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KRISLAI
Japonija Ginkluojasi.
Priekabiauja prie SSSR.
Atsiimkite “Spalį” Knygą. 
XX šimtmečio Stebuklas.’

Rašo D. M. ŠOLOMSKAS.

Japonijos imperialistai pasky
rė $156,000,000 karo laivynui

Pirmai Lietuvių 
Darbininkų Dienraštif

(First Lithuanian
Worker*’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių

laivių vežėjų, kreizerių, naikin- No. 164 
tojų ir submarinų. Kaip Japo- | . -----
nijos, taip ir kitų šalių, impe-| v 
rialistai kalba apie taiką, bet JaU Pripažinimą 
tuom kartu vis labiau ginkluo- n . n • -
jasi ir rengiasi karan. į Sovietų Sąjungos
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Japonija ne tik pati ginkluo- -- - --
jasi, bet ji apginkluoja ir savo metai atgal taip vadinamas’ rln t*a_l'MTo nnk n 1 >-] X -
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padarą—-Manchukuo v a 1 d ž ią. I 
“Pravda” rašo, kad šiomis die-’ 
norais Gharbine nuleido du ka
ro laivus p>;55 tonus. Jie yra 
skiriami plaukiojimui upe.

Japonijos ? spauda niekšiškai 
atsiliepia apie derybas tarpe 
Sovietų Sąjungos 4r Manchu- 
kuo-Japonijos del Rytinio Chi- 
niško Gelžkelio. Japonų laik
raštis ““Nichon” rašo: “Di
džiausia žmohijos istorijoje klai
da, tai pribuvimas rusų į Toli
mus Rytus, JierrfS čionai nėra 
kas daryti.” Tuomi duoda su
prasti, kad japonai imperialistai 
gatavi užpulti Sovietų Sąjungą, 
kad išvarius iš Tolimų Rytų.

Rusų-Amerikonų Prekybos 
Butas griežtai stovėjo prieš, 
pripažinimą Sovietų Sąjun-. 
gos. Bet dabar savo politi
ką atmainė ir jau reikalau
ja, kad prez. Rooseveltas 
Sovietus pripažintų be jokio 
atidėliojimo.

Atsisako Paliuosuot
Politinius Kalinius

Premjeras

EILINIAI MA1NIERIAI PRIĖMĖ SAVO 
KODEKSĄ IR STATYS VALDŽIAI SAVO 
REIKALAVIMUS UŽ GERESNE BŪKLE

Japonijos imperialistai nuo
latos priekabiauja prie Sovietų 
Sąjungos. Jų žuvininkai, po 
apsauga karo laivo “Tacikaze”, 
žvejojo Sovietų Sąjungos van
denyse. Kada ten pribuvo 
SSSR žvejų laivas, tai jie už
puolė ir areštavo SSSR žvejus. 
Sovietų Sąjungos atstovybė įtei
kė Japonijai griežtą protestą ir 
reikalauja liautis sauvaliavus.

Amerikos Lietuvių Darbinin
kų Literatūros Draugijos antra 
knyga už ,1933 metus gatava ir 
išsiuntinėta visoms v kuopoms. 
Kur tik įvyksta kuopų susirin
kimai, visi nariai privalo nueiti 
į susirinkimą, , 
knygą ‘^Spalis’ 
narines duokles.

MADRID.
Azana griežtai atsisakė pa
skelbti visuotiną amnestiją 
del politinių kalinių, nežiū
rint seimo nutarimo. Tuo

SHENANDOAH; Pa. —i 
Eiliniai mainieriai laikė su
sirinkimą Moose Hall ir pri- 

■ ėmė patvarkymus■ ! (kodek
są) del anglies pramonės. 

(Susirinkimą sušaukė She
nandoah Generalė i Taryba. 
Kodekse reikalaujama, kadį 
būtų mainieriams pakeltos: 
algos, sutrumpintos darbo 

i valandos ir pagerintos sąly- 
' gos. > į

Susirinkimas išrinko ko
mitetą iš dešimties mainie-

rių, kūne važiuos į Wash- 
ingtoną ir priduos tuos, rei- j | 
kalavimus. Taip pat atsi- , * 
šaukta į United Minė Wor* [j 
kers unijos distriktus 1 it 7 
prisidėti prie tos koVos už 
mainierių reikalui Kita ei
linių narių konferencija 
įvyks liepos 30 d.

Nacionalė Mainierių Uni
ja išleido lapelį, kuriame 
nurodoma, ką ištikrųjų reiš
kia Roosevelto Industrinio 
Atstatymo Aktas.

būdu pasilieka kalėjimuose j Visuotinas Amerikos Lietuvių Darbininkų Literatūros Draugijos delegatų suvažiavi- 
devyni tūkstančiai revoliu-' mas> įvykęs 3-4 dd. liepos, Brooklyn, N. Y. >
cinių darbininkų, kuriuos! x
nubaudė buržujų-socialistų 
valdžia.

Hitleris Pats Esąs Kilęs 
iš Žydą Šeimynos

VIENA.—Austrios spau
da paskelbė, kad Vokietijos 
kruvinasis diktatorius Hit
leris pats ęsąs žydiškos kil-

VISOS BAŽNYČIOS MOBILIZUOJAMOS PRA- 
VEDIMUI ROOSEVELTO BADO PROGRAMOS

PLIENO DARBININKAI ATBUNDA IR 
STOJA j KOVĄ Už SAVO REIKALUS

Iš visų plieno centrų pra
nešama, kad darbininkai 
pradeda išnaujo judėti, pra
deda kalbėti apie organiza
ciją ir kovą su bosais. Štai 

[., Illinois Steelmės. Panašia pavarde esan- Gary, Ind r 
ti žydų šeimyna Austrijoj, korp’oračljos dirbtuvės trys

•Užsimokėti' pąįčios šeipiynos paei-'Unitai darbininkų laikė su- 
Knygą išlei- n3s Hitleris. O hitlerinių-i' sirinkimą, priėmė reikalavi- 

džiant čęntre įasldsirė1 skolą, kai •: jpogromus rengia žy-^mą, kad būtų mokama po 
Jas greitai reikia atmokėti. Mo- dams, 
kėkite duokles ir siųskite į cen-|

60c už valandą darbo. Dar- unijas ginti savo opiausius; 
bininkai griežtai atmetė I reikalus.

Francija Pakėlė Muitus

UžSITROšKINO 
DAKTARAS

NEW YORK. — Gazu 
nusižudė dentistas Sobel, 43 
metų amžiaus. Jis gyveno 
po num. 1,280 Lexington 
Ave. Nusižudymo priežas
tis neišaiškinta.

Gaukite naujų narių į ALDL- 
D,_ nes dabar įstojimo yra tik 
10 centų. Prie to, kuris tik 
stos, tuojaus gaus dvi knygas 
žiu metų. Jeigu kurie nauji 
nariai pageidauja, tai jie gali 
gauti dar ir senesnių laidų kny-

PARYŽIUS. — Pereitą 
šeštadienį Francijos parla
mentas priėmė įstatymą, ku
ris pakelia ant įvežamų iš 
užsienio produktų muitus 
nuo 30 iki 150 nuoš. Franci- 
josi valdžia tą žygį padariu
si, idant atkeršijus Vokieti-

ŽINIOS IŠ STREIKU KOVOS LAUKO

Tai jau atidarytas kanalas
tarpe Baltųjų ir Baltijos jūrų.]jaĮ Amerikai, kurios irgi
Kanalas turi 227 kilometrus ii- į-urį uždėję augštus muitus. 

Tta Bin'nnrri nmn a cmgio. Jis sujungiamas su Mari- ■' ■ ■ ■ ’
janskajaysistema vandens-kelia , '
ir jo pagelba apjungiamos ne GAISRAS SKINA MIŠKUS 
tik Baltijos ir Baltosios jūros, i 
bet ir Kaspijos.

Kanalas pradėtas kasti 1931 
metais rudenį. Atlikta 118 di
delių budavojimų, įrengta 19 
šliuzų (perlaidų), išbudavota 15 
užtvankų, 12 perlaidų per grio
vius, 40 milžiniškų šalimis už
tvankų ; prakasta 32 kanalai su
jungimui ežerų ir upių, kas su
daro 40 kilorAetrų prakastų ka
nalų, o likusioji kanalo dalis ei
na išilgai ežėrus ir upes. Prie 
kanalo dirbo. 20,000 , žmonių. 
Atlikta 21,000,000 kubometrų MaskvOS

.') HELSINQFQR^, Suomi- 
ja. — Daugelyje Suomijos 
vietų pradėjo degti miškai.1 
Daugeliui valstiečių grūmo
ja pavojūs, nes liėpsna šluo1- 
ja javūš ’taip* pat. j 1 1 {

Lebanon, Pa. — Amalga- 
meitų unijos vadai susitaikė 
su Liebowitz Shirt Manu
facturing kompanijos bosais 
ir grąžina atgal į darbą tūk
stantį darbininkų. • Algų 
klausimas pavestas arbitra- 
cijai.

Xenia, Ohio.—Apie. 250 
čeverykų darbininkų išėjo į 
streiką, kuomet Dittman 
kompanija atsisakė pakelti 
algas ant 10 nuoš.

i New York.—Vienas tūk
stantis skrybėlių dirbėjų iš
ėjo į ■ streiką ir reikalauja

ŽUDEDARBININKUS, PATYS BUS NUŽUDYTI
; i : ; __ a- > ■>

Daugiau -žinių...gauta iš rių, ųuo Volgos., Du ig jų 
. , . . MlnnA1 , , apie i i nuteisimą prisipažino, laike tejsmo, kad
temis darbų, 921,000 kubometrų mirtin penkių koritr-revo-
sunaudota medžio ir 390,000 ku
bometrų cemento.

Seniau iš Leningrado į Ar
changelską buvo 2,840 mylios. 
Reikėdavo apiplaukti Finlandi- 

Į, Švediją ir Norvegiją. Da- 
ir tiesus kelias per Sovietų Są- 
mgos žemę sudaro tik 674 my

lias. Kanalas turi milžiniškos 
reikšmės. Net Anglijos laikraš
tis “Daily Express” sakos“Ka- 
n ; bis yra vienas iš didžiausių 
budavojiniojatsiekimų XX šimt-

liucionierių, kuri© buvo įsi
skverbę į virėjus Maskvos 
dirbtuvių valgyklose. Jie ne 
tik dėjo į maistą sutrintus 
stiklus^ plaukus ir kitokius 
daiktus,' bet gautą mėsą ir 
daržoves tyčia laikė, nenau
doje, kol supuvo, sugedo ir 
paskui maitino darbinin
kams. Taip pat vogė mais
tą ir paskui i pardavė, pasi
imdami sau? pinigus..; Visi 
jie pareina iš kulokų šeimy*

jie dalyvavo užmušime vię- 
no jauno komunisto, kuriam 
buvo' pavesta vetti kovą su' 
kulokais Vologos kolekty
vuose. v '»

.. . . •» 
( . f y

Tie niekšai žudė darbinin
kus, dabar turės užmokėti. 
Jų teismu buvo didelis susi
domėjimas. i šimtai dagi
ninkų dalyvavo teisme ir šė
ke jo eigą. Karštai sveikino 
mirties .nupsprendį prieš 
tuos žmogžudžius, p f

tą ir visais būdais padėti 
jam pravesti gyveniman In
dustrinio Atstatymo Aktą. 
O to Akto svarbiausi punk
tai yra užkarti darbinin
kams bado algas ir prireng
ti imperialistinę Ameriką 
prie naujo karo. Vadinasi, 
dar kartą bažnyčios ir kuni
gai atsistoja atvirai su bur- 
žbhžija prieš darbininkus.

Nė žingsnio Amerikos 
buržuazija nesijudina be tal
kos bažnyčios. Dabar Roo
sevelto valdžia pasikvietė 
talkon katalikų kunigus, 
protestonų ministerius ir žy
dų rabinus. New Yorke ta
po išleistas bendras visų tų 
trijų vierų pareiškimas, ku
riame įsakoma visiems ku
nigams, ministeriams ir ra-; 
bjnams melstis už Roosėvel-

kompaničną uniją, taip pat 
uniją Darbo Federacijos ir 
nutarė suorganizuoti savo 
uniją, eilinių 'narių.vadovau
jamą ir kontroliuojamą.

Plieno ir Metalo Darbi
ninkų Industrinė Unija svei
kina darbininkų atbudimą ir 
ragina visus organizuotis į

| Sakoma, kad darbininkų mi- " 
nimum alga bus $15 savaitė
je, arba 36 centai už valan-; senaį0 vadas ir ištikimas 
dą. Tos rūšies darbininkai j Franci j os imperialistų agen- 
priskaitomi prie augštai la- tas Joseph Caiiaux ragina 
vintų kategorijos, vienok 'r|EurOpos buržuazines valsty-

LAVINTIEMS
DARBININKAMS TIK $15 4 t. \ 4 ' • i

Prekybos Karas' tarpe Vokietijos Darbininkai
Elektros daiktų pramonės e . IT n

darbdaviai priėmė kodeksą. Imperialistiniu Grupių ro rolicijos Nagaika
PARYŽIUS. — Francijos

algų pakėlimo nuo 10 iki 40 
nuoš. Jie priklauso prie re- 
formistinės United Hatters 
of America unijos.

„ Allentown, Pa.—Du šim
tai Wosvell Silk kompanijos 
audėjų išėjo į streiką ir ^rei
kalauja algų pakėlimo. Taip 
pat reikalauja įvedimo 8 va
landų darbo dienos.

jiems bus duodamos tik al
kio algos po Roosevelto val
džios komanda.

Atėmė Pašalpą del 
60,000 Žmoniy

bes susivienyti prekybos 
klausimais. Jis sako, kad 
Europa negalinti sekt Jung
tinių Valstijų, ir kad Lon
dono ekonominė konferenci
ja nieko neduosianti. Tai-' 
gi, ekonominiai susikirtimai

■ tarpe tų dviejų imperialisti-

Toronto, Kanada. Lie- i
pos 11 d. šiame mieste apie vyrų, moterų ir vaikų. To- 
25,000 darbininkų. streikavo liau sako, kad per liepos ir 
per dvi valandas ir demonj ™n mSnoąi 
stravo pHeš fašizmą Vokie
tijoj ir Kanadoj/ > i •

HARRISBURG, Pa.—Vai- nių grupių nuolatos eina aš- 
stijos valdžia sako, kad bir- tryn. O tas veda prie nau- 
želro mėnesį buvo nuimta jo karo.
nuo šelpimo listo 13,000 be- -------------------
darbių šeimynų, arba 60,000, MlISSolinio Skvadronas

Jau Atlekia . į J. Vaisi
rugpjūčio mėnesį pašalpa 
bus sustabdyta dar del di
desnio skaičiaus bedarbių.

prį

BERLYN. — Prūsijos fa
šistų premjeras Goering iš
leido patvarkymą, kad visas 
biznis ir visi darbininkai pa
vedama tiesioginėn policijos 
priežiūron. Patvarkyme pa
sakoma, ' kad darbdaviai 
“teisingai” reikalauja tai
kos ir ramybės dirbtuvėse, 
tuo būdu įsakoma policijai 
be jpkio pasigailėjimo lau
žyti darbininkų streikus ir 
numalšinti kiekvieną darbi
ninkų judėjimą fabrikuose. 
Policijai pavedama išspręs
ti visus susikirtimus tarpe 

‘darbdavių ir darbininkų. 
Vadinasi, Hitlerio valdžia 
uždėjo tiesioginę policijas 
nagaiką ant visos darbinin
kų klasės.

Manila, Filipinai. —* Dvy
lika'1 šimtų darbininkų pa
skelbė streiką prieš atstaty
mą iš darbo jų draugo dar
bininko. < i

^Catesauga, Pa.-*-General 
Ribbon dirbtuvės darbinin
kai laimėjo algų pakėlimą 
ant 10 nuoš. per dviejų die
nų streiką. •
NAMAS Už $78 \

Mary Gannon nupirko už 
$78. dviejų aukštų plytų namą. 
Jis bus “permufintas” ant ki
to loto. Savininkas taip pigiai 
pardavė, kad namą būtų rei
kėję nugriauti, idant aptuštinti 
vietą naujai mokyklai. •

SULAIKĖ 15 < 
LINČININKŲ

LOUISVILLE, Miss.—Su
areštuota 15 baltveidžių 
chuliganų, kurie yra kalti
nami nulinęiavime negro 
Reuben Micou, 65 metų am
žiaus. (

SUDEGĖ MOTINA IR 
DUKTĖ

CONONSBtRG, Pa. — 
Liepos 10 d. sudegė Packar- 
dų namai. Sudegė taip pat 
motina ir keturių metų duk
tė. Motina puolė į vidų gel
bėti dukterį ir pūti žuvo. <

LABRADOR. Čia pri
buvo dvidešimts, keturi. Ita
lijos orlaiviai iš Iceland. Jie 
traukią į Chicagą dalyvauti 
Cehtury. ftrogrėšs parodoje. 
Miesto valdžia planuoja di
deles iškilmes pasitikimui 
fašistų lakūnų, bet Chica- 
gos darbininkai protestuoja. | skolų. Dar apie kita tiek 

turės sumokėti spalių mėne- , 
sį.

FRANCIJA ATMOKA 
SKOLAŠ ANGLIJAI

PARYŽIUS. — Francijos 
valdžia nutarė tuojaus at
mokėti Anglijai $#2,000,000

SUNAIKINS KETVIRT 
DALĮ MEDVILNĖS

WASHINGTON. — Roo
sevelto valdžia reikalauja, 
kad pietinių valstijų planta
toriai tuojaus sunaikintų 
10,000,000 akrų medvilnės, 
arba vieną ketvirtdalį visos 
medvilnės. Tuom valdžia
nori palaikyti augštą med- po išgelbėtas. Randasi ligo- 
vilnės kainą.

BEDARBIS BANDĖ 
NUSIŽUDYT

NEW YORK. — Arthur 
Alexander, 74 metų am
žiaus, bedarbis, šoko į upę 
ir bandė nusižudyti Bet ta-

ninėje. < f V •

i -T
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Antras Puslapis Penktai, Liepos 14, 1933
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Tiktai 18,000!
<

yra būtinas reidas .Kliu- darbininku benife frontu{
bui prisidėti: prie : bendro ' J- Buivydas. . tį pfeįidentui, pąrjdia'vjkui Ca-
m . i l >■ • • I 1 i * IKada po bendro

j!

gabaliukų dinamito. Ką tai 
kia ? Ogi žinokite^ mai- 

nieriai, kad aš, Boylatiąs, irgi 
stoviu ant pavojaus; aš taip 
sunkiai darbuojasi, kad štai 
kėsinasi ant mano gyvybės.-— 
Bet reikia suprasti, kad Boy- 
lanas sunkiai dirba ne del mai 
.nierių labo, o del kompanijų.
i ■ Dar turiu priipinti štai ką. 
Mes prieš prakalbas buvome 
pasiuntę du registruotus laiš
kus,—vieną išdarkai Malo- ' 
ney, kuris du metai atgal bu
vo šios apielinkės maipierius 
išvedęs i į kovps lauką! o po 
t^m pabėgo-nuo ę kitą 
laišką buvotn pasiuntę tyęran-

Byra*.
LAISVE, LITHUANIAN DAILY
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E Sutkus Tai Bent Nukukavo Apie 
Darbininky Bendrą Frontą!
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. Kaip tąs ;posąkis sako:
“Jei nori žinoti savo priešo

’ jsilphybes, tai leisk jam išsi- 
plejiėtį; jis pasisakys kuo 
ęsąs.”; Kaip tik taip atsiti
kę šų E. Butkum. Jis nuo ^es prieš šąukimą tokio ben- 

rpat darbininkų organizacijų
įkūrimo bendro fronto Bro- 
oklyne gnaibė ; tą idėją, tąVokietijos naziai paskelbė pasauliui kad šiuo ^arpu darb kurį uį-rg di(jžio. 

i lo-ilrn IroImimiiAon iv> Iznmanri’Onnnc arnirxrIri*‘r-i Ir-f-fli7' • •* ■ - ' • , ,
sįo$ darbininkų organizaci- 
j0s^ ' Nutveriamos bendro 
frunto komitetą už reikala
vimą bedarbiam: maisto, pa
stoges ir sociaįes ; apdrau- 
dft^ kaipo iokięsr Bet vis 
dar nebuvo toks atviras iš- 
stojiijhąs; prieš bendro’ fronto 
išlaikymą, iki. pasirodė jo 
ataka “Naujosios Gadynės” 
•No, 27, kurioj jis pilria bur- 
pa puola bendro fronto or- 
ganizuotojus ir siūlo naują 
formą, kaip sudaryti sriovi- 
ne papėde bendrą,, frontą, 
nes jo išmanymu, kad orga- 

■ nizaciniąi Sudarytas bendras 
darbininkų frontas yra ne
tinkamas, neteisingas ir ne
galimas, nės tik sklokinin
kai ir kęmunistai dalyvavę 
tam bendrajam fronte. Me
luoja žmogus ir nerausta.

E. Butkaus pasakymas, 
kaip jis sako ^avo išstojime 
prieš > bendrą darbininkų 
frantą, “kąd Jrra KU-KU,” 
parodo, kad ja;u pas E. But
kų ne tik galvelėje pasida
rė “KU-KU,” bet visoj jo 
^is|emoj visų galų suirimas 
iri atviras išstojimas prieš 
darbininkų vienybę kovai už 
duoną, už apsigynimą nuo 
bado. Jis šlykščiai pasmer
kia sudarytąjį Brooklyne 
darbininkiškų organizacijų 
bendrą frontą todėl, kad ten 
dalyvavo komunistai ir sklo
kininkai, tai iš tokio bendro 
fronto išeiną, “KU-KU.” Ar

jie laiką, kalėjimuose ir koncentracijos stovyk^ęse “tiktai 
18-ką tūkstančių politinių kalinių. 12-ka tūkstąnčių iš 
jų tarpo-randasi Prūsijoj, o kiti 6-ši tūkstančiai—po Jkitų 
valstijėlių kalėjimus.: ' ■ > ': ‘

Kuomet patys fašistai šitokias skaitlines dalėidžia,- tai. 
galima pilnai manyti, jog Vokietijęj politinių kalinių yra- 
du sykiu daugiau. Reikia atsiminti, kad pasaulyj gal 
būt dar nebuvo tokių hlastuotojų, tokių > melagių ir su- 
niekšėjusių gaivalų, kaip hitletiečiai. . Kuomet andai 
jiems reikėjo pradėti užpuolimai ant komunistų,;tai, pa
teisinimui to, jie padegė reichstago rūmus ir tą provo
kaciją primetė komunistams! Kad pateisinti jsavo prisi
rengimus prie karo,—būdavo jimus naujų orlaivių, etc.,— 
tai fašistai užleido ant Berlyno “raudonuosius orlaivius,” 
kurie būk tai komunistų prisiųsti ir komunistinę propa
gandą skleidžią, tai reikia, girdi, pastatyti sava karinių 
orlaivių, idant galėjus raudonųjų orlaivius atmušti!

-Tie pą.tys fąšįstai bando neva atgaivinti tūlus pirmiau 
ėjusius komunistinius laikraščius. Leidžia juos tais pa
čiais vardais ir panašios formos, bet turinį, žinoma, pa
daro fašistinį. . Tuo būdu fašistai bando klastingai ap
gauti darbininkus, manydami, kad šie patikės, jog tų lai
kraščių buvę leidėjai ir redaktoriai patapo fašistais;!

Tokis nenaudėliškas nazių žygis tiktai parodo, kaip 
suniekšėję jie yra. Todėl jų paskelbimas* būk “tiktai” 
18-ka tūkštančių randasi politinių kalinių, aišku, yra la
bai suihąžįntąs, gal per pusę, o gal net daugiau.

Kas tie politiniai kaliniai? Aišku, labai didelėj didžiu
moj jie yra komunistai; patys geriausieji, patys ištiki- 
miausieji darbininkų klasės reikalų gynėjai ir vadai. Dą- 
Jis yra bepartiniųs artimų komunistams, ir, maža dalis— 
kairesniųjų social-demokratų, kurie kuo nors kiek tiek 
pasipriešino naziams.

Bet, neveizint, kad tiek daug komunistų ir kitų kovo
tojų už proletariato reikalus tebesėdi nazių kalėjimuose, 
priešfašistinis darbas yra organizuojamas slapta ener
gingą! ir plačiai. Komunistų Partija reorganizavosi ir 
jau veikia gerai naujose sąlygose; Jaunųjų Komunistų 
Lyga—taip jau. - Leidžia savo laikraščius ir juos tūks
tančiais kopijų išplatina. Fabrikuose ir kt. darbo įmo
nėse vis dažniau ir dažniau darbininkai sudaro bendrą 
froptą ir praveda revoliucinį nusistatymą prieš nazių nu
sistatymą. - , .

Iš kitos pusės,. spauda skelbia, kad pačių nazių eilėse 
ne viskas gerai. Tik šiomis dienomis po visą Vokietiją . . _ . .■ , .
paskleistas griežtas Hitlerio įsakymas, drpudžiąs kaires-Į ^US1^ gal}lzavo darbininkų 
niems naziams bandyti pravesti savo, programą. Kaip! bendras frontas, jis nuo■ pat 
žinia, Hitleris, demagogijos tįkslais, į savo programą bu- Pjautines dienos, vietoj 
vo įdėjęs tokių dalykų, kaip konfiskavimas fabrikų ir. kt. bendro dar-

frontas? Ta proga ir nau
dojasi dabar tokie Butkai, 
kad bendras frontas turi 
būt sudarytas srioviniu pa
grindu, o ne organizaciniu, 

dro darbiriinkų fronto nebu
vę galima pilnai organizaci
jose ; išsidiskusuoti, išsiaiš-. 
kinti. Bet čia juk ųe -ko
munistų kaltė, o pačių or
ganizacijų, kurios neturėjo 
tuo klausimu plačių diskusi-

BettE. Butkūs^ neina ta 
prasniė į diskusijas. Jis 
griežtai pasmerkia sudary
tąjį bendrą darbininkų fron
tą, pavadindamas °ku-ku” 
ir užbaigta. Jis nori pabėg
ti iš bendro fronto taip, kaip 
pabėgo iš K. P., bet pabėgti 
be priežasties, tai sarmata 
tokiam “dideliam” vadui; 
tad jis duoda propoziciją, 
del ko jis priešingas tokiam 

! bendram darbininkų fron
tui. Ve ką jis sako: “Tegul 
kiekviena sripvė turi tiek at
stovų,, kiek ji bendran fron- 
tan įtrauks organizuotų 
žmonių.”

Tai gerai. Juk ir dabar 
ney kitaip. Jeigu komunis
tai turi šešgalvę atstovybę, 
tai ne dėka Butkams, dėka 
jiems patiems, kad jie suge
bėjo įtraukti daugiau orga
nizuotų žmonių. Tai ko 
Butkus kranksi prieš tai? 
Kodėl jis šaukia, kad iš to
kio bendro fronto tik yra 
“ku-ku”?

Tiesa, E. Butkus mano 
sau esąs “gudrus”. Pasiūly
siu sriovėms sudaryti bend
rą frontą, tai ir aš tada fi
gūruosiu tarpe “didelių” 
asabų kaipo “didelis” as- 

! muo. Jeigu sriovėm daryti 
gąli rastis atviresnis darbi- i bendrą frontą, tai reikia at- 
ninkų priešas, kaip E. But
kus? Ne! Jis pamatęs, kad

Ringai darbinipklą4ilese kai 
po klasinis prieąasj kad ar
dyt, draskyt ddrbinipkų 
vįenybę, tai dviejų nuomo
nių jau negali būti, nes jis 
save aiškiąi parodė kuo es
ąs su griežtu i^stpjįiųu 
prieš darbininku bopdrą 
frontą. Bet ko tyli tie sklo
kininkai, kurie nuoširdžiai 
rėmė organizacijose bendro 
fronto klausimą? Ar jie ne
mato, kur . juos toks But
kus veda? > .

Aš gerai pamenu Lie tu-? 
vių Amerikos Piliečių Kliu
be, kaip kilo bendro fronto i . - . ? .
klausimas, K. Kreivėnas’ ir! darbininkiškumą/ ' kaip tjj^, 
kiti nuoširdžiai aiškino, kad ėstojo prieš ; ofganizuotų

nup 10 iki 11 dolerių peii/savaitės pirm konferencijos bu 
saVąitęi Į Produktų kairios -vo padaryta provokacija, kad 
jau pakilo ir jų‘ niekas ne- birželįoj28 d., naktį sprogo ant 
mėgina reguliuoti. Dolerio “porčių” fropto pora

. u <r jį jj ji J m Ir ii dinormto q toi
infliacija,/jo vertybės ųųr. reišl, 
puolimas jau žymus, o už j 
savaitės kitos bus dar žy-< 
mesnis. Darbininkų prfe-< 
spauda ateina dar bjaures
nė, dar žiauresnė, o E. But-' 
kus drožia iš peties prįėš 
darbininkų bendrą frontą, 
už sudarymą sų darbininku' 
išdavikais bendrą frohtą/ 
Ar reikia aiškesnio, ar rej? 
kia suprįantamesnjo įrodyy 
m o prieš; E. Butkaus aųtL

niems naziams bandyti pravesti savo, programą.

didelių pramonės ir biznio įmonių. Nemažas skaičius su
klaidintų darbininkų patikėjo nazių skelbtiems paža
dams ir stojo į jų eiles, vildamiesi, kad šitokiu būdu jie

bininkų fronto, jis ją nei
gė. Jįs pats įeina bendro 
fronto komitetan ir pats ko-

pasieks socializmo. Tik dabar tps masės panašių sūkiai- V0Ja Prie? saye, kad bendro 
din tų žmonių mato, kaip jie buvo apgauti. Tad ęinąi^ron^° organizavimas ne is 
bruzdėjimas. Kairesnieji naziai stoja už pravedimą “an-1Sal° pradėtas... Kodėl?
trosios revoliucijos,” t. y., už įvykdymą Hitlerio paskelb- todėl, kad jį suardyt 

Daug į0_ vos gimusį, vos prasidedąntį
. formuotis, čia E. Butkaus
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mesniuosę vadovaujančiuose kadruose. Dėka tąm, tasąį’a^us pasirodymas, ko jis 
bruzdėjimas vis didėja. To pasėkoj, vis daugiau pačių 0 darbinin-
nazių areštuojamą. < ;

Visi ženklai, vadinasi, rodo, kad pačių nazių padėtis 
ne koįdą.ir ji su laiku prastės, bet negerės!

Amerikos į darbininkams pasilieka yfenąs ir tas pats : 
pastiprinti savo kovas prieš fąšiziųą ir padėti, kuo tik 
galimą, ’Vokietijos proletariatui koyįotį su hitjerinįąis bu- 
dejiais!‘ - ■ ■' »: r • .' - ; f . ? • = *

tos programos /dėsnių reikale, konfiskavimo.
kių žmpnių atsiranda Hitlerio armijos eilėse ir net že- formuotis, čia E. Butkaus

Atviras Laiškas Komunistų Partijos Nariams
- ' " fv.h.h'. ' . J ______ -t— ‘

Šiomis dienomis Npw Yorke įvyko nepaprasta Jungti
nių Valstijų Komunistų Partijos konferencija, kurioje 
dalyvavo virš 300 vadovaujančių Partijos draugų. Vy- 

.riausias konferencijos obaląis buvo: į pamatines indust
rijas, į fabrikus, į darbo unijas. Konferencija surado, 
kad mūsų partija dar vis serga sektantizmo liga daųgę- 
lyj vietų; kad mūsų masinis darbas nėra bolševikiškai pa
statytas. \ /■ ; ' '

Partijos Cęntro Komitetas buvo patiekęs ir konferen
cija priėmė atvirą ląišką visiems Partijos nąria^s. Ją- 
ipe CK įrodinėja visus trūkumus ir silpnumus mūsų 
darbe.. Kiekvienas Komunistų Partijos narys šį laišką 
gaus, tus skaityti ir sųlyg jtįo—svarstyti dąjykus, tai
syti ydas, gerinti revoliucinį masinį darbą.

kų bendro fronto, bet su 
sriovių tūzaįs nustatyti dar? 
bin inkam s, koks turi būt 
darbininkų bendras frontas.

jeigu tveriant darbininkų 
bendrąjį frontą Brooklyne, 
kaip ir kituose miestuose ir 
miesteliuose buvo silpnybių, 
tai ne ta prasme, kaip E. 
Butkus aiškina. Trūko vie
no dalyko, tai orgąnhacijo- 
sfe diskusijų bendro fronto 
klausimu, 6 ne urmu, kaip 
tapo padaryta be jokių pa
matiniai išsiaiškinimų susi
šaukti konferencijas ir su
daryti bendrą frontą. Tad 
dabar, jau po tokio sudary
mo bendrp fronto, kyla dis
kusijos ir kJausimąs, ar ge
rai sudąrytąszbępdras dar- 
bįnmkiškų

fronto.
fronto konferencijos parėjo 
vėla Kliube klausimas, ar 
pasilikti ten ir ar pasimokė- 
ti duoklę, visa eilės skloki- 
ninkų stojo už pasiįaikymą 
bendrajam fronte kartu su 
komunistais ir visa eile be- 
partijinių darbininkų. Net 
katalikiškai nusistatę žmo
nės Kliube nuoširdžiai sto
jo, kad pasilikti bendram 
fronte. Iš gana skaitlingo 
susirinkimo vos trys teiš
drįso pakelti prieš bendrą 
frontą ranką.

Jurgio draugijoje tas 
pats. Visi, kurie simpati
zavo sklokininkams ir net 
sklokininkai stojo už pasili
kimą bendram darbininkų 
fronte ir pasimokė j o duok-

K r iaųčių Amalgameitų^ 
Unijos $4 skyrius ne tik 
prisidėjo, bet buvo vienas 
iš iniciatorių sušaukti ben
dro fronto konferenciją ko-, 
voj už tuoj autinę bedar-; 
biams pašalpą ir už socialės 
apdraudos iškovojimą.

Dar toliau. Sklokos vadai 
turėtų žinoti, o ypatingai 
darbininkų vienybės ardyto
jas E. Butkus, kad tos trys 
Brooklyno o r g anizacijos, 
tai yra didžiausios visokių 
sriovių organizacijos, ku- 

i'rios tik gyvuoja Brooklyne. 
Jos reiškia daugiau, negu 
sriovių organizacijos, nes 
jose priklauso visokių srio
vių žmonės. Ir jeigu tos 
organizacijos, susidėjusios 
su mažesnėmis organizaci
jomis, sudarė bendrą darbi
ninku frontą, į kurio komi- 

kaus, kaipo komunistu opo-1 tefcą įdėjo net pliuškių E. 
zicionierių ir ką jie paša-! 
kys.

sikreipti tiesiai į sriovių va
dus, nes jie dominuoja savo 
srioves, reikia pasiklaust jų. 
Kaip nuo socialistų Grigai-! 
čio, Michelsono, o nuo tauti
ninkų Tysliavos, Valaičio, 
Vitaičio. Nuo katalikų—-Si
mučio, Krušinsko ir vieno 
kito klebono. Na, jeigu jie 
pristoja, tada, atsikreipti 
prie L. Prūseikos ir E. But-

Butkų, tai jis jų darbą už- 
rekorduoja “ku-ku.” Ko 

Na, ir jeigu jau visi tū- j vertas toks asmuo, kuris ar- 
• ■ " * “ . do darbininkų vienybę ir

bjaurioj a organizacijų dar
buotę. Aišku, kad pasmer
kimo, paniekos!

Dar toliau. Eiliniai sklo
kininkai, kurie iki šiol ne
įvertino E. Butkaus judo- 
šystę, turėtų dabar prare
gėti įv pamąstyti, ar toks 
Butkaus išstojimas ' neveda 
juos į darbininkų priešų ei-

zai sutinka, tada sriovių 
principu šąukti konferenci
ją ir proporcioūaliai nuo 
srįovių rinkti atstovybę, o 
jeigu tie sriovių tūzai atsi
sako nuo beindro fręįntd- tai 
toks bendras frontas neį
vyksta, o jeigu įvykstą iš 
dąrbininkiškų d r a ų g i jų, 
kliųbų ir unijos lękalę sų 
ALDLĘ kuopoms ir skloki- 
nihkais, tai palei E. But- le8? Ar laikydami But
kaus. filozofiįų, “ku-ku,” o kų savo vadu,: nepasitarnaų 
ųe bendras darbini^ frpn ja darbininkų- priešams, su 
tąs- O ’
ton dalyvavo tįesiąi iš dirb
tuvių ar bedarbių atstovai 
ir sudarė bendrą darbinin
kų frontą kovęj už bendrus 
reikalavimus: / » • j . , * ,

Ką$ E, Butkus < yra ar
dytojas darbinipkų vięiiy-' 

anizacijų bes, kad jis veikia sąmo-

” svąrbųš dękųmentas yra verčiamas; lietuvių kai 
bon. Greitu laiku mes jį išspausdinsime “Laisvėje.”

¥ v

REDAKCIJOS ATSAKYMAI J 
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KELIEMS DRAUGAMS^—Iš< 
įvairių kolonijų draugai pradė
jo daugiau siuntinėti Kom. fPar- 
tijos distriktų bei sekcijų ;ąt§i- 
šaukimus, demonstracijų ' bei 
pramogų skelbimus, reikalau
dami išversti, lietuvių kalbop ir1 
įtalpint “Laisvėje'’. Tie Atsi- 
šaukimai-prafiešimai paprastai 
būna gana ilgi. Kartais ytisą 
“Laisvės” vidurį jie užpildytų, 
jeigu būtų ištisai talpinami. Ku
tas dalykas, tai redakcija turi 
daug įvairių darbų; todėl visai 
negali tiek laiko ir vietos pa
vesti tokiems vertimams. ‘ O 
draugai, kurie tą medžiagą* at- 
siunčia, daugumoje patys ne
blogai angliškai moka ir gale- 
tų sutrumpinę, savais žodžiais 
lietuviškai pad įloti .svarbiausiu? 
kalbamus ateikalūs. - Tai būtų 
šimtą sykių geriau, :pegu ^iąšti 
tubs anglų kalba lapelius su ne
galimais. redakcijai išpildyti 
reikalavimais. Tuomet jų 
pinimąs būtų užtikrintas.

ppeljni. Bet nėį Wįęna{sj nei 
kitas neparodė^ sąvę • akių. 
»Dabūr tiedu poneliai važinėja 
mo miestukus, prakalbas, saky
dami—vėl nori 
kraujo;

Budėkite;; draugai mainie- 
riai; nesiduokit prigaut j nors 
šį kartą! ; ■

Taigi, sulaukę liepos 17 d., 
zeikite patys ir šaukite ąu sa
vim savo pažįstamus ir drau
gus. Nebūkite bailiais. ’ Mes 
nieko nepralaimėsime, o išlai- 
mėsįike geresnę ateitį sau ir 
savo vaikams.

i ''.hg

Dąbar atsišaukiu į Scranto- 
no lietuvių visuomenę, kaip į 
progeesyves draugijas, taip ir 
į simpatizuojančius draugus 
ir drąųge^, primindamas, kad 
pieš‘rengiame liepos-t—July; 16 
d. šokius. Aš tikiu, fcad iki 
tam įlaikui savininkas sudės 
ųaujas padlagas? šokiams. Tai 
kad šoksim, tai šoksim. ' 

Beje, aš sutikau drg. P. 
Šlekaitį. Tai jis man sako: 
Tu, drauguti, nesirūpink muzi
kantais delei šokių, kurie bus 
liepos 16 d. ant J. Runo far- 
mos. Aš jau padariau kon
traktą su Scrantono juodveid- 
žiais,—sako drg. Šlekaitis:— 
jie pribus kaip 12 vai. dieną.

Tad aš jo klausiu: Kažin, 
ar tie negrai mokės grajyt 
lietuviškus šokius? O jis man 
atsako: Taip, jie visokius val- 
cus ir polkas griežia, net -to
kias, kokių dar ir ant svieto 
nėra.

Taigi, draugai, turite šios 
progos nepraleisti, bą paskui 
graudinsites. Užkviečia Par
ko Komitetas. : |

žinokite, draugai seranto- 
niečiai, kad mes parką turi
me paėmę visai vasarai del 
pasilinksminimų, o iškaščių 
yra daug. Reikės mums pini
gų, kad galėtume savinįnkui 
užsimokėt. Tad jeį pasitaiky
tų kuriam nors iš draugų šne
kėtis su kitataučiais ir jeigu 

ten , tie žmonės norėtų kada reng- 
. ti šokius, tai malonėkite tuos 

ir Rusijoj dar trūksta darbi- žmones pasiųst pas parko ko- 
ninku; o čia p^s Dėdę Šamą • misiją šiuo antrašu. P. S 

i kaitis, 147 Morris Aa;
Scranton, Pa.

No. 3 Korespondentas.

SCRANTON, PA.

įtal-

Masinis Mitingas; Alkanųjų 
Maršavimas; 1-mo Distrikto 

M ainierių Suvažiavimas;
Šokiai

Mes 7 d. liepos turėjome su
šaukę masinį mitingą po atvi
ru “dangum.” Tai ląbai dide
lė naujiena scrantoniečiams; 
dar pirmą sykį buvo tokis šau
kiamas mitingas atvirame ore. 
Publikos buvo virš 500. Kal
bėjo vietiniai kalbėtojai; pu
blika užsilaikė ramiai. Bet 
ir šiuom kartu pribuvo čielas 
mėlynsiūlių eskadronas su ka
pitonu ,Rissu.

Rissas užklausė pirmininką: 
kokioj temoj bus prakalbos? 
Girdi, jeigu kalbėsite apie Ru
siją, tai aš neleisiu.

Jam buvo atsakyta, kad tu 
nesirūpink apie Rusiją: - ( 
žrųonės pavalgę ir apsirengę.

kas dedasi?
Tai mūsų kapitonas nieko į 

tai neatsakė,, tik paklausė, ar 
ilgai tęsis prakalbos ?—Kaip 
tik , męs greit įgalėsime,f taip in. 
pabaigsime, r--- pąaiskino\ jąn\ 
pirmininkas. ’ Tuomet (kapito
nas Rissas ir apleido vie^ą;’ o 
.publika tvarkiai klausėsi kal
bėtojų.-1 i ’ ; ‘ >■
• Klat, čia mes ruošiamės prie 
alkanųjų maršavimo ant pa
vieto sdsįinės liepos (July) 17 
d.—iš viso s Scrantono apielin- 
kės, kąd -priduoti pavieto' ir 
miesto valdžiai bedarbių rei
kalavimus.

O reikia nepamiršti, kad tą 
pačią dieną prasidės Pirmo 
Distrikto mainierių suvažiavi
mas. Ir jau, kaip girdėt, tai 

tas, apsiginklavęs nuo galvoms 
iki koją- Kaip numatyt, tai 
dar Scrantono policijos ir šni
pų gal bus permaža; gąl dar, 
reikės /šauktis pągelfcos iš 
HarrįsblųrgOę Jie, matai, nu- 
jądjčįą ipainierių priešingumą, 
tokiems vadams. Ir dar dvi*

į kuriais diena dienon kaipo 
darbininkai ir jie patys pri
versti kovoti/o jų vadąs ąp 
simaskavusiai, prisilaižęs 
prie jų, ardo tą kpvą, silp- 
*. i. ■; . -..-T,. . uiatt. ir juu, Ktup kiiimr,. uu
Ptoą , V1^ąybę ir BOyiai?as> distrikto preziden-
jųokiąsk kad ’iš tos kovos 
išeina <4ku-ku,”
^Amerikoj ateina paškud- 

nasis fašizmas,; kuris dąrbo 
unijas jdu veik suvalstybi
no. Darbininkų algos skan 

I lę įstatymiškai jau nustato
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Tarptautinė Darbininkų 
gėlba yra , organizacija, 
pianti darbininkus kovose pž 
geresnį būvį, i. ’

Rochesteriečiąi žino, kad 
vietinė valdžia Buvo į priversta 
sugrąžint numuštą pašalpą 
bedarbiams; žuioma, tik per 
griežtą kovą, bet tą kova bu
vo laimėta dalinai del to, kad 
streiko laiku Tarptautinė Dar 
bininkų Pagelba maitino Šim
tus strčikierių per ketįurias 
dienas.

Todėl rochesteriečiai lietu
viai yra raginami paremti šią 
organizaciją, atsilankant į jos 
pikniką, kuris įvyksta 16 d*, 
liepos (July) South Pk. šėt
roj No. 1, po pietų. Bus vi
sokių valgių ir gėrimų, t.
<ĮžangA veltui*-
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A. Puhin.
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Push the LDS Youth Drive!

Id the differ

'The Youth

was

Concentration. Points for 
New LDS Youth Branches

gotten 
the re
ikėt us
Youth 
during

MATTERN IS SAVED BY 
SOVIETS

NEVER WRITE TO 
INDIVIDUALS

Chicago Committee Swings 
Into Action

The 
IM us 

core” of

Forward to the Unity of the Lith
uanian Youth!

Unemployment Insurance for All 
Unemployed Yourtg Workers! 

Fight Against Imperialist War! 
Join the Young Communist

League!

More about Youth 
School in Connecticut

Indiana and 
How about

INTERESTING ISSUE of 
“SOVIET RUSSIA 

TODAY”

BRIDGEPORT WINS 
DOUBLE HEADER; NEW 
HAVEN DEFEATED

let us know what 
are,' ... ..

How--about Gary, 
Portland, Oregon? 
San Francisco?

along. -
The school starts July 24 and 

month. ’ TlTę'" c<|t 
per student for the entire-—month 
is .but five- dollars. Forward- your 
registration to C. Strauss, Secretary 
for the Youth school. ”

New Haven was 
first game 12-5 
game 11-6. < '■

We must not forget that 
have to be gotten, 

it out-ofifloors will be for 
, r ... girls Will be housed

J. Joels. in the city. •

NEW YORK, N. Y 
and Sport Committee recently is
sued-a statement giving the 
names of the towns upon whi$h 
they shall concentrate to form 
new Youth Branches. The fol
lowing were on their list: Peoria, 
Kenosha, Waterbury, Philadelphia 
and Scranton. Some of these 
places have already been heard 
■from and will soon receive all 
.the. information they have asked 
for. Above; all, though comrades, 
we must get in the applications 
and all that in as soon as poss-

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

Youth! " s- ..
Join the Labor^Sports Union!
Build the Revolutionary Choruses!

wanted to donate him a rifle. He 
was refusing, but when the citizens 
insisted, he took it. It came in 
mighty handy, because his American 
chocolate bars and crackers gave 
out a couple of days. • after he 
crashed. - ■ ■ ’ Z ,

The latest news is that the So
viet Government is sending an air
ship to take Mattern to Alaska 
where he will be met by an ąir- 
plane of the company he was fly
ing for. The Soviet government, 
even though it has a different form 
of government than the Capitalist 
USA, if always willing to help those 
striving for some scientific achię^į. 
ment. It is not the first time that 
such a thing w&s done. Soviet ice
breaker “Krassin” saved Nobile and 
his Italian exploring party not so 
long ago. Yes, the Soviets are just 
like any other human beings. -■

Teams 
B’pL 
scar

“The Soviet Union and the World 
Economic Conference” by Cyrill 
Lambkin, National Secretary of the 
Friends of the Soviet Union, is the 
leading article of the July issue of 
SOVIET RUSSIA TODAY, out to
day. Other articles include “The 
Soviet Government is the World’s 
Greatest Patron of Music” by Emma 
Redell, Prima Donna of the Chicago 
Grand Opera. Company; “The Class 
Struggle in the Soviet Theatre,” by 
E. Stephan Karnot, Secretary of the 
New York Section of the League of 
Workers Theatres, who has recently 
returned from two years’ work in 
Soviet theatres; "The Lenin Com
mune” by A. A. Heller, who visited 
this state farm a few months ago; 
letters from Soviet workers, book 
reviews, and forty photos of Soviet
theatres, actors, musicians, and 
workers and farmers engaged in 
building a new society.

An article by Carl Brodsky deals 
with the sending of a delegation of 
American workers to the Soviet 
Union, November,, to attend the 
sixteenth anniversary celebration and 
and to see for themselves the facts 
about Socialist construction, and to

The“ LDS * has initiated the 
campaign for new members. 
It is the duty of’all-our com
rades to help the LDS Youth 
Branches get started in re
cruiting .new members. The 
National Youth Conference 
decided that all Youth—act- 
ivity should center around the 
LDS Youth Branches.

Not only sh
ant LDS Youth branches put 
the Youth Drive on their 
agenda, but all the choruses and 
sport clubs also. So far only 
nineteen new members have 
been admitted under the drive. 
This ir pretty bad. The con
ference is over and so are the 
conference preparations. Now 
is the time to bring that con
ference enthusiasm home and 
Build the LDS. Our National 
Committee’s various depart-

CHICAGO, Ill, — At a recent- 
meeting of the Chicago Commit-; 
tee of Action for LDS It was de
cided to .issue a trophy to the 
branch—west of Pennsylvania,- 
that, gets the most new in the; 
members campaign now being 
formed, all those joining count 
as' new members with" the- ex
ception of those who transfer 
either from an other youth branch 
or from an adult branch. So far. 
the Comrades in Springfield have 
the lead, but the lead is so smalt 
that it is hardly possible that 
they will retain it unless they, 
get busy pretty dam quick.

Come on,. comrades; let’s make 
this a nationwide contest. WKat 
do you say? Let us make^ the 
western border of the state~of‘ 
Pennsylvania the border line: AIL 
eas£ of that line, is the east and 
all west is west See which side- 
gets the most new members. ?*

What’s Your answef, Chicago: 
Committee of Action? ~

What is your*s, Eastern bnaqeh'

5 6| 7 8 * Tot.
6 ~0| 2Į, 0 ~0 ’’712

Mattern, as most of us. know, 
was lost several weeks ago in a 
storm in Siberia. For several weeks, 
he had to eat birds and animals 
which he could shoot The interest
ing thing about it is that the gun 
with which he killed the animals to 
keep from starving himself to death 
was a Soviet gun. As he was leaving 

return and -report their findings to the town of Kabarovsk, the ^citizens 
the American masses. Carl Brodsky 
states that “this is the most effect
ive method of spreading the truth 
about the Soviet Union and answer
ing the lies of anti-Soviet propa
gandists.” -’’The delegates will not 
be hand picked, but elected by their 
fellow workers in the basic in
dustries.”

An indoor baseball game 
played at Helmvich Grove July Dth, 
in Bridgeport, Cęnn. At L. D. S. 
State picnic, the L. D. S. Sport Club 
of Bridgeport! played the New 
Haven L. D. S. team, ' .a double 
header, nine and seven inning gąme. 

defeated in the 
and the second

. Second game: -
Teams 1’11’21 XOMI '7| Total 
N. H. rilH’ll'01'81 0 ~0j 6 
W- : Li "01’41 0| 6| 0 0 11

. Many of our comrades write to 
the English Section and on .-the 
address something like this,: 
Johnnie Orman, 46 Ten Eyck $t., 
Brooklyn, N. Y. or: Bertha Fillt
on, 4C Ten Eyck St., Brooklyn, 
N. Y. This is the wrong way 
to send in material for the Na
tional Youth Committee or the 
paper because the individual may 
be out of town or there may be 
a change in the staff or some
how, this person you write to 
may not be in the office for a 
week or more after your letter 
comes in.

Write to the National Lithuan
ian Youth Committee when you 
write and to the Youth Section 
when you send in articles. Your 
correspondence will be taken care 
of much more promptly. Write 
to an individual only when you 
write personal letters.'

Editor.

It will be necessery to have sport 
equipment to participate nr ’ the 
sports. Sneakers, jerseys, and shorts 
should compose the sport clothes^ 
Gloves and bats will be necessary 

As previously prophecized, en- ’ for participation in baseball. If
* thusiasm would run high among the ! a volley ball or basketball is

youth in regards'to the coming youth,’avaiiabie> they should be brought 
-■School in Connecticut. We see that 

it was not a false prediction. At 
the State Picnic held last Sunday 
in Bridgeport,— we had absolute continues for 
convermation of’ our prophecy. The 
reports overshadowed the most op- 

jtomistic estimate on the number of 
[ students 2. that would enroll? One 
reason was-L the ^National Youth 
Conference held just a short while 
ago. • <■ Upon returning home, the 
delegates started feverously toj 
agitate for-the'building .up of pur 
youth' movement and especially for 
the youth school.

From the last report; we learned 
that about, 28 students had already 
enrolled. From Hartford we shall 
have Tit least eight and.from Bridge
port about six.;; There is a real 
race, to see which city will have the 
most-students present when the bell 
tolls in the first session of our 
school. ..

.With such a large enrollment, we 
must bean in mind the old, old 
story? of finances. - As the family 
grows, so do the expenses. To raise 
part, of the finance^ send -off 
affairs must be arranged by the 
colonies sending students. A Supper 
and Dance is to be held irt Water
bury,. JUly 22nd, to greet 'the stu
dents. Let us all concentrate on 
this affair to make it huge success 
both financially and morally.

The following equipment • will be 
necessary- for the students. Suf
ficient blankets and a pillow so that 
it will be confortatye to sleep out- 
of-doors. X 
cb.ts will 
Roughing

First game:
1|2 8| -4
OfO «| 2
1Į 0] 1| .01 0| oj' 3|~on

Here Pittsburgh LDS Station is 
broadcasting, but the LDS Office 
has not received the applications. 

■ Scranton, . after much delay sent 
in ą batch of applications and al
ready have their charter.

Peoria has asked-for more in
formation and directives. Ke
nosha Youth Branch I understand, 

, is in the process of formation and 
will be heard from soon. That 
leaves us Waterbury and Phila
delphiato hear from. All those 

-interested in forming . a branch 
should write us immediately and 
let us know what possibilities

PUSH 2THE' LDS CAMPAIGN .ments are working overtime to? 
get out directi.ve? for organizing 
branches and for making the? 
branch meetings ' interesting?? 
All this material will.be ready? 
in about a week or so and will? 
be sent to. the different bran-? 
ches and districts. In the west>? 
the Chicago Committee of A(£ 
tion for LDS is offeringatrophy? 
for the Youth Branch w|iicfe? 
gets the most members. ~ 

Let us see how many New 
LDS members can' be 
from the choruses for 
mainder of the^ drive, 
see how many new 
Branches can be built 
this drive.

During the drivey the initia
tion for new menibers is ex
tremely low in comparison to 
what it was formely. 
youth is interested. 
Build the LDS as a 
all Youth Activity !

will.be


mm fe’įuįkj.

of the bad food. Revolutionary
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Roosevelt Type Of Camps Under 
Hitler Too

the labor camp at Longerich 
Cologne, 75 members of the

<■

•CT-'.l-yhrtn," ■•■—.........

1

July 14, 1^3

FWW CERMAN YCL FlOrrS FASCBM
■»" . 'G • • ■ -Li ■ ' ■ ' ,

Berlin June 26**
?? During the great Saxony Rally 
•of the Hitler Youth in Plauen, youth 
.comrades threw leaflets down upon

• the procession from a number of 
‘ roofs, The immediate result was

great confusion among the Hitler 
youth. The immediate chase after 

•the throwers of the i leaflets was 
.without result. The leaflets caused

• lively discussions among the mem- 
' bers of the Hitler youth, in an im- 
’ portant factory in Plauen, which is 
■ •a Nazi stronghold, with the relativ

ely strongest body of Hitler youth.
In Bremen, the German YCL or

ganized a youth demontration in a 
suburb. A youth speaker was able 

; to speak for almost a quarter of. 
an hour to the young demonstrators.

At 
near 
labor service camp mutinied on ac- 

/ count " ‘ ‘ ‘ “

Ss were sung. The inspector was 
ed at once, and asked who had 

; to make any complaint. All 750 
- meh came forward. The German 

YCL had called upon the members 
of the labor service camp to take 

: : this * struggle by means of a
leaflet.

In another labor service camp 
near Cologne, Richler-Meimstatte, 

: there is great indignation among the 
• 1200 members against the Nazi lead
ers. This was first expressed in the 
cessation of the singing of national 
songs, Only revolutionary songs 
are now suhg all the way to and from 
the place of work. At first the 
“unreliable groups” were broken up 
ancL-distributed among the other 

,r groups. The result has been that 
tha ...whole camp is now revolu- 

/ tjbnaęy.
Strike Against Wage Cuts

In the “Phonix” rubber works at 
Harburg, the young workers have 
come out on strike in various de- 

1; pbriments twice in the last three 
weeks. The works management at
tempted to reduce wages by de
signating the finished articles as 
"waste,” for which no payment is

Philadelphia’s Group Goes 
Sightseeing

Philadelphia’s group saw New 
Yftrk, The glamorous, breath taking 
gity filled with life and color and 
bread lines. The rich and poor 
liyę &ide by side, especially along 

, the Riverside Drive. We noticed 
the magnificent Grant’s Tomb erect
ed/ The man that freed all the 
slaves of the United States (?). 
The proverb in front of the tomb 
reads "Let Us Have Peace.” LET 
US HAVE PEACE SO THAT 

- ROOSEVELT CAN ERECT MORE 
DOLLAR A DAY CAMPS FOR 
MILITARY PREPARATIONS 
AGAINST THE SOVIET UNION-

How many have noticed the sign 
in front of the Cathedral on 5th 
Avenue—"No Dogs Allowed?” What 
Will happen when dabriel will 
blow his horn? That’s something for 
Roosevelt’s New peal to consider.

Pur group was enlarged with two 
delegates from Shenandoah Valley 
and some of Chicago around Roxy’s 
Radio Center.

Rockefeller would have sent the 
militia if he could heard the group 
singing the "Internationale” passing 
around the building followed by the 
"Picket Line” songs. It -will not 
be long before the "Internationale” 
Will be sung inside, instead of out
side.
_LQNG LIVE THE FIRST NA
TIONAL LITHUANIAN YOUTH 
CONFERENCE! FORWARD TO 

CCOND YOUTH CONFER-
■

UANĮAN YOUTH UNITE

made. It was however ascertained 
that these "waste” goods were sent 
out for sale like the normal ones. 
On this the young workers came ouk 
on Strike in .spite of the existing 
strike prohibition, and gained the 
payment for the "waste,”

It has just come to our knowledge 
that task work has been introduced 
for all young unemployed workers 
by the local authorities Mt Offen
bach on the Maine. The German 
YCL mobilized the young workers 
for the struggle for the “improvement 
of their workipg conditions, and put 
forward partial economic demands: 
Increased benefit, free working 
clothes and shoes. In the coure of 
the action, a strike committee was 
elected, containing members of the 
Hitler "youth among others. "Tfie 
strike leadership was in the hands 
of ą young revolutionary worker. 
The strike was taken up resolutely, 
Nazis, Christians, and Socialist 
working youth participating. When 
the polic'd attempted to arrest the 
strike committee on the .orders of 
the town council, the local Storm 
Troops declared themselves solid 
with the srike committee, and stated 
that they would prevent the arrest. 
The struggle ended with a partial 
success.

ANDMacDONALD FOR 
MILITARY ALLIANCE

In recent article in the New Out
look, a bourgeois magazine, Martin 
Sommers states the following:

".. .When ‘ the former Premier 
Edouard of. France and Prime Mi- 
niš'tpY Ramsay MacDonald of Great 
Britain, called at the White House 
recently ‘to discuss debts,’ one of 
the. things the President asked them 
both was what the course of France 
and -England would be in thę event 
of an American-Japanese war. It 
was discussed at length and inse- 
crefat the White House.” He fur
ther goes to say that an immedi
ate victory for the U.S. would be 
impossible, especially now that the 
Japs have gained in territory from 
the Chinese in their own robber war.

It is a known fact that the Japs 
were approaching the territory of 
the American "Spheres of influ
ence” in their robber war against 
the Chinese. This still has the 
American Capitalists worried. Mr. 
Sonimers says that any sane nation, 
would not attempt to fight such. 
a country as Japan lest she has 
twice as large a navy as the Japan-

ese. Now we know why $828,000,- 
000 ware appropriated to the ILS.A. 
Navy. ’7

The breach is . also widening/4)et- 
ween the U.S.A..and England- 'Eng
land started an economic boycott 
against the Soviet Union. Then U. 
S.A. takes steps to recognize, the 
Soviet Union and* England with
draws' her boycott. All of Europe 
wants to “force” U.S. to keep on 
the gold standard, but the U.S.' re
fuses because she sees better, .trade 
possibilities, being off the Standard. 
This is antagonizing the European 
Capitalists and in the near future 
may cause a war. •

' f*" t

What must we Young workb/rg do 
in order to stop this coming Imper
ialist War? We must organize de
monstrations and show the Capitalist 
class that they can no . longer put 
one over on us as they did in* 1914.

PALS”

MR. HITLERMR. ROOSEVELT

Chicago Youths Fight for Beaches
Never in the history ..of the so- 

called "Fair Qty,” haVe the workers, 
Either black or white, had adequate 
and pioper bathing beaches. This 
condition has been tolerated more or 
less by the tax payers untjj last 
year when their patience was 
brought to an end by the transgres
sions of well known and wealthy 
companies who used the land - set 
aside for the beaches for their own 
benefit. The workers arose and 
fought for more and better beaches.

Some may argue, the city is broke, 
the tax payers have no more, money 
and that land is not available. This 
is all wrong. Two years ago 60,- 
000,0Q0 dollars was laid' aside. This 
money was collected from taxpayers, 
for the sole purpose of building 
beaches. No one seems to know 
where this money has’ gone to and ! 
the ones that do know are smart 
enough not to disclose their secret. 
A secret that' has made thousands 
of workers children suffer the in? 
tense summer heat, that has made 
countless numbers of'negroes get 
beaten up by hoodlums, that has 
brought scores of youngsters »to j

and thąt land could be made into 
a magnificient beach.

Not only are there few beaches, 
put the beaches that are used by the 
workers are spiall, rocky, and' un
safe. Negro workers cannot bathe 
peacefully on most of the city’s 
beacįies, although there is no law 
ip the statutes pf Chicago forbidding 
Negroes to use any beach. A few 
Negroes braving white hopdlums 
have gone to swim on these so- 
called "forbidden beaches.” They 
have been hurt and chased off with 
stones and driftwood.

The Urban League has started to 
carry on the struggle to win the 
rights of workers on the Chicago 
Beaches. They have had a 'United 
Front' Conference in which the 
youths have played an important 
part’ in fighting for their struggles.

The youths had their own meeting 
to decide what demands they are 
going tn place before the City Coun
cil. At this meeting there were re
presentatives from the Chicago YM,C 
A College, the Allegra Choral Club, 
ILD, the South Side Be.V and Beaus

their untimely death because of the Club, The LDS, National Students 
■ * ' *J ; League, the Socialist .Young People

and the Youpg Communist League.
The demands were the following:
1. Full protection of Negroes on 

all Chicago beaches from being Jim- 
croWed,Land beaten by hoodlums.

2. Ę^enęion of the Jackson Park 
Beach fįom 63rd to 39th St.—money

iniproportibn of lifeguards to the 
swimmers. /

There is money, and, there / is 
also land, witness the great stretch 
of land that js going to waste frpm 
39th St.:;to 75/St. With-very little

_ 2.1. .. J.®..- u ■■i’e.u'*' -Zėte. -'W ■ ♦’*

cągo the racks in the aboye m^n-
effort and cost to the city of Chi- to be taįcep from the fund that was 
cągo the .reeks in the above męn- appropriated ,by the tax payers for • 
tioned vicinity could be taken away the beaches.:

appropriated fby the tax payers for

a®®

NATIONAL RECOVERY 
ACT ENDORSES 
OPEN SHOP!

Very much hulabaloo has been 
written in the Capitalist press about 
the National Recovery Act which the 
"brain trust” has drafted fpr Roose
velt. TTiose on the "brain trust” 
are wealthy people and, of course, 
would not do anything against 
their pals, the rich manufacturers.

Section 7 part 8 of the act pro
vides:

"That no employee and* no 
cne seeking employment shall 
be required, as a condition pf 
employment, to join any,or
ganization or to refrain from 
joining a labor organization 
of his own choosing.”

This means that what the good 
trade unions have been fighting for 
all these years is about to become 
illegal. There'will not be any more 
union shops. If a person wants to 
belong to a union, he cąn, if he does 
npt, he can wqrjc among ppion men
anyhow. He can alsp join any union 
he pleases. The shop owners, al
ready, aye making their own unions 
and are forcing the workers to join 
them. Then therp will be a flock 
of unions in each shpp, the unions 
will fight among themselves, in
stead of the bosses and, as a re
sult, will be divided abd ruled.

( General Johnson, who is appointed 
} by Roosevelt to administer the Na
tional Recovery Act, recently stated 
in a speech explaining the act: 

"Nearly every principal em
ployer belongs to what is 

” called a trade association.
These associations were mostly 
formed long ago for what mu
tual help the members could 
get by agreements within the 
law. They were not very. 
strong under the old law, but 
the qew one makes them high
ly important. THEY ARE AL
MOST A PART OF THE GO-* 
VERNMENT AND CAN DO 
AND AGREE TO MANY 
MORE THINGS THAN THEY 
COULD EVER BEFORE.”

The Roosevelt, government is 
making the boss a part of the go
vernment—he is stiffling the fight 
for better conditions. If a worker 
objects to the employer (who is a. 
part of the government) he objects 
to the government and may be 
thrown into jail. * -

The "World Telegram” of . June 
7th explaining the act says that 
under it "if- the industry doesn’t 
police itself, the governmen can.”

This is another proof that the 
government together with the capt-; * 
talistg $re planning to enslave the 
working'class of US under this 
coveryact”

All the representatives pledged ■*' 
their support with the exception of 
the YPSL representative.

The LDS pledged a 'dollar, the 
YCL also a dollar, the ĮLD 75 cents,, 
and the NSL 50 cents. This money 
was to be ųsed for gęttpjg leafiettą... 
so that masses of youth could be ap
proached on the Beach Question

Nancy Navickas.
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FROM CItfii'CO?
. .TO ATLANTIC

I V- -į,'
Already it was dawning. ./ 
“We’re in Ohio!” someone shouted.

Everyone4 woke each other up. There 
were “wise” sayings passed .around. 
Someone , saicj mockingly at Don 
Kent: ■..«& a.

“Dąwn kent come so earjy, ’ Can 
it??* ■ - • . " ;. " ■

Another a.'l’.ed Estelle Trionis if 
she \va? sleepy. '

“Np, just a lįttle dopey/ ’she 
answered?

“Dopey like that” anothey. Witty 
person d v isėd ’ her. Everyone 

/o? show
ing^ sh^^asn’t that way anymore.

A copper of Ohio stuck out his 
hand arid stopped us. He inquired 

uuuro a yvu.4|s about a license of some sort./After
miner; sat at the end of the truck, a few witty remarks from bur bunch, 
“ k ‘ ' ^he “Jay” sąid to go ori.' Wė did. '

We organised ourselves into squads 
and elected squad captains, gavę 
each other information and instruc
tions, jumped into the Van and ran 
from/phicago.

The rain came down in torrents.
It Ihust have been a cloud-burst.

“Jūs ten prižiūrėkite jaunuolus,” 
anr elderly motherJnstructed us de
legates who were’a little older.

“Neduokite jiems perdaug ler- 
mauti,” said another’s, father. We 
promised everything. 7

The Apolskis^ family followed U3 » b xv ■' ■< . • ■; -j
for a long time but later, with ą laughed and Estelle did too, show
grand gesture of farewell—fell bę- 
hind farther and farther till they 
weYe, finally, out of sight.

Eddie Dombrauskas, a young

e “1 aw” sąid to go oh. ' , „ _ 
The sun arose from the East

The rain still jfell .in huge torrents t
and nis right side was all wet.

“Move farther away,” I advised ’ Paving that dawn could come in 
” him. . jthe momipg.

' mt • .. r - -
“Aw, I got another shirt yet,” hę, - . . ,,
iwered carelessly. »nd „
It is not your shirt, but yoit’ll ,Y.ront.-” a"d On the Lane

Those inside began to sing again 
and had the “Comintern,” “Red 

' " ' ‘ foranswered carelessly.
“F ' 

catch cold.”
“I won’t catch cold,” was the 

final retort and he didn’t budge.
Jule Barron, a youth and an ex

ceptionally clever artist-a delegate , , 
from the Roseland Pioneer Troupe Cleveland,
—was standing in the ram. And it 
did seem as though a water-main 
had broken5. - : =, - ...,v

• Our youth did not eveir care for ' was sent to x a . ^lace

rest. Vita Karol insisted tha|; their 
1 beds were longer and the two tallest 
boys should stay at her house. Andy 
pleased her by sending two six 
footers. -

We were received nicely.

We stopped again. Some limbering 
up muscles, while others lay quiet
ly in the gras’s resting.

I It was ten A. M. and we1(,had 
.... * ■ We were greet

ed by none other than Andy Ma
žeika and the little Simon girl who 

i were on the housing committee.

the-fprees of nature. Not only did >here _!liere„wa? an. be’4 to 
not care for them, but actually chal
lenged them! But our youth was 
used to Challenges—didn’t they chal
lenge Brooklyn to an indoor ball 
game just before leaving?—This 
was nothing new-to them.

I thought: “Migawd, a person of 
my age wouldn^t do such a thing. 
Especially when it was not necesary.

Al Malesh began a discussion with ! 
Don Kent. < 
a dentist once; the other ,an elec
trical engineer* ./. 
scious. Both have -a good imder-r 
standing and belong to the same 
organizations.

After some talk, one or two begin 
to sing. Everj%ne “fell in.” The 
whole van was ringing with music, 
People along the way gaped. at us.

Darkness came.
There was no thunder. But light

ning! a zigzag flash through the 1 
skies. Farther, again a flash re
vealing scattered black clouds.

The lightning flashes were beauti
ful. They are more so, than many 
years ago when people thought that 
they are sent by the gods to punish 
the “sinful world.” I wondered 
even now how many people in my 
own country—Lithuania—marveled at 
the beauty. They were still fearful 
of these “acts of God.” when I 
that country.

Here it is something different 
although they in Europe have 
thing to lose, we have a wise say-’

— ing—-“What is there to fear, I have 
’ nothing to lose.”

Young Apolskis, a committee 
member on the Vnn, who s also 
quite familiar with many things, 
gave someone some advice on what 
not to do. Chuęk always does that.

We ware tired of sitting, and ma
ny of t;3 stood up for a while.

Finally we reached South Bend 
- Indiana, and got out to refresh our- 

' t solves. We all wanted to - jump 
around to limber our muscles and 

. some of us did.
We changed places when we got 

back in. Some had better places and 
willingly gave them to those who 

į had more tiring places £o sit.
The captain of the truck called for 

the squads to. check up 
no one is left Behind. We did, and 
away we sailed again.

Lightning flashed
. even now, as though wanting to

But after each flash, it only be- 
’ t came darker,

We were received nicely. Some 
went to rest, but Andy and I were 
loyal to our press and “made” news

Jjr
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Ąi^q Chorus of Worcester

sun ’waa hpt4;bghin.
■’ .Maying found a. beautiful spot in 
the -mvnntains, spftbįhW'4>y for- 
res,tk,; we.'stopped^**^-^**- 

■ ■-•Here-’was ^sWlC|eWurant  ̂
gąąalme station aqd a pienię ground. 
A narrow babblihg1 brook babbled 
away carelessly not * eym}; knowing 
that we were hen?, it seemed.

The Food Committee brought out 
the food which our fond mas and 
pas had packed so well for us, We 
gylped it down, bought a cup of 
coffee, sat arpynd resting/for a 
short while. >

Comrade Palese found ~a huge 
black crown, and Al Jukelis insisted 
to take it to Brooklyn as a mascot.

Al and Chuck were barefooted and 
waded in. the brook. . -

Ann Shimkus and Aldona Pet
rauskas seesawed on noib^ boards.

Eddie Dambrauskas caught a jnih- 
now <usng his handkerchief as a 
seinė 'hnd, insisted/ that he was going 
to fry it for breakfast. “ 
, 1$ a. FfeW minutesv we were off 
again*' AltOf' tiS^\Wėw*slbepy, many 
did not sleep in Cleveland, but if 
someone WOUl^/,TiaVe> begun to 
whhnper, I think the Test^wouid have 
called it a breach of discipline and 
voted io leave him behndz- - ' į

One-could not have found a more 
organized and diaciplined cr^wd. 
Enthusiasm ran high. Many of us 
adults who complain that '.W^ are 
to tired to carry on in the work
ers’ movement anymore should have 
1 - - . , 
from our gallant Youth of 
Middle West. ' : .

We still had to make the 423 miles 
from Cleveland to Scranton! This 
evening we were to have a meeting 
in Scrai.ton. Tonight we were to 
leave’ for Brooklyn. EVei’yone knew 
the hardships, 
thusiastic 
whimpered. n f , ,

Everyone was n tip-top health, but ____ __ ... „ ___ __
everyone was tired. Even little Ann , Herald Tribune states that the house! 
2Jad^ .Wd Estėlle Trionis, probąbly of Morgan is naHnn’a

(Continued from page 4) *■
Christianity, of course, has onty 

one god. But it is based directly on 
these ancient religions with theft 
mapy gods. The greatest Christian 
holiday, December 2$, i? pothip.® M 
a great pagan feast day which 
existed pentur jes before the supposed 
birth of Christ. Do yop know that 
you could now be flying from planet 
tp planet as B, Rogers does, jf it wag 
not fpr Christianity! When Chrįętia* 
nity wąg established, the Romanai ■ 
and Greeks had the greatest civiliza
tion in the world, and the| Christian 
chprch placed that civilization back- 
pver a thousand years, as any good 
history will show. Quoting from 
one of our great historians; 
“Churphes did not help civilization 
or the people in the past, for the 
banners of the church were never 
on the side of the pępplę and Chrig- 
tionity never led to human prog
ress”

We trust the B.V.IHs had ^art 
enjoyable, wet week end, the time' 
they visited Salisbury Beach., We 
notice they all wear new bathing 
suits, now. But, where, oh. where 
can their old bathing suits be? Did 
the sharks chew them off your 
bodies, lassies? Anyhow, the present

been here and taken an example suits look cleaner and more up-to- 
’ the date.

1 Quoting: The attorney shook his 
head. ‘My dear mari,” he said, 
“there are hundreds» of Ways5 of 
making money, but bnly one that’s 
honest.” The banker looked puzzled1. 
“What’s that?” he asked. “Oh/ 

Everyone was enn’1 smiled the other, “I thought yort 
and happy. Not oqe wouldn’t know.”“ \

?*An editorial in the New York

j --one of the nation’^ 
__ _ _ _ ------- I the youngest in the batallion Were ' most precious possessions.” Thai;

There was a social in the evening, 'full of energy and determination, (was a slight error. They mean that
for “Laisve” and “Vilnis.”

uegdii d uisiuobivu wxvii ■ , .- _ , s •■ • i , . .. » <•?. . i •** kj*zo>B*'
One was learning to be IThe >outh danced and made merry, ] /W^strtpę‘ed4^gąin-.at‘,-« small brook the nation is one of the house of 
WP the Other an pIpc- Iwhi,e we adults chatted. There was —there was a cool spring nearby. 'Morgan’s most precious possessions.” 
er’ Both are class con- a haIt in the program. A Cleve-- jeŽnpie Chesria took off his shoes i .—--------
h have a good under- lan<leV ccme to the stage and in- arid socks and Cooled his feėd. Several times, lately, during 
d betone- to the same Produced Johnnie Orman to speak. 1 Jule Barron folWSd suit, while the 1 dances at the “Bend”, some A.C*

left

and
no-

and see that

continuously,

Then Ed. Dambrouskas from Spring- 1 girls took snapshots, 
field and Chuck Apolskis, too. ' Again we are off! The scenery is 
Finally Johnnie Klimas said-a few 
words and the program wąs on 
again. The delegates gathered their 
baggage and piled into the truck at 
little before twelve, the hours set to 

i leave., Chuck Apolskis and Al Ju
kelis were a little late, but <were 
there *at 11:45. Squad \ captains 
checked up to see that no one was 
left behind and reported “all’s yell.” 
Singing, the strains of the Worker’s _ __ r.
hymn, the “Internationale” with our use the ąhaHow~end7 Choose your 
fists clenched and raised high in the particular spot whek ybu can work, 
air, we were off. The Clevelandites without ’fear of being over your 
bid us farewell also with clenched • ^ead in water when you stand up. 
fists, the workers salute. . Try to use Įt*į.is sąn)ę place ęyęrytĮme 

you practice, because you will be 
accustpmed to jt arid gradually lose 
yMWe/p your Wi„d to try. All 
right, here . goes. 7 Th© first, thing I seenis that 
I am going to teach you is :cbose11 to remi
back 'fjbhjtf., j ■ I j. .

Take a long breąth, filling the /discover her. ' „-ft,- anrav 
lungs ąlmort Completely Wd 
it. Extend yoųr arms outward, turn !*“t into all nooks a• • .
the palms down, fingers dose to- I the hall, so as to exterminate the 
gethęr. Leap back sloyly. When P68^- _____ , , /
the body is well1 bapk in the water, 
push Off gently from the bottom, ................... —r- ~
meanyhije raising the legs until the History” (from which we took t)ie 
Whole- body rests flat upon the sur- material for the first part of this 
face. Once in this position, try to ’ coiumn) tells us hb'jy science 
relax every muselę; but hold your found out that the earth is going to

< We were rested and refreshed and 
there were many Clevelanders 
gathered. They blocked the whole 
street. Fond mothers wiped their 
tears and waved handkerchiefs as 
we departed. *

Our numbers *were now increased 
to thirtyrfive, We were crowded, 
but we were a happy, - singing, 
bynch. When we left the town, the 
van Increased speed and . swaying 
back and forth er little galloped on- 
ward._ ?

After about sixty f miles, the van 
suddenly swerved to the>side of the 
road. Jt stopped, ... . ■ ■

Those ip front explained every
thing. The. driver needed rest. .;JIe 
did got get much sleep- that day 
and wanted td rest a, little. .Most 
of us jumped out and dared only 
to talk in whispers, partly due to 
our sympathy with him and partly 
because w.e needed his, expert 
services. (

We waited for about 30 minutes 
when the captain ordered uS

driver that he: was, rested.

whw thp captain ordered us in. 
He had received word from the

Weeven WO WlVUgH WCIIIUHK vu -------- TT -res-- r,— ”---- .
conquer the darkness of the night. Checked up and galloped away.

We entered Pennsylvania and 
___, __ there were , small hills;/ Many of us

> Suddenly everyone became quiet, 'thought here were the mountains. 
Some, It was noticed, nodded their t There were the largest hills some 

" . iat^vmitiantly while getting a had( seen and they wondered „at
, t taw.wiBtal of restless sleep.

beatitifu]' beyond imagination.
(to be continued) 

Translated from “Vilnis” by 
Johnnie Orman.

HOW TO SWIM
Select a pląpe Where th© water 

is waist deep* If you’re in a pool, 
1. Choose your

Į fellows have been clowning and 
making a lot of noise. They may, 
have been trying to drown Opt the 
orchestra’s bad music. But the noisė 
they ’made was no more pleasant, 
and gave visitors a very bad im
pression of our place. What say, 
fellows? If you’re all natural bom 
clowns, won’t you please join the 
circus and leave us all in peace?

. ✓ 1 .tii,

Attention, girls! What are you 
going to do this summer? Are you 
going to chop wood in Mrs. Roose
velt’s Training Camp for Woman, or 
are you going to join our Summer 
School and learn a better way of 
Jiying.

In our Jast column we told how

; ‘One of FiXls” hasT. 
the chosen to remain a microbe for ■ 

j none of the chorus members can 
I 1,^.. Now, we hear some

gether. Lean back slowly- 
-1 - * ’ii** t • ai
push off gently from the bottom, Bishop Brown in hi? “Science and

breath*- ! . L
If you should sink a little, and 

water’ washes over your mouth, don’t 
get excited. When water enters the 
mouth, you can either hold it or 
expel it.

If there is a tęndanCy for the 
feet to. lower in the water,, this tend
ency may be equalized by padding 
the hande back and forth at the 
sides,* to support the body in the 
water. ... . '

"".'// ' * - George Vedigis.
EDITORS NOTE: * % .
The next lesson will be how to 
breathe while swimming. Are you 
follpwhMr AW lesions?

..... I"

last at4 least a hundred ^liort 
years longer. Well, that gives th© . 
Aido Chorus girls just 
time to learn something in ■/wif ’ 
Proletarian School.

Comradely,

What Strachey Missed
Sit Walter Raleigh, with a flour

ish, spreads his new cloak, over the 
mud puddle. Newsreel cameras .- 
click >apd a man in the crowd faints.

“It’s his tailor,”’ dyhi 
jealous Essex to Queen, 
“Walt hasn’t paid for tital

mJ the » 

Walt hasn’t paid for that cWk.”

■ P' ' .■ t . / >» ■ -.» • '» .'.it I, W ‘ ‘' , ■ ’ .. ' ... j M ■ ■■■
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What

our

The Big Red

Since the chorus changed its

this

danced
our

Wasn’t he a nice bus driver Jeąn
Dombroski

One Of Uš.

Mornings, afterever disap

Sally the Snoop.

was

has

Don

Anne dub wishes that

ins Street

personally 
have been

lynites cheers and pouring tain, Chi
cago left Brooklyn in true prole
tarian fashion.

What a wonderful report our de
legates brouth back from the Na
tional Youth Convention. Our orga
nizer gave a wonderful report and 
so did the two basses.

.TO AND FROM THE 
YOUTH CONFERENCE

Laisves Chorus, Hamtramck, 
Michigan

Reguh
Why did Eddie leave so soon after monthly oh tl 

our meeting a few weeks ago?

Who watt the comrade who said 
that he enjoyed riding in the cellar 
trains.

Well, now that the chorus is going 
to take a vacation for a month, it 
doesn’t mean that our picnic com
mittee should lay down and go to 
sleep. The picnic is almost at hand 
and nothing has been done about 
advertising it. What do you say 
committee, wake up and get busy.

Imagine Vita K. trying to "cop” 
an oriental idol in Chinatown for 
a souvenir.

I noticed some blonde hair on the 
lapel of Poushkis’s coat after the 
ride heme from the Laisve picnic.

of a feather 
the 'case of

Now that I spoke about others let 
me tell you something about myself. 
Why d^d? tell? that? was The Big 
Red ?

On Monday, July 17th, the Brook- 
Youth Branch is

that 
have

Our 
I rehearsals are held on Tuesdays at 
! 7:30» Regular meetings are held 

first Sunday of the 
month at 10 A. M. Meetings and 
rehearsals .arę held -regularly at the 

Can Afeex row a boat? Just ask International Workers’ Home, 3014
Rath S. or Joe JL they will tail pfe: 
youthe^ftwmr with a smiler I

Now 
map I 
club.

What is this world coming to ?
■Chuck Apolskis was seen 
around 
laisve

I bet Alex’ eyes are sore. At 
the picnic in New York he made 
byes at every girl that glanced at 
him. So I heard.

an al- 
Youth

-j Mid-West delegates received 
grand welcome in Brooklyn???!!!

A question from Lillian (Trixie) 
Zutra (Chicago) “Why is the statue 
of Liberty surrounded .by water?” 
Answer given by Joe 
'(Cleveland) “If you had held up 
your , hand as long as the statue of 
liberty------------------------

Some of our well known sleepers 
seemed to have been dissatisfied 
with the floors in Brooklyn. Must 
be a special brand of hardwood. 
Ask those who slept (Ed. D.j Don 
K. and John C.)

They’re still talking about that 
party the Red Star Sextette had.

Boy what a time!!!!
It was also “Peppers” birthday. 

Another wear gone. I think she’ll

The ALTO that resembles Kate 
Smith, has taken up diving as a 
side line to crooning; when, she took 
a dive, Oh! what a splash, it knocked 
our strong wrestling bass off the 
wharf!

about that swimming team.
I don’t hear much about it any more.

And members, please don’t forget 
to come to school. It’s our school 
so let’s all go. and make it a big 
class. I’m sure all who come, will 
find it very interesting. See you 
in school.

They say that “birds 
flock together.” Take 
Chuck : Apolskis (Chicago) and 
Evelyn Anderson (Rochester) both 
blondes and having a mutual at
traction for one another were in
separable.

A—ha-^“Pitsy” has a heart inter
est from Newark.

It nil started at the Laisve pienię 
when we noticed she and he 
with no one but themselves.
1 Not even me!

The mid-westerners challenged the 
Brooklynites to a baseball game, 
but the. Brooklynites did not take 
up the challenge. You Easterners 
shouldn’t be afraid to loose a game.

What a tragedy!! Poor Al. Jukelis 
was unable to live up to his 
“clinging vine” reputation. He was 
unable to cling to his suppressed 
desire (A. P.) because he had to 
function with the credential commit-

about singing some songs 
a while? Or can’t you sing.

the rescue. She 
and should be

AIDO CHORUS 
WORCHESTER

j who are coming to the Youth 
(Training School. The gathering will 
be at Laisve, 46 Ten Eyck Street, 
Brooklyn, N. Y.» and will start 
about 7:30 P. M. , ’

Now don’t say you will be too 
tired or sunburnt after having 

j spent Sunday at the seashore. Just 
, listen to what we have in store’ for 

cessful affairs and we are about you. We’ve ^pulled out those horse 
shoes for a game of horse shoe 

and stretched the net

Well, members, I think it’s a 
shame that those two girls resigned 
from the Anti-fascist committee, and 
after the credit that the girls got 
in general for their good work in 
the chourus.

Didya’ hear, we might hav< 
straw ride, ijiybe, some day s

The delegates were certainly en
thused about the convention. It 
was the main topic of discussion 
during the trip home.

DAN CUPID sure has struck like 
lightening, here’s the result—Maizie 
and Mille looking at the moon oh 
for so long, gosh but it’s beautiful.

“Sherlock” while looking for dues 
got stuck with a BLOND. You’re 
off the scent “Sherlock.”

Angie and Willie couldn’t stąpd 
the dance hall heat, so they went 
out to look at the stars.

And, “Popeye”' got a new gięį too, 
who is she “Popeye?”

Talk about bugology, we have 
tennis bugs, golf bugs, horse shoe 
bugs and last but not least love 
bugs. And now, Professor “D.—V. 
—. Kindly figure out what kind of 
Microbes those bugs are.

Kent, Our gentleman and 
Scholar was terribly disappointed 
because he failed to find a single 
Section of Wall Street wall papered.

Dear comrade-microbes,
Did you ever see a spirit?- Well, 

just look into a pond and you will 
see one! Spirits are nothing more 
or less than reflections of yourself. 
Back when man’s ancestors just be
gan to think, their own reflections 
in the water puzzled them. They 
decided that it was a spirit they 
saw, and when they died, these 
spirits kept living. When a strong 
man died, his spirit went to rule 
over the others, and thus man 
created a whole world of gods for 
himself. This, then, is the basis 
of all religion—the silly supperšti- 
tions of ignorant savages who lived 
20,000 years ago.

(Continued on page 3)

sunning 
In white bloomers at the 
picnic.

Why don’t Betty B. attend 
meetings more regulary ?

Imagine John Chesna, thinking he 
was in someone’s cellar, looking for 
beer and wine barrels in tlie sub 
way station.

• - Hey Eddie, I bet you are a gpod 
I worker in the shop. You get plenty 

BROOKLYN AIDO CHORUS of exercise (in your sleep) If what 
______t -• I heard about you is true,' then 

you can run that machine up the 
shop- like nobody’s business.

Anne Shimkus (Chicago) 
terribly ' disappointed because she 
failed to see any wooden shoes 
wandering around in the Holland 
Tunnel.

Our “Pepper” was elected 
ternative at the National 
Committee at the conference July 3.

ball, and of course, you certainly 
will be able to pay a game of the 
famous old ping-pong. Beside games, 
our girls are preparing delicious re
freshments. Another, surprise—the 
admission- is free.

Don’t forget, young and old, to 
be at Laisvė oft Monday, July 17th* 

' Commit#**;

* What happened last Friday? Ruth 
8>was the only girl at our meeting. 
Good for you Ruthie. If all girls 
were like you we would have a 
good bunch of girls.

At the automat
Inserted a coin in the slot with the 
expectation of learning his weight, 
and to bis consternation a sandwich 
dropped out. Was he 
pointed? ? ?

And jiow to continue with 
animal personifications.

Jerry, oUr little deer. She is al
ways alert,^ active, extremely naive 
and I have reasons to suspect a 
confirmed pickle-eater. During West
ern pictures she weeps when the 
heroine is in the clutches of the 
villain and excitedly applauds when 
the hero comes to 
is very delicate 
tenderly cared for. 

| Be a dilletante.
having a leisurely, satisfying break
fast, stroll into a cool, airy hall; thave to stop counting them soon, 
there to dabble in proletarian arts 
and sciences and to nonchalantly de
bate as to the merits of Marx’s 
“dialet’c materialism.” After-a few 

| pleasant hours of this, in the warm 
afternoons, accompanied by the 

j world’s most beautiful women, sim-

Alice is a very good prospect for 
the youth movement. So it is said 
by Al. Malesh -who 
Approached her. It must 
ft pleasant undertaking.

BALTIMORE YOUTH 
SPORT CLUB

The popularity and success of the 
Laisve’s Chorus has been built up 

' by continuous plugging. The chorists 
i are' a group of workers in reality 
as in theory. They do not think that 
it is enough to organize a chorus !lyn L. 
and then lean back to Admire their . having a party to greet the students 

f handiwork. Therefore, there 
• been worked out a schedule of 
j tiviti?s which will involve each 
dividual member.

The Laisve’s Chorus of Ham- 
' tramck invites the Lithuanian youth 
į to join its ranks regardless of faith 

Baltimore is on; the or political views. We are an active 
some gossip about the organization with a record of suc-

Well comrades, when you are at 
Olympia, Park, please visit our 5 
1-2 hole golf course, see all our 
golf t%gs, (Oh! pardon me) I -mean 
golf microbes.

ready to launch into our fall pro
K. gram of activities. This is~the only pitching

The Brooklyn YoutlvTrain- 
Monday, 

AlLthose 
Chicago received a curing, show- interested should register be-
UlfP* fiAtln-Arr AlVllnflf’. i.hA RfAAkw * * * -

fore it is too late.

Why doęs our orchestra pratice 
in secret. ' .Are you too good or not 
good enough. Let some of the 
members hear you practice once in 
'& while. We promise not to laugh.

would please pay less attention to workers* youth organization oį the across Laisve’s back yard, for yolley 
Olga K. and more attention to the Lithuanians on the east side, 
meeting.

Oh well, I guess they all get that 
way in the good ole summer time.

WELL I guess I’ll snoop along 
ply troop down to the beaches and ,and say “gera diena.” 
amusement centers, there, under the 
guise of studying proletarian sports, 

____ to enjoy every single second ..of this 
Valentą ’delightful, arrangement. And then 

the evenings, of course, will be spent 
studying the moon and stars in con
nection with a short course on “con
temporary literary trends in,love.” 

All thią^Jąnd more will be yours 
for the taking at the Lithuanian 
Youth School at Laisve. So, in or
der to make doubly sure that you 
WiU be ip. on the fun, rush your 
enrollment and funds to Laisve im
mediately.

’ H. (dilletante) Tatler.

I have been interviewing each 
and every chorus member and have 
finally wrung from each one those 
little secrets that have been care
fully hidden for years. Of course, 
these interviews have not been 
direct, open conversations but have 
only resulted in a summary of each 
member’s; personality aftef long and 
patient observation (which is more 
my way of doing things). The fol
lowing items are indications of my 
results:
PETE G.: Art and love are free. 
EDDIE K.: I am a simple fellow! 
MARGE B.: In a certain sense, in

deed I am an artist. .
BUNNY: I always come back to sing 

the praises of our great chorus.
TONY Y.: I adore Shakespeare!

(More next week)

How 
once inAll students are requested 

i to the Laisve Hall at that time 
'to. begin classes on the Dot. 
For more information, see the 
last issue, of the Youth Sec
tion. v ;

SCOOPS, ELIZABETH 
NEW JERSEY

Adeline Bimon, (Cleveland), Lillian 
(Trixie) Zutra i 
Paplak (Sringfield) have signed up 
with the Western Electric Talking 
Machine Co. for a life long period, 
promising to refrain from further 
gossip. Their competition was a 
bit too much tor the W. E. to cope 
With, and it seems to be a very 

(Ahhhhh)
£ Ww- hears all, evil,

The young, blond and beautiful
new chorus member (Aghata) has of practice from Friday to Wednes- 
set the unsentimental Beamish’s day you should see the woeful faces 
mustache twitching. Has she struck of the young’uns round here.
a hidden chord or is it a love of the i —♦----------
centuries. (Aggie, ol’ girl, 
further information inquire 
Friday).



Norwoedo H 
Piknikas

suvažiuoti j šį pikniką ir paro
dyti savo darbininkišką soli
darumą. Lai pamato fašistai 
su sklokihinkais, kad jie dar-

♦ Dainy, Prakalbų ir Sporto 
Programa

Pikniką rengia Amerikos 
Lietuvių Darbininkų Literatū
ros Draugijos kuopos, Lietu
vių Darbininkių Susivienijimo 
Amerikoj kuopos ir Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo kuo
pos. Įvyks ąekmadienį, 16 d. 
liepos—July,.ant gražaus eže
ro kranto ♦(New Pond), Wil
son Street, Norwood, Mass.

Bus gera muzika, kuri grieš 
įvairius, jokius. Įvairi progra
ma: virvės ttrąukimas So. Bos
tono su Norwoodu/ Readvillės 
su StoughtohU. Dainuos masi
nis darbininkų choras revoliu
cines ir liaudies dauxas; Drg. 
Sparas iš Boston ^Mt&ys pra
kalbą svarbiausiais ’ į dienos 
klausimais. ‘ v;

Gerbiama darbiniu visuo
menė, kaip matote, tai rengė
jai deda visas pastangas, kad 
šį pikniką padaryti įvairiu ir 
gyvu. Kada mes energingai 
darbuojamės* kad šis piknikas 
gerai pavyktų ir sustiprintų 
finansiniai darbininkiškas or
ganizacijas, ’ kurios plačiai 
darbuojasi visame darbininkų 
judėjimo fronte, tai mūs prie
šai iš fašistinio abazo su sklo- 
kininkais priešakyj, darbuoja
si, kad šis piknikas nepavyktų.

• Žinoma, mes iš savo priešų 
darbininkų judėjimui paramos 
nei nesitikim. Mes atsišau- 
kiam į visus darbininkue-^es

* Bostono apielinkėj skaitlingai
■■ « -j ?■ ■■/S :-t—

bininkų judėjięno pirmynžan- 
gos nesulaikys.

Ši pikniko vieta, kad ir 
karščiausioj dienoj, yra paran
ki, nes yra puikios ežere mau
dynės, kur galima atsivėdinti.

Kiekvieno sąmoningo dar- 
bininko-kės šioj apielinkėj pri- 

į valumas yra būti šiame pik
nike.

Nuo Bostono ar nuo Provi
dence reikia važiuoti num. 11 
keliu iki Wilson Street, Nor
wood, Mass. O Wilson St. 
įvažiuosi! tiesiai į pikniko 
vietą. : . ’

Pikniko ’.pradžia- 12-tą vai. 
dieną, šviežiais valgiais ir 
įvairiais gėrimais aprūpinsim 
visus. ; r • •. j :

Kviečia visus atsilankyti
Bendras Komitetas.

Jungtinėje Darbininkų Prąmo 
goję Kalbės Drg. M. Bedach

Darbo Federacijos Lokalai 
Šaukia Apginti Unijas

“Laisves” piknikui, apie atletus ir 
kitus reikalus. Bps gatavi tikietai 
dėl husų. ’ Turėsime apkalbėti Liau
dies namo palaikymą. Visi draugai

ateit j susirinkimą ,nes turėsim daug 
svarbių leijcalų apsvarstyt. Kaip tai, 
kas link dienraščio “Laisves^ pikni-

Jungtinis piknikas ir pramo
ga atvirame ore bus sekmadie
nį, liepos 16 d., Florai Parke, 
palei lludson Boulevard ir 
24th St., North Bergen, N. J. 
Tai bus pirma tos rūšies pra
moga šiame paviete.

Pikniko tikslas sutraukti į 
gludesnę vienybę visas darbi
ninkiškai klasines organizaci
jas, kad galima būtų sekmin-Į Vaičionio farmoje, Cranford, 
gai vesti bendro fronto kovą n. J. šis LD&JII Apskričio 

ir fašiz- parengimas yra metinis ir to-

Jau tik už Keliy Dieni!

Visi draugai ir draugės, bū
kime prisiruošę sekančiam ne- 
deldieniui važiuoti į apskričio 
parengimą, kuris įvyksta J.

prieš bedarbę, karą 
mą.

; Piknike sakys

Šis LD$ III Apskričio

del tikimasi, idant bus skait- 
prakalbą , ]ingas,J Viena, kad tą dieną 

Max Bedącht, nepaprastai ge- j jokio parengimo šioj viso j *ap- 
ras žinovas dalykų, kurie da- j įelinkėj nesiranda, o antra, tai 
bar dedasi Vokietijoj, ir Tar-|taS) kad dabar maudytis! ar 
ptautinio 'Darbininkų OrdenO|kur kitur beveik vėsokos dįe- 
,komiteto narys. lųo klausi- n0S) tad kaip tik;'? geriausia 
mu jis ir kąlbės. - i'proga bus visiems pasimatyti

LAWRENCE, MASS.
7:30 vai. subatos vakare, 

liepos 15 d., “į Latm 306 Elm 
St. terpo While St.” (?-Red.) 
prakalbos; kalbės geri kalbė
tojai.

Visi darbininkai ir darbi
ninkės, ateikite pasiklausyti, 
nes bus labai svarbios prakal
bos, taipogi protestas prieš pa
kėlimą pragyvenimo kainų, 
prieš maisto pabranginimą; 
taip pat bus reikalaujama, 
kad būtų pakeltos algos.

Visi darbininkai, ateikite be
jokio skirtumo pažiūrų. Juk Bušai iš čia išeis 
mus visus taip pat kankina, Kliubo 
nežiūrint, kas būtum.

Kviečia Nacionalė 
liečiu Unija.

L. K. Biuras.

mu jis ir kąlbės.
Programoje dainuos garsus minėtame piknike. 

Freiheit choras iš Newark©; ' 
bus dramatiški! vaizdelių į 
darbininkų gyvenimo ir kovų; 
rusų-ukrainų liaudiški šokiai j, 
iš Jersey City; Soccerio tymų r 
varžytinės iš Hobokeno ir 

[Union City, N. J. , 
i Laukiama, kad bent 25 įvai 
irios organizacijos dalyvaus 
šiame piknike ir jų nariai su
važiuos iš viso Hudson pavie
to.

Įžanga 30 centų, o vaikams 
veltui.

Važiuos busais į šį pikniką 
ir draugai iš Bayonnės, N. J. 

nuo LAU 
10 W 22nd 
ryto. Tikie- 
busu į abi

vetainės, 
St., 10 valandą iš 

Tėkšti- tas už važiavimą 
puses 40 centų.

j [ čia bus įvairi’ programa; 
>dainosr “badi-game,” sekstetai 
ir t.t. Garsi Elizabetho Meno 
Orkestrą grieš įvairius šokius 
per ištisą dieną. Čia bus už
kandžiai ir visokie gėrimai.

KELRODIS: Iš Elizabetho 
paimti nuo West Jersey St. 
Union karą ir važiuoti iki Gar 
wood Station, pereiti gelžke- 
lį ir eiti iki North Ave., pasi
sukti i dešinę vieną bloką iki 
Cedar St., paeiti 4 blokus iki 
Brookside Place, į dešinę iki 
Brookside Hospital ir čia bus 
Division Ave.; čia sekite sig- 
nas (’iškabas) iki Meadow 
Grove Park. Su automobiliais, 
iš Elizabetho paimti Westfield 
Ave. kelią ir važiuoti iki Gar
wood Station.
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DIDELIS PIKNIKAS
RENGIA LAISVĖS CHORAS IR VILIJOS CHORAS BENDRAI fflU KiTOM DARBININKIŠKOM 

ORGANIZACIJOM

Nedelioje, 16 d. Liepos-July, 1933
CHARTER OAK PARK, W. HARTFORD, CONN.

PRADŽIA 1-mą VALANDĄ PO PIETŲ. ĮŽANGA ŽEMA. BŪKITE VISI

A,B 9

i 'V

Laisves Choras iš Hartford, Conn.

ai žinote, kad “Laisves” Choro parengimai visuomet būna puikūs ir duoda įspūdingus (Įai- 
mus. Taigi ir šiame piknike dainuos abu chorąi skyrium ir sudainuos abu kartu. Todėl 
fordo, taip ir New Britain’o lietuvius kviečiame skaitlingai dalyvauti šiame piknike.

GRAJIS GERA ORKESTRĄ LIETUVIš KUS, IR ANGLIŠKUS ŠOKIUS
ii gurėsite malonaus pasitenkinimo, tad dalyvaukite skaitlingai.

progr 
j Hai

NEW YORK __  Keli loka- iir draugės susirinkite į laiką, nes
< dąug turime svarbių reikalų.

“Laisvės” Pikniko Kom.
(162-164)

1,1 ■ ■

lai Amerikos -Darbo Federaci
jos, kuri prisidėjo prie bendro 
fronto bedarbių reikalais, da-iro II U) ueuaiuių remaiais, ųa- , , •
bar išleido atsišaukimą, kad BRIDGEPORT, CONN.
visos organizacijos atsiųstų' 
delegatus • į unijų apgynimo 
konferenciją. Ši konferenci
ja įvyksta rytoj po pietų, 
Webster Hall, 11th St. ir 3rd 
Ave., New Yorke,
organizacijos, turėkite ten 
vo delegatus.

Lietuvių 
sa

Jūrininkų Suvažiavimas
NEW YORK. — Liepos 

d. įvyksta jūrininkų suvažiavi
mas, šaukiamas revoliucinės 
Jūrinių Darbininkų Unijos. 
140 Broad St.

Yrą daug lietuviu laivakro- 
vių bei lAivų darbininkų. Drau 
gai, dalyvaukite suvažiavime, 
kovai už savo reikalus.

16

PRANEŠIMAI Iš KITUR

EASTON, PA.
ALDLD 13 kp. susirinkimas įvyks 

nedėlioję, 16 d. liepos—July, Easton 
Baking Co. svetainėje, 36 No. 7th 
St. Prasidės kaip 3 vai. po pietų. 
Draugai, visi dalyvaukite šiame su
sirinkime, kuris bus vienas iš svar
biausių, nes delegatai išduos rapor
tus iš ALDLD suvažiavimo. Taipgi 
nariai gaus dovaną, puikią knygų 
“Spalis.” Todėl visi būkite, ir nau
jų narių atsiveskite.

Sekretorė.
(164-165)

PHILADELPHIA, PA.
Lietuvių Tarptautinio Darbinin

kų Apsigynimo 9-tos kuopos susirin
kimas jvyks liepos (July) 17 dienų, 
995 N. 5th St., 8 vai. vakare. Drau
gai ir draugės, visi malonėkite da
lyvauti šiame susirinkime. Turėsi
me apsvarstymui daug naujų klau
simų. Taip pat nepamirškite atsi
vesti ir naujų narių.

Kviečia Valdyba.
(164-165)

LAWRENCE, MASS.
ALDLD 37 kp. mėnesinis 

susirinkimas įvyks pėtnyčioje, 
14 d. liepos (July), 7 vai. va
kare. šiame susirinkime gau
site naują knygą: apysaką 
“Spalis.” Malonėkite .užsimo
kėti duokles, kurie dar neuž
simokėjote ir atsiveskite nau
ju narių.

Sekr. S. Penkauskas.
(163-164)

MONTELLO, MASS.
Montello Draugijų Sąryšis rengia 

šokius, kurie įvyks 15 d. liepos, 
8 vai. vakare, Liet. Taut. Namo 
Parke. Visi darbininkai dalyvaukite 
šiame parengime. Pelnas skiriamas 
darbininkų judėjimui.

Ron g. Kom.
(163-164)

DETROIT, MICH.
ALDLD 52 kuopos susirinkimas 

įvyks 15 d. liepos, 7:30 vai. vakare, 
Draugijų svetainėje, 25 St. ir Ver- 
nor Highway. Draugai, visi daly
vaukite šiame susirinkime išgirsti de- 

! legates raportą iš suvažiavimo. Taip- 
I gi knyga “Spalis” jau atėjus, tad 
visi ateikite pasiimti ir užsimokėkite 
.duokles.

Sekr. N. A. 
(163-164) 

‘
NEWARK, N- J.

I1DSA 10 kuopos susrinkimas įvyks 
14 d. liepos, 7:30 vai. vakare, ant 
180 New York Avė. Visos narės, 
malonėkite dalyvauti, nes turime la
bai daug svarbių dalykų aptarimui.

Org. K. S.
(163-164)

MICH.
susirinkimas 
vai. iš ryto, 
Visi malonė-

HAMTRAMCK,
ALDLD 188 kuopos 

įvyks 16 d. liępos, 10 
3014 Yemans Street, 
kite dalyvauti ir atsivesti naujų na
rių. Knyga “Spalis” jau atėjo, tad 
galėsite atsiimti.

Org. M. T.
(163-164)

SHENANDOAH, PA.
ALDLD 17 kuopos susirinkimas 

įvyks nedėlioj, liepos 16 d., 2 vai. po 
, pietų, Smeeto name, room 4. Visi 
Į nąriai dalyvaukite, gausite naują 
knygų “Spalis,” kurioj piešiama Ru
sijos Revoliucija. Nepaprastai įdo
mus skaitymas. Taipgi išgirsite ra
portą iš ALDLD suvažiavimo. Atsi
veskite ir naujų narių.

K p. Org.
(163-164)

Pirmas šiame sezone ALDLD 63 
kuopos išvažiavimas įvyks nedėlioję, 
16 liepos, ant Muręikos farmos, Mil
ford, Conn._ pradžia 11 vai. ryte. 
Važiuokite nuo Bridgeporto Boston 
Post Road, pravažiavus Milford, pa
matysite iškabas ir ten sukite po 
kairei. Toliau bus iškabos, kur bus 
nurodoma vieta. Visus kuopos na
rius’ ir simpatikus kviečiame atva
žiuoti. Atvažiavę nesigailėsite. Vie
ta yra patogi, ant kalno, tarpe dide
lių medžių, šokiams yra tinkaųvį 
platforma. Taipgi turėsime skanių 
užkandžių ir šaltų gėrimų.

Kviečia Rengėjai.
: 1 (162-164)

READING, PA.
ALDLD 143 kuopos surinkimas 

būs.licpos (July) 15 d., šeštadienį, 
7 vai. vakare, 46 į Neversink St. 
Draugai ir draugės, malonėkite visi

ko, kuris jau netoli; antra, tai kas 
link Readingo kuopos pikniko, kuris 
atsibus liepos 23 d. Todėl, draugai, 
tam pasidarbavimui turėsime išrink
ti tam tikrą komisiją, tai nepamirš
kite ateiti ir atsivest po naują na
rį.

Kp. Sekr. Ona Paužienė.
(1-63-164)

PHILADELPHIA, PA.
Sovietų Mineralinių 

Vandenų

NARZAN IR BORJOH
Dabar galima gauti pas

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

Sies kenuotos žuvys.

GREIČIAUSI PASAULYJ LAIVAI

. BREMEN 
EUROPA

Dienas į LIETUVA
Specialiai traukiniai, stovinti šalimais garlaivio 

Bremerhavene, užtikrina patogiausią kelionę į
LIETUVĄ

Arba keliaukite S IKjiDI IC
Ekspresiniu laivu L-UIVl DU W
Informacijų klauskite pas vietinius agentus, arba

NORTH GERMAN LLOYD
57 BROADWAY - NEW YORK

Savininkas ir Manadžeris
P. M. GARRISON

Telefonuokite Sekamai:
CLEVELAND 8936

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

ant savaitės, ar ant ilgesnio laiko.
• Garu Apšildomi ir Karšto Vandens Maudynės

Labai paranku pakeleiviams sustoti
124 N. DIVISION STREET

Kampas Eini, Buffalo, N. Y.

Mūsų Specializacija yra Moksliškas 
Ištyrimas Akių Pritaikymui Akiniy 

ŽEMIAUSIOS KAINOS LAIKE 30 METŲ
Vien tik standard geriausios rūšies medžiaga naudojama, 

visą darbą atliekame patys ant vietos, tuomi mes sutaupome jums 
mažiausiai 25%. Jau 80 metų kaip laikomės šioj vietoj.

PATARNAUJA 3
daktarai^

Mes

Dr. Anthony Stenger
Dr. Fred E. Burnham

' Dr. Theodore Conklin
valandos: nuo 9 vai. iš lyto iki 9 vai. vakare. 

Penktadienį iki 5 valandai vakare.

DRS. SCHONGER & STENGER
394-398 Broadway, 331-335 Division Ave., Brooklyn, N. Y.

Ofiso

JUOZAS KAVALIAUSKAS

PHILADELPHIA, PA.
Visų darbininkiškų organizacijų 

narių ir “Laisvės” Pikniko Komisi
jos yra šaukiamas susirinkmas, lie
pos 13 d., ketvirtadienį, 8 vai. va
kare, 995 N. 5th St. šiame susirin-

I kime bus raportuota apie busus *

Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New 

Jersey Valstijose•
Užtikrinu, kad mano pa
tarnavimas bus atatinka- 
miausias ir už prieinamą 
kainą. Nuliūdimo valan
doje, prašau kreiptis prie 
manęs sekančiu antrašu:
1439 South 2nd Street, 

PHILADELPHIA, PA.
Telefonai: Bell—Oregon 513# 
. Keystone—Main 1417



kitus
(162-167)

Name

Laisvė Gaunama ant
Sekančių Stočių(159-164)

(Daugiau Vietos Žinių 5 pusi.)

REIKALAVIMAI

Streikan iš

T.D. Apsigynimo Karnivalas

IŠRANDAVOJIMAI

New Yorke
(162-164.)

PAJIEŠKOJIMA1

Džianitoriu Susirinkimas

BROOKLYN

PARDAVIMAI

INC
Telephone, Evergreen 6-5310

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

231 Bedford Avenue

DR. HERMAN MENDLOWITZ

Nuo

NOTARY 
PUBLIC

rįuntė dele^acif 
omitetd pošėdį^

vem, 
kiem

Pasibijojo D 
Teisme; Atidėjo Bylą

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

Kapsiu Darbininkai 
Septyniolikoje Šapu

NEDALIOMIS
0 iki 12, vai. ii ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue' J 

Kampas 28rd Si.

BANK BY MAIL
YOU S CH f CK O A jt

Prie pa-
Bay

ATSIDARĖ BEER GARDEN

188 South 3rd Street
Brooklyn, N. Y.

Pranešame, kad mūsų kainos yra 
žymiai nupigintos ant visko.

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

z ’

. 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.

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

NEW YORK. — Septynioli 
>s šapu bosai buvo trečia

MOLLYN’S BARBER SHOP
IR BEAUTY PARLOR

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

447 GRAND ST.

SYKĮ.ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pabandykite!

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisvės’

• - ' Brooklyn, N. Y.

IŠREIKALAVO APMOKĖT 
UŽ BEDARBIŲ KAMBARIUS

NEW YORK. — trečiadie
nį buvo metama iš kambarių 
po num.) 515. W. 151, St. be
darbių Ę. Bakolų šeimynai su

TEL. STAGG 
2-5043

PUIKIAME KIEME, po gražiais me
džiais, griežiant maloniai muzikai, 

galite smagiai pasišokti ir linksmai 
laika praleisti. Kviečia visus drau
gus ir pažįstamus atsilankyti. Ska
nių užkandžiu duodame už dyką. 
Kiekviena šeštadieni, gražūs paren
gimai; grajys merginos muzikantės 
no vadovyste Marty Tu rūta. įžanga 
dvkai. Antrašas, 131 N. 4th St.. 
Brooklvn, N. Y., tarpe Berry ir Bed
ford Ave. Savininkas John Jurevich.

(164-166)

NEW YORK. — Reikia pa
remti Tarptautinį Darbininkų 
Apsigynimų, skaitlingiausiai 
suvažiuojant į jo pikniką- 
nivalą, kuris bus sekmadienį, 
liepos 16 d., Pleasant Bay 
Parke, Bronx. Parengimo pel
nas eis kovai už paliuosavimą 
scottsboriečių, Tomo Mooney 
ir kitų politinių kaliniu. Bus 
darbininkų sportai, šokiai, dai
nos, muzika ir įvalias užkan
džių ir gėrimų.

LICENSES
BEER—WINE___

mo advokatas." Jis sakė, kad 
prieš šį będarbį padalytas su
moksiąs ir teismas neparodo 
teusingųmę. Teisėjas *• McEner- 
ny pagrūmojo nubaust patį 
advokatą už teismo “įžeidi-

PARSIDUODA Candy > Store (sal
dainių krautuvė) yra visi reikalin

gi įtaisymai su “fountain” ir kitais 
parankumais. Tas biznis čia eg
zistuoja jau per daugelį metų. • Par
duodu todėl, kad atsibędo sunkiai 
dirbti. Kaina gana prieinama. 161 
Roebling St.,1 Brooklyn, N. Y. Jei 
kas turėtų noro stoti į partnerius, 
priimčiau ant gana lengvų išlygų.

(162-167)

BROOKLYN. —- šiandien 8 
vai.. ve kare drg. Hathaway 
kalbės apie Roosevelto “pra
monės atgaivinimo progra
mą.” Prakalbos įvyks Pre
mier Palace svetainėje, ant 
Sutter ir Snediker Avenues. 
Drg. Cl. Hathaway yra “Dai 
ly Workerio” redaktorius, vie
nas iš patinkamiausių lietu
viams angliškų kalbėtojų. Iš
girskite jo prakalbą tuo svar
biu klausimu.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

Telephone Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoja tin

kamai ir už prieinamą kainą 
Parsamdau automobilius vestu-' 

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

MBALMERS 
BROOKLYN. N. Y.

. v___ ATLIEKA .SEKANČIUS DARBUS:
MIRUSIUS PARVEŽAM IŠ VISU ŠALIŲ; IR IŠ ČIA 
PASIUNČIAM l. KUR KAM REIKIA. TURIM. PRIVATIŠKĄ 
P1RMĄJAI PAGALBAI AMB'JLANS1N( AUTOMOBILIŲ 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI t LIGONINĘ IR 
PARVEŽTI. TURIM MOTERį MIRUSIOMS MOTERIMS, 
•PRIŽIŪRĖTI, DUODAM* GRAŽJA; VIETĄ. SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS į MUS, O MES 
KUOGERIAUSIAI PATARNAUSIM.
| | MlįSŲ RAŠTINI. ATDARA DIENĄ, IR NAKTĮ- MUSŲ 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.

PARSIDUODA 2 šeimynų medinis 
namas, visi moderniški įtaisymai, 

vienam karui garačiufe, yra gražus 
kiemas, lotas 25 X100, namas sta
tytas 1922 metais, dar visai. naujas, 
arti prie mokyklų, ir prie geros 
transportacijos. Kaina žema; kreip
kitės greitai:

ANDRIUS RABIKAUSKAS, 
6075 60th Ave.,.Maspeth, L. I., N. Y.

. ’ i’ . j / (162-167)

įdegintas bei Reumatiški Nesveiku
mai. , . , .

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

X-Spinduliai, Kraujo ištyrimai, La
boratoriniai i Tyrimai; Serumų bei 
čiepų Įšmirkštimai.

Prieinama Kaina >
Sąlygos ' pagal jūsų išgalę

Ištyrimas ir Patarimas Veltui
KALBAM LIETUVIŠKAI

Brooklyne:
136 Irving Ave. 
1538 Dekalb Ave.
So. 4th and Havemeyer Sts- 
Bedford Ave. and So. 5th St 
187 
223 
222 
135 
287 
350 
Marcy Ave. and Grand St. 
146 Union Avenue 
Metropolitan and Lorimer StB. 
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

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokią Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerkonišku Stilium

MATHEW P. SALLAS 
, (BIELAUSKAS) 

GRABORIUS
UNDERTAKERS AND 
660 GRAND ST.

MUSŲ (STAIGA

Streikuoja Tūkstantis
Skrybėlių Darbininkų

• NEW YORK 
ėjo apie, 1,000 skrybėlių dat- 
blhinktj. Jie priklauso prie 
dešiniosios United Hatters 
Unijos 7-to ir 8-to lokalų. Rei
kalauja pakelti algą 10 iki 40 
procentų. Vadai priešinosi 
streikui; bet darbininkai per 
masinį susirinkimą Beethoven 
Hall trečiadienį privertė vir
šininkus paskelbti streiką. 4. *

PAJIEŠKAU partnerio į saldainių 
krautuvės biznį. Keli metai kaip 

užlaikome biznį ir duodame patenki
nančias rezultatus; Vienai moteriš
ke persunku .'apsidirbti. Yra dideli 
šeši kambariai L ir duodama užkan
džių, ant vietos maudynės. Persi
rengimui vietos patogios, priimame 
svečius, persirengimui suteikiame 
kambarus. Tuojau kreipkitės: 2921 
W. 3rd St., Coney Island, N. Y.

, (162-164)

PARSIDUODA saliūno rakandai, 20 
pėdų fronto ir back bar.'Kaina la

bai prieinama, kreipkitės: Riv-View: 
Bar and Grill, 44 Grand St., Brook
lyn, N. Y., arti Kent Avė. Tel., 
Evergreen 7-0289.

PARSIDUODA bar ir Grill. Par
duosiu visą arba priimsiu partne

rį, nes yienam sunku apsidirbti. Kai
na, arba partnerio įnešimas bus ga
na prieinamas. Turiu greit gauti 
partnerį arba pirkiką viso biznio. 
131 Hai-rison Avė., arti Lorimer St.

(159-164)

Notice ir hereby given that License No. 
N. Y. B.—4025 has boon issued to the 
undersigned to sei) beer and wine at retail, 
under Section 76 of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 64 Graham Avenue, Kings 
County, New York State.

DINABURC.’S INC
2105 E. 14th Street. ■ Brooklyn, Nevy York

Didžiojo New Yorko Darbi
ninkiškų Organizacijų Sąryšis 
šaukia pusmetinę savo konfe
renciją apeinantį1 sekmadienį, 
liepos 16. d., “Laisvės 
nėję, 46 Ten Eyėk St. 
9:30 vai. iš ryto.

Draugai, kurie esate išrinkti ^ėna moteriškė 
delegatais, malonėkite laiku pri- vesti to biznio, 
būti. Kurios organizacijos bei X™ 
kuopos nesuspėjo išrinkti dele
gatų, tai jąsias turi konferenci
joj atstovauti jų valdybos..

Sąryšio Sekretorius.
(163-165)

Sergančių Vyrą ir Moterą 
Chroniškos Ligos Gydomos 6|^ šiandien ateiki-

te delei savo svei- 
1 katos ištyrimo, o 

jums bus išaiškin- 
CM ta, kaip jūs fiziši- 

kai stovite.

b I Odos Nušašėji- 
) f mai, Nervų > Ligos, 
VJ A b e 1 nas Silpnų
jų mas, Skilvio Zar- 
/ *-nų ir MėŠlažar-

d r. z i ims
110 East 16 SI. N. Y.
Tarp 4th Avė. ir Irving Place 

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

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

savaitę už savo'pašaipinį “dal
bą,” į kurį atvažiuoja gera
me H ų d s op ąutpmobilyje. 
Nors, karštis būtų* virs 90 laįps 

bet jis skandališkai rėkia 
ant, darbininky; ' kiekvieną 
nhįaroš ištiesimą, kad atsi
kvėpti. Visuose priežiūros 
darbuose vien tiktai airišiai. , 

t i • Kempės Vergas. ' ’

PARSIDUODA vištų farmia: 4 akrai 
žemės, ant dviejų augštų stuba, 

gyvuliam barnė, prie gero kelio; 
laiškus atneša prie durų; tik kele
tas blokų nuo didelio ežero; 2 my
lios į miestą—nelabai toli. Sodnas 
iš 10 obelių ir slyvų medžių. Par
duosiu visą arba galiu priimti į 
partnerius bi ką, kas tik norėtų būti 
partneriu.

G. M. KANTON,
R. D, 3, Richfield Springs, N. Y.

(164-166)

Benson- 
2006 

70th St., šiandien vakare įvyk
sta visuotinas namų džianito- 
rių ir superintendentų susirin
kimas. Svarstys, kaip kovot 
už sąlygų pagerinimą tiems 
darbininkams. Lietuvių irgi 
nemažai yra džianitoriu. Jie 
turėtų dalyvauti šiame susi
rinkime.

kraujo Specialistas
Gydau ūmias ir chroniikas vyrų ir 

moterų ligas kraujo ir. odos
Padarau iityrijnus kraujo ir iiapumo

D R. MEER 1
156 W. 44th St. Room 302

New York, N. Y.
Valandos Priminimo:

Ryte nuo 10 iki 1.' Po pietų nuo 8 
f iki '9 vai. vakare

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

I PARSIDUODA saldainių krautuvė, 
j1 laikoma rūkomų dalykų ip 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.

; (159-164)

NEW YORK.—Didžiojo New 
Yorko Bedarbių Tarybos perei
tą frečiadien 
ją Į mięstoįR .
kuris bųv3 miauktas svar&tytį 
kaip gaut pinigų delei bedarbių 
šelpimo. Vienas iš delegatų, at j 
stovas ntio Komunistų Partijos,1 
drg. R. Minor savo kalboje pri-' 
minę, niięątp; pppayis, .kad <įan- įi3rlį priversti pasiduoti strei

kuojantiems moteriškų kapsiu 
darbininkams. Pasirašė sutar
tį, oakeldami algą pradiniams 
darbininkams iki $14-18 ir iš- 
sįlayinusiems iki $32-35; dar
bo valandos sutrumpinta iki 
40 vai. per savaitę; pripažin
ta unija. Trijose iš tų šapų 
susiorganizavo unija tik per 

Įstręiką. Kitų šapų darbinin- 
ikai priklausė prie Internatio
nal Pocketbook Workers Uni-

Pranesa visuomenei, jog jis atsidaro savo ofisą 
Williamsburghe:

252 Berry St, Brooklyn, N. Y
arti GĮrand Street *

' Telefonas Evergreen 6-3959
Ofiso valandos nuo 1 -iki 4'kas dien, seredoms ir subatoms 

nuo 6 iki 7:10 vaL vakarais.

Evergreen 7-8738 Evergreen 7-1643

Lietuviai Meisteriai-Budavotojai
ALEX & URBAITĖS

GENERAL CONTRACTORS
Carpentry, Painting 

Art Deborating
Pertaisome senus namus ir būda

vo jame ląiujuę. perbūdavo jame fron
tus,! sudedame duris ir įdedame sie
tus (screens) į duris, langus ir 
porčius Dengiame stogus visokiems 
namams
51 Meserole Street 
Brooklyą, N. Y.

27-TAS 27-TAS

METINIS PIKNIKAS
Rengia Draugystė Dr. Martin Luther ’• r ,)i.

Nedėlioję, 16-tą Dieną Liepos (July), 1933
1 ' KLAščIAUS CLINTON PARK

Betts ir MaspeĮh Avės
Piknikas prasidės 12 vai. dieną, muzika pradės griešt 

nuo >3-ros vai.- po pietų. Grieš prof. Retikevičiaus 
Orkestrą. , : >

ĮŽANGA TIK 40 CENTŲ YPATAI
Širdingai kviečiame dalyvauti Brooklyno ir apielin- 

kės lietuvių visuomenę šiame pasilinksminime.

BROOKLYN. ^Special Ses
sions teisme trečiadienį turė
jo būt tardomas bedarbis ne
gras Wm. Ryan ,už tai, kad 
jis pašiprįešino išmetimui są- 
■46 Šeimynos iŠ namų. Teis
man buvo susirinkę yitš 1,00 
darbininkų, reikalaut tpaliuo- 
suot Ryaną. Juos matyda
mas, teismas atidėjo bylą ikiAhurst Workers Centre 
rugpj. 8 d. Afidejimui prie

REIKALINGA
REIKALINGAS teisingas vyras kai

po partneris į Furniture biznį. Pa
tyrimas nereikalmgas. Aš esu šia
me biznyje 14 metų .tad turiu paty
rimą. Kas norėtų įstoti, galima su 
maža dalele pinigij užimti vietą. 
Darbas lengvas ir geras uždarbis 
norinčiam turėti gerą gyvenimą. At
sišaukite greitai: P. SMITH, 550 
North 7th St., Newark, N. J.

(163-164)

kar ; pa S I R A ND AVOJA fornišiuotas 
kambarys, vienam vyrui, privati

nėj stuboj, prie vienos šeimynos, vi
si moderniniai įtaisymai kambaryj. 
Duodame ir valgį. Arti prie geros 
transoortacijos. Vieta tyki tinkama 
poilsiui. Mrs. Malin, 6412 55th Av., 
Maspeth, L. L, N. Y.

; NEW YORK
^alpinių darbų Pelham 
kempėj daibininkam mokama 
po $1.&) į dieną.' Jų prižiCU

PARSIDUODA saldainių krautuvė, 
f ! lietuviais dpgyveritoje Vietoje, tu- j
’ svetai-, rime staką iš saldainių, rūkomų ir 
Prasidės kitokių daiktų, kasdien reikalingų., 

j Tik viena tos rūšies krautuvė vi-;
... . . .. I same bloke. Parduodu todėl, kad 

negaliu tinkamai 
Kaina gana žema.

gyvenimui kambariai ant 
145 Ten Eyck St., < Brook-

keturiais mažais kūdikiais. 
Bedarbių Taryba tuoj6us išrei
kalavo iš šelpimo biuro, kad 
pasamdytų šeimynai 
kambarius.

JONAS STOKES 1
FOTOGRAFAS tf 

Šiuomi pranešu savo kostumfį- 
riams, kad perkėliau savo studiją 

naujon / vietojų 
po n u pi e r f u 
512 Marion ŠV, 
kampas Broad
way, Chauncėy 

.Street stotis 
Brooklyn, N. Y, 

Naujoj vietoj 
s t u d i ja daug 
geriau įrengta, 
todėl paveikslai 
padaromi kuo- 
puikiausi.

STOKES

DNYDO Sąryšio 
Konferencija

kiėriai/ nemoka taksų nuo savo 
milžiniškų pelnų; kad miestas 
didžiulę dalį savo įplaukų suki
na bankininkams, kaip pelnus; 
tuo tarpu pusantro miliono be
darbių yra alkinami arba sta
čiai badu marinami ir dar te
rorizuojami. Drg. Minor išdės
tė planą, kaip miestas galėtų iš 
turčių sukelti 400 milionų dole
rių bedarbiams šelpti. Jis kri
tikavo miesto valdybą, kuri de
lei bankierių naudos ruošiasi 

| pakelt važinėjimo kainas pože
miniais' gelžkeliais ir gatveka- 
riaisr Majorąs O’Brien tik rau
do ir balo, girdėdamas atvirus 
teisybės žodžius, kaip jo valdžia 
niekšiškai elgiasi su bedarbiais, 
tarnaudama vien stambiem ka
pitalistam.

Kitam delegacijos nariui, ne
grui Shepardui, Bedarbiu Tary
bų atstovui, rnajoras O’Brien 
visai nedavė .kalbėti, matyt, kai
po juodveidžiui.

Tą dieną įvyko tuzinai bedar
bių ir dirbančiųjų mitingų ir 
demonstracijų už bedarbių rei
kalus ' prieš 1 įvairius šelpimo 
biurus. . . j < • ,()!)■!

JONAS
512 Marion St., kampas Broadway 

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

Ką Bedarbią Delegacija 
Pašalpos Darbuose Pasakė Ponui Majorui

4^4;
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SVETAINĖS
Šokiams

Pramogoms 
j i J Konvencijoms
(j Ir Masiniams

Mitingams

BUVUSI GRAND ASSEMBLY , 

Atdara Užsisakymams 
318 GRAND STREET

Arti Marcy Ave. ir Williamsburg 
Bridge Plaza, Brooklyn, N. Yt

Telephone: Evergreen 7-1123-9884

Bankietams

SVETAINĖS
Vestuvėms
Koncertams

Ir Kitokioms
Sueigoms

!;> Dideli ir jiatogūs kambariai visokiems susirinkimams ir masiniams mitingams. 
Savo patarnavimais p^tenjeinsime juįi, taip kaip pątenkinąme visus savo klijantus.

*




