautinis Darbininkų 

Apsigynimas išleido aplink
raštį, kuriame kalba apie 
lynčą Amerikoje. Nurodo
ma, kad per pirmus šešis 
mėnesius šių metų pietinėse 
valstijose nulinčiuota tryli
ka juodveidžių. Į tą skai
čių neįeina policijos užmuš
ti negrai.

T.D.A. šaukia darbinin
kus kovoti prieš šitą kruvi
ną terorą. Kelia obalsį: 
“Mirtis linčininkams.”

NORFOLK, Va.—Čionai Apsigynimo advokatai gins 
tapo suareštuotas, įmestas jaunuolį, kuris suokalbio ke- 
į kalėjimą ir grand džiūrės 
apkaltintas Russell Gordon, j 
13 metų negras vaikas. Jam 
primetama užpuolimas ir iš
žaginimas 33 metų baltos 
moteries, kuri beveik du syk 
augštesnė ir drūtesnė už tą 
vaiką. Jaunuolis sako, kad 
jis niekada tos moteriškės 
nematęs. O ponia Pauline 
Hartman tvirtina, kad kaip, 
tik tas vaikas ją “nuskriau
dė.” Užpuolimas buvęs pa
darytas naktį, didelėj tam
soj. f

Tarptautinio Darbininkų

liu bandomas pasiųsti į elek
tros kėdę.

LUTTRELL, Tenn.—Pir- 
mu sykiu Amerikos istorijo
je čionai komunistai laikė 
masinį farmerių susirinki
mą. Tai buvo skaitlingas 
susirinkimas. ' Farmeriai 
pirmu sykiu išgirdo apie 
komunistų programą ir vei
kimą. Kalbėjo draugai Qar- 
land ir Bragdon.

Prūseika “Klampynėje” 
vuojasi dar ir del to, kad 
pradėjome smarkiai organizuoti 
ir į kovas traukti lietuvių jau
nimą. Nepatinka jam, kad lie
pos 3 d. Brooklyne įvyko toks 
didelis ir entuziastiškas pirmas 
^menkos lietuvių jaunuolių su
važiavimas. Girdi, “šiuo tar
pu jie (komunistai) savo viltį BERLYN.—Hitlerio val-

' ateities remia jaunimo idealiz- džia instruktavo visus laik-
Viskas,' žinoma, gerai, raščius dėti į savo špaltas 

Mes savo viltį remiame jauni- pasikalbėjimus su įvairiais

ner- 
mes

Hitleris Jsakė Laikraščiams 
Meluoti.

mu. Mūsų jauni kovotojai už
ims mūsų vietas, kuomet mes at
sisveikinsime su gyvenimu. Mū
sų jaunimas pradeda įsitraukti 
į kovas. Mes džiaugiamės, mes 
didžiuojamės. Mes dėsinie vi
sas pastangas, kad tas gražus 
jaunimo organizavimo darbas 
eitų pirmyn.

stambiais biznįeriais, kurie 
iš, savo pusės turi tvirtinti, 
kad “laikai eina geryn,” 
kad “gerovė 'jau sugrįžta.” 
Hitleris mano, kad -blofini- 
mo pagelba išgelbės fašiz
mą.

Austrija Protestuoja
VIENA.—Austrijos val

džia oficialiai užprotestavo 
prieš Hitlerio valdžios nau
dojimą radio skleidimui fa
šistinės propagandos Aust
rijoje. Sako, kad fašistai 
drožia spyčius prieš Austri
ją ir ragina gyventojus rem
ti fašistus per radio ir per
leidžia į Austriją.

Nusišovė Eks-Kareivis

VISOMS ALDLD KUOPOMS IR NARIAMS

“Bet*, šaukia renegatas Prū
seika, “juk ateis laikas, kada 
tas jaunimas, labiau subrendęs, 
patirs teisybę apie partiją ir 
jos istoriją.” Ir kas tada bus? 
Ifas tada bus, kada jauni darbi- 

inkai patirs apie tikrą Komu- 
listų Partijos misiją? Mes sa
kome, kad jie stos po tos parti
es vėliava ir kovos prieš bosus 

ir valdžią. Jie jau dabar stoja 
1 kovą tiek, kiek jie gauna pa
birti apie Komunistų Partijos 
•evoliucinę vadovybę klasių ko
joje.

Bet ką sako Prūseika? Tas 
poi’tunistinis liūdnos praeities 
’cierius šaukia, kad tada jau
trias bėgsiąs nuo partijos, ap- 

lisiąs jos vadovybę! Girdi,

jaunimas praregės, kad bimbi- 
nes frazės yra vėju pamuštos.”

Tegul Prūseika laukia. Te
gul jis tiešijasi ta tuščia vilti
mi, kad jauni darbininkai ir 
studentai .bėgs nuo Komunistų 
Partijos. Bet mes jį ir jo ko
legas užtikriname, kad jiems 
prisieis skaudžiai nusivilti. Jie 
neužilgo praregės patys, kad jų 
ta viltis buvo vėju pamušta.

Tas tiesa, kad Prūseika trok
šta to, kad lietuvių jaunimas 
nestotų į kovą, nesiorganizuotų, 
nesiglaustų prie Komunistų 
Partijos vadovybės. Bet nie
kas iš to troškifno neišeis. Mūsų 
jaunuoliai maršuoja ir mar
šuos pirmyn.

Draugai ir Draugės!
(. Apysakų knyga “SPALIS” jau išsiuntinėta vi

soms .kuopoms ir pavieniams nariams. Jeigu kuri 
kuopa gautų perrųažai, , tai 'bus vėliau prisiųsta 
daugiau. ' -

» Centro Komitetas atsikreipja į visus kuopų, sek
retorius ir valdybas, kad šauktų, visus narius į su- r 
sirinkimus, pranešant, kad jie gaus labai naudingą 
knygą. Taipgi prašome, atiduodant knygą “SPA
LIS” išrinkti narių duokles. Kurie neateina į su
sirinkimus, tai reikia nueiti pas juos ir iškolektuo- 
ti duokles.

Jeigu kuri kuopa negautų knygų, tai tuojaus 
praneškite apie tai į centrą.

Anglų kalboje knygos už 1933 metus bus išsiun
tinėtos už savaitės ar kitos, todėl, kuriose kuo
pose yra narių, pageidaujančių gauti anglų kalbo
je knygas ir jeigu valdybos dar nepranešė cent
rui, tai tuojaus tą padarykite,

Primename, kad šiomis • dienomis tilps visa eilė * 
ALDLD suvažiavimo dokumentų: protokolas, re
zoliucijos ir tt. Visi nariai skaitykite juos ir pra- 
veskite gyveniman suvažiavimo nutarimus.

, • D. M. šolomskas. >
ALDLD CK Sekretorius, ( , •

46 Ten Eyck St., Brooklyn, N.; Y.

SEATTLE, Wash. — Čio- sulaukė. Bet Socialistų Ly
nai nusišovė Kenneth C. gos komitetas kvietimą į 
Sharpe, eks-kareivis ir da-( bendrą frontą ne tik atme- 
lyvis pirmam bonų marša- ta, bet dar bjauriai pasmer- 
vime. Nusižudė delei to, kė ir išniekino visus komu- 
kad negalėjo gauti darbo irinistus.
nebepajėgė kovoti prieš ai- Tačiaus vis daugiau ir 
kį. Paliktam rašte prašo, daugiau eilinių jaunų socia- 
kad tėvams nebūtų pranešta (listų stoja už bendrą frontą 
apie tragediją iki jo lavonas ir veikia iš vieno su komu- 
nebus palaidotas. Sako, nistais.
“mano tėvai neturės pinigų 
atvykti į laidotuves.” Shar-| 
pės tėvai gyvena Albertoj, 
Kanadoj.

Japonijos Tikslai
atsi. MANILA. — čionai 

lankė Japonijos imperialis
tų vadas Yasahi. Jis atvirai 
pasakė, kad “Japonija per- 
maža sutalpinimui savo gy
ventojų, ir todėl yra priver
sta jieškoti teritorijų užsie
nyje.”

Pagerinimas Gamyboje 
Išmetė Laukan 300 Dark

EDGEWATER, N. J. čio- 
nai Ford Motor kompanija 
išmetė iš darbo 300 darbi
ninkų. O išmėtė todėl, kad 
įvesta dirbtuvėj nauji page
rinimai ir naują skubinimo 
sistema.

Išmetė iš TDA Už 
Baltąjį Šovinizmą

BOSTON, Mass. — Tarp
tautinio Darbininkų Apsi
gynimo Naujosios Anglijos 
Komitetas praneša, kad iš 
Apsigynimo tapo išmestas 
tūlas Frank Nichols, kaipo 
baltasai šovinistas. Jis pa
reiškęs, kad “visi negrai yra 
sukčiai ir vagys.” Tokiam 
elementui negali būti vietos 
darbininkiškoj organizaci
joj-

Persekioja Žydus
BERLYN.— Breslau

ste įsakyta pavaryti iš dar
bo visus žydus, kurie tarna- žūti ant “chain gang.” Taip 
vo rezortuose prie saugoji- pat draugas Herndonas ne
mo žmonių nuo nuskendimo. 
Berlyne įvairios ligonių ka
sos atstatė iš darbo apie 
1,500 daktarų žydiškos kil- 
męs.

Sovietu Automobilių Lenkty
nes į Azijos Centrą

MASKVA. — Tai bus pir- 
mos tokios žmonijos istori
joj lenktynės, kokias Sovie
tai surengė. Maskvos ir 
Nižni Novgorodo automobi
lių dirbtuvės eina į lenkty
nes. Bus bandoma automo
biliais ir trokais pasiekti 
Karakorum pūšcias, kurios 
randasi Cęntralinėj Azijbj, 
ir kurios randasi už 7 tūks
tančių mylių nuo Maskvos.

mie-

Atmetė Apeliaciją :
ATLANTA, Ga.—Teisėjas 

Wyatt paskelbė savo nuo
sprendį delei jaunuolio An
gelo Herndono apeliacijos. 
Jis nuteistas nuo 18 iki 20 
metų kalėjiman už organi
zavimą bedarbių Georgia 
valstijoje. Naujo teismo ne
duoda. Tas jaunuolis turės

paleidžiamas po kaucija. 
Tarptautinis Darbininkų 
Apsigynimas duoda apelia
ciją į valstijos augščiausį 
teismą.
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‘įl’ie visi, nors ir labai'baisūs ir nenaudėliškį Olšausko Inhlifac Iriirnvanac—Didučio ArnantinAa 
aktai mūs, žinoma, nestebina. Olšauskas mums nėra kokia į ipvlllcld llfiįUjCHdū VmjcL, rMgvHlJlIUb 

ifai išimtis. Tokių Olšauskų dvasiški jos tarpe rasime tųks-!

Vęreitą ketvirtadienį Londono konferencija buvo ma
nomą “pertraukti”, kas, išvertus iš. diplomatinės kalbąs. į 
paprastą, būtų reiškę uždaryti. Bet atėjo geradėja$ Roo
se \ 
tį” ir to pasėkoje nutarta konferenciją dar tęsti. i į

Ttfo būdu konferencija “išgelbėta”, ji tęsis,' Diploma
ta: ir ptisdiplomadiai kalbės ir barsis, bet jie nieko tei^

• gmmo Aegalės nuspręsti, kadangi jau sutarta, neliesti 
di lojų svarbiausių klausimų, būtent, muitų ir pinigų sta- 
bi\ravimo. O kaip tik beveik del šitų dviejų klausimų 
kcnįrenėiją ir buvo sušaukta!

' ■et buržuazinės spaudos korespondentai praneša, kad 
ši į’gis yra padarytas tik tam, idant apgavus pasaulį, 
n- > jštraukimas iš konferencijos dienotvapkio šitų dvie- 
j(, dausimiĮ palieka ją tuščiu kiaušinio lukštu. Konfe- 
rei įja, kaip pripažįsta New Yorko “Times”, dabar vei
ki, tįsiai šiaip taip tęsis dar kelias dienas, o gal ir savai
te. . > Paskui bus pertrauka, o po jos—kita ir taip gražuo- 
ju diplomatai išvažinės kas sau, ir už keletos mėnesių vis
kas ‘bus pamiršta!

bitais žodžiais, tas, ką mes sakėme konferencijai;prasi
dedant, jau pildosi ir pildosi greičiau, negu daugelis ti
kėjosi! Mes nurodėme tuč tuojau, kaip konferencija pra- __ 7 x.____
si ėJĮo, kad ji nieko teigiamo nenuveiks, kadangi į ją at- sais atžvilgiais.
važiavo kapitalistinių kraštų atstovai, kurie bandys vieni I Kas pasidarė su “Social- 
kįtų. lėšomis išsigelbėti iš krizio, į kurį kapitalizmas yra demokratu,” kad 
įsmukęs.

Konferencijoj aiškiai susiblokavo dvi pajėgos. ~ 
ei j a, Lenkija, Hollandija, Italija ir kt. mažesnėsčs, iš vie
nos pusės, ir Jungtinės Valstijos—iš kitos. Kadangi 
Jungtinėm Valstijom pavyko patraukti savon pusėn dvi 
Britanijos Imperijos Dominijas—Kanadą ir Australiją— 
tai, Britanija, bijodama suardyti imperiją, laikosi šito 
bloko.

Kaip greit konferencijos dalyviai išvažinės namon, taip 
grbR prasidės dar karštesnės ekonominės lenktynės ir, to 
pasėkoje, militarinės, o prie to ir karas!

Reikia atsiminti, kad jau dabar, dar delegatams esant 
Londone, Jungtinių Valstijų imperialistai galvatrūkčiais 
ruošiasi į karą, štai laivyno sekretorius Mr. Swanson, 
pareikalavo dar $140,000,000.00 “pagerinimui” karinio 
laivyno. Podraug jis pareiškė, kad “mūsų” laivynas bū
siąs padarytas^ stipriausias pasaulyj!

Franci j a sakys tą patį. Anglija netylės. Kitos impe
rialistinės šalys — eis paskui, bandydamos lenktyniuoti. 
Tas viskas tai vis logiška išdava įdūkusio ekonominio 
lenktyniavimosi tarpe kapitalistinių kraštų!

Tiktai viena Sovietų Sąjunga, kurios nusistatymas yra 
taikos nusistatymas, nuvykusi į Londono konferenciją, 
padarė ištisą eilę didelių laimėjimų. Jos delegacija pasi
rašė net su dešimčių kraštų nepuolimo sutartis ir turėjo 
visą eilę ekonominiais reikalais vaisingų pasitarimų. Sov. 
U4Jūnga, mat, valdoma darbo žmonių, kurių troškimas 
yra ne plėšimas, ne užkariavimas kitų kraštų, bet gerini
mas visų piliečių būklės ir budavojimas naujo pasąulio 
—ąocialistinio pasaulio!

Itas, kuris per savo sekretorių Hull “išgelbėjo padė-

tančius. Jeigu jie visi neiškyla viešumon, tai tik todėl, kad 
tam tikros aplinkybės padeda savo kriminąlybes laikyti 
paslapty j. Macochai, Smithai, Olšauskai negalėjo paslėp
ti, savo žiaurių darbų, todėl jie turėjo nukentėti. Visą 
kunigija, nepaisant tikybos ir sektos, netoli mesta nuo 
Olšauskų. Visi kunigai ir dvasiškiai permięrą godūs. 
Visi siūlo parapijiečiams dangaus karalystę, o patys bari- 

. do susidaryti kiek galint geresnį dangų čia pat ant že
mes tų pačių parapijiečių lėšomis. Vieni iš jų bando 
daugiau apžioti ant syk, kiti mažiau. Tienų kurie ban
do daugiau žioti, žinoma, ne visuomet pavyksta lengvai 
nuryti. Vienu iš tokių ir buvo pralotas Olšauskas.

i Visa dvasiškija yra valdančiosios klasės įrankis kovai 
pHeš darbininkus. Olšauskas ir čia pasižymėjo labiau, 
nėįu kuris kitas kunigas.

i i j Tolydžio iškilę aikštėn Olšausko darbeliai kiekvienam
• d^||ininkui gali būti gera pamoka apie kunigijos darbus 
abęlnai. Todėl mes patariame skaityti “Vilnies” išleistą 
knygutę “Pralotas Olšauskas,” kuri galima gauti ir “Lai
sves”; knygų sankrovoje. Kaina 10č už kopiją.
• ■ i..!■ . . ■ . : . • x 'APŽVALGA
Fašistinėj Lietuvoj

Fašistų valdžia uždarė du 
la i k r a š č i us: liaudininkų ■ 
“Aušrinę” ir social-demo-1 
kratų — “Socialdemokratą.” i 
Pasirodo, kad Smetona ne-! 
miega, bet mokinasi iš Hit-' 
lerio, pastarąjį sekdamas vi-

>F

Praloto Olšausko Galas
Taigi pralotas Konstantinas- Olšauskas jau negyvas. 

Nušovė jį keršto ranka. Sakoma, kad Olšauską nušovęs 
tūlas $J. Žilius, buvęs praloto turto globėjas, šovikas su
imtai ir prisipažinęs.

Nedoras buvo tas pralotas! Kiek tiek protaująs žmo- 
visuomet su pasipiktinimu jį prisimins. Caro vieš-gus

patavimo laikais, visi žino, jis, Olšauskas, tarnavęs slap
toj policijoj ir iš to gavo vardą “Otec Konstantin.” Tai■

Lį-( v;””* j----v-v -■ — — o— - ------- c ----- ---------------- -
> • buvo, reakcingas, nepakenčiąs revoliucinio darbininkų ju

dėjimo kunigas. Be abejo, kąd'jo pasidarbavimu ne vie
nas revoliucionierius buvo pasiųstas į katorgą arba ant 

į. kartuvių.
‘.Pagarsėjo Olšauskas ir kąro metu delei kokių ten ma

karonų, kuriuos jis buvo sau susinaudojęs, nepaisant, kad 
tie makaronai buvo pirkti nuo karo nukentėjusių šelpi
mui aukomis!

? Bet už vis labiau Olšauskas pagarsėjo tai pasmaugimu 
| . savo meilužės, Ustijanauskienės, del kurios jis buvo nu- 
♦ 
£

smerktas ilgokiems metams kalėjimo, bet iš kur fašistų 
vadas Smetona, kaipo savo seną bičiulį, greit paliuosavo.

Paliuosuotas iš kalėjimo Olšauskas ir vėl bagotai ir 
lainjingai gyveno, dvare sau leisdamas ramiai dieneles. 
Tolydžio virė niautynęs dėl jo turtų. Nors būdamas ku
nigu ir net pralotu, Olšauskas visuomet buvo labai go
dus ant žemiškų turtų, pinigų. Ir del to, tasai žmogus, 
dievo paslas, gavo mirtį.

' stipresnė' pajėga, galinti su 
trėkšti revoliucinį judėji- 

J ’ H i mą, nuslopinti kylančias 
bangas. Tai ir buvo padar 

‘ 'i ryta. Irigoyenas nuverstas. 
Šiomis dienomis /Buenos tylėti—taipgi yra ’rhenais! Suareštuotas. . Į 

Aires mieste, Argentinoje, Irigoyeųas tą suprato.
numirė Ipolitas Irogoyen1 Šnekama, kad Irigoyenas 
(kas te i j ano tarme išsitaria. _ _
Irigožen), 83 metų amžiaus tuomet, kada jis kovojo už 
senis ir labai plačiai žino- suteikimą visuotino balsavi
mas demagogas. Jis buvo mo visiems Argentinos pilie- 
išrinktas Argentinos prezi- čiams, už demokratijos tei- 
dentu du kartu, 1916 me- davimą. Tačiaustųę’kar- 
tais ir 1928 metais, I 
lų Partijos sanrašu.
antrojo savo termino Irigo-^vo ■ apiąistęš

Demagogas

Diktatoriaus Uriburu val
džia pasiūlė jam vykti į už-

ia: labiausiai išsipopuliarizavo sienL bet jis atsisakė. Tuo-

,ri čia pasakyti? Prūseika 
j daleidžia, kad
i jiems, renegatams, simpati- 
i zavusi;kad Zetkina būtu bu- 
vusi už tai išmesta iš Vokie
tijos Komunistų Partijos, 

ijei ji būtų buvusi jaunesnė ! 
ilš kur tasai žmogus sugau- 
I na šitą mintį? Ogi iš to, 
; kad Zetkina niekuomet prieš 

. . Prūseika nieko nesakiusi!
.. . .. fašistai' išeįna taip, kad tie visi

mate leikalo jį uždaryti, komunistinių partijų (o šy
li an- sun ji pasai yti. Reikia pa- kiu> žiųoma, ir^Kominterno) 

žymėti, kad pei visus f ašis-, nariai, kurie atskirai nepa- 
tinio režimo alkus Lietuvo- j smerkė renegatų (nepaisant 

|jų kalibro: trockininkų ar
ba lovestoniečių) yra ’“rene
gatų simpatizatoriai.” Jei
gu taip, tuomet renegatai 
gali prisiskaityti sau dau
giau kaip 99 nuoš. viso pa
saulio komunistų, palikdami* 
Komunistų Internacionalui 
gal tik vieną arba mažiau 
nuošimčių. Žinoma, tas es
miniai padėties vistiek ne
pakeist. Tai tiktai nesvei
kos vaizduotės žmonių pa
sitenkinimas. ;•

Prūsoikai tenka pasakyti: 
ne-jums kalbėti apie Zetki- 
ną, nes jūsų burna perdaug 
purvina nuo dergimo to ju
dėjimo, kurį visą savo ilgą 
amžių Klara yra būdavo ju
si—komunistinio judėjimo! 
Minėjimas Zetkinos garbin
go vardo jūsų šlamšte, jo
sios niekinimas, kaip jūs 
niekinate, tik parodo, kad 
jūs, būdamas‘renegatu, esa
te pasirengęs,, net ir mirusį 
revoliucionierių, kovotoją, 
proletariato vądą apipurvin
ti L / : ' ■;

Zetkina visą amžių buvo 
ištikima bolševike. Ji sto
vėjo ’pačiose komunistinio 
judėjimo viršūnėse. Ji bu
vo nąrių Vokietijos Komu
nistų Partijos Centro Komi
teto ir komunistų Interna
cionalo Veikiančiojo Komi
teto. Ji kovojo prieš kapi
talizmą ir jo lakiejus, social- 
fašistus, ir visokios rūšies 
renegatus. Na, o renega
tas,. komunistų šmeižikas ir 
kenkėjas komunistiniam ju
dėjimui atsistoja ir pareiš
kia, būk senutė Zetkina bu
vo beveik jam simpatįzuoto- 
ja!

MUSSOLINIO ARMADA 
NEGALI SKRISTI 

REYKJAVIK, Iceland. — 
Italijos 24 orlaiyiai, kurie 
skrenda į Ameriką, .tębetupi 
čia nusileidę. Oras neprie
lankus skridimui.

je social-demokratai. mokė-; 
jo labai gražiai su Smetonos 
klika sugyventi. Tūli social
demokratų lyderiai (Bieli
nis) net darbus turi valdiš
kose įstaigose.

Kita Kaune sensacija, tai 
parsikvietimas iš Londono į 
Kauną V. K. Račkausko 
(Karolio Vairo), jo suareš
tavimas ir įtupdymas į Kau
no sunkiųjų darbų kalėjimą. 
“Rytas” apie tai sako:

P. Račkauskui prikišama, 
kad'jis, būdamas konsulu Pie
tų Afrikoj, pasisavino' yieną 
svetimą palikimą, o būdamas I 
Londone—išeikvojo valstybės 
pinigų. (f r

Račkauskas, kaip žinia, 
buvo didelis patriotas. Gy
vendamas J. Valstijose, jis,* 
savu laiku, mėgino būti re
voliucionierium, paskui libe
ralu, vėliau nelaimingosios 
Atstatymo Bendrovės šėrų 
pardavinėtoju, o vėliausiai 
—prisigretino prie fašistinio 
lovio ir iš ten pilna burnele 
maukė. Bet ne kartą tarpe 
prielovinių gyvūnų esti kan- 
džiujimosi, ypatingai . kuo1- 
met lovys tuštėja!

Niekina
Prūseika šitaip rašo apie 

mirusią Klarą Zetkiną:
. .. ji niekuomet, nors ir ver

čiama, nepasmerkė komunisti
nės opozicijos nei vienu žodžiu. 
Jai negrąsino “disciplinai tik 
del jos seno amžiaus. Ji vi
suomet išdrįsdavo savo nuomo
nę turėti. > ’• •
Jei Prūseika nebūtų pra

radęs paskutinį paprastos 
doros lašą, tai jis, žinoma, 
tokių purvų ne drabstytų- ant 
mirusios vienos iš geriausių 
bolševikų vadų visam pa
saulyj. Deja, kuomet žmo
gus sugenda politiniai' tai 
jis suniekšėja ir visaip ki
taip. . Taip yra ir su Prū
seika. J ; L ' ' f

Ką gi tas gudragalvis no-

Zetkina

ika-.tą Irigoyenas tas bįMuazi- 
Bet nes demokratijos teišęš bu- 

datblpinkų 
yen neužbaigė (Argentinoje krauju. Savb.pirmubjji'vieš- 
šalies prezidento terminas patavimu—1916-1922H-)is ne 
skaitosi 6 metai), nes 1930 kartą naudojo1 valstįjb& pa- 
m., rugsėjo 6 dieną, jis buvo .Ngas kriušinimui (įąrbinin- 
priverstas (spėka) pasi
traukti jį prezidento vietos. 
Argentinoj buvo paskelbta 
fašistų diktatūra, kurios 
priešakyje atsistojo genero
las Jose F. Uriburu.

Irigoyen atstovavo smul
kiąją buržuaziją. Dažnai jis 
keikdavo dvarininkus ir 
stambiuosius fabrikantus, 
todėl daugelis nesąmoningų 
darbininkų jį sekdavo ir 
garbindavo, kaipo “biednų- 
jų draugą.” Del to įvyko 
skylimas pačioj radikalų 
partijoj: Irigoyen pasiliko 
“kairiajam” jos sparne, ku
ris vadinosi personalistų ra
dikalų partija, o dešinia
jam sparne stovėjo Alvear, 
1922 metais išrinktas šalies 
prezidentu.

Irigoyen buvo priešas jan
kių imperializmo (Jungtinių 
Valstijų) ir tas, kaip žinia, 
padėjo jį išversti iš prezi
dento kėdės 1928 metais.

Kadangi Irigoyen t buvo 
gudrus demagogas, tai jis 
labai mokėdavo prisitaikyti 
prie palšųjų darbo masių 
pageidavimų ir psichologi- 
josk Nesipuošdavo, nesitran- 
kydavo užrubežiuose. Nors 
bągotas, tačiaus gyveno pa-! kad darbininkai kovą tęsia su
prastam Buenos Aires mies-' v^en^om spėkom už didesnę 
to viduryj esančiam dviejų algą' 
augštų name—viršuj jis gy- Keletą savaičių pirmiau Un- 

o apačioj—kiek atsi- ion Co. audėjai pradėjo
• organizuotis į kairiąją N.T.W. 

j Uniją. Darbdavis pajuto ir 
j išvarę du audėjus; jis jautėsi, 

metais, kacĮ darbininkam įvarė bai-
Nors darbininkai pasi-1 
nv'O’O m* •;!] a! i o i i a i t _ *

met jis buvo pasiųstas ant 
salos, vadinamos Martin 
Garcia, netoli Buenos Aires 
miesto. 1932 metais jis su
grįžo r Buenos Aires. Dar 

: kartą , buvo susekta, kad jis 
bandąs sukilimą padaryti, 
sąmokšlą organizuojąs. Vėl 
suareštuotas. ,

Pastaruoju laiku jam bu
vo leista laisvai j gyventi 
Buenos Aires . mieste, nes 
sveikata prastėjo įr jis ban
dęs gydytis, kur įpagaliaus 
ir numirė.

Numirus, valdžih jam su
teikė visus unarus, visas 
garbes, kokios tiktai sutei
kiama mirus dideliems įmo
nėms, bet atsisakė leisti pa
guldyti jOfkūną ten, kur gu-

kų organizacijų, ardymui 
jų įstaigų, slopinimui strei
kų. Nesąmoningos, darbo 
žmonių masės, per kitus še- 
šius metus pamiršo tą vis
ką ir 1928 metais vėl dide
le didžiuma balsų išrinko 
šalies prezidentu Irigoye- 
ną.

Aišku, kapitalistinis kri-!li visų mirusių šalies prezi- 
zis Argentiną palietė pir- dentų. kūnai—katedroje. Bi- 
miau, negu tūlas kitas ša-įjomasi, mat, demonstracijų, 
lis. Revoliucinis darbinin- Spauda praneša, kad daug 
kų judėjimas kilo. Ąrgen- žmonių iš provincijos ir pa
tinęs Komunistų Partijos ties miesto dalyvavo Irigo- 
įtaka augo ir jos eilės <įar- yeno laidotuvėse. Girdi, net 
bininkais plėtėsi.
bioji • buržuazija ir; dyarpo-, darbininkų organizacijų pri
mai matė,' kad Irigoyenas , siuntė gėlių vainikus ir de- 
kriušina judėjimą kaip įma-; legacijas. Galimas daiktas, 
nydamas, r bet jis jriepąkan-i Irigoyenas, kaip jau saky- 
kamai stiprus,' kadangi, pa-j ta, savo gudria demagogija, 
gabaus, jis'atstovaują šmul-| virš 60 metų savo visuome- 
kiosios buržuazijos reikalus niško darbo buvo priga- 
ir jos platforma jis buvo iš-.vęs daugelį darbininkų.
rinktas. Reikėjo pastatyti i

Stam- daugelis ir reformistinių

R. Mizara.

SUMMIT, N. J., STREIKAS LAIMĖTAS ŠILKO' 
AUDYKLOSE

Čia pažymėsiu trijų audiny- įmokamos pinigais, o ne če- 
čių bendrą veikimą Union Silk kiais. Antra, kad darbininkai 
Co., J. G, Shinenzonan Silk nebūtų verčiami dirbti ant dau 
Co. ir Moon Silk Co. Todėl, Siau«

■ tūrių; trečia, tai kad išdavus 
i audeklą, tuoj būtų pažymėta 
j ant staklių kortos, kiek yra 
I išduota mastų, ir ketvirta, kad 
nei vienas darbininkas nebūtų 
diskriminuojamas.

Vienok pirmiausiai 
ji audėjai J. G. S. 
tebestreikuoja. Yra 

ikad ir jie greitai laimės.
Kitų šakų šilko darbininkai 

!nebuvot išėję į streiką, todėl 
• jie ir tegavo tik penktą pro
centą daugiaus algos iš darb
davių “malonės.“

Šio streiko iškilimas ir lai
mėjimas padėjo tvirtą pamaųą 
N.T.W. Unijai, nes šapų ko- 

~ . ... . .... mitetas susidaro ir veiks, kadDarbo laiku viena nužiūrima j . . . ., .
i , , . . . . . _ v . prisirengus ateityje geresneidarbininką bosiene užpuolė ir . . „eresne, darL salv.

i i -j »v j — i i livVcll Z» UvIcMlvo vl.dJL Uv bai.Ydraskydama išmėtė laukan;; v mgas, uz didesnę algą ir N.T.
,W.

veno, 
menu,—berods duonos 
pyragaičių krautuvė.

Atsimenu 1928 i 
kuomet prezidentinių rinki- mes. 
mų kampanija buvo pačiam;ūko neorganizuoti, bet suglau- 
įkaitime, viena naktį, apie savo sPėkas bendrai ir at- 
2 vai. ryto, susirinko minia sar_?ia.! Pradėjo brujdėti. _ ■y • 1 _ • • • V V11UUO u • M • kJlin w»Ingoyeno pasekėjų prie jo audsjai pradsjo bruzd6ti drą.;

!dė savo spėkas bendrai ir at 
sargiai pradėjo bruzdėti.

Vėliaus J. G. S. Silk Co.'

staklių,-, o tik ant ke-

išėjusie- 
Co. dar 
davinių,

gyvenamojo buto ir suruošė 
nepaprastą demonstraciją. 
Laikas vėlus, bet susirinku-1 augščiaus minėto j audinyčioj. ■ 
šieji šaukė, rėkė, sakė pra- į 
kalbas, garbindami Irigoye- 
ną ii i eikalaudami, kad jis įa(ja jr vjsj audėjai išėjo lau- 
pasirodytų ir prabiltų kėlė-, kan, ir pareikalavo daugiaus 

Bet “El Viejo” 'mokesties po vieną centą ant 
(“Senis”, kaip jį dažnai va- masto. .Bosas pasiūlė pusę 1 
“• ' ‘ ‘ Už- ceRto, o audėjai nenusileidžia

ir laikosi savo reikalavimo. 
Darbininkai išsirinko progre- 
syvį komitetą, kuris iki ,šiol 
tvirtai laikosi,ir vartoja meto
das ir taktiką 'N.T.W. Uni
jos.

Jie apsvarstė šilko darbinin
kų padėtį ir iššaukė visų au- 
dinyčių audėjus į streiką; ir, 
pastarieji pastate savo darb
daviam tas pačias "sąlygas: 
vienas centas daugiaus mo
kesties ant masto.

Pirmiausia Moon Silk Co.
audėjai susitaikė ir sugrįžo į jaunas žmogus, 29 pietų am- 
darbą, gavę tris ketvirtdalius 
cento daugiaus ant masto, ar
ba abelnai rokuojant, septy- 
nig^dolerius ir penkiasdešimts 
centų į dvi sa^ąites.

Union Sijk Co. audėjai tiek 
paU'laimėjo ir susitaikė. Prie 
to, jie’ išreikalavo -kęturias są
lygas: Viena, Tad algos būtų

siaus, ir bosas bandė taip pasi-: 
elgti su darbininkais, kaip

tą žodžių.

dindavo) nepasirodė. L_ 
klausiau šalę savęs stovin
čio, kodėl Irigoyenas nepa
sirodo savo pasekėjams? 
“Tai jo metodą palajįjmui 
savo populiariškumo,” ga
vau atsakymą.

Jis retai rodydavosi ma
siniuose mitinguose. Sako- 

Irigoyenas nepasakęs 
vienos prakalbos rinki- 
kampanijose ir nepara- 
nei vieno straipsnio.

ma, 
nei 
mu 
šęs
Bet už tai jis turėjo talen
tą suorganizuoti aplink sa
ve būrį žmonių, kurie kal
bėjo ir rašė, už jį. Senis 
demagogas žinojo, kad tylė
jimas; dažnai: gali atsverti 
tūkstančius pasakytų arba 
parašytų žodžių. Žinoti kur

i

Uniją. -
O. K. Naujokas.* 
1> . n

BINGHAMTON, N. Y.

iš

Pr. Kaminsko Mirtis
Liepos 2 d. apie 9:15.vai.
ryto ūmiai numirė drg. Pra

nas Kaminskas, LDS 6-tos kp.
prot. sekretorius. Priežastis 
mirties,—sakoma, širdies liga: 
sustojo širdis ir nutrūko gyvy- 
bes gija. ' >

Laidotuvės įvyko liepos 4*-tą 
d., 2 vai. po pietų. Palaido
tas Glenwood kapinėse.

Drg. Kaminskas - buvo dar

žiaus ir gražiai nuaugęs vy
ras. Jo ūmi mirtis visus nu
stebino. Paliko dideliam nu
liūdime žmoną Anelę ir 5-kių 
metų amžiaus sūnų Albertą. 
Gilios užuojautos drg. Kamin
skienei ir sūnui.

Draugiškai
Mažutis.
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A Gigantic Youth Conference Was Held!

was elect

decor-

YOUTH (MMCE/

MM

ALL DELEGATES 
ENTHUSIASTIC

committee, 
committee 
from the

committee 
alternates, 
this com- 

divide the

The Youth Committee 
We Elected

Build the LDS Youth Branches!
Demand Immediate Cash Relief!
Fight the Militarization of the

Youth!
Join the Labor Sports Union!
Build the Revolutionary Choruses!

Forward to the Unity of the Lith
uanian Youth! •*

Unemployment Insurance for All 
Unemployed Young Workers! 

Fight Against Imperialist War! 
Join the Young Communist

League!

from their 
Lithuanian 
witch they 
before in

Delegates at the First National Lithuanian Youth Conference—July 3rd, 1933——Brookly

The Connecticut
Youth School

Funds should immediately 
flowing into the treasury...  So
us not delay; speed up the work 
finances. Funds should be sent

with a good understanding of the 
principals of organization, our youth 
will have a solid foundation upon 
which to grow and expand in their 
knowledge.

We have reports from Hartford 
that more than their quota has been 
raised and turned into the Treasury 
for the’Youth School. All the other 
colonies should follow the splendid 

Resolution example of the comrades in Hart- 
also about t°rd 
Lithuanian

Lithuanian youth after an- 
of bourgeois training in 
schools, are having an 
to clear their mind of 
of poisonous teachings, 

month’s recess, they will 
start with a clear head

Bokas, 5 Henry Street, 
Conn.

Fopr sub-committeees were chosen 
A spbrts committee an editorial com
mittee, an educational 
and an organizational 
composed of the director 
other three committees.

The National Lithuanian 
Youth Conference was a huge 
success. A hundred and 
sixty delegates participated 
from all over the country 
where we have a Lithuanian 
Youth movement. The dele
gates were all anxious to take 
the floor and to discuss their 
problems and give their sug
gestions to the Conference.

The outstanding figure in 
the conference was the 
Chicago and middle west de
legation which came in a 
large moving van all 
ated with signs to capture the 
conference. They did, and 
how! They elected the whole 
presidium and had a majority 
on all committees. Those 
people sure know how to 
work. Maybe they had learn
ed a few things 
own Middle West 
Youth Conference 
held the Sunday 
Chicago.

N e v e r t heless, 
tions, Chicago

will we capture the" confer 
ence! j

For the results of the con 
ference, read the 
in this issue and 
the new National 
Youth Committee.

j care of P 
I Waterbury.

Also the registration of students 
must be hurried. We have the re
port that Hartford and Bridgeport 

' are to send 6 students each. As 
soon as students are secured their 
application should be sent to C. 
Strauss, sec. If possible, along, with 
the application, the fee of $5 to de
fray the student’s expense for the 

į course should be sent.
An extensive campaign has been 

launched in an effort to secure cots 
for the boys so that they may. be 
housed at the park where the school 
is to be held. Also sufficient bed
ding and blankets must be pro- 

i vided for each student by the colony 
i that arp sending students. Housing 
in thez city will be provided for the 
girls.

Within the next week, we must 
: arrive at concrete conclusions on the 
' number of students and finances. 
1 Most of the preparations lie on 
these questions. By knowing how 

I many students we will have and 
' amount of finances at our disposal, 
i we shall know what preparations 
will have to be made.. We can’t 
leave this until the last moment and 
expect the best results.

As yet, we have heard little about 
preparations made for the send-off 
affairs for the students. If pro
perly prepared this should be a very 
effective means of raising necessary 
finances. Latest developments should 
be sent to our press.

Within the next week, the youth 
school will start in Mass., and fol
lowed by New York and Pennsylva- 

I nia. We ■ must bring up our school 
up to par with these schools. Make 
this school a historical event in the 
class struggle in Connecticut.

C. Strauss.

The 
other year 
the public 
opportunity 
the effects 
So, after a 
be able to 
when the school opens July 24th.

It ;s very refreshing to note with 
wh^it unusual enthusiasm the youth 
is responding to the school. This 
is a proof that the youth is no 
longer.. satisfied with education 
forced upon them in “our” public 
institutions; that they are no long
er contented with just the capitalists 
view-point on the economic ques
tions. It is more than curiosity that 
is drawing them, in fact, it is their 
tremendous thirst for the real causes 
of the economic crisis and its rev
olutionary cures.

This unusual enthusiasm has all 
the ear-marks of a fine start for the 
growth of a tremendous youth move
ment. We find no better place to 

If it will work in harmony train our youth for their future roles 
©ordination a great deal can 

However, the ex-

We now have a youth 
of 14 members and three 
At the first meeting of 
mittec we proceeded to 
work so that each comrade would 
be drawn in.

Comrade Johnny Orman 
ed as secretary ,and editor of the 
Laisve and Tiesa youth sections.

The sports committee has the 
following comrades: George Vedegis, 
Alda Kairys and Henry Jushka.

On the educational committee we 
have Comrade Mizara, A. Jeskevich, 
B. Rogers, Adele Pakai, V. Zablac- 
kas, Tony Balčiūnas.

Comrades Bimba, B. Fulton, H. 
Kaunas, Helen Montuska are mem
bers of the editorial committee.

The committee shows many pro
mises, 
and coordination a great deal can as leaders in the mass movement, 
be accomplished. However, the ex- Backed by a thorough knowledge of 
tend of the work done will depend, the principals of Lenin and Marx, 
upon how the comrades in the co
lonies respond to our leadership and 
how we cooperate with this newly 
elected youth committee.

B. F.

congratula- 
you certainly 

showed us how to do it, and 
at the next conference we 
will have two trucks like 
yours at the conference and



Page Two “LAIS V E” July 8, 1933

On the Shortcomings 
and Criticism of the 
“Young Worker and 

Student’7

.......  .I.-.-...—— III ' 1 III* .>■«»■<  .'.J , ' I |l Į nil

MOTIONS AND TASKS OF THE
LITHUANIAN YOUTH MOVEMENT

. . A______  .

Resolution Accepted

' A Young Miner Writes 
From USSR (Russia)
DEAR COMRADES,

I like the country very much. 
Everything is so much different 
than in the U. States. Here, every

in
Many of our adult comrades are 

eagerly reading the youth section 
of the “Laisve.” It is already 
very widely read by the Lithu
anian youth. Some of the com
rades like it and see nothing 
Wong with it. Others offer 
their criticism. I heard quite a 
few..pf the adult comrades say 
that “The Young Worker and 
Studėrit” ir too silly and foolish. 
And the main target for the at
tack are the “Snapshots.”

I think that these comrades are 
wrong. They fail to understand 
the youth. They think that it is 
enough to have a flood of good, 
pure and siinple Communist pro
paganda articles to attract the 
youth.

But we have
methods on several occasions 
failed. - Time and again we 
tempted to have an English 
ton in-the “Laisve,” but there 
no youth to read because
contents of the page used to be 
composed only of strictly dry 
propaganda articles. We had to 
abandon it. Now we have suc
ceeded in , attracting a large 
number of youth to read it and 
to assist in making its contents. 
Why? Because we have turned 
the job over to the youth them
selves. Our young comrades un
derstand the youth better than

They 
We

tried ' these 
and 
at- 

sec- 
was 
the

we adult comrades do. 
have struck the right cord, 
should not discourage them. Our 
criticism must be careful and 
constructive.

I am for the “Snapshots,” jokes 
and “silly” stuff. They 
their place and role in the youth 
section. Of course, there 
room for improvement, 
need. more polishing and gradual 
elimination to the minimum of 
worthless remarks about the in
dividuals, They should pay more 
and .more attention to the inner 
anjį outer problems of our chorus
es, and their mmjjbers. But our 
young comrades^/ will overcome 
this shortcoming in the process of 
tKgif work and. as they go along.

Yos, “The 
Student” has 
comings, but 
direction of 
‘W’ »tuff,

have

is a , 
They

Young Worker and 
some serious short- 
not so much in the 

“Snapshots” and 
It has very little 

the proletarian art.
Thlrs is hardly

In the last'few years we have been witnessing a tremendous change 
the attitude of the Lithuanian .young workers and students. The economic 
crisis, mass unemployment and suffering of tens of millions of workers 
has had its effect upon our youth. They also feel, very keenly, the pri- 
viations of their fathers .and mothers. They see that in the richest capital
ist country of the world men, women and children, go hungry, are driven 
from their homes and thrown on the street. They, at the same time, see 
the boss class and the government officials live in luxury and unheard of. 
splendor. They cannot help but see the ruling class feverishly preparing 
for a new world war. On the other hand, our youth see and hear, louder 
than ever, about the cultural, social and political achievements of the work
ing masses in the Soviet Union, where the boss ruling has been over
thrown and a workers’ and farmers’ government has been established. 
They hear that the free youth of the Soviet Union know ripthing about 
the boss terror and suffering from unemployment. The free youth of the 
workers’ fatherland are building a. new system of society.

This First National Lithuanian Youth Convention endorses and supports 
thei activities and accomplishments of the Provisional Youth Committee. 
The establishment of the English Youth Section in Laisve, Vilnis and 
Tiesa, the attempt of organizing several youth training schools, the calling 
of this convention are achievements of great historical significance.

After a thorough discussion of the Lithuanian youth movement, this con
vention adopts the following resolutions on the organizational problems arid 
tasks of the Lithuanian youth movement:

1. The main organizational- form of our youth movement should be the 
youth branches of the Association of the Lithuanian Workers, Inc. (IDS). 
Around these branches and under their leadership, we shall have all 
of cultural and sports activities.

2. Our slogan is: “A youth branch for every LDS Adult branch.”
3. But that the convention goes on record for encouraging of the 

ing of youth branches, groups, or clubs in and around other adult 
ers’

kinds

build- 
work-

organizations.
4. We must establish organizational connections with the Lithuanian

Proletarian Art Association by drawing in the National Youth Committee 
a member or two from the Central Buro of the Art Association. It will 
be the duty of the Committee to, in every way, assist the chpruses in all 
their activities. ...

There should be established, a definite system of education in the cho
ruses, and also a system for the distribution of workers’ literature.

5. The convention .endorses ‘ the Labor Sports Union and urges all our 
sport organizations to affiliate with it and to participate in all its acti
vities in the development of the proletarian sports.

6. The convention should elect a National Lithuanian Youth Committee 
of thirteen (13) members including one or two adult comrades to assist 
the work of the Committee—that this should be a residential committee 
so that it may function.

(a) The National Youth Committee should sub-divide its work de
partments or sub-committees such as sports, art, education, etc.

(b) The National Lithuanian Youth Committee should establish a 
treasury for financing its activities.

7. The convention is in favor of building city and district youth commit
tees to coordinate the activities locally and on the district scale and in 
order to draw more youth into the leadership for sports, educational and 
proletarian art work. -

The convention whole-heartedly endorses the several youth spmmer 
training schools being organized and calls upon the youth and adult com
rades to support them morally and financially.

9. Ijt will be the duty of the Lithuanian youth movement and especially
of the National Youth Committees to develop Hbadership for the Pioneer 
movement. 4'-~ '

10. This convention goes on. record for Solidarity and Unity of work 
between the adult and youthinyoųth, organizational work.

£ 11. The National Lithuanian Youth Convention heartily endorses and 
’supports the Anti-War and Anti-Fascism Congress which meets in Paris, 
August 5, 6 and 7. We. donate. $10;00 from this convention for sending of 
delegates. ' < ■’

12. This convention goes on record in support of the struggle to free 
the- Nine Scottboro Boys and Tom Mooney and demands their immediate 
unconditional release.

1^, Lithuanian Youth,‘support the fight against, the approaching im
perialistwax and against the bosses’ hunger program.

We endqgpe the Workers’ unemployment insurance hill presented before 
Congress, " •

txoutb.

1. Representation of Lithuanian Sports clubs on LSU leading bodies, 
such a*. National Executive Bqar.<L Obtririt Executive Boards. '

ft The National Lithuanian -Youth Committee to work, with the LSU in 
dlre^vts and material. on sperta woxki

o, ^WohahgCkbf cormspondence with the “Sports and Play” and our Youth 
Sections, ' '/‘k ' ■ - J / *? ■./ / -• -■ '/'■/?■ *" ; ■.. *

Wft aftr toTdavelop inner- Lithuanian meets,
ft w aratorftrrm ind^epdsntjeagues for. sports on a united front basis.
ft Urgjp. all ofijr aports_ members to subscribe to the “Sports ft Play”

for organizational results out of the athletic meets 
and events, -• w

... WIRR
■ Which will be held in September

v ft We, empower the National Uthumtfhn Youth Committee to add what-'

that 
hand
going up.

is a street in Moscow that

you go to you see on 
new buildings and fac-

I don’t believe

.place 
every 
tories 
there 
has not got some building that is
not being remodeled or new ones 
being put up. .On every hand one 
sees evidence that here is a world 
that is still in its infancy, and a 
world that is growing by leaps and 
bounds. For my part, I know that 
I will never be sorry that I came 
over here. My only regret is that 
I can’t stay here for ever. Strange 
as it may seem, good as I had it at 
home, I would much rather stay 
here. I don’t have to tell you why 
I would want to stay here, but you 
know why already. ' For one '4hing 
there is no such thing as being 
afraid that the boss will fire 
and that you would starve, 
other thing, I realize that in a 
few years Russia is going to 
the U. S. in every possible 
Lastly, over here I would be

you, 
An-
very 
beat 
way.
able

' to advance to a much better posi- 
j tlion than I would ever be able in the 
States. Here there are no economic 
crisis holding one back from ad
vancing.

į You should see the enthusiasm of 
the people here. It must be seen 
to be appreciated. They all have 
a strong faith in the Soviets and 
their leaders the Communist Party.

I Last week we had a Physical Culture 
Parade in which all of the athletes

■ and students of Moscow participated, 
i They were all perfect specimen of 
j humanity, men and women alike, 
į While we marched we spent the time 
in singing revolutionary songs. Talk 

| about Starvation! All you had to 
1 do to nail 
, to see these 
.ing, groups.
by Comrade 
the cheers 
question here of the people being- 
afraid of. Stalin and the rest of 

I their leaders. No enemy will have 
1 an easy time wrestling the country 
out of the hands of the workers.

Of course, there are hardships, but 
every day sees them being- con
quered. At present the food is not 
what it should be. Compared to 
Americar standards it is very poor. 
But we get plenty of black bread, 
and several 
several slices 
called white, 
our cheaper 
Then we get 
once a day, 
get fresh eggs quite often. On the 
whole we get enough to eat. Then 
of course the food is all pure and 
is not adulterated, I know, for my 
part, that I. am: much healthier, then 
IĖ ever was at home/ ^This black 
bread will make and keep any,, one 
welt Naturally I miss American 
pies and cakes, but a persori can 
get aong without them. No matter 
what you say I would much father 
stay here in Russia than in. the 
States,

Comradely Yours,
Ypung Miner.

this capitalist lie was 
singing, happy, march- 
And when we passed 

Stalin in Red Square, 
were deafening I No

times a day we get 
of white bread. It is 

but it looks more like 
grades of rye bread, 
fish, or meat at least 
sometimes twice. We

“Moths are the least aggressive arid 
assertive of insects,” says a London 
entomologist. After viewing a pair 
of our summer trousers, we can tes
tify that they are willing to take a 
bprik. seat,

.   < i■■»■■■>,i ■■■« . *

> hįpbį&HtlUUinA^ian Youth

Build th*' Lithiwunn warding

* ’ e

* unity of the
adult workers with the Jroaflft
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able to put up the effective 
struggles that are necessary. 
By pitting one section of the 
working class against the 
other the bosses Were able to 
break many strikes and other 
struggles of the working class 
but under the blows of the 
crises the black and .white 
workers are seeing the necess
ity for organizing.: r-; • 7 J 
;, Black and White .Jfcta,. TV-.

lTIONS to the youth 
OF BROOKLYN

Total- * 
the Comrade who.

1 1J |1B WJ*H6 **o UVX11WV vv

.. Ls black and1 white workers di- thatr?..,., __ ___ u _ x u ,.

Why Workers Are Divided .
' ■' ' " 'f '* ■; '

The policy of all ruling 
classes is. to divide and rule 
and at the present time we 
know that the capitalist class 
is trying its utmost to keep the

Comrades rush donations to the 
Youth Committee" for the Youth' 
School. The school is only one 
week away and. funds are very low,' ~ 
Our treasury consists of only $128.00: 
and: we n.ust have at least $200.00 T 
by the end of next week.

The organizations have been- urged, f 
to donate as much as they possibly, 
can-many have donated but the* . 
majority have not. T^e comrades’ 
should have collections at theiri. ” 
meetings—every little bit helps and- 
if we receive just a few dollars' J 
from each local organization branch, 
we would have a sufficient sum’ C 
for our Youth School.

These donations’ have 
ceived during the week :

Individual Donation 
L.D.S.A. 129 branch 
Bangos Chorus 
Collection from Laisve 

Plėnie 
Donation blank, Adeline 

' Chilus ; * 
Initiation, Anthony 
- 7 Kasmauskas

/ Classes
All the classes will 

in the morning in order 
the afternoon could be de
voted to visiting beaches, and 
parks and the various sights 
ahd points of interest in New 
York City.

Every young worker or stu
dent who feels that this is the 

^opportunity to gain some 
knowledge about conditions as 

^they are today and what 
brought, about these condi- 

-tions should not, hesitate in 
;x^gbįering for % scjįąol. No

ers who have been under the 
poison of boss class , white 
supremacy ; are-. ■: organizing 
shoulder, to shoulder: with the 
Negro workers and showing 
the southern. Bd^r^ns. that 
they are not willing to Starve. 
This is really a marvelous 
achievement becaUfee. we know 
that -white workers Jin the 
South especially Write of the 
Negroes as somethipg: belpw 
them and; ‘ many į would, not. 
think of o r g a n-bz i n g; and 
fighting with -them. The 
working- class organizations 
bęganrto send their organizers 
down south -and thexuwe 
» '^4 ££. dollars, towards theA beIUiming, ajj^orgąm^pd gėhbbl; * spbeihl thanks given..-.,
fight. Thė struggle of the Evidently’ heJpaHtfca thfcgw# 
Unemployed ’ isi ttįfc C qm jTy g .pflitar&e; of* the Youth Schbob > His.,. *

Only one more week to go 
—the Brooklyn Summer Youth 
School is beginning July 17th. 
Young workers and students 

. send in your registrations im
mediately to the Youth Com
mittee. If you have already 
sent your registration 
send in your initiation 
soon as possible. The 
tion fee is five dollars.

School Material
The courses of study 

as follows: Political Economy, 
Proletarian Ait and Workers 
Sport. The teachers for each 
of these courses are the best. 
Students won’t be required to 
have their own books, 
books will; be supplied 
each student must have 
own writing paper and 
and pencil.

Instructors
Comrade Grad, who is from 

the Young Communist League 
will teach the course on Po
litical Economy and also lec
ture on youth problems.

A Comrade who is very well 
acquainted with Proletarian 
Art will direct the Art Course. 
You will learn how to lead a 
singing group, also how to 
prepare and put on skits and 
plays and get an understand
ing of Proletarian art and how 
it differs with bourgeois art.

The Labor Sports Union is 
sending a committee of sports 
leaders to direct the Sports 
Course. You will have lec
tures on sports and also learn 
various games and form teams 
of your o’win and put into 
practice what you have been 
taught during your Sports 
Lectures..

Equipment Needed
All the students should 

have, the following sport 
clothes, boys: sneakers, white 
shorts and white jerseys and 
athletic supporters, 
sneakers, white shorts 
jerseys and b&ssiers.

Every bathing beach where 
the millions of workers and 
young "'workers go to. swim 
have been found polluted with 
garbage and human waste. 
According tb the Ekroth La- 

1 boratories recent investigation, 
every beach within the five 
cent fare limit, was so badly 
polluted with germs' of ty
phoid, sinusitus, riiastoid in
fection, eye’, hose, ear, throat 
and stomach disease germs 
that serious disease may result 
from’contact with the water.

Typhoid • is the most fre
quent from swimming in in
fected water and a rapid in
crease is always noted in the 
number of cases of this -dis
ease a£ soon as the bathing 
beaches are opened. Sinus and 
niastoid infections are also! 
common as are intestinal in
fections caused by swallowing 
the pointed water. Skin, eye 
ear and nasal diseases are al
so common to swimmers.

class leaders, Marx and Le
nin, about the successful 
Workers Revolution, and also 
about the only workers fa
therland, the Soviet Union.

We must have a successful 
school—it’s our first attempt 
and it can’t be otherwise.

Brooklynites send in your 
registrations, the other towns 
are beating you to it and you 
can’t; let them do that because 
the School will be in Laisve 
and Brooklyn must have the 
greatest student representa
tion. Registrations will be 
open only until next week! 
YOu have no time to lose! 
The Youth Committe is wait
ing for your registration!

Helen Kaunas*

bourgeois school you will ne
ver’learn what is going to 
be taught in our Youth School.

You cannot pass up this 
chance. After all you are not 
of the bourgeoisie you are 
a worker or student and why 
shouldn’t you know about 
your own class struggle. Why 
should your head 
with loads of bunk 
triotism and ideas 
might be president
or a powerful politician ? You 
will learn, about your own

The New York Beaches Again Found 
Polluted fi Sewage; Workers Suffer

Can anything be done about 
it is. the next thing to consider. 
We do know this much: The 
chief cause that endangers the 
lives of milions is the cities’ 
delay in building sewage in
cinerators instead of allowing 
the human sewage to 
dumped into the water, 
construction of these 
again been stopped-until 
tember. In-the meantime se
veral hundred may die from 
the infections and several 
thousands will suffer the dis
eases.

After a thorough discussion, 
the sports sub-committee of 
the National Lithuanian Youth 
Committee, decided to call a 
huge out-door meeting of all 
workers. The time and place 
will be announced later. All 
comrades are expected to re
spond and force the city to 
build the incinerators and 
clear the water of bacteria. 

ANOTHER VlCnBI OF CAPETAUST “JUSTICE"

class of the • South sees this 
unity of the black and white 
workers breaking rdown their 
system of race hatred andĮ 
oppression they take steps to 
crush it.
The Case of Angelo Herndon .

The| case of Angelo Herndon 
is significant in this respect 
and ’ of special jnt^res^ to 
young workers because this 
organizer is a young Negro 
worker, only 20 years old* He 
was framed up by the Georgia 
authorities because he was 
organizing the unepmloyed 
there to fight for adequate 
relief and unemployment in-* 
surance. He was charged, 
with'sedition under a Civil 
War low because he led starv
ing unemployed workers. The 
evidence against him consisted 
of Communist literature. This 
is the way the boss class 
answers the challenge of the 

’vĮhitė and Negro workers for 
existence—by jailing their 
leaders without due trial aš 
guaranteed by the laws of the 
ruling class. In the Herdon 
case the. question of Negroes 
on juries was raised for the 
first time in Georgia, and al- 
though- a couple of Negroes 
were on the jury list they • 
were ousted by the prosecutort 
on challenges..

^Ve Must Free Comrade 
Herdon!

This young worker must 
not spend his life in jail. We, 
the young and adult work
ers must mobilize and struggle 
to obtain his release as well 
as the release of the Scottsbo
ro boys and all class war 
prisoners. We can do this by 
organizing the youtl 
struggle for their re

4
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What? No Challenges’SNAPSHOTS

took part
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YOUNG HUSBAND—“It seems to 
my dear, that these -pancakes

BROOKLYN AIDO CHORUS 
GOSSIP

theology

The Five Pennies.

H. Tatler.

SIETYNO CHORUS TATLER

a re 

Station IDS, Pittsburgh

Bell and

One of Us.

McKees

Bunny, to you we extend our fond 
farewells, and Žukas, we greet you.

Our tenors have diminished to 
four, which means the tenors will 

some new 
be heard.

re
in i- 
be-

Our strong bass came back 
Chicago rather unexpectedly, 
24.

have to get busy and get 
members if they want to 
How about it, tenors?

Estelle and Agnes from Chicago and 
i Cleveland respectively. Very fiue

What’s the matter with our 
youth branches? Here it is 
already July and we haven’t 
started our .challenging for 
competition in the LDS youth 
membership drive. Comrades, 
we solemnly swear that we 
shall beat you all in this race. 
We, Brooklynites are deter
mined to go! And when we 
say go, we don’t mean maybe!

Cop: Who was- driving when you 
passed that red light?

Norris: Nobody! My wife and _I 
were in the back seat.

Not every delegate 
ceived his c6py of the 
nutes and Resolution ' 
fore leaving for home. 
We still h‘ave a large num
ber on hand, so write us if 
you want a copy. It will 
help you give a good re-

NOTICE DELEGATES TO 
'■ NAT. LITH. YOUTH 

CONFERENCE!

i Saturday night we were invited 
'to stay at the home of our good 
Comrade White, irr New York. Here 

i we received the most hospitable 
1 welcome to date. Did those beds 
feel good after a delicious supper. 
Oh, Boy! And in the morning we 
had a breakfast equally delicious. 
Then we went to the conference.

1 We didn’t do so bad for a couple 
weeks in getting members, and mem
bers that can participate (whoops, 
did I spell that right?) in the acti
vities of our branch. Now let’s see 
what wę have.... ? Oh yeah, first 
of all, we have a three piece or
chestra. Names? Sure! Al Boggs, 
violin (Boy, can he string 'em), Al 
Serp (Shakespeare for short), and 
last not least, Art Norkus, guitar, • 
(Can he plunk 'em?! Just, ask him). 
This orchestra is also called the 
“Three A’s.” You’ll hear more from 
them later on. Next we have a 
mushball team (or is it smushball?) 
Third we have ping pong players 
galore, or rather golfers, because the * 
ball is on the floor most of the time. 
Catch on? _ "J

Now, about our members; we have 
'em from far and near. For instance, 
N. 8., Belleview Avalon, McKees 
Rocks, Troy Hill an, an, an—I’d 
better stop!

Come on you, comrade^, from 
Pittsburgh,. and join up! Put this - 
‘burgh’ on themap!, / '. /

Full of fun knd spirit, I am cotfi-
■ ~ -

• the human, lungs present i 
2,500 square feet of air absorbing 
Surface. It’s no wonder that Ann 
8. and Al B. can emit such volume. 
and tone. This brings about the 
fact? that a housefly sounds the note 
F in flying which means its wings 
.vibrate . 335 times a second, while 
the honey-bee sounds A. with 440 
vibrations a second. The two 
above mentioned ^chorus members 
sound high F, 660 vibrations and 
high A, 880 vibrations ą second 
without even a pair of wings. Of 
course, we may be wrong, may we 
ijrot? — -

Here is a little gem worthy of 
thought—anarch to the music that 
you hear. Keep step with it rather 
than with your companions.

Reporters’ Collectve.

On Tuesday all remaining dele- 
j gates were taken on sightseeing 
; tour. Many interesting spots were 
, shown.
į Well, I guefcs we heard a motion

CONVENTION NEWS FROM 
DETROITERS

The Detroit delegation to the Li
thuanian National Youth Convention 
arrived in Brooklyn, Saturday,- at 
midnight. We really feel sorry for 
them. Who? Why Jake (Baldy) 
Jacobson Al (Love-em-all) Narbut, 
Frankie (Chiseling) Price, (Orating) 
Joe Belunas, and (Debonair) John 
Onusevich. All handsome, adorable, 
brutes. How about it Cleveland and 
Chicago girls?

After e. night of sleeping on the 
floor we witnessed and

There are two fems in this chorus, | 
H. and Mattie, who are just like i 
,tthe Canadian Mounted Police; they i 
always get their men, and man, į 
have they got a long list of arrests.

Margie, the Huskey Tuskey says 
that you must be immune to poi
son because she has failed to poison 
you so many times.

Paul, the chorus barber is a very 
excitable fellow. Only yesterday he 
cut himself • while shaving us.

N. V. is only a potographer’s 
’daughter, but boy, is she well de
veloped.

And then there’s the tenor who 
has such a swelled head that he’s 
thinking of joining the navy, to let 
the world see him.

I have often wondered in what 
mysterious manner the chorus has 
been making ends meet financially. 
The expenses incurred in hiring 
trained teaching and paying for the 
use of Laisve Hall amounts to a con- 

• siderable sura, especially when we 
take into consideration the recent 
failures of our concert and picnic.

Yes, I think that our next semi
annual business. meeting to be held 
in the near future will bring forth 
some reports which will interest us 
all very mucĮi.

The sentence has been ^pronounced 
We are a terrible group of meddling 
reporters. This accusation has made 
tears rush to our eyes.
Sult we can’t even try to oe funny, 
but the grief has madq us turn to 
the more serious side of our movę- j 
ment.

Will the few impertinent gab
bers ever realize that wasted time 
today means extra work tomorrow, 
or that everytime they say smart 
things they make others smart?

Two of our group have graduated 
High School; hence we leave with Į 
them this thought. There’s ,no 
electric elevator to success. If 

, there was one once, due to the 
economic crisis, the eletric bill was 
not paid and the company turned the 
“juice” off. Welcome to the Un
employed Council!

' .. . y°u know that the cells of f supposedly god never 'Treated life,
o kaa _jepr®sent, but that all life started from micro

bes. So,, please do not think that 
we mean wrong in our opening ad
dress for the letter to be printed In 
“Snapshots”.'

Comradely, D.—V.—

, WORCESTER, MASS.
Dear Comrade—Microbes,

Your correspondent has kindly 
asked one of his pals to cooperate | 
with him in writing this and subse- i _ By the yay, wemust^not forgg* 

..quent printed communications to ' ” ’ * _
1 you. i Cleveland respectively. Very “ _
• You have all been reading ‘‘One girls! Also Ann from Chicago.
of Us” for sometime, now, so sev- 

j erai of us have decided to give you 
| a charige of fare. We’re going tb 
give you a new, different type of 
column. And we want you all to 
compare it with the former column 
and give us your opinion of the two.

Here is something interesting!
God never created you or any other 
life on earth. All of you are mic
robes—some grown tall, othersrobes—some 
small. Don’t believe us? Then read 
Science and History by Bishop 
Brown, who knows his theology 
thoroughly, but has finally decided 
to teach the truth instead of fear 
and superstition.

JTennis has become a most recent 
rage with our chorus microbes. Why, 
even Joe K. is already playing 
“love” sets!!

To all appearance, our proletarian 
summer school will be a big suc- 
ces in Mass. But one of our mem
bers has learned so much in col
lege that he considers it useless to 
attend our school, which he says can 
teach him no more.

The authors of this column are 
college students themselves, and they 
are being taught that, to cure our
economic ills we should do exactly < that communications be ended, se
as was done before. No basic re- conded, and unanimously passed, 
form is suggested—that, we should •< Therefore, so-long until we hit De
set out over the same path which . troit. 
leads to simply one more aperiodic I 
depression. It is a pity these dead 1 
ideas fill up the minds of some of I 
us so that we cannot learn anything ! 
new from our own school.

The drama group is continually 
being criticized for its inactivity. 
Our opinion is that the majority of 
the girls are* so much deadwood. 
Why, the boys have already received 
three tempting offers from Holly
wood h 
<• We hope to see you all at the 
summer school, (July 9-July 30) 
which should show you that you 
face a world economic system com
ing to a dead end, and that it is for 
you and by you that a hew world 
must be opened up.

Comradly Yours, D.—V.—

Dear Comrade,
We have just finished a very in

teresting book, Science and History 
by Bishop Brown, who is famous 
for his My Heresy, and Communism 
and Christianity. If you haven’t 
read the above mentioned books, be 
sure- and read them. He’ certainly 
exposes religion. You probably-have 
heard of him. He’s an ex-bishop, 
and an upholder of Communism. In 
Science and History we read, that a

By the way, Joe, what was the 
idea of slapping that cop around 
on the toll bridge. Don’t worry, į 

folks, he was unconscious because , After the succesful COnven- * 
cL* motorcycle- Yes’ tion which we had in Laisve 

a mudu vnu _
Hall on July 3, we should all 

’feel like going out and con
quering unknown lands. How 
about the students that go to 
school with you ? Couldn’t 
you interest them in your 
youth branch. Tell them what 
you are doing and what you 
intend ^to do. How about the 
young fellows and girls in 
your shop? We’re sure that 
if you talk to them and ex
plain about our activities, 
sports, etc., they won’t lend 

| a deaf ear to your appeal. 
. Plenty of youth in the fac- 
I tories can’t afford to go to 
the “Y’s”, and the expensive 
gyms. Why not get them in
to our sports sections ?

Start moving right away be
cause we haven’t much time 
left for the drive. How about 
Pittsburgh ? Comrade Art 
who has been doing good 
work so far should get the 

, other comrades to help him in 
organizing a good LDS youth , 

’ branch.

OOOh! and Coney Island! If you 
ever saw sights, that’s one place 
where you can. Boys and girls, men 
and women, hairy, crooked, and 
caved in legs. We Detroiters were 
scared to death. At first we thought 
New Yorkers never slept. They’re 
rushing at all hours of the night/ 
.? ---- -- i—

The conference started at 10 A. 
M. It lasted 3 sessions until 10:30 
P. M. Committees ^rere elected, etc. 
I think plenty was accomplished 
but the future depends on. what the 
comrades do when they return home.

WORCESTER AIDO 
CHORUS NEWS

from 
June

The reason is that the Chicago 
girls started falling for him, so he 
got homesick and made a slide for 
home. Now he’s safe at the plate.

Those two altos, Blue
Red Riding Hood, will kindly save 
their mirrors for intermission to 
annoy the basses with and not 
during rehearsal.

One of our yodeling tenors has 
taken up dancing to such an ex
tend that he stays up late practicing. 
Wonder what young miss he’s doing 
it for? :

It sure was a novelty to talk 
strictly Lihuanian during rehearsals; 
after what .our strong wrestling bass 
said was being done in the Chicago 
chorus. No walking, no talking and 
no complaining that the rehearsals 
are too long, but everyone staying 
to the very end until dismissed by the 
teacher. Let’s see if we can do 
likewise. I know we can; let’s try 
hard.

Hello, Comrades! * This is station 
L-D-S speaking in Pittsburgh. Well, 
at last we woke up! (Is niy face 
red!) Why didn’t we get organized 
sooner? Ask me another.

If it wasn’t for good ole Comrade 
Bertha getting us together and a big 
push from a certain peppy person 
from Wilkes Barre, Ta., I guess we 
would still be under the covers yet!
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Apie Kovą su Provokacija 
ir Snipavimu

Johan Biuchner
(Tąsa)

Priruošiamos * kovoj su provokacija 
> priemones turi ęįt trimis kryptimis.

Pirma, mokėjimais ungt legalų ir ne

 

legalų darbą ir bendrai * ’ gas parti
jos darbo organizavimas, kuris 
vaimi kliudytų provokacijos atsiradimą 
ir vystymąsi partįjųj. ! i ’

Antra, konspiracijos pąstatyipas ir tik
slus jos taisyklių laiktyitią^ls, t. y/praktiš- 

* kos ir techniškos judemonės užtikrinimui 
išlaikymo paslaptyj nutarimų, kurie ne- 
tur būt skelbiami,.elokumėntų ir adresų, 
o taipgi užkonspiruotų asmenų/ esančių 
palėpėj ir t. t. * L’ t j

Trečia, direktyvos apie tai, kaip laiky
tis laike tardymo; ”

Pamatinė ir pati svarbiausia kovoj su 
provokacija priemonė, tai masinis parti
jos pobūdis, kovingas jos aktyvumas, tik

ras visų jos narių dalyvavimas politiniam 
partijos gyvenime, sąmoningas atsineši- 

mas prie kiekvieno partijos tarimo, išvy
stymas savikritikos link klaidų ir žmo
nių,/padariusių tas klaidas, politinis įver- 
tiniįnas organizacija kiekvieno jos nario 
ir kokybės ir jo darbo rezultatų, sudary
mas^ kolektyvinės partinės nuomonės 

įkainavime sugebėjimų, kovingų ypaty
bių,; revoliucinio įšlaikyriio kaip eilinių 
artijos narių, taip ir ypatingai jos va-

J visokeriopa, pagėlba partijos savi
tumo vystymuisu Ten, kur viešpa- 
ja mechaninis priėjimas prie partijos, 

smaugiama iniciatyva, kur viėšpa- 
ja grupiravimosi dvasia, ratelių psi- 
logija, kur politinis žmonių įkainayi- 
i pakeičiamas “gero” vyruko parinki- 

aiitw tėti automatiškai susidaro dirva ak- 
larl pasitikėjimui, nekritiškam atsineši- 
mil, bendrai atsakomybei už viens kito 
klaidas. Nesveikoj tokio grupiravimosi 
atmosferoj išbujojo eserų partijoj azef< 
šeina, davusi galimybę provokatoriui išti
sais mėnesiais siųst ant kartuvių žmo
nes. Reikia nuosekliai vest nenuilsta
mą, tinkamą politinę kovą su provokaci-

sa-

k

ja, išnaudojant visų patyrimą, visą .su
gebėjimą, mobilizuojant visą masių pasi
piktinimą prieš tą niekšišką klasinio 
priešo metodą.

Provokacia Bia-Torbade, kuri jau 
augščiau buvo minėta, privedusi prie įve-i 
dimo karo teismų Vengrijoj, nesutiko iš 

istų pusės griežtos atsparos. Ko
munistai turėjo mobilizuot ne vien pro
letarinių, bet ir plačių darbo masių vi
suomeninę nuomonę, kad pasmerkt tą 
priešo išsišokimą. Kiekvieną tokį atsiti
kimą reikalinga daryt išeinamuoju mo
mentu milžiniškam darbui auklėjimui 
plačiausių darbo masių neapykantos prieš 
pavojingas priešo priemones.

Kovoj su provokacija, ypatingai svar
bu teisingas legalaus ir nelegalaus darbo 
sujungimas. Tas sunkina provokatorių 
darbą ir lengvina jų atidengimą. “Dau- 
gelyj šalių ir tame skaičiui labiau pirma
eilių,—rašė Leninas knygoj “Vaikiška 
kairumo liga komunizme”,—buržuazija 
be abejonės siunčia dabar ir siųs provo
katorius į komunistų partijas. Viena 
kovos priemonė su tuo pavojum—tinka
mas legalaus ir nelegalaus darbo sujun
gimas.” Apie vieną iš stambesnių provo
katorių bolševikų partijoj caro Rusijoj 
Malinovskį, Leninas rašė: “Jis išdavė 
dešimtis ir dešimtis labai atsidavusių 
darbui draugų... Jeigu jis nepadarė dar 
didesnio pikto, tai už tat, kad pas mus 
buvo teisingai pastatytas legalaus ir ne
legalaus darbo santikis. Kad gaut pas 
mus pasitikėjimo, Malinovskij... turėjo 
padėt mums pastatyt kasdien išeinančius 
legalius laikraščius, kurie ir prie cariz
mo mokėjo vest kovą prieš oportunizmą, 
menševikus, skelbt bolševizmo pamatus. 
Viena ranka siuntė į katorgą ir žudymui 
dešimtis ir dešimtis geriausių bol
ševizmo veikėjų, Malinovskij turėjo kita 
ranka padėt dešimčių ir dešimčių tūks
tančių naujų' bolševikų auklėjimui per 
legalę spaudą.” (Lenino raštų XXV to-, 
mas 19 pusi.)

(Bus daugiau)

lo. Traukė jie per vidur- 
i miestį ant 29-tos gatvės ir ^7th 
Ave. kampo. Pirmiausiai ple
vėsavo raudona vėliava ir 
raudonfrontiečių uniformuota 
orkestrą griežė Internacionalą 
ir kitas kovos dainas;

(

Pribuvus į pažymimą vietą 
ir pradėjus prakalbas, pėsčia 
policija ir raiti jos mušeikos 
žiauriai puolė demonstrantus. 
Kelioliką sužėidė ir areštavo. 
Aš pats buvau šalin nuvytas, 
tai visko smulkmeniškai nega
lėjau patirti.

New Yorke darbininkų ju
dėjimas nemažas;
daug dar didėti, kad greitoj 
ateityj turėtume progą atsi
skaityti su tais jjhuliganais- 
mušeikomis.

Svečias, .
Geo* Kuraitis.

PRANEŠIMAI; K KITUR

ELIZABETH, N. J.
Lietuvių A. P. Kliųbas rengia pik

niką, kuris įvyks, nedėlioję 9 • liepos, 
ant Willick’s Fanuos, Linden. Visi 
rengkitės į tą didelį • tarptautinį pa
silinksminimą ir pasimatykite su. 
savo draugais. Bušai nuo kliubo, 10 
West 22nd St., 10 vai. ryte. Kelio
ne į ten ir atgal 50c. Išanksto įsi
gykite tikietus ten yra kelrodis.

kviečiamą skaitlingai atsiląnkyti. 
Kuopos nariąi, visi rokuękime saVo 
parejgą dalyvauti piknike! .

PHILADELPHIA, PA.
Lyros Choro susirinkimas įvyks 

pirmadienį, 10 d. liepos, 8 vai. va
karę, 995 N- 5th Št. Visi choris
tai būkite, susirinkime, nes turime 
visa aįįę reikalų apsvarstyti. Taip
gi išgirsite raportą iš jaunuolių su
važiavimo.

WORCESTER, MASS.
LDSA 2 kp. susirinkimas įvyks 

July 11 dieną, kaip 7:30 vai. vakare, 
ant 29 Endicott St. Narės malonė
kite ateiti ir tos, kurios nesate už-

bet turi i simokeję duokles ateikite ir užsimo
kėkite.

Fin. sekr. D. Lukienė.
(159-160)

I.Š LDS PIRMOS KUOPOS 
SUSIRINKIMO

(Tąsa iš 6-to pusi.)
Na, o ką sakote tie, kurie 

susirinkime nebuvote? Nejau
gi jūs tuščiomis pasirodysite? 
Sukruskite ir sukirskite prisi
žadėjusius.

Laiškų, abelnai susirašinėji
mo buvo apsčiai, bet nekūrie, 
nors ir svarbūs, buvo jau pa
senę. Skaitytas Centro valdy
bos laiškas jaunuolių vajaus 
išjudinimo reikalu. Laiškas 
priimtas, ir pusėtinai apdisku- 
suotas jaunuolių vajaus klau
simas. Buvo visokių išsireiš
kimų, iš kurių vienas gana 
ypatingas (nors gal tik man). 
Draugas sako turįs tris jau
nus į LDS tinkamus kandida
tus, bet, girdi, jo nei klausy
ti nenorį, net jį persekioja vi
sokiais būdais, niekina darbi
ninkiškas organizacijas, ypač 
kuriose tėvas priklauso. Tai 
čion kaip tik ir tinka priežo
dis, kur pasakoma: kiaušinis 
vištą mokina, o ką višta turi 
su tokiu kiaušiniu daryti, leng
vai galima dasiprotėti. Tė
vai, tėvai, ar tai juokas iš
siauklėti savęs persekiotojus?

Raportai iš bedarbių kon
vencijos ir kiti priimti vien
balsiai.

Ligonių lankytojų nebuvo 
susirinkime; apie ligonius ra
portavo
drg. O. Visockienė.
do, kad 1-mos kp. pirminin
kas drg. V. Bovinas tebeser
ga, bet taisosi. Antras ligo
nis randasi ligoninėje, dar ne- 
užsiregistraVęs. ' Raportas ’ pri
imtas.

finansų raštininke
Pasiro-

New Yorko—Brooklyno Įvykiai: Paren- 
\. girnas, Suvažiavimai ir Demonstracija

darbininkiškos dvasios ir bu
dina nuo atsilikimo klasių ko
voju ragina į kovų ir priduoda 
energijos klasių kovos lauke. 
Tai milžiniškas skirtumas mū
sų veikime nuo dešimt ar dau
giau metų. Matant gi mūsų 
darbo lezultatus, klasiniai su
sipratę darbininkai daugiau 
prisipildo noru veikti, kol tik 
jėgos pavelys sykiu su jaunų-

GREAT NECK, N. Y.
* TDA 48 kuopos susirinkimas 

įvyks prmadienį, 10 d. liepos (July), 
pas drg. Kunigonienę,£ 11 Brown 
Lane, 
naujų 
kimas 
te!

: . (158-159)

HARTFORD, CONN.
ALDLD 68 kuopos mėnesinis su

sirinkimas įvyks 10 4. liepos, 7:30 
vai. vakare, Laisvės Choro svetai
nėje, 59 Park St. Draugai ir drau
gės visi būkite šiame susirinkime, 
nes turime daug svarbių dalykų ap
tarimui ir išgirsimą raportą iš šios 
organizacijos suvažiavimo. O kurie 
nesate užsimokėja už: šiuos metus, 
malonėkite užsimokėti.

Sekr., J. Rudzinskas.
• (158-159)

TeL Porter 3789

DR.MWHIS 
(Repšys) 

LIETUVIS GYDYTOJAS-
278 Harvard St., 

*kampas Inman ’St., r 
arti Central Skvero, 

CAMBRIDGE, MASS.
OFISO VALANDOS:

. 2-4 ir 7-9 vakare
Nedėliomis ir šventadieniais:

. . 10-12 ryte

NEWARK, N. J.
Piknikas. Rengia Sietyno

Visi nariai turi dalyvauti ir 
narių atsivesti. Šis sųsirin- 
bus labai svarbus, nepamirški- 

Org. F. K.
(159-160)

PHILADELPHIA, PA.
LDSA 11-tos kuopos ekstra susi

rinkimas yra šaukiamas 8 d. July, 7 
vai. vakare, 995 N. 5th St.

Visos draugės yra kviečiamos at
silankyti ant šio susirinkimo, šia
me susirinkime dalyvaus LDSA 
Centro sekretorė drg. S. Sasnauskie
nė ir Kom. Partijos 3-čio distrikto 
atstovas Bus diskusuojama svar
biausi šių dienų klausimai ir sustip
rinimas mūsų organizacijos, išdirbi- 
mas planų, kaip galima būtų ge
riausia prieiti prie Phila. gyvenan
čių pašalinių moterų. Centro sekre
torė padės mums šiuos klausymus 
svarstyti ir praneš kaip kitos ko
lonijos tuos klausimus pasekmingiau 
vykina gyvenimam Taigi visos drau
gės atsilankykite ant šio susirinki
mo ir stengkitės kuodaugiausia at
sivesti pašalinių moterų darbininkių.

Valdyba. (158-159)

PHILADELPHIA, PA.
July, 9-tą d. LDSA 11-ta kuopa 

rengia labai smagų su pamargini- 
inais draugišką išvažiavimą Burh- 
olm Parke. Suaugusiems ir> jauni
mui bus smagių žaislų, laimėjimų, 
gardžių valgių ir gėrimų. Taip pat 
šiame išvažiavime turėsime ir sve
čių iš Brooklyn, N. Y. LDSA Centro 
sekret. drg. S. Sasnaukienė, kuri jau 
daug pervažiavo apskričių ir pa
sirengusi aplankyti mūsų apskričio 
kuopas.

Draugai ir drauges, darbininkai, 
meldžiame xkuoskaitlingiausia atsi
lankyti ant šio mūsų išvažiavimo, 
kuris visus pilniausiai patenkins.

Kviečia Komisija. (158-159)

Piknikas. Rengia Sietyno Cho* 
ras, Newark, N. J. Sekmadienį. 9-tą 
d. liepos (July), 1933, Fenske Grove 
Lycamare Ave.
Pradžia 11 vai, dieną.
nuo Sv. Jurgio Svet., New j York 

, 2:00 vai. po pietų, 
ir atgal 30c.

Kviečia Visus Rengėjai.
(158-159)

Livingston, N. J.
Busas išeis

Ave 
ten

Tikietas

Philadelphia 
ROUND TRIP $3°O

ONE WAY $2.00
Expresai įBina kas valandą ; 

BALTIMORE ___ $4.00
WASHINGTON---------— 5.00
BOSTON _____________  — 2,00
RICHMOND _________—1- 6.2$
PITTSBURGH  1  6.25 
DETROIT , _•_________ L—— 11.75
CLEVELAND_______ -L___ 9.W
CHICAGO    a__ 13.75

RATES FOR ROUND TRIPS 
GREATLY REDUCED

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

WORCESTER, MASS.
Lawn party rengia Komunistų 

Partijos antra kuopelė, liepos (July) 
12, Olympia Park..

Kviačia Visus Rengėjai.

tfcįS'

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APTIEKA * 
randasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus daug 

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

8701 JOS. CAMPA U AVE. DETROIT M,ICH.

PER HAMBURGĄ
Mūs nesupanti laivai suteikia progų pa
togiai keliauti by kuriuo metų sezonu.
Į ABI PUSI, NEW YORK AS- €170,50 
KAUNAS, TREČIA KLASE JUO— 
Savaitiniai išplaukimai. Patogus geležinkeliais 

susisiekimai iš Hamburgo. Informacijų 
kreipkitės į vietinius agentus

SI HAMBURG-AMERICAN LINE
39 BROADWAY, NEW YORK r

čia

•WjWAJfWjWSijWf

į Savininkas ir Manadžeris Telefonuokite Sekamai:
i P. M. GARRISON CLEVELAND 8936

“Laisvės” buvo istorinis pik
nikas liepos 2 d. sekmadienį. 
Pernai ir šiemet turėjau pro
gą dalyvauti “L.” piknike, tai 

■Įk šiemet daugiau publikos bu
vo. ,■

Taip sakant, mūsų revoliu
cinis judėjimas čiš Amerikoj 
pradėjo rutuliuqtis kaip snie
go gabalas. Šiandie susirutu- 
liavus jau milžiniška masė. 
Jeigu pažvelgtume į mūsų lja gentkarte it su užsitikrini- 
laikrašėių pjjįnikus keliolika į mu, kad kovą laimėsime, 
metų atgal ir palygintume su 
dabar, tai milžiniškas skirtu
mas vis e kame. : ; '

Kelioliką metų atgal šuva-1 čioja, kaip žąsiukai, paviet- 
žiuodavo šimtas kitas suaugu
sių lietuvių, daugurhoj nese
nai atvažiavusių . iš Lietuvos, 
su kaimietiškais papročiais; ir 
daugelis jų neturėdavo nei 
mažiausio supratimo apie 
miestu darbininkų gyvenimą 
nei apie klasių kovos uždavi
nius prieš išnaudotojų klasę.

Sklokininkai, P r ū s e i k o s 
kompanija, paskęsta mūsų ju
dėjime; patys jų tūzai vaikš-

rėš paliesti, sparnus nuleidę. 
O sąžiningesni darbininkai, 
kurie buvo jų suvedžioti, vėl 
ateina pas mus f mes juos pri
imame su išskėstomis ranko
mis, bėt ne ponus vadus, ku
rie neturi tiek daug žodžių 
pasiteisinimui už sužinų' ban
dymą sudemoralizuoti mūsų 

i Jie UŽ
nuoiamos* dainos nieko ben-jtai bus darbo žmonių klasės 
dro {neturėdavo su darbininkų1 
gyvenimo vargais, 
ir terorizavimu iš 
šio* klasės pusės.

Šiandieną gi mūsų visas re
voliucinis judėjimas papuoštas 
jatuhąja gentkarte, o ta jauno- 
ji gjentkartė tampriai rišasi su 
tĄY^tąutiniu darbininkų veiki- 
miU. Chorus po plačią Ame
riką miestuose ir miesteliuose 

ir daugumoj sudaro jau- 
ifti? jų dainos daugiausia

EASTON, PA.
Gražus piknikas liepos (July) 

9, 1933 Hacketts, Parke. Rengia 
ALDLD 13 kuopa, Easton Pa. Pra
džia 11 vai. ryte. Bus puiki mu
zika delei šokių taipgi užkandžių ir 
gėrimų. Visi •kviečiami dalyvaut. 
Užtikrinam,—gražų laiką turėsite,

Pikniko Komisija.
(158-159)

į

GERAS IR ŠALTAS ALUS
Patogūs kambariai, išrandavojame ant vienos paros> 

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

Labai paranku pakeleiviams sustoti
124 N. DIVISION STREET

Kampas Elm, Buffalo, N. Y.

ant

Suvažiavimų tarimai, be 
abejonės, tilps spaudoje, ir 
juos turėsime vykinti gyveni
me visi bendrai; tai man nė
ra reikalo apie tarimus ir kal
bėt.

Aš įsitikinęs, kad po šitų 
suvažiavimų mūsų veikimas 
pagerės Visose Jungtinėse Val
stijose ir mūsų klasinė kova 
pasmaukęs už tuojautinius 
reikalavimus bedarbiams pa
šalpos ir socjaįps apdraudos.

Demdhstracijoj

Mudu su draugu Krasnitsku 
pastebėjome ^Laisvėje,” kad į---------- -------- ,
šeštadienį bus demonstracijos I J- Bus gera programa. 
New Yorke ant Union Aikš-; 
tės 10 vai.; dieną. Nuvažia-1^ 
vome dar prieš skelbiamą lai
ką; jau buvo mases žmonių 
prisirinkę; o paskirtu laiku 
dvigubai pasidaugino. Kal
bėjo keturi kalbėtojai; aiški
no reikšmę pono Roosevelto 
“pramonės atgaivinimo bi- 
liaus” ir kaip jis vykdomas 
gyveniman, nukapojant darbi
ninkams algas, iki turės ir 
dirbdami badauti. Demons
tracija buvo sušaukta Komu
nistų Partijos delei pasiprie
šinimo prieš bado programą, 
kurią nori įvesti Rooseveltas, 
kapitalistų klasės bernas . ir 
jos reikalų gynėjas. O dar
bininkai, kurie laukia pagerė- 
jant laikų ir nesirengia kovon, 
didelę klaidą 
dar sunkesnę 

^ys ant savęs 
kūdikių.

Nuo Union 
ninkai susirikiavo po keturis 

'gretimais, ir tuo būdu susida- 
|rė didžiausia eilė, neužmato
ma nuo vieno iki kito ga-

Vienas narys bedarbis pri
davė prašymą, kad jo duokles 
būtų apmokamos iš bedarbių 
fondo, ‘kol gaus darbą. Pra
šymas priimtas vienbalsiai ir 
paskola bus suteikta.
LDS III APSKRIČIO PIKNI

KO KLAUSIMU

Piknikas įvyks liepos 23 
Meadow Grove, Cranford,

d.

BINGHAMTON, N. Y.
9 d. liepos J. M. Kaminsko girai

tėje (Stella New 
įvyks 
jimo 
vieta 
šokių 
gu, ir dėlto, pasitaikius lietui kas 
vasarą dažnai būna nebebus publi
kai nesmagumo, šiame piknike gros 
International orkestrą kuri labai pa
tenkina kaip suaugusius, taip ir jau
nuolius. Pikniko surengimo komisi
ja rūpinasi draugingu publikos pri- 
ėmimu-užganėdinimu. Dėlto, gali- ( 
ma tikėtis gražaus-priimnaus pasi
linksminimo. Girdėta, kad svečių 
žada atvykti ir iš toliau.

Vietos, lietuvių publika nuoširdžiai

Ireland Road) 
Lietuvių Darbininkų Susivieni- 
6 kuopos piknikas. Pikniko 
šiemet yra žymiai pagerinta— 
platforma yra apdengta sto-

<♦>

< >
< > 
o

<)
><

Nariai pasiėmė tikietų plati
nimui. Norintieji važiuoti bu- 
sais jau gali pradėti registruo
tis pas P. Baranauską, “Lais
vės” name. Pikniko tikietai 
pigūs, tik -25 centai. Galima 
gauti pas LDS narius ir “Lais- — • .« • 'v .veje.

Kuopkor. Seęger.

Didelis Sumažėjimas 
Apsivedimų Amerikoje

SOVIETU ŽUVIS
Krautuvėms proga įsigyti Sovietų 

žuvies už žemą kainą
Penkių Rūšių Žuvys

10 kenukų kiekvienos rūšies, 
' viso . 50 kenukų

: UŽ'$5.76
Persiuntimas apmokėtas. Pinigus 

prašome prisiųsti iš anksto

Ko

Mūsų Specializacija yra Moksliškas 
Ištyrimas Akių Pritaikymui Akinių 

ŽEMIAUSIOS KAINOS LAIKE 30 METŲ
Vien tik standard geriausios rūšies rrtėdžiaga naudojama. Mes 

visą darbą atliekame patys ant vietos, tūomi mes sutaupome jums 
mažiausiai 25%. Jau 30 metų kaip laikomės šioj vietoj.

PATARNAUJA 3 £ 
DAKTARAI:

Dr. Anthony Stenger
Dr. Fred E. Burnham

<f>

< >

<♦>

Dr. Theodore Conklin ■
Ofiso valandos: nuo 9 vai. iš lyto iki 9 vai. vąkare.

Penktadienį riki 5 valandai, vakate., , ' t t į
RS. ŠCHONGER & STENGiER H 

<394-398 Broadway, - 331-335 r Division Ave., Brooklyn, N» Y. 
Lt-—... ;

>

<

»>

!>

<♦>
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JUOZAS KAVALIAUSKAS K

Chorai ir tais laikais jų dai- revoliucinį judėjimų. Re

pas

Square darbi-

išaudojimu 
valdančio-

daro—traukia 
vargo naštų pa
ir savo nekaltų

427 Lorimer St,, Brooklyn, N. Y.

PHILADELPHIA, PA. 
Sovietų Mineralinių 

Vandeny

NARZAN IR BORJOM
; Dabar galima gauti

J.įGEGžNĄ 
412 W. £>Msquebanna 

•Taipgi pas jį galima gauti

nubausti. i
ĄLDLD Ir Na'cionalis Liet. 

Jaunuolių Suvažiavimas

Kai kas iki šiol manydavo, 
kad mes tik senesni veikiame, 
o mūsų jaunuoliai nieko. Bet 
jaunuolių suvažiavime liepos 
3 d. galima buvo išsklaidyti 
tas abejones ir persitikrinti. 
Jaunuolių delegatų skaičius 
buvo veik antr# tiek didesnis 
už suaugusių.

WASHINGTON.
darbe ir krizis atsiliepia ant 
apsivedimų. Pasirodo, kad 
1932 metais buvo žemiausias 
apsivedimų skaičius Ameri
koje. Išėjo tik po 7.9 ant 
kiekvieno tūkstančio gyven
tojų. Tuo tarpu 1931 me
tais buvo 8.5 apsivedimai/ 
Viso apsivedimų 1932 me
tais buvo 981,7®, arba 79,- 
032 m^iau, negu 19M me-į 
tais.

Laisniuotas Graborim
Pennsylvania ir New Jer

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

K.

I ir So-I 
vietų žuvų. Tai puikiausios rū’ 

4ies keruotos ‘žuvys.

1439 South 2nd Street , 
PHILADELPHIA, PA. 

Telefonai: Bell-—Oregom ilM 
Keystone—Mala 141T



šeštas Puslapis

Smagus Centralbrook •' $23,500 Kaucijų Areš 
lyniečių Išvažiavimas ; tuotiem be Priežasties 
Forest Parke Liepos 9 I Kriaučių Vadam 

-----------• • '14 
Ncčėldienyj,' liepos (J/U1j4>i 

9 d. Forest Parle e bus ALDLD i 
24 k p. išvažiavimas. ( < T

Vbiės kviečiame'atsilankyti.
Turėkimę, pypgą nusitikti,, su 
daugeliu draugų ir pažįstamų, 
kur yisi kartu galėsime links
mai laiką praleist) tyrame 
ore. Dalis pelno nuo šio iš
važiavimo bus skiriama “Lais
vei.” Taigi, dalyvaudami 
šiame išvažiavime netik kad 
linksmai laiką praleisite, bet 
fcartu parengsite mūsų dien- ■ 
raštį ‘‘Laisvę.”’ 
rių užkandžių ir gėrimų.

Rengėjai.
- P. S. Kurie turite paėmę ti- 
kietų platinimui sugrąžinkite 
M. Juškienei, 79 Hudson Ave. 
Brooklyn, N. Y.

NEWlYORK. — Reikėjo 
sukelt $2<|,jp00 parankų,] kol 
paliuosavofiki teisino 'devynis 
areštuotus revoliucinės Siuvė
jų Unijos’ narius,’ tame skai
čiuje vadus Irvingą Potashą 
ir Jack Schneiderį. Policija 
įsiveržė į unijos centrą ir be 
jokios įmatomos priežasties 
juos areštavo. Juos 
Tarptautinis Darbininkų 
sigynimaš.

gina

ivai T. Dreiser Remia Kon

---------------------- i 
f 

Visuotinas Bedarbių
Susirinkimas i

Ten Eyck St. Bedarbių Ko
miteto susirinkimas atsibus se- 
tedos vakarą, liepos, 12 d., 
"Laisvės” svetainėje.

V (si bedarbiai būtinai turi
te atsilankyti, nes daug ko 
naujo išgirsite ir patirsite. Nuo 
šio laiko Ten Eyck St. Be
darbių Komitetas pradės veik
ti ne juokais, nes gavo labai 
veiklią draugę nuo Bedarbių 
Tarybos, kuri pirmiaus pasi
šventusiai veikė, eidama Wil- 
liAmsburgo Bedarbių Tarybos 
organizatoriaus pareigas.

Tad visi būkite šiame su
sirinkime, ir naujų bedarbių 
suradę atsiveskite, nežiūrint, 
kad tą vakarą lytų ar “snig- 

' . . k
J. S« Bedarbis.

Elektros ir Gaso Korn 
parijų Viršininkų 

; Algų Kelimasis
NEW YORK.

Elektros 
tiems viršininkams 1927 
bįjvo išmokėta $193,500 algų, 
o ‘ 1932 m. jau $230,800. 
Brooklyno Edison Elektros 
komp. viršininkai dabar gau
na 29 nuošimčiais daugiau al
gos, nekaip 1927 m. Pana
šiai ir gaso kompanijų virši
ninkai. Tuo tarpu elektros ir

Edisono
Kompanijos augš- 

m.

Kova prieš Ihdžionkšiną 
Revol. Kailiasiuviams

NEW YORK. — Kiek 
miau Kailinių Fabrikantų 
junga .su Darbo, Federacijos 
vadais atsikreipė į teismą, rei
kalaudami, kad išduotų in- 
džionkšiną ir visiškai uždraus
tų veikti kairiajai Industrinei 
Kailiasiuvių Unijai. Bet ši 
unija išsikovojo iš teisėjo 
Shientago teisę turėti savo 
advokatus geisme delei atmu
šimo indžionkšino reikalavi- ;
mo.

Streikas Madingame 
Dideliame Viešbuty

pir

SUSIRINKIMAI
C. BROOKLYN, N. Y.

ALDLD 24 kp. mėnesinis susirin-. 
kimas įvyks 10 d. liepos, toje pat 
vietoje, kaip visada, pradžia 8 vai. 
vakare. Draugai ir draugės, 
dalyvaukite, nes gausite 
gų ir išgirsite delegato 
draugijos suvažiavimo, 
rnkimui bus lavinamasi. 
visi.

visi 
naujų kny- 
raportą iš 
Po- susi- 

Tat būkite

PARDAVIMAI

ferencijų del Unijų 
Apgynimo

I PARSIDUODA saldainių krautuvė, Į 
I laikoma rūkomų dalykų ir kitokių 
. kasdien naudojamų reikmenų, yra 3 
gyvenimui kambariai ir rakandai;" 
viskas sykiu parsiduoda už $400.00. 
Pardavimo priežastį patirsite ant 
vietos. Antrašas 2682 Pitkin Ave. 
kampas Chesnut St., Brooklyn, N. Y.

į (159-164)

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rusių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku StiliumPARSIDUODA ūkė 10 akrų žemės, 

8 rumij stuba, elektra ir telefonas; 
naujas vištininkas, 60 x 20 pėdų dy- 

I džio, didelė “barnė” ir vienam ka- 
(159-160) | rui garadžius. Yra ir mažesnių pa- 

------ ■ dūliams budinkų, visi gerame 
vyje. 50 mylių nuo New Yorko, ar
ti kaimai ir miestukai, gražioje pe
liukėje, prie gero kelio. Turime 400 
vištų ir 2 karves.’ Galima pirkti vi
są arba priimsiu į pusininkus. Da
bar esame du partneriai. T. Peters, 
R. F. D. 3 B. 200 Freehold, N. J. 
Stillwell Corner sekcijoje.

(158-160)
PARSIDUODA saldainių krautuvė, 

laikoma cigarai, cigaretai ir įvai
rūs smulkesni dalykai, naudojami 
kasdieniniame, gyvenime. Vieta tam 
bizniui ,gana tinkama, kaina $350.00, 
kreipkitės šiucm antrašu: . 239 
Humboldt St., tarp Ten Eyck ir 
Stagg, Brooklyn, N. Y.

(158-160)

što-

ParPARSIDUODA bar ir Grill.
duosiu visą arba priimsiu partne- 

i rj, nes vienam sunku apsidirbti. Kai
na, arba partnerio įnešimas bus ga
na prieinamas. Turiu greit gauti 
partnerį arba pirkiką viso biznio. 
131 Hairison Avė., arti Lorimer St.

(159-164)

8YKJ ATSILANKĄ PERSIT1KRINSIT 
Pabandykite!

( SAVININKAI MARČIUKĄI
417 tyorimer Street, “Laisves” Name

BROOKLYN, N. T.

Laisvė Gaunama ant
NEW YORK. — Streikuoja I____

darbininkai viepė iš < 
ir madingųjų viešbučių, Com-j vietoje, kaina gana prieinama, 
modore Hotel. PaiVnlnuin R ' norime greit parduoti. Pardavimo 
vai. darbo 
mušimo ir 
Streikierių 
ja po 100 
Policija ne kartą’ išvaikė ma
sini pikietą, bet jis vėl ir vėl 
pasikartoja.

'.*'v7W j PARSIDUODA grosernė ir bučernč 
Cll<lZlUJU i lietuviais ir lenkais apgyventoje 

nes

Sekančių Stočių

Reikalauja 8 | 
dienos be algų nu- > 
pagerint maistą, j 

pikietuose dalyvau-; 
ir daugiau žmonių.

i Iš LDS Pinais Kuopas 
Susirinkimo

LDS kp. susirinkimas buvo 
d. liepos, “Laisvės” svetai-

! norime greit parduoti.
! priežastį patirsite ant vietos. Kreipę 
kites 115-—-1st St., Elizabeth, N. J.

(159-161)

PARSIDUODA saldainių krautuve, Į 
lietuviais apgyventoje vietoje, tu

rime staką iš saldainių, rūkomų ir 
kitokių daiktų, kasdien reikalingų, 

tos rūšies krautuve vi- 
Parduodu todėl, kad 

negaliu tinkamai 
biznio. Kaina gana žema, 
gyvenimui kambariai ant 

145 Ten Eyck' St., Brook-

Tik viena 
same 
viena 
vesti 1 
Yra i 
vietos, 
lyn, N.

bloke.
moteriškė 

to 
ir

(159-164)

PARSIDUODA

Brooklyne:
136 Irving Ave.
1538 Dekalb Avė.
So. 4th and Havemeyer Sts-

Į PAS1RANDAVOJA patalpa, | Bedford Ave. and So. 5th St.
“storas” tinkantis

Garden bizniui, randa 
prieinama, gera proga lietu
vių bizniui šioje vietoje.
Mike Adamuccio, 238 York 
St., Cor. Hudson Ave., Brook-

ISKANDAVOJIMAI

Beer [187 Bedford Avenue 
labai ^23 Bedford Avenue

Berry Street
Grand Street
Grand Street
Grand Street

JONAS STOKES i-
FOTOGRAFAS j ? 

Aiuomi pranešu savp koptum*? 
kad perkėliau savo studiją 

naujon vietotą 
po numerį? 
512 Marion fitų 
kampas Broad? 
way, Chauncey 
Street stotis 
Brooklyn, N. Y. 

Naujoj vietoj 
Studija daug 
geriau įrengta, 
todėl paveikslai 
padaromi kuo-

riams,

(157-159)

kuri šaukia unijų apgynimo 
konferenciją liepos 15 dieną 
Webster Hall, New
Dreiser sveikina karžygiškai 
kovojančią Kailiasiuvių 
dustrine Uniją ir pažymi, kad 
Amerikos Darbo Federacija 
visur eina išvien su fabrikan
tais.

Į minimą konferenciją at
siųs delegatus ir eiliniai na
riai nuo daugelio Darbo Fede
racijos lokalų. Lietuvių Dar
bininkų Susivienijimo pirma 
kuopa ketvirtadienį išrinko 
delegatus į tą svarbią ■ konfe
renciją. Kitos organizacijos 
bei kuopos privalo tai pat pa
daryti. . . i . •

Protestas prieš Uždrau 
įima Baltiesiems Vaikš 

čioti su Negrais
NEW YORK. — Tarptau

tinis Darbininkų Apsigynimas 
pasiuntė majorui O’Brienui ir 
policijos komisionieriui Bola- 
nui protesto laiškus; reikalau
ja atsaukt patvarkymą prieš 
negrų vaikščiojimą sykiu su 
baltaisiais.. T. D. v Apsigyni
mas sykiu primena, kode! bu- 

’ ivo toks patvarkymas išleistas; 
tai todėl, kad valdžia nori pa
stot kelią negrų (darbininkų 

i vienybei su baltaisiais kovo
je prieš išnau'dotojus. ' ’

NEW YORK. — Pasauliniai | 
garsus " rašytojas Theodore i 
Dreiser atsiuntė laišką Dar-! 
bo Unijii Vienybės Tarybai, i 

nėję.
Susirinkimas, velug . tokio 

Yorke. Idušnaus, karšto vakaro, buvo 
■ j ; vidutinis. Bet turite žinoti, 
jn_ikad jūsų, korespondentui vis 

,tiek nepatinka.
Lyja—blogai, šilta tas pats, 

šalta irgi negalima eiti į su
sirinkimą ; sunku pasakyti, ka
da tas oro “mechanikas” mū
sų brookl/niečiams įtiks ir 
kada jie žmoniškai pradės su
sirinkimus lankyti.

Pereito susirinkimo proto
kolas vienbalsiai priimtas. 
Šiame susirinkime naujų na
rių nebuvo. Tai nepaprastas 
įvykis! Į jaunuolių ir vaikų 
skyrių vajaus laiku naujų na
rių begauta. Ir tuomi pačiu 
laiku randasi trys vajininkai, 
o kaip jaunuolių, taip ir vai
kų įstojimas į LDS pasakiškai 

.nupigintas. Iš viso ko mato
si, kad vajininkai nedirbo. 
Taipgi ir tėvai LDS nariai, tu
rinti vaikų, lig šiol snūduria
vo. Bet šiame susirinkime vi
si kaip vienas pasižadėjo 
gauti po vieną naują narį ki
tam susirinkimui. O d. T. Va- 
sikoniūtė sake net du 
šianti.

Bravo, draugės ir draugai, 
tik nenamirškite savo prižadų.

(Tąsa penktw nusl.)

PARSIDUODA saldainių krautuvė.
Parduosime greit ir už pigiai, nes 

važiuojame į Europą. 856 Grand 
Sreet, Brooklyn, N. Y.

(156-161)

LICENSES '
BEER—WINE i

NOTICE is hereby given that TJcense No. 1
N.Y. B-654 has been issued to the under- ■ 

signed to sell beer and wine at retail, under Į 
Section 76 of the Alcoholic Beverage Control I 
Law at 13 Scigel Street, Kings County, New I 
York State i

BERGAL PURE FOOD, Inc.,
11 Seigel St., Brooklyn, N.Y.

NOTICE is hereby given that License No.
N. Y. B-3919 Jias been issued to the un

der signed to sell beer and wine at retail, 
under Section 76 of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 1 Nostrand Avenue, Kings ; 
County, New York State.

'ANTHONY BONANNO,
1 Nostrand . Avenue, Brooklyn, N Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
•N. Y. B-361 has been ■ issued to the un

dersigned to sell- beer and wine at retail, 
under Section 76 of thę Alcoholic Beverage 
Control Law at East Avenue and D Street, 
Wallabout Market, Kings County, New York 
State.

SAMUEL KOCH,
484 • Thatford Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No.
N. Y. B-667 has been issued to the un

dersigned to sell beer and wine at retail, 
under Section 76 of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 383 Broadway, Kings Coun
ty, New York State.

C &II DELICATESSEN, Inc;,
, 383 (Broadway, Brooklyn, N. Y.

Polish

gaso kainos pabrangintos, dar- MIRTYS—LAIDOTUVĖS
bininkams algos apsivartant 
kapojamos ir gasas/ bei elek
tra tuojaus užsukama, kaip m. amž., 208 Crescent St., mi- 
tik bedarbis negali užsimokėt. rė liepos 4 d. Trinity Ligo-

$00 rnoterų Bronxe atėjo į ninėj; palaidota liepos 6 
Viešą tardymą del gaso kainų , d. šv. Jorid kapinėse. Laido
je protestavo, ręikalaudamos jimo apeigomis rūpinosi gra- 
nupigiht. gasą. , i borius Bielauskas.

Maddalena Smimmo, 48

ATSIDARĖ BEER GARDEN
PUIĮIAME KIEME, po gražiais me

džiais, griežiant maloniai muzikai, 
galite smagiai pasišokti ir linksmai 
laiką praleisti. Kviečia visus drau
gus r pažįstamus atsilankyti. Ska
nių užkandžių duodame už dyką. 
Kiekvieną šeštadienį, gražūs paren
gimai; grajys merginos muzikaitčs 
po vadovyste Marty Turuta. Įžanga 
dykai. ’ Antrašas, 131 N. 4th St., 
Brooklyn, N. Y., tarpe Berry ir Bed
ford Ave. Savininkas Jphn Jurevidh, 

(158-160)

NOTICE
Notice is hereby given that Lic- 

I ense No. N. Y. B-56 has been issued 
to te undersigned Club to sell beer

atne- i an(l wine at retail, under Section 76 
' of the Alcoholic Beverage Control 
, Law at 188-190 Grand St., Kings 
j County, New York State. 
Į Gymnastic Association of
I Falcons Alliance Nest 14 of Wil- 
i liamsburg Inc.
I 188-190 Grand St., Brooklyn, N. Y.

(150-151)
NOTICK is hereby giver, that License Num

ber N.Y. A 37 36 has been issued to the 
undersigned to sell beer and wine at retail 
under section 75 of the Alcoholic Beverage 
Control Law, at 442 Lorimer Street, Brook
lyn, N.

• premises
Y., not to be consumed on the ,

JOSEPH EHRLICH, 
442 Lorimer Street, 

Brooklyn, N Y.

hereby (riven that License Num- !
A3988 has been issued to the 

___ to sell beer and wine at retail 
~~ ~ ' _ _ _ _ J

Law, at 7923 Third Avenue, Brook- 
Y., not to be consumed on the pre- .

IRVING LILLIEN, 
7923 Third Avenue, 

Brooklyn, N. Y.

isNOTICE 
her N.Y. 

undersigned
’ under section 75 of the Alcoholic Beverage 

Control 
lyn, N.

, mines.

Telefonas: Stagg 2-9105

DR. A. PETRIKĄ
(PETRICK)

DANTŲ GYDYTOJAS 
221 South 4th Street 

Brooklyn, N. Y. 
X-Spindulių Diagnoze 

Guzo Anestetiką
Valandos: nuo 9 ryto 

iki 8 vai. vakare 
Penktadieniais ir šventadieniais 

tik susitarus

Telephone Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
LIETUVIS GRAIJORIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoji! tin

kamai ir už prieinamą kainą 
Parsamdau automobilius vestu

vėm, parėm, krikštynom ir kito
kiem reikalam.
402 Metropolitan Avenue 

(Arti Marcy Avenue) 
BROOKLYN, N. Y.

MOLLYN’S BARBER SHOP
IR BEAUTY PARLOR

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

447 GRAND ST.
Prieš Republic Teatrą

I ■

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

JONAS STOKES ■
(12 Marion St., kampas Broadway 

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

» <.

Sergančių 
Chroniškos

Vyry ir Mo

New Yorke
Allen ir Canal St.
Bowery and Delancey Street 
Bowery and Houston Street 
3rd Avenue and 14th Street 
Chatham Square
Desbrosses and Greenwich St. 
685 Washington Street
6th Avenue and 42nd Street 
1st Avenue and 4th Street

t t .

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

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

šiandien atęiki- 
te delei savo (svei-

1 katos ištyrimb, o 
f jums bus išai^kin- 

įgyt *'a> kaip jūs fi^iši- 
ka> stovite.I Odos Nuša?Į mai, tyeryu * Lh 
Abel nfrs Silp 
mas, Skifvič z 
W ir Mėšlai 
nės Lįgoš,! Ne 

įdegimas bei Reumatižki Nesvei 
mai.

Kvėpuojamųjų Kanalų ir Kitos 
gos yra sėkmingai gydomos nai 
viškais, moksliškais būdais.

X-Spinduliaiį Kraujo ištyrimai, 
boratoriniai Tyrimai, Seruftių ici 
čiepų Įšmirkštimai. . I 

. Prieinama Kalnai f? 
Sąlygos pagal jūsų išgalę 

Ištyrimas ir Patarimas Veltui 
KALBAM LIETUVIŠKAI)

DR. ZINS
110 Fast 16 ST. N. U
Tarp 4th Avė. ir Irving Plac^ 

, Įsisteigęs 25 metai \ 
Valandos—9 A. M. iki 8 P. M. !

Sekmadieniais 9 A. M. iki 4 P. M.O

t kxVV V V V W V w v sooot KJt tut i

NOTARY 
PUBLIC

TEL. STAGG 
2-5043

INC

Su MN AS ATIDARYMAS 
BAR and GRILL 

gėrimai ir restauraciją
Mužiką, šokiai, veltui'užkandžiai, šalti gėrimai ir daug 

įvairumų , , ,

Atidarymas Subato je, 8-tą Liepos
Bus atdara nuo pat ryto, o programa prasidės 8 ta 

valandą vakare
Kviečia draugus ir pažįstamus atsilankyti į šią atida

rymo iškilmę. Taip pat milėtumę susipažinti su tais, 
su kuriais dar neturime pažinties. i.

JOHN LAUKAS IR STANLEY MISIŪNAS
> , ’ įstaigos Savininkai,

473 Grand Street » Brooklyn, N. Y.
Prašome įsitėmyti, kad už Republic teatro

• Gerą DUONA valgyt reikalingiausia kiekvie
nam. Kąs nori but Šveiku ir stipriu, tai valgy
kit SCHOLES BAKING, Keptuves DUONA. 
Mūsų miltai jįėri, duona visuomet šviežia ve
žam į Storus ir stubas, visoj aplinkei Brookly- 
no ir New Yorko. Siunčiam per pačtą ir į kitus 
miestus V. LUKOŠEVIČIA, Savininkas.

Scholes Baking, Inc.
PURE RYE BREAD, ROLLS & CAKES 

■10 SCHOLES STREET
Phone STAGG 9645

Pranešame, kad mūsų kainos yia 
; žymiai nupigintos ant visko. 
Plaukų Kirpimas Moterims. Taip
gi Finger Wave Arba Marcei 35c.

Permanent waves nuo $5.00 iki 
$9.00. Patarnavimas naujausios 
mados, 1938 metų.

Vyrams 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 laido ja numirusius 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir kerietas veselijoms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimams.

231 Bedford Avenue 

BROOKLYN, N. Y.

f
 i W MATHEW F- SALLAS 
ffl ( B I E L fi U S K fi S )

O GRABORIUS

■ jOW UNDERTAKERS AND EMBALMERS <

į 660 GRAND ST. BROOKLYN. N. Y. 1

' O MŪSŲ. (STAIGA ATLIEKA SEKANČIUS DARBUS;

MIRUSIUS PARVEŽAM IŠ VISŲ ŠALIŲ, IR Iš ČIA

i PAS1UNČIAM (. KUR KAM REIKIA. TURIM PRIVATIŠKĄ

! Į PIRMĄJA! PAGALBAI AMB’JLANSINį AUTOMOBILIŲ, A 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI ( LIGONINE IR ’ 
PARVEŽTI. TURIM MOTERĮ. MIRUSIOMS MOTERIMsĮ 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM' GRAŽI\ YIETĄ. SĄVO

MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI. ' . f• VISAIS'TAIŠ REIKALAIS KREIPKITĖS (MUS, O MĖ3
t KUOGERIAUŠIAI PATARNAUSIM. u
j MU$Ų RĄŠTJNE ATDAR/X DIEN?< IR NAKT(. MŪSŲ. > b j

I * . TELEFONAS ’NIEKAD NEMIEGA.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXSKXXXXXX

DR. HERMAN MENDLOWITZ
Praneša visuomenei, Jog Jis atsidaro savo ofisą 

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

arti Grand Street
Telefonas Evergreen 6*3959

Ofiso valandos nuo 1 iki 4 kas dien, seredoms ir subatoma 
iki 7:10 vaL vakarais.nuo 6

NEDALIOMIS 
Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto

FLATBUSH OFISAS Į
2220 Avenue J Į 

Kampas E. 2«rd fit I' ;




