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Sustreikavo Kliaučiai
mu

Imperialistinė Japonija Kurstoma Kitų Grobikų Ruošiasi 
Užpulti Sovietų Sąjungą, kad Atplėšus Sibirą ir Nuvertus 
Sovietų Valdžią. Rengiasi Karan—Praveda Naujus Gelž- 
kelius Linkui Sovietų Rubežiaus Armijos Gabenimui.

Sovietai Sugavo 10 Bal- 
tyju ir Japonę Šnipę

bininkūs protestuoti • prieš 
tą terbrą. * i į -

Ketvirtas kelias eina nuo

Paryžius. — Franci jos 
prekybos ministeris ketina

Atsišaukia Balkanų Kla 
siniai Darbininkai

1933 Pavienio Numerio Kaina 3c- Metai XXIII, Dienraščio XV

prieš Jungtinių Valstijų 
prekes. Imperialistai muitų 
siena vieni nuo 'kitų apsi
tverę.

CARLISLE, Pa 
rių apskričių pieno prista
tytojai farmeriai paskelbę 
streikų, reikalaudami dides
nio atlyginimo. Graveriai 
veik dykai paima nuo far-

. Berlynas. — V o k i e tijos 
prekyba labai puola žemyn, 
nes pasaulyje plečiasi prieš-

JAPONAI PULS SOVIETU SĄJUNGA— 
VISIĮ DEMONSTRACIJAS 1 D. RUGPJ

Draugės Undžienės brošiūra: 
Klausimai ir Atsakymai Apie 
Sovietų Sąjungą tuoj bus gata
va. Brošiūros kaina 5 centai. 
Ten liečiama labai svarbūs da
lykai, kuriais domisi Amerikos 
darbininkai. Organizacijos ir 
kiekvienas literatūros platinto
jas tuojau turi užsisakyti tos 
brošiūros, i / . į >.

SECTION I. Telephone Stagg 2-3878

Ispanija Jau Pripažino 
Sovietų Sąjunga

Keller - Heuman-Thoihpson 
kriaučių dirbtuvės darbinin
kai paskelbė streikų/' Dar
bininkai yra organizuoti į 
ACWU/ bet darbdaviai■ ne
nori skaitytis ir su ’t:a Wni- 
ja ir škelbia, kad jie 'įves 
‘open shop.” 111 '*•

Fašistu Nepasitenkinimas
TOKIO. — Fašistų teisme 

premjero Inukai užmušėju 
paaiški, kad jie nudėjo pre
mjerų todėl, kad; jų suprati- 

Sovietų Sųjunga yra 
galingesnė oro laivynu ir 
premjeras nesiskubino dau
giau karo orlaivių gaminti. 
Taipgi fašistai ir abelnai

Barcelona. — I s p a nijos 
valdžia areštavo J. Ginard, 
Jungtinių Valstijų pilietį, 
kuris be. leidimo atvyko į 
Ispanijų.

Kapitalistų pastangos užkarti 
Vokietijos darbininkų klasei fa
šistinę diktatūrą ir tetorą yra 
niekas daugiau, kaip telkimąsi 
karui prieš Sovietų Sąjungą. 
RooseveltO “Recovery Act*’ vy
riausia koncentruojama-ant įtai
symo karinio laimimos kempių, 
budavojimo laivyno, oriai vyno ir 
gaminimo amunicijos, yra aiš
kus paveikslas rengimosi karui.

Paskutiniu laiku kas savaitę 
gauname po keletą naujų skai
tytojų dienraščiui. Daugiausia 
draugai patys užsiprenumeruo
ja, be keno nors patarpininka- 
vimo. Mat audinyčios, čevery- 
kų dirbtuvės ir rūbų siuvimo 
pramonėje šiek tiek pradedama 
dirbti. Tas duoda progos dar
bininkams užsidirbti dolerį kitą 
ir apsirūpinti būtiniausiais savo 
gyvenimo reikalais.

Visuose piknikuose ir įvai
riuose parengimuose reikia kal
binti darbininkus, kad užsipre
numeruotu “Laisvę” ar “Vilnį”.

CHABAROVSK 
rėngiant Japonijai kaiman 
prieš Sovįetų Sųjungų, iš 
Mandžurijos pradėjo- veikti 
baltagvardiečiai. TO baltų
jų šnipų dr jų tarpe buvęs 
kunigaikštis Uktomski are
štuoti' Sovietų žemėje. Visi 
jie buvo • ginkluoti, i > 'Tardant 
prisipažino, kad juos išnipą- 
yįpio tikslais; pasiuntė iš 
.Harbino japonai. ir rusų 
baltagvardiečių generolas 
Ęojsmin. • •

Pakriko Ekonominė Pa 
saulinė Konferencija

RooseveltO . Išsiuntinė
tas Industrinis Planas

BREMEN. — Hamburg- 
American linijos vedėjas T. 
Heineke rezignavo iš savo 
vietos. Viena, priešfašisti- 
nis boikotas atėmė jam norų 
būti toje vietoje, o antra— 
krizis. Pasažieriniai ir pre
kybiniai laivai stovi be už
siėmimo. Direktorių posė
dyje nutarta 50,000 tonų lai
vų įtalpos parduoti ir 75,000 
tonų laivų sunaikinti.

Berlynas. — Fašistai už 
draudė įleisti žydus į Nu 
renbergo stadįumų. ,

Buenos Aires. — Ir vėl 
prasidėjo susirėmimai tarpe 
Bolivija ir Paraguay už 
Chaco provincijų. Jos ka
riauja kurstomos Anglijos ir 
Jungtinių Valstijų.

; Canton. — Cantono Chi- 
nijos valdžia protestuoja 
prieš Chang Kai-shekų, kad 
jis Kiangsi provincijoje pa
vedė Anglį j oš imperialis
tams didelius ’žemės plotus 
ir kasyklas.

WASHINGTON. — Pono 
Roosevelto paskirtas gene
rolas Johnson, kaipo indust
rinis diktatorius, išsiuntinė
jo del 5,000,000 darbdavių 
patvarkymus ir reikalavi
mus, kad jie įvestų 35 va
landų darbo savaitę ir mo
kėtų algos 40 centų į valan
dų, arba $12.0’ 
savaitei laiko-Bėgyje šer 
šių mėnesių ..laiko mano 
įtraukti 6,000,000 darbinin
kų į darbus; Aišku , kad 
darbdaviai naudosis ta pro
ga, kur darbininkai daugiau 
uždirba^ bet kur uždarbiai 
mažesni, tai pakėlimas aF 
gos abejotinas. Tiiom gi 
kartu gyvenimo reikftiėrių 
kainos labai greitai lipa į 
kalnų. Pragyvenimas brang
sta, ir. cento, kito algos1 pri
dėjimas darbininkus beiš
gelbės,, iš vargo. Johnsono 
žygis parodo, kad Jungtinė
se Valstijose militarizuoja
ma gamyba', ruošiamasi ‘'prie 
karo ir įvedimo fašistinės; 
diktatūros. :, ,Ą

apielinkė ir visa 
turi parodyti savo 
rūpestingumą, kad 
pikniką skaitlingu

Port of Spain, Trinidad. 
—Venezuelos ir Colombijos 
pasienyje ir vėl pradėjo 
vęikti prieš baltuosius indi- 
jonai. Jie naudoja nuodus 
prieš savo priešus.

PITTSBURG,’ Pa. — Va
karinėje dalyje Pennsylva
nia jau 10,000 mainierių 
streikuoja prieš Roosęvelto 
vergijos sąlygas, kurias jis 
pasiūlė ir anglies baronai 
nori pravesti gyveniman.

sykių laikę pikietavimo, gu
bernatoriaus pašaukti mili
cijos kareiviai peršovė tris 
mainierius'—John Merinkų, 
Andy Smocj ir M. Rakishi- 
nų, tai taip vaišina sunkaus 
darbo vergus Roosevelto ir 
jo bernų žmogžudžiai,! De
vynis mainierius areštavo ir 
kitus ginklų pagelba išvai-

KRISLAI
Parama Spaudai.
Hitlerio Finansavimas
Karas prieš Sovietus.
Undžienės Brošiūra.
Nauji Skaitytojai.

Rašo P. BUKNYS

London. — Socialfašistas 
MacDonaldas tvirtina, kad 
Pasaulinė Ekonominė Kon
ferencija dar nepakrikus, 
be tik laikinai nutraukė se
sijas.

Raudo
noji Darbininkų Pagelba at
sišaukia į Balkanų pussalio 
darbininkus ir kartu viso 
pasaulio proletarus prieš 
budeliškų terorų Rumunijo
je, Graikijoje, Bulgarijoje ir 
Jugo-Slayijoje. Išnaudoto
jai masiniai teisia darbinin
kus ir žudo. Buchareste bu
vo teisiama 120 gelžkelio 
darbininkų, ir daugelį pa
siuntė mirtin. Kroatijoje 
nuteista nužudyti 20 valstie
čių. Bulgarijoje 26 d. birže
lio nuteisė nužudyti 12 dar
bininkų. Raudonoji1 Pagel- 

paštą tik pę vieną knygelę, ma-!ba ir Tarptautinis Darpinin- 
lončsite prisiųsti po 8c pašto1fcų Apsigynimas šaukia dar- 
stampomis, nes ‘ fpersiuntimas 
kainuoja 4 centai.’7' - - ; ,

Tiesa, Jungtinės Valstijos rie
jasi su Japonija, tačįaus jos bi
jo ginklais susiremti, nes darbi
ninkai, turėdami paveikslą sėk
mingos socialistines kūrybos — 
Sovietų’ Sąjungą, gali atsukti 
ginklus prieš tikruosius savo 
priešus-imperialistus. Todėl vi
sų imperialistų tikslas yra nu
šluoti Darbininkų Respubliką. 
1-ma diena rugpjūčio turi būt 
visų darbininkų karščiausio pro
testo diena prieš karą. Visi į 
demonstracijas!

PHOENIX, Ari 
velto įsteigtos girių kempės 
del jaunuolių—yra mirties 
kempės. Jaunuoliai ruošia
mi busimajam karui. Kem
pėse prasideda ligos. Jau
nuoliai yra visaip kankina
mi, lavinami karinio muštro 
ir mušami tam tyčia užlai
komų mušeikų.

Netoli Phoenix miesto, gi
rios kempėje, jaunuolis Ha
rold Riley, 23 metų am
žiaus, dinamito sprogimo 
sudraskytas į šmotelius.

Vakar paskelbė streikų 
McClain Mining Co. mainie- 
riai, reikalaudami pakelti 
algas ant 33 nuošimčių. Vi
sa eilė kasyklų stręikuoja 
Washington, Pa., srityje. 
Darbininkai solidariai stojo 
į kovų, nes už esamas algas 
negalima pragyventi.

Pardavingi United Mine 
Workers unijos vadai, po 
komanda Lewiso, visaip 
trukdo , xnainierių( kovas. 
Bet eiliniai mainieriai ener
gingai laikosi už savo kla
sinius -reikalus.

ventojams vis kelia kainas; 
500 farmerių pikietuoja 
miestus. Kada jie pastojo 
trokui kelių, iŠ jo pradėjo 
gaudyti ir keturis farmerįus 
pašovė, šaudytojai palikė 
troką ant kelio ir .patys1 pa
bėgo į girių.

piliečių pasišventime ginti 
savo revoliucinius i iškarįa- 
vimus ir viso pasaulio prole
tariato veikime. Pasaulinis 
proletariatas iki šiol ir at
eityje gali būti didelė Sovie
tų Sųjungai pagelba. Jis 
gali nutverti imperialistus 
už sprando ir sulaikyti jų 
budeliškus žygius prieš dar
bininkų tėvynę. Jis gali pa
versti imperialistų suruoštų 
karų prieš pačius imperialis
tus ir atsukti ginklus prieš 
savo klasinius neprietelius 
kapitalistus.

Rugpjūčio 1-ma diena yra 
kovos diena prieš imperialis
tų ruošiamų karų, jų tarpe 
už rinkas ir pelnus, ir prieš 
imperialistų planuojamų už
puolimų ant Sovietų Sųjun- 
gos. Visur revoliuciniai dar
bininkai rengia masines de
monstracijas. Lietuviai dar
bininkai, dalyvaukite j ošę ir 
reiškite savo sblidarumų su 

Iš~ šiauri-• Sovietų Sąjungos darbinin
kais! Parodykime išnaudo
tojams, kad nebūsime jų 
rankose įrankiais prieš dar
bininkų tėvynę! Pareiški
me galingų proletariato so
lidarumo balsų! Visi ir vi
sos į demonstracijas!

Hartford, Conų. — Taba
ko jaunuoliai, kurie dirba 12 
valandų į dienų, algos gau
na tik 75 centus. Tokis tai 
Roosevelto “rojus.”

TOKIO; Mirė Japoni
jos feldmaršalas N. Muto, 
kuris’ buvo vyriausiu Man
džurijos ' užkariautoju ir 
Manchukuo valdžios patarė
ju. Jis gimė 1870 metais. įšis 
imperialistas labai daug pa-i 
leido visokių melų ir provo
kacijų,-laike Japonijos ar
mijos užėmimo, prieš Sovie
tų Sųjungį. Jis darė vis- nėpatenkipti, kad būk dar 
kų, kadi iššaukus karų tarpe permųžai Japonija grebianti i 
Sovietų Sąjungos, ir Japonic Chiniją įr( rodo savo ągresy-! Nagasaki ir kitų Japoni 
j°s- iviškumų. \ v . j jos prieplaukų per Port Ar

MADRID. — Ispanija pri
pažino Sovietų Sąjungų. Tai 
jau bus* dvidešimta vaistys 
bė, kuri oficialiai pripažino 
SSSR. Dar 35 šalys,' dau
giausiai i mažos, išimant 
Jungtines Valstijas, vis 
spardosi ir nenori pripažin
ti darbininkų ir valstiečių 
valdžios gyvavimų! Vienok 
daugelis iš jų veda prekybų 
sų SSSR. ‘ Pati Ispanija jau 
trys metai, kaip turėjo pre
kybos sutartį su : Sovietų' fašistinis boikotas 
Sąjunga. 1 I . - --------

HARBIN. — Japonijos ir 
Manchukuo i m p e r i alistai 
rengiasi karan prieš darbi
ninkų tėvynę-Sovietų Sųjun
gų. Slaptai jau pravedė 
naujų kariniai strateginį 
gelžkelį nuo Harbino iki 
Hailun. Dabar vedamas 
nuo Hailun per Mergen, Si- 
namehen iki Taheiho miesto, 
kuris yra prie Amūro upės, 
ties SSSR miestu Blagovieš- 
čensku. Šie Japonijos žy
giai yra grynai kariniai 
prieš Sovietų šalį.

Šie Japonijos planai grū
moja atkirtimu visos rytinės 
Sibiro dalies. Tik už Amū
ro upės yra Blagovieščens- 
kas, o toliaus amūriškas So
vietų gelžkelis, kuris viena
tinis jungia SSSR su prie
plauka Vladivostoku. Nau
jas japonų gelžkelis neturi] 
jokios prekybinės reikšmės.1

Sprogo 12 dinamito kaval- 
kų. Jis buvo išmestas aug- 
štai j orų ir ant vietos rado 
mirtį. Jo tėvas mirė dide
liame varge .tik du mėnesiai 
laiko atgal, o motina yra li
gota. Jis rado mirtį Roose
veltO išgarbintose kempėse.

Didžiausias išnaudojimas 
ir brutališkumas įvedamas 
visose kempėse. Jaunuolius 
pavedė pilnai karinei discip
linai. Tokia padėtis yra vi
sur, kiekvienoje Roosevelto 
girių kempėje.

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių

Taip labai 
išgarbinta, laikę jos šauki
mo, Pasaulinė Ekonominė 
Konferencija negarbingai 
pakriko, dar daugiau nusta-r 
tydama vienus 'prieš kitus 
pasaulio grobikus. Imperi
alistai norėjo kiekvienas ki
to lėšomis išeiti iš kHzio.

Sovietų Sųjungos delega
tas (J. J. Maiski pareiškė: 
“Pasekmės iš šios konferen
cijos tik zero. Finansų sta
bilizacija, vieši darbai, tari
fai ir kiti klausimai pasilie
ka po senovei. Tik viena yra 
pamoka iš šios konferenci
jos, kad kapitalistų tarpe 
priešingumai taip greitai 
auga, kad jie negali nei vie
no klausimo išrišti, nes ne
susitaiko i m p e r i a Ii stinės peržiūrėti muitų klausimų

Belgai Darbininkai Prieš 
Vokietijos Fašistus

BERLYNAS.—Brusseles 
kanale belgui darbininkai 
akmenimis apdaužė Vokieti
jos laivą, ant kurio plevėsa
vo fašistinė yeliava. Penki 
šimtai darbininkų susirinko 
iHužyerįė akmenimis .kapi
tono tiltelį. Darbininkai 
bombardavo iš abiejų pusių 
kanalų laivų akmenimis ir 
plytomis. Laivas daūg nu
kentėjo, nes nuo jo reikėjo 
nuvalyti 600 svarų akmenų.

Nors Brooklyne surengtasis 
“Laisvės” naudai piknikas bu
vo labai- sėkmingas, tačiau fi
nansiniai vis dar kenčiame kaip 
su skaudančiu dančiu. Nuo
šimčiai už mortgičius, įkilusios 
kainos ant popierOs ir kitų reik
menų smaugte smaugia dien
raštį. Ta pati padėtis yra su 
“Vilnim,” “Darbininke” ir 
“Daily Worker”. ;

6 d. rugpjūčio (August), Vai- 
čionio Parke, Cranford, N. J., 
ALDLD. 2-ras Apskritys rengia 
spaudos naudai pikniką. Visa 
New Yorko 
New Jersey 
bolševikišką 
padaryti šį 
publika ir sėkmingu pelningu
mu paramai darbininkiškos 
spaudos.

New Yorko “Daily News” 
perspausdino straipsnį iš “Chi- 
cagos Tribune”, kur aprašoma, 
kaip tūlas Johp S. Steel, savo 
knygoje iškelia faktus, kaip Am
erikos ir Europos stambieji ka
pitalistai finansavo Hitlerio rin
kimų kampanijas. Henry Ford, 
pridengtais būdais sukišo $340,- 
000.00, General Motors $200,- 
000.00, Morgano bankas virš 
$200,000.00 ir įvelta keletas ki
tų finansinių grupių iš Ameri
kos ir Europos.

Tas parodo, kaip įkaitusiai 
pasaulio didieji parazitai puolė
si gelbėti Vokietiją nuo proleta
rinės revoliucijos. Hitlerio 
kampanijos kapitalistam kaina
vę 350 milionų- dolerių.

turų ir tiesiai nuo Port Ar
turo gelžkeliais per Harbi- 
nų ir Tsitsihar linkui Sovie
tų Sųjungos parubežio, ties 
stotimi Manchuli ir Blago- 
vieščensku.

Tokis tai Japonijos impe
rialistų planas užpuolimui 
ant Sovietų Sųjungos. Jos 
užpakalyje stovi kiti darbi
ninkų priešai. Sovietų Są
junga pasiūlė, kad MancHu- 
kuo ir Japonija atpirktų 
Rytinį Chinų Gelžkelį, kuris 
yra SSSR, bet Japonija ir 
Manchukuo visaip išsisuki
nėja, nes turi planą karo ke
liu atimti tą gelžkelį.

“New York Times”, peuk* 
tadienio laidoje įdėjo ir žeih- 
lapį, nurodant ! kelius, kup
riais bus padarytas .puoli
mas ant Sovietų Sąjungos.

Sovietų Sąjungos gyvavU 
mo užtikrinimas tik jos ga- 

Jis pravedamas grynai karo ' ^^ji6 Raudonoje Armijoje, 
sumetimai^. Kąrąs ’ tarpe 
Sovietų Sąj^h^os ir iš kitos 
pusės Japonijos, remiamos 
visų imperialistų, neišven
giamas. Japonija nuolatos 
daro visokias provokacijas, 
kad užpulti ant 'Sovietų Są
jungos. Japonija ruošiasi 
ne tik užgrobti rytinį Sibiru, 
bet pulti, pereiti per visų 
Sovietų Sąjungų ir nuversti 
darbininkų valdžių. Japo
nija mano karo laivų pagel
ba įsilaužti ir į Amūro upę. 
Antrų gelžkelio linijų jį tik 
baigia budavoti nuo Seisin 
prieplaukos per Kirin, 'Su
pinga!, Anganki, Tsitsihar 
ir Koshan. Dalis šių miestų 
jau buvo sujungta gelke- 
liais. Japonija ruošia ke
lius, kad galėtų greitai ir 
daug armijos išstatyti prieš 
Sovietų Sųjungų.

Keturi milžiniški keliai 
atidaromi Japonijos -armijai 
prieš Sovietų Sąjungą: 
> Pirmas kelias: t 
ųėę Japonijos 400 mylių per 
Japonų jūres ^laivais į Sei- 
shin prieplaukų, iš ten per 
Kirin,. Harbin iki Taheiho 
prie Sovietų 'Sąjungos mie
sto Blagęvięępenskp^ j^,., 

: Antras kelias: Iš pietinės 
Japonijos prieplaukų Moji 
ir Shimonoseki per Korėjos 
perlają tik 130 mylių van
dens kelias į Korėjos Fuson 
prieplauką, toliaus šiauri
niu Korėjos gelžkeliu iki 
Harbirlo ir Toheiho.

; ■ Trečias kelias iš pietinės 
.dalies Korėjos, nuo jos prie
plaukų, per Mukdeną, 
Changchun ir linkui Tahei-
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Antras Puslapis

pritaria” darbininkams
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APŽVALGA kurių labai daug, kaip žino-

SCRANTON, PA

; jiomis įvyko sekamas atsiti- trenustiškesnių žygių, negu
iki šiol. Neveltui todėl ka-

gaudavo $24.20, o da-

Amerikos LietuvisTad

HARTFORD, CONN.
>>

Trokšdami dalyvauti konfe- kiečiai permažai kreipia do-

Sukilo Chinu Kareiviai
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savo 
iš kalno

gauna- 
ant 33 
palygi- 
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“Tėvynė” negali iš- • nos valdžia dabar pareiškia,

Maced M aeeon class matter March 11, 1*24, att he Post Office at 
Brooklyn, N. Y., ander the Act of March 8, 187*.

It' K

pakalbėti vėliau.
: r.

Kaip jau buvau vieną 
rašęs “Laisvėje,” mes laikėme 
konferenciją 10 d. birželio In
ternational Hall, Scrantone, 
tai mūsų buvo delegatų nuo 
10 broliškų • organizacijų ir 
vietinių; taigi mes nutarėme

kelis metus “švenčia.”
prasidėjus 

laukų darbams, nemažai be
darbių trankosi po farmas.

ištikimai tarnaus, visuose imu 
sų darbuose organizacijos la 
bui 
maš.

kinįas: vienas lietuvis- (iš; . . .
Toronto) darbininkas važia- uadiečiai pradėjo leisti savo

LAISVE, LITHUANIAN DAILY
Published by LAISVI. I®c., 

Rwy day, exe«>t Bunday, at 46 Ten Eyck Street, Brooklyn, New York;

ninku buvo sužeista ir už
mušta. . ,

iš New Yorko prisius 
ną.” Taigi čia matyt 
kad publikos galės suplaukti

lietuviai darbininkai rūpi
nasi savo organizacija

mes į platinimą jų leidžia
mo laikraščio “Darbininkų 
Žodis.” Tuo dalyku J. V.

rencijoje, jie suranda bū
dus įr priemones pasiekimui 
jos., Jungtinėse Valstijose,

Veikiausiai, kad Toronte!
»• 7 . I I

galima būtų įkurti ALDLD, | _____
jaunuolių kuųpa, kadangi Kaip “Amerikos Lietuvis” No.

Nema-! jieškoti darbų. Draugai, tu- 
žai socialdemokratų darbi-1 rėję patyrimų su “freitais’’.

M 29
' —už darbininkus nei k.ukšt, 

o už kapitalistus visa bur
na.

WORCESTER, Mass.—“Am 
erikos Lietuvis” vietinėse ži
niose rašo, kad liepos 17 d. 
M. J. Whittall dirbtuvė pakė- 

Jlė darbininkams mokestį ant
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Apgavikai Naudojasi Mirčia j 
Girėno ir Dariaus

Speialfašistų “Naujienos” 
ir kjęrikąlų “Draugas” pra
dėjo platų “monkey • biznį” 
vardan Girėno ir Dariaus 
mirties. . Naudojosi, kuo
met jie buvo gyvi, naudojasi 
dabar/ pavartodami šlykštų 
blofą ir apgavystę. “N.” 
blofiną, kaipo baisiai “svar
bų” dąiktą, kad Girėnas ir 
Darius lėkdami buvo pasi
ėmę kelias to šlamšto kopi
jas. Taip pat meluoja, būk 
jos pirmutinės padavusios 
pranešimą apie jų žuvimą. 
Mat, tad tik daugiau biznio 
pasidaryti, kad tik daugiau 
silpnadvasių pasitraukti sa
vo pusėn. Didesniam apglū- 
šijimui sayo skaitytojų tal
pina poemą apie dievą ir 
tėvynę. Viską daro, idant 
pakėlus savo biznį.

Nuo “N.”

?, ži 5^*^ v?
v ' v- i'

*

IVAKūS dalykai
“Barikados Berlyne” 'j"

< * 1 • ' * v

Perskaičiau anglų kalba 
apysaką “Barikados Berly
ne”. Nepaprastai puiki ir 
naudinga knyga. Autorius 
draugas Klaus Neukf antz

šeštadienis, Liepos 29, 1933

LAIŠKAS IŠ KANADOS
TORONTO, Kanada. — 

Bedarbės atžvilgiu, Kana
dos padangė nei kiek ne lai
mingesnė, i kaip Jungtinės 
Valstijos. Paimkim • tokį 
Toronto^ miestą: pilnos gat
vės jaunų vyrų ir moterų

kritiška? Ypačiai tas ten-

kė (vienbalsiai) už įsteigi
mą ALDLD kanadiškio ko
miteto, per kurį vietinės 
kuopos siųstų savo čĮuokles 
ir per kurį eitų visos darbo 
direktyvos.

Šiuo klausimu buvo, kaip 
žinia, plačiai kalbėta ALDL 
D suvažiavime Brooklyne ir 
ten praėjo mintis ta, kad 
palikti Kanados draugams 
patiems tarti galutiną žodį 
šiuo reikalu. Čia tas žodis 
ir buvo tartas.

Kalbėsim vienaip ar ki
taip, bet vis teks prieiti prie 
tos pačios išvados, būtent, 
kad Kanados lietuvių darbi- 

Bet dabar paaiški, paleido ginkluotas spėkas' kiniais važiuoja į laukus pinkų judėjimas turi patap- 
Nema- ! jieškoti darbų. Draugai, tu- ti savystoviu judėjimu, ku

ris su J. V. lietuviais darbi
ninkais tegalės palaikyti 
tiktai broliškus ryšius. Čia 
yra vietinės problemos, vie
tiniai reikalai, kurie daug 
kuoy^kiriasi nup J. V. lie
tuvius darbininkus liečian
čių reikalų. Tiesa, kol su 
amerikiečiais kanadiečiai 
gali palaikyti artimus ry
šius, organizacinius būdus, 
tai gerai, bet tas gali būti 
bile kada nutraukta, nes 
reakcijai siaučiant, Kanados 
valdžia gali griebtis už eks-

labai vaizdingai piešia di- b^rtiių. .Daugelio padėtis - vIrviriQlra Vtyooioi rnc rnn- dziuosius 1929 metu Pirmos . T . .. J 
Gegužės įvykius, kuomet p .pasakyti apie lietuvius 
_ ° -u i kuriu labai daug, kaip žino-Berlyno - socialdemokratine ma> yra beveik naujokai čio- 
policija gegužinės demonst-; nai if neturėjo laiko prasi- 
raciją paskandino krąujuo- gyventi. Sulyg pasakoji- 
se. “Draugas” sociūldemo- maiš, daugelis lietuvių dar

UUUU3C VI U<1111 Irt- ‘ *-■ 1 • • 1 Iv . X A’ 1
nuoširdžiai kooperupda-i kratas Berlyno policijos pre- bimnkų išviso tedirbo po 

. ' , '' zidenta's uždraudė darbiniu- hietus ar kiek daugiau, o po
: J ' u . -i ' i ' ' ' . '. I* tma+hh' »

Gerklėje šlykštu pasidąroj kams demonstruoti, bęt kijo- ■ ;
perskaičius šitokią to; žino- met darbininkai visįtieĮk iš-’ 
gaus panegiriką. ; Panašiai ėjo j gatves Komunistų Par-
būdavo garbinama Jurge- tijos vadovybėje, “draugas” į iš mieštu prekybiniais trau- 
Įiūtė. - ’ _ ‘ ‘ • -•••>......
kad ta mergina buvo neti-į prieš darbininkus, 
kus sekretorė ir visokių ne
tikslumų yra padarius, iš ko 
Susivienijimui buvo- daug 
nuostolių. Pamatysite, bū
damas SLA nenariu , bet 
smurto keliu įsiskverbęs į 
sekretoriaus vietą, kada 
nors ir Vinikas pasirodys ti
krame savo kailyje.

Ar Bus Smetona Susitaręs 
su Hitleriu?

.Buvo pranešta J kad Vo
kietijos parubežinė fašistinė 
sargyba pašovė lietuvius la
kūnus Girėną ir Darių. VL 

^ sos aplinkybės rodo, jog taip 
iištikrųjų buvo. Bet Smeto-

Litanija SLA Fašistinių 
Darbuotojų Suktybių

Jau ir
laikyti neverkus, kad Susi
vienijime Lietuvių Ameriko
je privisę yra ilgais pirštais 

neatsilieka 1 elementų. O tai vis tie se- 
Draugas”. Klerikalai irgi I nai tos pačios “Tėvynės” 

didžiuojasi, kad Darius ir'garbinami “darbuotojai.” /"'i • W < A * — • 1 • *1 ! ' ' * * •Girėnas turėję orlaivyje ke
lias kopijas to šlamšto.

Bloferiai, jūs bloferįai! 
Griebiatės žemiausios rūšies 

^demagogijos, idant apgauti 
darbininkus ir laimėti jų 
simpatiją savo šlamštams. 
Varde apgavingo patriotiz
mo rinkote aukas ir varėte 
“monkey biznį” pirmiau, tą 
pačią, apgavystę tęsiate da
bar. Jau pradėta kampani
ja už paminklo statymą. Bus 
graži joroga šuleriams pasi
pinigauti vardan paminklo.

SLA Organas—Vadų Garbi
nimo Įrankis

Smurto keliu patekęs į 
K SLA sekretoriaus vietą po

nas Vinikas, matomai, jau
čiasi prastai. Matomai, jau
čia, kąd SLA nariai piktina
si juomi ir jo kolegomis, ku
rie jį ten pastatė. Todėl 
SLA organas “Tėvynė” pa
kinkyta darban, kad tą 
žmogų išąugštinti, įpiršti 
SLA nariams. “Tėvynės 
No. 30 štai kaip tašvijurkas 
šlovinamas:

Galime pasidžiaugti, kad 
šiandien prie SLA vairo—vf- 

1 . sos organizacijos eigos ašimi 
v turim tokį žmogų, kaip D r. M.

J. Vinikas, kurio būdas ir visa 
prigimtis yra tokia, kad visuo
met būtj draugu net ir savo 
priešų. Turėdami tokį S.L.A. 
Sekretorių jaučiame naują 
draugingumo atmosferą už
viešpataujant Susi vienijime. 
Jis yra šeimos globėjas, turi 
labai kantrią ir svetingą žmo
ną ir du jaunystę žydinčiu žie
du—sūnelius Matą ir Juozą, 
tad tokie žmonės tegali atjausti 
ir kitus žmones ir su visais 
draugingai sugyventi. Pati 
prigimtis apdovanojo Dr. Vi- 
niką nepaprastu draugingumu 
ir kas jį arčiau pažįsta, kiek
vienas žino, kad jo bent kokiu 
veikalu duotas žodis yra neabe
jotinu užtikrinimu.

Nesenai susekta,—sako “Tė
vynė”—kad vienos kuopos fi
nansų sekretorius prigaulingu 
būdu išgavo iš SLA pašelpą 
vieno tos kuopos nario vardu. 
Pradėjus tyrinėti pasirodė, 
kad tas nafys tuo laiku visiškai 
nesirgo ir nieko nežino apie iš
imtą iš SLA pašelpą jo vardu. 
Ir išimta net $50.00 pašelpos 
pereitų metų pabaigoje. Su
gautas tokiame negražiame 
darbe buvusis kuopos sekreto
rius ir matydamas, kad gali 
patekti kalėjiman už tpkį pigų 
vagiliavimą iš SLA iždo, pini
gus sugrąžino Susivenijimui.*

Kitos kuopos sekretorius su
rinko narių duokles, surašė ų 
kuopos ^knygas ir atsisakė 
duokles siųsti į Centrą, arba 
grąžinti kuopai. Esą jis tų pi
nigų neatiduos ir ką jus jam 
padarysite. Mat šios kuopos 
finansų sekretorius nebuvo už- 
bondsuotas, todėl jis mano, 
kad kito kelio nėra išgauti iš 
jo pasilaikytas narių duokles. 
Matyt jis vargšas nežinę, kad 
tokis parių duoklių pasisavini
mas skaitosi tiesiogine vagys
te ir už tai Amerikos įstatymai 
skaudžiai baudžia.

Trečią? beveik tolygus atsi
tikimas, tai SLA 60 kuopos iš 
Grand Rapids, Mich-.,- dviejų 
narių pasirįžimas užgriebti 
kuopos narių sumokėtas .duok
les, kurios buvo "padėtos ban- 
kan iki bus siunčiamos į Cen-. 
trą. Kaip žinoma šie .du na-J 
riai apskundė ; Susivienijimą 
už buk tai neišmokėtas jiems-, 
pašelpas. Teismo tardymas 
daj* peįvyko ir kokią pabaiga 
šių bylų bus, tai niekas dar ne
žino. Tačiau šiedu nariai su1 
pagelba savo advokato (lietu
vis advokatas) bandė užaręs-, 
tuoti banke narių sudėtas duo
kles, kad tokiu būdu negalimą 
b.utų narių ‘duoklių pasiusti į 
Centrą ir kad ištiktis ligai ar 
kokiai nelaimei nariai turėtų 
nesmagumų savo pašeiptąii ąr 
pomirtinei išgauti.

kad jinai “ištyrė” ir “sura-*! 
do,” jog nelaimė šiaip išti-i 
ko.

Visas dalykas dvokia la
bai prastai. Veikiausia 
Smetona nenori, susipykti su 
Hitleriu, tuo būdu iš abiejų 
pusių varomas užglostymo 
darbas..

reję patyrimų su ireitais . 
pasakoją, kiek daug tos rū
šies pašažierių šiuo tarpu 
važinėja su nemokamais ti
kintais. Jie gaudomi, Gele
žinkelių stotyse policija “tu
ri ūkį” ant freitų ir juos 
gaudo. Sugavę, paprastai, 
kiša į kalėjimus. Bet, jei 
sugautasis nusiperka iš tos 
.stoties, kur yra sugautas, 
■tikietą į kitą stotį, tuomet 
paleidžia.

’■ Su šituo važinėjimu įvyks
ta nemažai ypatingų nuoti- 
kių> Štai tiktai šiomis ijie-

aCRANTpN, PA. 
....»,------ .

Pranešame draugams, vietiniams
lotinu užtikrinimu. Visi Š.L. ir iš apielinkės, kad sekantį ned§l- 
A-Kuriai gal ime didžiuotis savo Hien.i yra 30 <*; liop"s) •Pikn.i- 
Sek retoj i u m, nes jis ne vteno neįvyks, ąes visi draugai
mūs neapvils ir organizacijai ima vakacijas ir važiuoja pas ežerą.

kas Runo Formoje/ Progresyvių

‘f“'!' PAGYRO BARŠČIAI 
PRASTI

čia randasi paaugusių mųsų 
draugų vaikų, kurie galėtų 
tokiai- kuopai vadovauti. 
Įtraukti tikinčių darbinin
kų vaikų į sporto sritį. Iš: 
ten būtų galima gauti kan
didatų į ALDLD. Šiemet 
angliškos knygos jaunuo
liams duodamos labai gei OS. ^25 nuošimčio; bet “Amerikos 
Tokias knygąs gavę, vieti- Lietuvis” užsimerkia; kad virš 

1’0* įpėnuo laiko atgal numušė 20 
nuošimtį. Tas buvo rašyta 
‘/Laisvėje.” Tai reiškia, da- 

, bar 5 procentą pakėlė, bet su 
valandomis .bus daug mažiau 
mokesčio savaitėje. ' i i

“Amerikos Lietuvis” sako: 
Wickwire Spencer pheųo( dirb
tuvėje pakėlė mokestį 15 nuo
šimčiu. Taip, pakėlė, bet nu- 
onušė valandas dirbantiems 
nuo valandų ir nupjstukų. Kū

niai jaunuliai ; galėtų 
kai pasimokinti, o be tol ga
lėtų įsitraukti į platesnį 
bendrą veikirhą. ' H i

Apskritai, Toronte šiįijbl 
tarpu man rodosi būtų ga
lima mūsų judėjimas gero
kai pakelti, tiek organizaci
niai, tiek- ideologiniai. /fįk 
reikia nenuilstamo ir nuo
seklaus darbo. Bet apie tai rie dirba nuo valandų,-tai se- 
teks

Tikrai Didelis Atsiekimas
Amerikonas Wiley Post 

apskrido aplinkui pasaulį 
vienui vienas. Turėjo gerai 
įtaisyta orlaivį. Turėjo me
chanišką prietaisą orlaivio 
kieravimui. “Robotas” bu
vo jo didelis pagelbininkas. 
Sumušti visi rekordai grei
tumo.

TrahsportaCijos ir mokslo 
srityje atliktas tikrai dide
lis žygis. Bet Amerikos im
perialistinė buržuazija tuo- 
jaus griebiasi tą žygį išnau
doti savo plėšikiškiems inte
resams. Post,jau traukia- 
masį valdžios militarinį ve
dimą. Lindbergas jau senai 
prostitutiškai parsidavė val
džios kariniams užsimoji
mams.

“Darbininkų Žodį.” Bis AL 
DLD kuopų atstovų pasisa
kymas už sudarymą savo 
centro Kanadoje yrą antru 
žingsniu, geru, mano many
mu, žingsniu, vedančiu prie 
sukonsolidavimo viso lietu
vių darbininkų judėjimo Ka
nadoje.

Svarstyta klausimas, kaip 
prieiti prie platesnių masių, 

! kaip pertikrinti katalikai

pąs jų uždarbis buvo $15.95, 
o dab^ir su pakėlimu 15 nuoš. 
jie gaus tik $13.20 sąvaitėje; 
,tai reiškia, kad darbininkas 

* 'gaus algos $2.75 mažiau per 
savaitę. Tai kur “Amerikos 
Lietuvio” džiaugsmas, kad 

. , darbininkai algas gaus, kaip
<ar a gaudavo 1929 metais?

štai tau, “Amerikos Lietu
vi,” faktas. Plieno dirbtuvė
je Greenwood St. apielinkėje 
fcas Jacksoną 1929 m. gauda
vo atlyginimo už darbą nuo 

laikyt? ’kitT ko'iiferenciją " 27 Jki .ii0’!?!?
d. rugpjūčio, bet kad neturi
me dar iždo nei pinigų' prą- ( 
džiai. Na, ir 
daryti? Tad mes nutaij’ėipę 
rengti didelį, ir tarptautinį 
pikniką 20 d.4 rugpjūčio si m., 
ant J. Rūno farmos. Tai yra 
parankiausia vieta visiems šios 
srities miestams ir visai ap- 
ielinkei. Ir jau išanksto gali
te spėt, kad bus 
šaunus piknikas, 
turime 24 vištas. . .

savaitę, o dabar sulig prezi-. 
dento Roose velto plano jie ga- 

rtamros Tiko ™ ši !ieP°s mėnei?i al«os ‘ik 
po 10 dolerių į savaitę. Tai 
“Amerikos Lietuviui” džiaugs
mas, kad seni čėšai grįžta!

“Amerikos Lietuvis” rašę, 
kad American Wire dirbtuvėj 
bus algos apie 10 nuošimtį ar
ti tų, kurios buvo geriausiais 
laikais, tai yra 1929 metais. 
Taigi, taigi. 1929 metais dir
bantieji nuo valandų savaitės 
bėgyje

Kodėl Žmonės Žudosi?
/ ■■ z I

Pernai (1932 metais) Am
erikoje nusižudė 23,000 žmo
nių.^ Tai buvo ^trimis tūks
tančiais daugiau saužudys- 
čių,į negu 1931 metais.? Su 
s a u ž ti d y s temis Amerika 
pralenkia visas šalis. ;. ,

■ Pamatinė s a u ž u d y stės 
priežastis yra ‘ ekonominė. 
Tą aiškiai parodo dabartinis 
krivis. Žudosi bedarbiai, 
kurie'įpuola į desperaciją. 
Žudosi -biznieriai, kurie su
bankrutavo ir įpuolė į. nusi
minimą. Žudosi mokyti žmo
nės, kurie augštai svajojo, 
o turėjo žemai nusileisti.

Nors žmones sako,. kad 
moterys yra silpnesnės dva< 
sios sutvėrimai, negu vyrai, 
tačiaus daugiau žudosi vyrų, 
negu* moterų. <

Toiiaus piknikai bus1'reguliariai 
kiekvieną neęlęldienj, taip kaip; iki 
šiol. Bendras Komitetas? }

(176-17'7)

vo freitu’ uždarbiauti. Beva
žinėdamas užmigo. Trau
kinys perėjo Kanados-Jung- 
tinių Valstijų rubežių, at^i- 
durdamas Detroitan. Ten 
policija tą draugą suėmė ir 
įkalino. Dabar veikiausiai 
jis bus bandoma išdeportuo- 
ti į Lietuvą, kadangi jis ne
buvo Kanados pilietis ir to
dėl jo atgal vietinė valdžia 
nepriims, gi J. V. valdžia
tokius kaip tik deportuoja.: darbininkai, kaip įtraukt jie 
Joki aiškinimai, kad,jis ten! į mūsų organizacijas. Svar- 
pakliuvo netiksliai, žino- bus klausimas ir, tenka pri
ma, nebegelbsti. Daroma durti, draugai plačiai jį ap- 
viskas, kad tam draugui pa- svarstę, nutarė pradėti pla- 
dėti. Bet klausimas ar pa- tų vajų už įtraukimą kuo 
vyks? Reikėtų, kad vietinis daugiau darbininkų į ALD 
TDA advokatas (Detroite) ■ LD. Girdėjosi, kad kana- 
pasiimtų tą draugą ginti, diečiai žada iššaukti vieną 
Vietiniai darbininkai turėtų iš didžiausiųjų ALDLD Ap- 
padėti. i skričių Jungt. Valstijose į

Kalbant apie freitais ke-1 revoliucines lektynes už ga- 
lionę, tenka pasakyti, kad ir vimą naujų narių į ALDLD. 
vietinės ALDLD konferen- Neabejoju, kad tas apskri- 
cijos du delegatai (vienas išjtys, kurį kanadiečiai iš- 
Windsor, kitas iš Winnipe- šauks, turės gerai pasirai- 
go) atvyko panašiu būdu, vyti, idant susilyginus su 
Tas parodo, kaip Kanados jais.

Konferencijoj tūli drau- • 
gai nusiskundė, kad ameri-

kuv ^mes esame daugiau iš- draugams reikėtų geriau 
lepę, tokie susisiekimo bū- pasirūpintp Tiesa, atsilan- 
4ai, ypatingai į konferenęi- kę j Brooklyn^ (į ALDLD 

suvažiavimą) draugai ne
mažai . gavo prenumeratorių 
“D. Ž/’’, bet to neužtenka. 
Chicagos apielinkėje, sako
mą, • permažai “D. Ž.” turi 
skaitytojų.

Apskritai, ši pirmoji tos 
rūšies ĄLDLD konferencija. 
Kanadoje padarė didelį 
žingsnį pirmyn subęndri- 
nimui šitos šalies lietuvių 
darbininkų judėjimo.

. . . .. .. .. ; Ne iš visų lietuvių kolū
kius reikalus, besirišanęius nį*jų [buvo prisiųsti delegą- 
su ^endrūis ^ąrbininkų .ju- tai, bet tąi nieko./ Iš di- 
.dėjimo klausimais. Kad įū- džiausią kolonijų jie buvo: 
;tų' v. galimą pąsekmingiąu Jš Montreajio—trys; pę vie- 
veikti, konferencija pasisa- ną iš Windsoro ir Winnipe*-

.jas, būtų persunkus.

.. ALDLD kuopų atstovų 
konferencija Kanadoje .(įvy
kusi. liepos 23 dieną) buvo 
gera visais atžvilgiais. At
stovauta 5-kios Kanados 

’kuopęs ir virš 300 narių. 
Konferencija pilniausiai pri
tarė . nutarimams, padary
tiems ALDLD suvažiavime 
Brooklyne. Podraug konfe
rencijos dalyviai visapusiai 
svarsty vietinius kanadiš-

didelis ir 
Jau šiandie 

O Inter
national Darbininkų Ordenas i ■ -- -- - - - ..fo 'bar su pakėlimu gaus $16.

Tad “Amerikos Lietuvis” 
• bando tik burbulą pūsti, bet 

tiek, kiek Rūno farma dar ne-|ne^no’ katro galo. Ki^u- 
ra mačius. - .simas: ar “Amerikos Lietu-

, , . , . v .. , vio” redaktorius neskaito lar-Tik dar turiu tart žodi ko-;. yv. . ..
.... * j n ai , • krašcių, ar nemoka antmeti-misijai, o ypač d. P. Siekai- 9 

čiui, kad būtu šokiams padi- į J, . .. . .. . „,. . . .n . t. • 4. Bet “Amerikos Lietuvis” ne-dinta platforma ir pataisyta/ . . . . . . ,.
o ne tain kain dabar kad ;P™imena,-kad pirma darbi- 
O 11 x_z U d 1 LJ * J\. d 11J UI d> U d 1 • iv d vi | • w _ - r* r* i. . v. v imnkai dirbdavo po 55 valan-mums, scrantonieciams, o ypač I , \ ,. .... jdas savaitėje, o dabar bandokomisijai, nebūtų gėdos. ,. ... ... m> 'dirbti tik po 40 valandų. To

kiu būdu darbininkų 
mos algos sumažintos 
nuošimčių savaitėj, ne 
nant su 1929 m., bet 
nant tik su 1933 m. 
darbininkų algos į savaitę bus/ 
mažesnės 33 nuošimčiais pa
gal prezidento Roosevelto pla
ną.

Taipgi pranešu Scrantono 
publikai, kad mes čia rengia
me didelį pikniką rugsėjo 
(Sept.) 4 d., tai yra Darbo 
Dienos šventėje.

Mes turėjome liepos 22 d. 
Kompartijos konferenciją Ol
yphant, Pa. Tad nutarėme 
rengti šiokią tokią pramogė
lę del finansų sukėlimo.

žinokite, draugai, pritarė
jai, simpatikai, kad šiandie 
Komunistų Partijai ir jos or
ganizatoriams yra daug dar
bo ir išlaidų, o pinigų nėra; 
todėl mes ir nutarėme sureng
ti šokiu's tą dieną.

Tas viskas atsibus ant J. 
Rūno farmos. Prasidės iš 
pat ryto ir tęsis iki vėlumai 
nakties; bus gerų užkandžių 
ir visokių gėrimų, ir įvairių 
žaidimų. Grieš Scrantono Rau
donas Benas. A ‘

Delegatas.

SCRANTON, Pa. — Aš at
šaukiu savo klaidą iš 17 d. 
liepos. Mano buvo “Laisvėj” 
parašyta, kad Pyteriui Jasins- 
kui koją inžinas nupjovė; o 
tai ne Pyteriui Jasinskui koją 
nupjovė, bet jo draugui, arba 
kitam vyrui tą patį vakarą; 
o Pyteriui Jasinskui tik mažą 
pirštą dešinės kojos nupjovė, 
o antrą sutrynė, ir visą skūrą 
nuo pado nulupo; tai jis da
bar guli ligoninėje; sako, kad 
jam veršio skūros padą dak
tarai pridėjo ir sako, kad vis
kas bus gerai.

- D. P.

Visi hartfordiečiai, būkime 
išvažiavime liepos; 30, Indian 
Grove Liet. Parke., New IIa- 
vene.

Ten dalyvaus visi mūsų 
studentai. Bušai išeis nuo 59 
Park St., 10 vai. ryte. Kelio
nė Į abi puses 75 centai. Į 
parką įžanga tik 15 centų.

Dainuos žydų, Ukrainų ir 
Lietuvių chorai. Kalbės drg. 
A. Bimba, jaunuolis Orman iš 
Chicagos ir studentai jaunuo
lių mokyklos.

Ne Vienas.

SHANGHAI.—600 Chang- 
Kai-sheko kareivių sukilo 
prieš jį Machang miestelyje, 
į pietus nuo Tientsin. Tuo 
pat kartu pranešama, kad 
100 jo kareivių užmušta mū
šyje su Feng Yu-hsiang ka
reiviais prie Kalgano. Ame
rikos imperialistų budeliui 
nevyksta.

V



Students Urged To Register At Once

Ed Cook.

Convention Pictures
have

Springfield, Get Busy!

Scottsboro case. What she said

of Springfield have 
busy recently. They 
members in the LDS 
which was just or-

push harder than 
month of the drive. ••

LDS Youth

your shop fellow workers, and get 
them to join. Challenge the branch

No. 177SECTION II

Pittsburgh runs 
away with Youth 
Drive this week— 
sends four applica
tions.

COOK
So we shall see you alLat Coral 

Gables on the sixth, huh?

Mobilize! Lithuanian Youth 
against War and Hunger!- 
Build the Lithuanian working 
class youth movement.

Build a strong, powerful 
youth movement among the 
Lithuanians! .

Long live the unity Jpf -the

August sixth, will be another , 
big day for us Springfieldites. —It ’ 
will be “at the Coral Gables, near'* 
State Fair Grounds. There will be 
dancing and- refreshments, and 16t 

' me tell you, when our chorus and 
youth branch -get together to hold 
something, it goes-over with aLJMg\ 
bang. . If’ you don’t believe us, ask- 

_ — 3. . some of’those who come to our .af<’And also Proletarian novels, books fajrg< _ - •

ALL OUT AUG. 1st AGAINST WAR!
• (See Second Page for Articles)

Wilkes-Barre Youth School Starts in Aug. More Attention To L.D.S. Youth Drive!

WILKES BARRE, Pa.—The work
ing conditions of the coal miners 
are getting worse each day. We 
all know that by the way our pa
rents, who work in the mines, and 
those of us, who work in mines, 
talk.

We know that with the introduc
tion of new modern machinery many 
of our parents, and many of us 
are losing jobs. We also know that 
there ir only one way to get out 
of this inhuman state of affairs. The 
bosses and coal barons are only 
trying to fill their pockets and are 
doing it at our expense. We must 
organize ourselves into the right or
ganizations, which are for the min
ers and all the workers everywhere.

We must learn about these orga
nizations and help to build them and 
lead them. And exactly for this 
reason, it is up to us young workers 
in the mills and mines to develop 
the leadership necessary to lead the 
workers in their struggles.

The Lithuanian Organizations- of 
the 12th district, have seen the ne
cessity of training young workers 
They have decided to hold a school

will study the History of Worker’s Constitutions and application blanks. 
Struggles and have also Revolution That’. is the spirit, comrades. How-j. 
ary Art and Sports. There will also ever latc in getting started, Chi- I 
be as a special feature, lectures on and the Middle West WILL 
the conditions of the miners and the come to be more active. The east 
mill workers. Local leaders of the has not done enough with the ex
Anthracite will lead the discussions ' -
at those lectures.

This school will begin August 1st. 
The place hasn’t yet been decided on. 
But the committee is working hard 
to find a suitable place near a lake. 
ALL YOUTH OF THE 12th DIS
TRICT that would like to go, or 
get more information about the 
school, see or write to Edward Cook. 
(399 East Northampton St., Wilkes 
Barre, Penn.)

The Lithuanian Organizations, 
while paying most of the expenses 
of the school, are asking each stu
dent to raise $5.00, to pay part of 
his tuition for the month.

HAVE YOU REGISTERED FOR 
THE YOUTH SCHOOL?

MAKE THIS SCHOOL A SUC
CESS!

The Scottsboro 
Demonstration The convention pictures 

been sent out to each comrade 
who ordered one. As the pictures 
were not ready up to now, the 
comrades should wait a few days 

r and Wien notify us. If 
there are any more requests for 
the pictures send in a money or- 
dei; of 50c for. each picture. Get 
a photograph of the first Lith. 
Youth Convention.

Friday afternoon, July 21, the 
Youth School received notice that 
a Scottsboro demonstration was to 
be held that, evening at Union Sq.

Naturally, we all were enthusiastic 
about going. Because we wanted to 
show the unity of the white prolet
arian youth and the negro workers, 
and secondly, to show off the march
ing tactics and the mass singing we
have learned here in school. * " i convinced us that the nine negro

We marched out of Laisve hall, I boys are innocent; that the case is 
down the street to the subway in j just a frame-up • of the capitalists

> All the while in against the working class.
step with the peppy tune of the We left as we came, marching,
dbuole 'column. All the while in against the working class, 
step with the peppy tune of the 
proletarian songs we were singing, singing and cheering, but—

Our cheers on the subway easily i „ one ?f “s ‘.n the, Youtl! 
outdid'any yėlls and booms by any Scho<>1 learned the importance of 

I class consciousness and mass orga- 
nization' that the Scottsboro boys K i represented the whole working class

?!. ?? and must.be freed! And that we,
the youth of today will be the lead
ers of tomorrow!

į The Scottsboro demonstration was 
a huge success in the sense that a 

i huge crowd of black and white work
ers united in a protest against the 
Scottsboro -frame-up. There should 
be more' demonstrations . until' they 
are absolutely free.

A Student.

pie on board,. smiled and encourage^ 
us to . give more. We gave more. 
And when we left the station at 
Union Sq., we ‘left' with a feeling 
that the number of workers com
ing into our. movement is increas
ing da|ly?

We marched to the square, still 
in double file with our right arms 
raised and the “Internationale” - on 
our lips. The huge crowd of blacks, 
white, and yellow joined in the song, 
parting as they sang, to let us 
marcn up close to the speakers.

• There was one old gray-headed 
negro,who raised his fist above his 
head and tried to shout io us “Wel
come!” but his great emotion and 

' -tears prevented him/-
We -shouted back, “Black and 

white, unite to free the Scottsboro 
boys!” *

The last speaker, daring the course 
2 of sincere speakers, was Ruby Bates, 

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

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

Comrades Not Serious Enough; Success of Drive Impaired

this-Summer during the month of i At last! Word has come’from Chi- let’s have some real revolutionary \ 
August. At this school the students Cago. They are asking for English competition.—•» _x...... -■> . vr-.x— . bave gotten in 14 new mem-

(bers since last week, and although 
į times" are hard now, we must make 
up our minds that each branch will 
bring at least five new members for 
the coming week. Cleveland just 
got four new members. How about 
recruiting some more from your

, sports section, LeaDerS ?
j Pittsburgh comes up from the 
I rear with four new members. De
troit got one member. What’s'the 
matter, Detroit? Is that 80%--un- p" 
employed bothering you? Hartford, 
which did so well at the beginning 
has slowed up and has nothing to 
show for this week. Get busy,

1 comrades!
j The adults have sent in four new •• 
applications. What! Are we going- 
to let them do the work for us ? • - 
The other branches have not con
tributed to the drive at all. - Scal
lions for you! The winning youth 
branch gets a prize and a good'one " 
at that. Let’s 
ever for the last 

Build the

ecption of a couple of the more act
ive" branches. Are we of the East 
going to let the Westerners get 
ahead of us? We should work so 
hard that all youth branches should 
increase the membership at least 

50%. - ' '
There is no excuse for hesitating, 

comrades. The youth conference de
cided that LDS was to be the core 
of youth activity. Are the delegates 
who participated bringing- it up in 
the'various organizations? We doubt 
it very much, and the chart of the 
drive appearing in the Tiesa Youth 
Section shows that activity is not 
being carried on as ..it should.

Comrades, something must be 
done. You must understand that 
every new member recruited is 
building YOUR organization. Where I 
are the challenges that are supposed jjranches J 
to be hurled in our preparations for j 
the drive ? 1th. drive? R Z’tP too“ Uteyet I Over the top with new' 
Get busy; talk to your friends ,to members in the Youth Drive!

' Recruit new members from .
jum. vnaiicngc vuc .

that is your comradely rival and the □nopsl

Finances for School
After $80 were spent for food 

alme for one week, we have 
doubts whether the school can 
exist for the entire period of one 
month unless something is done 
about-dt.. Comrades in Newark, 
Elizabeth, Linden, Baltimore, Phi
ladelphia, Paterson and Brooklyn 
must come to the • aid of the 
school. Send your contributions 
to the Youth School. •

Have yon Any Books?
The Workers School which will be 

held this summer during-the month 
of August by the Lithuanian orga
nizations of District 12 will needthe 
following books. Those who have any 
of the following books apd are able 
to loan them during the term, of the 
school are asked to get in touch 
with Ed. Cook, 399 East Northamp
ton St*, Wilkes-Barre, PaJr

Good Care will be takeriv of all 
books loaned io theschoo).
A.B.C, of COMMUNISM ' > 
ELEMENTS of POLITICAL- EDU

CATION ::
OUTLINE of POLITICAL ECON- 
-OMY -? Z". ....

FOUNDATION of LENINISM 
COMMUNIST MANIFESTO'_ 
TEACHINGS of KARL MARX - 
WAGE, LABOR and'CAPITAL. .. 
HISTORY of the AMER ICAN 

" WORKING CLASS ' •
STATE ;and~ REVOLUTION—Lenin.

by Lenin, Stalin, Marx, Engels and 
«• Foster. -v • r, •.. > ;'

According to the latest reports, • 
the comrades

! gotten pretty 
1 got three new 
Youth Branch 
ganized recently and held a. vety J 
lively; meeting where a report , was 
given from the' New York Yž!$h‘' 
Conference. That is very good work ;f 
and the . comrades were not fooling 
when one of them stated at the con- ... 
ference: “Now that I know what the 
YCL is, we are going back to or- 
■ganize one of them things.”

That is very good work and we 
urge all of you to continue your • 
good work. Yessir, keep' it up.

AUGUST 6 BIG DAY IN : 
SPRINGFIELD

must.be
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I World War.ever. saw

WORKDAY HEROICS, by 
a number of authors. Short 
stories of the life arid work in 
the Soviet Fields... Just

death of nearly three times the num- action o 
her killed in the nineteenth century tract it 
wars. ,

Out of a report total of 69/450^ Shell shock wrecks many lives. Sol- 
Unįted States Army casualties diers with pulmonary diseases, heart, 
(other than battlefield deaths) 62,- nervous and intestinal diseases filled 
000 died as a result of diseases and the hospitals during and after the 
4,503 as a result of accident's. . I World War.

eyesight of 72 pere, of its victims,

thęse amounts are to be used in

: armed conflicts of the “great1
I . • _Z* A. 1 • I •

U. S. Steel all sorts

War—P.War Shipments

ex

General Electric Co.
General Motors Corp.
International Harvester Co.
Standard Oil Group
Texas Coi’p. (Oil)

U.S. 
The

encies towards monopoly, towards

I “The Navy Department has asked 
(Frojn the Im- for $84,000,000 which would be used 

for modernization and construction 
--------  j of shore stations.” (N. Y. Times, 

1 6-28-33)

Other 
brunt of 

^laboring 
' costs of

fered total loss of working ability; 
and that .4 pere, died of wounds, 
while the. remainder were reported 

ON THE STEPPES of the į°osX? SX."0”"’1 °n 

UKRAINE and the CAUCAS- Applying these percentages to the 
US; by P. V. Coutier. A story number reported wounded during the 
Of a traveler — - ---- . --- .nun peisuos woum lau in vne-cave-
Union telling his experiences, ( gory of those suffering reduced abil- 
What the Russians think of. ^y; 680,000 in the class of those 
X1 i. j ii. u suffering total loss of ability andthe new system and the ord 
Also comparisons.

than “human” costs, the 
which also fall upon the 
masses, were the money 
the World War. In 1923, 

' President Harding said that 85% of 
introduce a resolution' to this Effect ! American^ taxes 
in the last Congress. L' In fact one - ". . , 
Senator, B. K. Wheelei’ of Montana, ] , World War costs 
was ordered by his boss, the Ana
conda Copper Co., to kill even a 
mild resolution along the same lines, 
whicn he obediently did. Anns ma
nufacturers- such as Remington Arms 
Co., now ,qwned by du” Pont, have a 
powerful Jobby in Congress to op
pose such resolutions, by anti-war 
groups.-

Wall Street Journal (6-29-83) re
ports: 1 “World-wide purchaise of 
Canadian aluminum have shown a 
s u b s t a n t ial increase ift , recent 
months, partly due ’ to buying by 
countries engaged in war topera
tions., : .

As in every imperialist war/, tlie 
chięf sufferers in. the World War 
of 1914 were the laboring masses, 
the workers and farmers. The fol
lowing outstanding facts and figures 
about the imperialist war of 1914, 
further serve to drive home this 
point:

For all countries known dead 9,- 
988,771, wounded 20,297,551 Prison
ers or missing 5,983,600; fof U. S, 
A. known dead 126,000, wounded 
234,300, prisoners or missing 4,912. 

Since, according to the historian 
E; L. Bogart, at least half of those 
reported “missing” can be counted 

! among the dead, . the total number 
J list j of casualties of those directly con- 

what everyone has been wait- nected with the war is swollen to 
for and tho hnnk vpvv about 18 milIion Persons.$ ? 10 , a11, * . 1)00 > ve1^ The'nine wars which took place

intimately describes the life during the nineteenth century >e- 
of those buiding socialism and suited in the loss of nearly 4} mil- 
livhiff under the Soviet Rule lion PeoPle in slightly Anore than 
/ IT « 18,000 days. The World War, how-«

• 81,000 dead from wounds.
The lives of. returned soldiers are 

overcast with .war effects. Trench 
fever, for example, injures the heart 
action of 20 pere, of those who conn.

Mustard gas affects the

Lenh’s Tafts On War Preparing For Warį War Profits of
American corporations are look

ing hopefully to the large profits 
they would Snake in the coming war. 
With a view to showing the types 
of companies' that would profit 
greatly by war business we have 
drawn up the following table indi
cating the swollen returns to the 
capitalists in particular series of 
years during the last World War. 
In spme cases the reports give only 
“profits,” these meaning in most
cases, “net" profits.” In other cases, 
where we have consulted the finan-

Name of Company

Allied Chemical & Dye Corp.
American Brass Co.
American Can Co.
American Tobacco Co. 
Armour and Company 
Bethlehem Steel Co.

• E. I. du Pont de Nemours Co.

Diseases and Famine as 
Result of War

went
17.6

18.9;
At 

per 
: to

Famine, disease and pestilence 
which follow wars, took a toll in the 

' World War .of over 28 million people 
“among the civil population alone,” 
reports the Swedish statistitian 
Hersch. In other words, the years 
1914-18 saw the blotting out of over 
40. million human beings, a number 
equivalent, to the combined present 
day population of New York, Illinois, 
Pennsylvania, Ohio and Texas—the 
very thought of which staggers the 
imagination. \

Death- rates increased tremend
ously during the 1914 imperialist 

’ war. From 1913-18, for example, 
mortality rates per thousand 
up as follows: France, from 
to 22; Germany, from 15.7 to 
England, from 13.6 to 17.6. 
the same time, birth rates 
thousand decreased from 1913 
1918 as follows: France, from 18.4 
ter 12.2; Germany, from 27.2 to 14.3; 
England, from 23.9 to 17.7; and 
Italy, from 31.1 td 18.1.

The increase in death from tuber
culosis in 1918 as against 1913 was 
67% in Austria; 60 pere, in Germ
any; 50 pere, in Italy; 44 pere in 
Czechoslovakia; 34 pere in England, 
Denmark and Spain; and 25 pere, 
in Fiance. Influenza alone ’took 
over 15 million lives—-10 million in 
Asia, 2i million in Europe and 1J 
million in America. Cholera, 

^ malaria and scarlet fever swept the 
Far East. Not only belligerent, but 
“neutral” countries suffered as well. 
Some 600,000 more died in the 
latter during the war than in pre
war times. Sweden, for instance, 
had the highest death rate in over 
150 years recorded in 1918.

Left fatherless as a result of the 
war were nine Trillion children, 
mostly born of working class par
ents. War widows, women left to 
earn a living as best they could 
under capitalism, numbered five 
million more. And all in all some 
10 million were rendered homeless, 
to become wanderers and refugees. 
This then was part of the “human 
cost” of the war.

cial manuals directly, we indicate 
whether gross earnings (or gross 
profits) are meant or net earnings 
(or net profits) the latter usually 
meaning the profits remaining for 
dividends and surplus after deduc
tions of bond interest—which . also 
goes to the capitalist class—taxes, 
depreciation, etc. — • ’

Workers who do not find War pro
fits of theft companies listed here 
may obtain' information on šame by 
writing to Labor’ Research Assn. 80 
East 11th St., New York City.

Clasification Years 1
of profits (inclusive) Total
Profits < 1921-24 60,450,000

Net earnings 1915-19 51,136,000
Profits 1914-18 61,504,000
Profits 1914-24 171,909,000
Profits 1914-24 87,313,000
Profits 1914-18 208,356,000

Div. paid on
common stk. 1915-19 139,000,000
Profits 1914-24 253,479,000

Net profit 1916-19 157,867,000
Profits 1918-21 50,296,000
Profits 1912-20 808,321,000

Nt. operat. •
earnings 1915-19 245,538,000
Profits 1915-20 1,478,844,000

Meanwhile arms shipments in
crease on all fronts. Here, for ex
ample, is a report from the Wall 
Street Journal to the effect that 
Great Britain permitted export of 
war munitions during the three 
months ended May 31, to three of 
the four nations warring in South 
America. The exports included “12 
aircraft gun mountings; 12 aircraft 
machine guns and 139,000 cartridges 
to Peru;” some “250,000 rounds of 
rifle ammunitions to Paraguay” and 
spare parts for tanks to Bolivia.

At the same time U. S. munitions 
manufacturers were getting rich at 
the same game, shipping arms to 
the same countries. However, exact] 
figures on these shipments are not I vuvdv omyutvuvs aic I M n C III 11 Iir . O-Zo-33)
available and the government keeps W|on6V LOStS 01 World War The most recent announcement,
the closest secrecy on such matters. 
Efforts on the part - of anti-war 
groups to get an embargo on the 
shipments of arms have been met 
with a stone wall opposition .by the 
government. Not one Senator,’among 
all the so-called “liberals,”, dared to 

> “goes * to the 
pense and obligations of war.”

> for the 
alone were over $32 billion.

' direct net money cost for all coun
tries amounted to, over $186 billion. 

] In 1918, for example, the daily 
; average war expenditure was $244 
million, or more than $10,000,000 
an hour! Total indirect costs of the 
war (such as property and ships 
damaged and the like), amounted to 
another $150 billion. Thus the direct 
and indirect total cost of the World 
War was nearly $33'8,000,000,000— I 
a sum almost beyond the mind’s 
comprehension. We can get some 
idea of this stupendous sum, how-

Preparations for war by U.S. im
perialism proceed so fast that any 
tabulation of figures on amounts 
being spent, or to be spent, is out 
of date almost before it is printed. 
To summarize the most recent de
velopments with a few facts and, 
quotations:

Treasury Department estimates 
for regular expenditures for army 
and navy in fiscal year 1983-1984 

j were given orginally as about $590 
million. But since inauguration of 

. xwvocvciv, announcement of new 
the , amounts to be spent have come al- 
the most every week, as a result, in 
on- j In vtro nnrt, of “public WOl’k^” S6C-

“Imperialism is the highest stage 
in the development of capitalism, 
one that -has been reached only in 
the twentieth century. Capitalism 
bęgan to feel cramped within the 
bld national states, without the ’ 
formation of which it could not 
overthrow feudalism. Capitalism has 
brought about such economic con
centration that entire branches of 
industry are in the hands of. syn
dicates, trusts, or corporations 
billionaires; almost the entire globe Roosevelt, 
has been parceled out among 1 
“giants of capital,” either in 
form of colonies, or through the 
tangling of foreign countries 
thousands of threads of financial 
ploitation.

■ j Urge part, of “public works!” sec- 
by tihh of. National Industrial Recovery 

ex" Act.“ Here-are some of the’latest 
, rree trade and compet- additions to the millions to be spent 

be®n suPercęded by tend- on ^e army and navy (Nob all of 
f ~ ", towards .thęse amounts are to be used in

seizure of lands for the investment 1 pre’sent fiscai year)#
of capital, for the export of raW ji. VOver $238,000,000 is to be spent 
materials, etc. Formerly progressive fol. 32 new fighting ships for the 
it has become a reactionary force. It/ navy, according to three-yeafc, pro- 
has developed the productive forces ] grani announced in June by Sectet- 
to such an extent that humanity ary of t^e Navy Swanson. ' Still 
must either pass over to socialism, ]ater ]le ]ias asked for an addition- 
or for years, nay, decades, witness • ai $77 million for repairs and te- 
.. _ ... . _ ; Į construction of the existing navy,
tions for an artificial maintainance This further expenditure was an- 
of capitalism by means of colonies, I nounced by Sec’y Swanson, shortly 

after the June 28th announcement 
j that he would “create, maintain and 
operate a navy second to none.” 
(Shortly thereafter the Japanese 
Naval General Staff announced a 

j big building program: total cost 
about $156 million!)

Aftd since then we have the War 
Department request of the public 

1 works administration for an addi- 
j tional “$13,000,000 with which to 
purchase, munitions in the coming 

’ fiscal year.” (New York Times, 6- 
27-33)

Į “The War Department has filed 
complete plans and asked for $135,- 
000,000 for army housing and im
provements to air corps stations and 
national cemetaries.” (New York

monopolies, privileges, and 
of national oppression.” 

(From the Imperialist 
221—Lenin).

“Imperialism is a state of capital
ism, when, having fulfilled all that 
is possible for it, capitalism makes 
a turn towards decay. This is a 
different epoch, not in the conscious
ness of the socialists, but insbeial 
relations as they -exist. The struggle 
is going on for the distribution of 
the remaining pieces of territory. 
This is the last historic task of ca
pitalism. How long this epoch will 
last, we cannot say. There may be 
several such wars. We must, how
ever, understand clearly that these 
wars are not the same as wars con- ______ ______
ducted earlier ,and that accordingly, Times, 6-28-33) 
the tasks confronting the socialists i 
are also different.” T™
pęrialist War, Page 69, Lenin).

.July 16, stated that the War De- 
1 partment would ask the same public 
works fund for $50 million “for 
complete motorization of machine 
gun units of the infantry and gener
al replacement of motorized ve
hicles”. As usual the move was just
ified by the “high officials” on the 
ground that it would produce “ad
ditional employment!” (For further 
details on war preparations see 
Communist, July 1933, p. 625-635)

Effects of Imperialist War 
on the Wounded

What happened to the wounded as 
a result of war? The Copenhagen 
War Study Society published a stu
dy of wounded based on the exper
ience of the Russian Army during the 
first two years of the war. They 

„7 ’•$$ J " -------- -----’ i found that of the wounded studied,ever, if we eoneelve of paying at 52 ff ( d d W|. ;
the rale of $20 000 an hour since ; on| * partial restoration after hos. 
the beginning of the year One (A, | it , discl that S1 ,„f. 
D.). At this rate, the cost of war - - - ’ - - * -
would not have been paid off until 
after 1925.
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A Strange Funeral In Braddock
Already Winning Strike

BROOKLYN, N. Y.-^Talk about 
forgotten trades! Did you eVer think . 
of those young people who are in į .
their teens working and slaving, to .Tbe booklets are now ready .to 
make the mirror you use when you be mimeographed and the comrades 
daub your shining nose ? Well, here ybo are stenographers ; _

BY JOHNNIE _

is what is happening in those shops hard at them.
where they make the mirrors.

A comrade who works in one of 
the shcps writes: We sail have . two 

about the same tme.

are working,

booklets at 
One will be

“We arė the young workers who the Program of Activity, and the 
put the covers over your pocket-book I other, 100 games, Indoor and Out-

— _ Already Comrade Rogers
has the designs made for the cover 
pages. Comrade Adele, at this

j vvilc.'.

mirrors. Most of us are either in ' door, 
our teens or early twentes, but we 
have formed a union which is as
strong and as militant as some of .ment is probably’finishing the fast 
those who are old enough to shave,-----

“A couple of weeks ago, a few of
us got together and decided to forip ’youth drive 

xi._ ..... Chicago: Not reported. Perhaps
j they are working on the Q. T. and 
will surprise everyone soon. They, 
should because the middle west is 
supposed to be the “bulwark” of the 
LDS Youth Activity.

page.
| Here are the results from

a union. What the heck, prices were 
going up and it was getting harder , 
and harder to make a living. We all 
chipped in and bought leaflets to get 
others to join ’the union. We took 
a day off to distribute them at 
other shops (whose addresses we got 

„ from a telephone book). In this 
leaflet, we told the workers of other 
shops why they must organize. j

“A large majority of the workers 
from all shops came to the first 
meeting and we called the Trade 
Union Unity League to help us. 
They sent down Mr. Nelson”. We 
elected a chairman, secretary and 
executive committee from our ranks.

•We also decided to affiliate our
selves to the TUUL because we 
could always get help from them and 
in case of any court trouble or any
thing, they have the best lawyers 
to help us. They would also help 
us in picketing, etc.

“We worked out what we thought 
was a fair wage and fair, working 
conditions and presented them to the 
secretary of the bosses association. 
The man was Mfr. Fredman of the 
Wusk Mirror Co., 622 Broadway, 
N. Y. C. Our committee gave him 
24 hours to answer uš. This was 
on Monday at eleven o’clock. Tues
day, at the same time wp heard no 
answer. When we went up to see 
him, they told us that he was called 
suddenly to Philadelphia. (We think 
it was to see a man about a dog).

“We didn’t like this idea and 
figured that they were just play- 

’ ing around to fool us.
“So we fooled them* We called 

a strike in the name of the Novelty 
Mirror Workers Union and at this 
writing, the strike has been in force 
for five days. Already some of the , 
bosses have signed an agreement, 
and the rest are getting ready, too.

“That’s what we did and we are 
‘ putting it in the paper so that other 

young workers who are afraid to 
organize can take a lesson from how 
we did it. You see, in two weeks 
we formed a union, declared a strike 
and- have practically won it already.

* Al Pross.”
You see young workers who are 

: faced with bad conditions know how 
to organize. In case you want to 
do something about the conditions 
in your shop, the address of the 
Trade Union Unity League is: 
799 Broadway, New York City.

Write to them, and they will help 
you.

Attention! IDS Secretaries!
What a disgrace our branches 130 

(Chicago, Ill.), 134 (Newark, N. J.) 
and, 137 (Elizabeth, N. J.) 
brought upon us. With all this 
and vigor that our youth 
shown, yet organizationally 
have fallen down on the job. 
of the above mentioned

have 
vim, 
have 
they 

All 
branches 

have sent in their dues months be
hind time. And* we have yet to re
ceive the dues of 180 br. for June 
and July. Get on the job, comrade 
secretaries, and do not let . us have

. yap mentioned 
manner.

-v* .T’SH

heft# again in this

mo-

the

Pittsburgh: Got several "new mem- 
jbers, about six in number and ran 
away with the honors for last week. 
They should strive to get the youth 
working in the steel mills, because 
they are the ones that need our 
branch activity, and organization. 
They’re exposed more to different 
dangers while at work and need the 
sick and death benefit insurance. 
Get busy. Pittsburgh.

Springfield, Ill: They got three 
new members into the LDS and the 
National office is waitjng for the 
new members to Visit the doctor and 
to get the applications sent in. Keep 
up the good work, Springfield. So 
far, you have the trophy in your 
hands. I mean the tropjiy which the 
LDS Committee of Action in Chica
go is offering for the branch that 
gets the most new members.-

Another good thing. If you want 
to read, good worker’s literature, 
You should join the Literary Socie
ty. • Here is how it can be done. 
In the branches, of course, there 
will be several who ■ will want to 
read good literature. They can pay 
their ?1.50 yearly dues directly thru’ 
the branch together with ten cents 
initiaion for the first year.

They will get much 
books t|ian they pay. Just 
the list of books offered in 
part of the Youth Section.

more in 
look at 
another

to pub-Next week, we shall try 
lish a book review of “The Com
missar of the Gold Express,” so that

Listen to the mournful drums of a strange funeral
Listen to the story of a strange American Funeral;
In the town of Braddock, Pennsylvania,
Where steel-mills live like foul dragons, burning, devouring man and earth 

and sky, ..
It is spring. Now the spring has wondered in, a frightened child in the 

land ,ot the steel ogres,
And Jan Cleplak, the great grinning Bohemian, on his way to work at 
“» six in the morning,

Sees buttons of bright grass on the hill across the river, and plum-trees 
hung with white blossoms,

As he sweats half naked at his pudding through, a fiend 
of Urinistone,

The plum-trees soften his heatt,
The green grass-memories return and soften his heart,
And he forgets to be hard as steel and remembers only his wife’s breasts, 

his ^baby’s little laughters and the way men sing when they are drunk 
■ and happy,

He remembers cows and sheep and the' grinning peasants, am villages and 
fields of sunny Bohemia. i

Listen to the mournful drums of a strange funeral.
Listen to the, story of a strange American funeral.
Wake up, wake up! Jan Clepak, the furnaces are roaring like tigers, 
The flames are flinging themselves at the high roof, like mad, yellowThb flames are flinging themselves at the high roof, like 

tigers at their cage,
Wake up! it is ten o’clock, and the next batch of mad, flowing steel is to 

be poured into your puddling trough, . • >
Wake up! wake up! for a flawed lever is cracking in one of those fiend

ish cauldrons,
Wake up! and wake up! for now the lever has cracked, and the steel is 

i raging and running down the floor like an escaped madman,
I Wake up! Oh, the dream <is ended, and the steel has swallowed you for-- 

ever, Jan Clepak! j

Listen to the mournful drums of a strange funeral;
Listen to the story of a strange American funeral.
Now three tons of hard steel hold at their heart the bones flesh, nerves, 

the muscles, brains and heart of Jan Clepak,
They hold the memories of green grass and sheep, the plum-trees, the 

bafcy laughter, and the sunny Bohemian villages.
And the directors of the steel-mill present the great coffin ofysteel and 

' man-memories to the widow of Jan Clepak,
And on a great truck it is borne now to the great trench in the graveyard, 
And Jan Clepak’s widow and two friends ride in a carlage behind the 

blocį^of steel that holds Jan Clepak,
And they weep behind the carriage blinds, and mourn the soft man who 
;;; was slain by hard steel. i •

Listen to: the mournful drums of a strange funeral.
Listen to the story of a strange American funeral,
blow three 'thinkers aire thinking strange thoughts in the graveyard. 
“O, I’ll get drunk and. stay drunk forever, I’ll never marry woman, 

father laughing children
I’ll forget everything, I’ll be nothing from now on, 
Life is a dirty joke, like Jan’s funeral!”
Qne of the friends is thinking ip the sweet smelling graveyard, 
As a derrick lowers the three tons of steel that held Jan Clepak. 
(LISTEN TO THE DRUMS OF A STRANGE AMERICAN FUNERAL!) 

“I’ll wash- clothes, I’ll scrub floors,,,1’11 be a woman of. the streets,*but 
my children.]-will never work in the steel-mill!”

Jan Clepak’s wire is thinking as earth is shoveled over the great steel, 
coffin * I r

In the spring sunlight, in the soft April air, ?

(LISTEN TO THE DRUMS OF A STRANGE AMERICAN FUNERAL!)
“I’ll make myself hard as steel, harder,
I’ll come some day and make bullets of Jan’s. body, and shoot them into

■< a tyrant’s heart!” 1 •
The other friend is thinking, the listener,Vi J*-4-XT * 9 j C3 7 “ ~ 7

you*could get an idea of the type He who listened to the mournful drums of the strange funeral, 
of books being sent out by the' A . Who listened to the story of- the strange American Funeral, 
LDLD And turned as mad as a fiendish cauldron with cracked lever.

Three Youth Schools are already 
under way. Two more to start 
soon.. These schools have the pur
pose of educating and teaching fu
ture leaders of our youth move
ment. The interest and the enthusi
asm shown by the youths at the 
Brooklyn school clearly shows that 
every one of them will go out and 
organize and teach all the youth 
about the w.orkers movement.

Special interest in this school is 
the Lithuanian Organization class. 
Several comrades, specialists in the 
various organizations are teaching. 
We started out with Comrade Bim
ba lecturing a sort of introduction 
for Lithuanian work; Then John
nie Orman gave two lectures, on 
wrting to the youth sections. The 
next lectures are: LDS youth work, 
ALDU) (Literary Society), LDŠA 
and Lithuanian press which will be 
given by the national secretaries and 
the .editor of Laisve.

I wonder how the youth school 
is getting along in the Middle-West.

ye
MNMut 4t in

or

And turned as mad as a fiendish cauldron with cracked lever./•?

LISTEN TO THE MOURNFUL DRUMS OF A STRANGE FUNERAL, 
i LISTEN TO THE STORY OF A STRANGE AMERICAN FUNERAL.

(This poem is reprinted from Michael Gold’s “120 Million”) 
(International Publishers Co., Inc.—Copyright owners.)

I wonder if it is true that the 
German fascists shot down the Lith
uanian fliers. The Paris, France 
newspapers are writing big head
lines about it and it seems that some 
one saw a search light find an aero
plane in the sky that night then 
heard the rattle of the machine
guns and as the plane crashed, a 
spot-light was played on it. When 
the Lithuanian Legation arrived at 
the scene of the crash the wreckage 
was cleared away and the bodies 
were put in coffins. Making the 
investigation impossible. It seems 
like as though Chicago’s two Lith
uanians were put on the spot in 
Germany.

littiOx in. 
io Vilnie.

Hava Your Friend Read

r ■ '_____ _

ALL SPORT NITE!!!
Hear ye! Hear ye! The Youth 

School announces that a-SPORTS t 
NITE is to be held Monday July 
81st. If you’ve never been to one, 
be sure to come to this one. We’ll 
have horse-shoe pitching, dart-throw- t 
ing (where are the dart-throwers ?) 
and ping-pong. (We have some 
good players. Let’s see if you can t 
beat them). And chess and checkers 
That’s some schedule, isn’t it? There 

, is lots we haven’t mentioned. The ;
6—Laisve
School will here show you what it • 
has learned in Sporte and Art.

Come on! Support the. Youth 
School! We-challenge every one to 
come and try to beat us at any of 
the games! There will be refresh- ( 
ments and admission is free. Don’t 
forget,.we’ll w you at Laisve hall .* 
$n *
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SNAPSHOTS
VILIJOS CHORUS, WATER
BURY, CONN. LETTER BOX

i GREAT NECK, N. Y.
i “As it is With Great Neckers,

“Germany takes new step to curb 
flight of capital”—Headline in the 
New York Times. Has anyone seen 
Berlin floating around here?

I I School days! School Days!
’ Just imagine, we are all back to 

■school again Rearing ribbons in our 
■ hair and the boys are 

 . t . : study Looks.
Can you fancy hearing anything ■ I’ve noticed that we 

from Grand Rapids? Well, you will! derful baseball team.

GRAND RAPIDS, MICH.
“Sparklelets from the Comets” all carrying

have a won- 
Can Jimmy 

............... |captain- our team good? Ask me 
Now, that Tony is back from New j another question so I could ans-

Lili and Sopey have become ardent 
interpret dancers. They practice in
tricate steps in some very unusual 
places.

York, he can’t seem to stop writing 
letters. To whom? You’d be sv>- 
prsed. You ought to take a peek 
at all the letters he receives, hot 
mentioning the snapshots of the 
beauties.

wer.
Our chorus is certainly getting

DEAR COMRADE:—
I often wonder why workers don’t 

organize enough to break the chains 
of Tom Mooney and the Scottsboro 
Boys; also to knock down this bloody 
capitalist system in the U.S.A. 
News flashes on the radio said 
Germany is sinking into the strong, 
tired, hands of workers. Many cheers 
for those German workers who start
ed this; let them keep it up. Work-

Bicycling seems to be 
Wport now, and the boys 
only ones who indulge. Maybe bi
cycles built for two will come back. 
What fun that ^il be to see Big 
Bertha and Little Rosebud gaddling 
to chorus rehearsals.

. ..... ,
Rose has just come back from a 

week’s holiday from her home-town, 
In Conn.

a popular 
aren’t the

“Gunboat” Pali is still shooting 
her sixteen inch guns and wondering 
about J. A.

smart and getting good ideas too. iera a^ over the world should or- 
Just think, you may be the next ' SaniZG then? children in groups such 
president at one of our meetings. !as the YPA of Great Neck or N. Y., 
We are also going to have a speak- many^other places ^also.^Child- 
er at the end of the meeting, so 
don’t forget to be present.

I noticed that Ruthie resigned 
from the sextette. What was the 
trouble, Ruthie? Can’t you take it?

Who is the false-alarm, Jimmy 
Grub? Call him “Sugar,” 
George “Deah” in . that certain 
of voice. They just love it!

Alberta is visiting in Penn.

and 
tone

Aioerta is visiting in Fenn. now. 
Later she will join her mother in 
Brooklyn and live there.

Olga, Zene, and Anthony are at 
it again. Reading, writing and other 
things. They have joined the sum
mer school at Laisve,

A “Great Necker.”

LOOKIN’ IN ON AIDOS 
CHORUS

this tale 
included,

H. Tatler

Come, gather closer, my children, 
.while Grandma takes a pinch of 
snuff, adjusts her spectacles and 
spins' her bed-time story. But re
member you’ve all demanded “dirt,” 
00. if in the weaving of 
your name hapens to be 
it’s your own fault.

Now, that the honorable
has retired after many years (?) 
of faithful service to our chorus, 
It seems that I must take this honor
able comrade’s position for the time 
being. (Sofry, Helena, I seem to be 
first choice.)

By the way, Henry, isn’t it time 
you joined the other millions in the 
fight for their “Old Age Pensions?” 

Are ve goink to celebrate or ve? 
.Vat 4? Lee has got a job! Now she 
doesn’t have to join N. Y. U. (New 
iYork Unemployed for those who" 
don’t know). We’re going to have 
a swell time when Lee gets her 
first pay envelope.

Jean B., Great Neck’s lovely re
presentative to our school has joined 
our chorus for only one reason, and 
a pretty big one . at that Jean, 
should I tell them about that hand
tome bass? (or is he a tenor?)

Have you chorus members noticed 
the long look on the Old Maestro’s 
face? What’s the matter, Frank? 
Getting lonesome ? Don’t worry, 
Nellie will be back soon.

What a swell vice-president we 
have! We elected him Thursday at 
the meeting, and Friday he didn’t 
show up. What’s the matter? Got 
a swell head?

. Our tenors surely made a swell 
showing at rehearsals! If it hadn’t 
been for the boys from the school 
.there would have been no tenors at 
all. This is getting to be unbearable! 
It seems to me that you tenors 
are getting to be too flightly, the 
next time you come ,late, I hope 
that all of the boys from the school 
make you go under the mill.

But now it’s getting late, children, 
and. we must be on time for school 
tomorrow. And so, with this re
minder, buy the New Masses, and 
be on time for chorus; you tenors— 
.to bed. Yes, yes,—they all lived 
happily ever after.

1 shall not sign a false* name for 
. jrraaU taow-m.;** ,

••*>- 'Jail.-Mart*

Everybody heartily thanks Chuck
_forx bylng!"g\ °.Ut som^ Būt TstHl" ‘cannot belief th“aT you 

have quit us. See you at the next 
rehearsal.

I wonder how our wandering dam- 
Congratulations on your little, seis enjoyed the circus last Friday.

Didn’t they tell you to get back in 
to the cage?

I’m wondering how many pairs of 
shoes we students are wearing go
ing out to that school. A good way 
to save shoes, is to use the thumį^ 
but then what about the thumb?

j Our professor has turned to col
lege prof. 'now. He is one of the 
faculty at the school so you should 
all ••some to learn something. There 
is one thing to note: do not misbe
have in school or you do, not get 

' any supper.
1 , Waiting for Saturday to come so 
we can get our vacation, I remain 
spying on you as usual.

Miss Sherlock.

marshmellows, to the “weenie roast.” 
Sorry we didn’t dance a little longer. 
Who wanted to go home so early?

speech, Eddie! Are you receiving as 
many letters as Tony? You know 
Eddie was to New York also, also.

Bernice, I advice you to take your 
from your brother. It 

heart to see him look so
tarn away 
breaks my 
handsome.

A. Comet

WILKES 
CHORAS

BARRE AIDO

I Oh hum, this warm weather, Oh 
ihum! certainly made me a lazy fel- 
I ler. And so that’s why you "didn’t 
hear from me for a while.

Wheee,. any one who wasn’t pre
sent at the Chorus outing Sunday, 
certainly missed a good time.

'ren’s organizations frighten the bos
ses, making them send relief to the 
millions of people throughout the 
capitalist system. Workers fight!

. You must help, break down those 
į chains that hold innocent worker. 
Break down the capitalist system. 
Send up the red banner and let it 

■wave forever!!!
Great Neck YPA correspondent, 

Olga Lukauskas,

By Erich Weinert, 
sky hails bursting flame., The

Bombs tear pavements up.
; ■ In fire-tortured catacombs

Heaps of twisted charcoal corpses: 
War is here!

CHAPEI, a forest of flame;
Ten thousand coolies—life cracked * 

out:
War is here!

War is here! The market registers:
The world is recovering! Stocky 

climb!
Go higher, higher towards the crash!

. WORCESTER, MASS. AIDO ;Three years of war-—we are insane!
CHORUS NEWS War is here! •

Hurl bombs at VLADIVOSTOK!
1 The Duchess returned home, after Provoke the Bolsheviks to fury! 
spending a fine two weeks vacation, AMERICA, transport soldiers! 
also staying away from the school. Drown all East Asia in blood!

1 Hi-ya, Duchess, old kid, old pal, old . War is good!
j Or not, ask Aldona S., the one thing, old sock, old gal. Bring your fire in from the East!
who held the truck from leaving by 1 Those two yodeling tenors should Europe*clutches from the West! * 
going for a stroll in the woods. . listen a little more to the teacher There MUST be war!

-----------  j and stop harmonizing; boys, remem- There MUST be war! The: exchange 
ber she’s a visitor, so behave. ‘ Į shrieks:

I wonder what happened to our Bornos! Gas we export! 
Volley Ball teams? The boys and Bolshevism must die, 
girls are now absorbed in golf so Though the whole world tears it

self to pieces,
There MUST be war!

Do you see the giant, holding in his 
I hands
The colossal hammer?
Breaking forth out of blood and de- 

1 struction
The PROLETARIAT OF THE 

WORLD!
His war is hera! 

Millions will carry hammers. 
Strike death

Fight YOUR war!
The market registers no more; 
Burn the stocks!
Blow up the- quarters of the war

mongers!
Now the RED ARMY leads the 

fight!
The FINAL war!

If you din’t believe me ask Albina, 
our wonderful diver, who seemed 
to be enjoying herself learning to 
dive on her stomach.

going for a stroll in the woods.

And boy, did you see our famous 
alto, Lillian M., EAT?

I Was it a surprise to 
Professor Zdaniute and 
at the outing!

Boy, did Jennie K.
wet her feet and came out.

see our old
her hubby

swim ? she

What happened to Nancy that she 
was around in the water with the 
married women and not with us 
young cnes. Getting old, Nancy?

What happened to Bernie and 
Stanley that they weren’t at the 
outing. It must have been the girl., 
friends that kept them away.

The girls get all the breaks at 
the outings with Comrade Vitkunas, 
he hands them Bar Checks out by 
the yards. ’

Volley Ball teams?

much that they hang up the Volley 
Ball net and go, play golf. I wonder j 
why they do that? Has the heat 
gotten them?

Five of our boys went to the 
beach- Sunday. I wonder if they had 
a good time without any girls. How 
about it, boys?

Three Volunteers Committee, at
tention, you are supposed to get 
some talent for an affair in fall. 
Well here’s a tip, get the yodeling 
tenors for a duet, and some of our 
fancy steppers for a dance act. Also 
"the Whispering Basses. They pr<£ 
mise to be quiet .

Our dish-washing tenor that frys 
hot dogs at Olympia Park, is at pre
sent working for a rabbis’ diploma. 
He expects to graduate, too. Lots 
of luck to you, old topper.

The drama group held a meeting 
Monday nite. - They- promise to 
wake up with a small play. Oh 
well, a small play is better than 
nothing.

Who is teacher’s pet at our 
school? I wonder if the pet knows 
more than the rest. Now,- don’t 
you say anything or I’ll tell the 
teacher, see if I don’t, just wait.

Well, members, vacation is al
most at hand. When summer school 
lets out I -know that a lot of you , 
will be glad it is over. Well don’t 
forget what you have learned so far.

Now, all fooling aside. All chorus 
members don’t forget our picnic at 
Olympia Park July 30, 1933 starting 
at 11 a. m. All the workers be on 
haifd one hour earlier as there is a

is hera!

from beneath

'Hmm, I 
life at the 
the leaflet ______ ____
and read that the Brooklyn Aido 
Choras is going to sing at the Lais- 
ves Picnic,.. Welcome to Wilkes 
Barre, Brooklyn. But we won’t let 
them beat us, will we, Nellie?

Comrades, the Laisve Picnic is one 
of the largest Picnics ever held, 
don’t miss it. Not only the Brook
lyn Aido Chorus is going to sing 
but also the Shenandoah Lyros Cho- 
rus that you have heard many times, 
so I know that you are as anxious 
to hear them sing as I am. * So 
don’t forget to come yourself and 
tell your friends to come because 
I am sure you will regret not com- -
ing when you hear about it. 4 lot of work to do beforehand. All

The Laisves Picnic will be held those. who read this page be therg 
Sunday August. 13, 1938 at Valley - also. A good time is promised to 

.. : rali, Ėeej'jro^‘,al'}'thįį plėnio Sunday!

got the surprise of my 
outing when I picked .up 
for the Laisves Picnic

BALTIMORE GOSSIP

I’m back again this week, com
rades. I have very little to say.

Ruthie and Eddie are students at 
the Youth Training School in Brook
lyn. Here is hoping you are good 
students, and listen to your teacher.

By last week’s issue I see that 
I have a rival from Baltimore. Say, 
listen, you mugs, first' come, first 
serve. Scram! Beat it! and every
thing else that goes with it.

I have the club members guessing 
who I am and “We” has me guess- 

_ are Qh well! I think 
better do some* good

ing who you 
; we all had 
t guessing.

Till next 
yOUSG,

week
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BORIS PILNIAK Iš Veikalo “Amerikos Įspūdžiai”.

OK.-VISKAS GERAI
ALDLD1 Kp. Paremia 

Jaunuolių Mokyklą
Paskelbė Streiką

Darbininkų Liter atūros 
Draugijos pirma kuopa turė
jo apygerį susirinkimą perei
to ketverge vakare. Narių 
dalyvavo daugėliau negu pa- 

_4v, uugucuna cii\iiicuo gi a^uu- i prastai. Išduota raportai de-
eid$ pastebės tik gabalus molio, ak-Į legatų iš didžiosios unijų apsi- 

Jei gėrėtis grože, reikia'gynim0 konferencijos, Bedar
bių Tarybos, Literatūros Drau- 
j gijos Antro Apskričio konfe-

. .vi . . . L I

tais iškasa primityves moteries išvaizdą. 
Archeologai stebisi ta grože, bet laibutė 
skrusdė, bėgdama skersai akmens “gražuo-' 
lės” v< 
menį ir dulkes, 
sulygti jos didumui.

Ir teisinga. Vyras, nustebintas moteries rencijos, ALDLD suvažiavimo 
gražumu, gali sustoti gatvėje ir ja gėrėtis. į' Darbininkiškų Organizacijų 

' Mažiausias gyvūnėlis, eidamas tuo momen- 
I tu per jos veidą, matys kalnus miltelių ant • 
Jos veido—mikroskopiniam organizmui jos 
Į veidas bus Arizonos tyrai. O jeigu patai- 
1 kyši žiūrėti į nosies skylutę, tai atrodys, 
! kad įkritai į gyvąjį vulkaną.

Iš Empire State budinko viršūnės gali
ma matyti New Yorką labai gražiu, neap
rašomu miestu. Jo ypatinga architektūra

(Tąsa)
Aš susitikau Wall gatvės žmogų New 

Yorke. Mano nusistatymas prieš jį neiš
reiškiamas. Šitas žmogus buvo apie 40 me- 

<tų, sausas, paprastas, be pretensijų. Jisai j 
nesekė laikinės Amerikos būdus, apsirengi
mo madas ir spalvas. Jisai dar turėjo per
eito* šimtmečio tradicijų—jo apsirengimas 
simbolizavo lokomotyvo išvaizdą. Jo rasti-j 
nėję, šalę telefono, yra jo privatinis telefo- • 
nas, kuris jį sujungia su Londonu ir Tau- ’ 
tų Lygos atstovu Genevoje. Jisai pats ne-i 

jb-turi jokio užsiėmimo. Jo užsiėmimas—, 
duoti patarimus kvailiams Amerikos milio- j 
nieriams, kad jie galėtų šienauti didesnius; 
pelnus iš savo, milionų. Jisai neima ma
žesnių sumų bizųįo, kaip septynių numerių. 
Šitas ponas yra-labai gudrus ir ciniškas, j yra žymiausia pasaulyje.

- kaip kad galima tikėtis iš" jo luomo. Jisaij Europiečiui, žiūrinčiam žemyn į šį mies- 
suprato, jog jo patarimams pralaimėjus, | tą, išrodo daugiau sapnas, negu tikrenybė, 
jo klijentai turės tiek sumanumo atmesti; Sapnas, kurį negalima palyginti su nieku, 

Kuomet aš ir mano i kaip tik str kūdikystės-mokymo atminimu 
biblišką miestą—B abiloną,—miestą,

Sąryšio konferencijos. Tik 
kuopos sekretorius gavo biskį 

kai kurių mandatų 
delegatams.
iš Centro laiškas; 
draugai pasiėmė 
rinkti aukų bei

SPRINGFIELD, Mass.— 
300 gumos darbininkų įtei
kė reikalavimus Fish Rub
ber Corp, savininkams, kad 
jų algos būtų pakeltos. Dar
bininkai išrinko streiko ko
mitetą, reikalauja pakelti 
algas 30 nuošimčių ir 40 va
landų savaitės.

Algos mažos, o gyvenimo 
reikmenys su kiekviena die
na kyla. Darbininkai, ne
galėdami pakęsti bado ir 
vargo sąlygas, išėjo į kovą.

P i n e-H e o rst-Reservation, Bedford, 
Mass, (ant buvusio Joduko Farmos). 
Patartina, kad South Bostono ir 
Brightono žmonės imtų dalyvumą. 
Vieta puiki. Gota orkestrą.

KELRODIS: Nuo Lexington Park, 
po kairei Westview St. 2 miles.

Rengimo Komisija.
(175-177}

PHILADELPHIA, PA.
IŠVAŽIAVIMAS

Philadelphijos darbininkiškos orga
nizacijos rengia išvažiavimą į Burl- 
holme Parką 30 d. liepos, ateinantį 
sekmadienį, naudai jaunuolių mokyk
lai, į kurią yra pasiųsta iš Phila
delphijos keletas lietuvių jaunuolių. 
Reikalinga keliones ir pragyvenimo 
išlaidos padengt, o organizacijos ne
turi finansų. Visi važiuokim ir pa-

remkim šį svarbų parengimą.
Kviečia Komisija

Tel. Porter 3789

DR. JOHN REPSHIS 
(Repšys) 

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

arti Central Skvero,
CAMBRIDGE, MASS.

OFISO VALANDOS: 
2-4 ir 7-9 vakare 

Nedėliomis ir šventadieniais: 
10-12 ryte

* jo “patarnavimus”.
draugas įėjome į jo raštinę, tai jisai tik ką' apie
buvo baigęs telefono kalbą su Genevoje j kurį niekas iš mūsų nėra matęs. Jo pasa- 
esančiais savo atstovais.
su peiluku, kurį jisai laikė dešinėje rankoje,!
pasitiko mus sekamais žodžiais:

—Krizis, tai tiesa, nėra jokios abejonės 
apie jį. Aš sakiau savo klijentams, kad 
jiems geriausia dabar įdėti pinigai į jus, 
bolševikai. Bile kaina pinigai bus apsaugo-

. ti tol, kol bolševikai ateis į šią šalį. Kitas

Besibovydamas1 kiškumas primena New Yorką. New Yor- 
! kas yra viršžmogiškas miestas, — baisus, 
galingas ir gražus. Žiūrint iš Empire bu
dinko viršugalio (bokšto) arbaChrysler 
namo, tai Hudson upė, Atlantikas, Rytinė 
upė, Palisades, rodos, yra jo “broliai.” Še-

i“vejų” už 
i neišrašymą

Skaityta 
kai kurie 
blank u tęs 
skelbimų sąryšyje su šiemeti
niu Kom. Partijos sukaktuvių 
paminėjimu. Buvo diskusijų, 
ar mokėti duokles po senovei 
iki nauju metu, ar kurie dar 
neužsimokėję dabar mokės 
pagal suvažiavimo nutarimą. 
Kuopa nutarė, kad tik bedar
biai ir nauji įstojauti 
mokės 
pagal 
o visi 
metus, 
miau;
pradžios visi pereis prie nau
jo mokėjimo.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
DETROIT, MICH.

LDSA 17 kp. susirinkimas įvyks 
rugpjūčio 2 d., 7:30 vakare, Drau
gijų svetainėj, po num. 3600 Vernor 
Highway. Nares dalyvaukite, . ne
paisykit jei ir šiltas būtų oras.

Sek r.
(177-178)

PER HAMBURGĄ
Mūs nesupanti laivai suteikia progą pa
togiai keliauti by kuriuo metų sezonu.
Į ABI PUSI, NEW YORKAS- 9.50 
KAUNAS, TREČIA KLASE Įdjl.
Savaitiniai _ išplaukimai. Patogus geležinkeliais 

susisiekimai iš Hamburgo. Informacijų 
kreipkitės j vietinius agentus

HAMBURG-AMERICAN LINE
_ 39 BROADWAY, NEW YORK

nariai 
iki naujų metų mažiau, 
suvažiavimo nutarimą, 
kiti nariai baigs šiuos 
mokėdami kaip ir pir- 
ir tik nuo 1934 metų

DETROIT, MICH.
Liepos 31 d. pirmadienį, 7:30 vai. 

vakare Draugijų svetainėj, 3600 Ver
nor, ous Detroito Darbin. Org. Sąry
šio susirinkimas. Visi delegatai pri
būki!;, yra svarbių reikalu.

‘ (176-177)

GRAND RAPIDS, MICH.
ALDLD 66 kp. susirinkimas įvyks 

pirmadienį, liepos 31 d. Liet. S. ir 
Dūk. Draugijos svetainėj, 1057 Ha
milton Ave. Visi nariai ateikite, tu
rim svarbių reikalų ir gausite antrąDraugai pasiskirstė, kas iš rį

kuopai knygą už šiuos metus vardu “Spalis” 
ir kurio dar neužsimokėjote, ateiki-

kurių narių išrinks

LfTUVĮIM
šiasdešimts augštų New Yorkas—po tavo duokles. _ užsimok5ti ir naujų narių atsi.

Pranešta, kad Aido Choras veskite. Sekr., A. S.
! ' (176-177)

kojų (vidutinis New Yorko augštis yra 10
• VA UVAj AIVA V AAXC4A U VA V į VA W A .M. X V VV v u- \ v

- geriausias “betas?’ (laižyba), tai organizuo-1 augštų) skęsta migloje gatvių ūžimo ir dū- 
< ti sindikatą nuvertimui Sovietų valdžios. ^ale tavęs stovi kiti dangarėziai, pir- 

O dar geriau, tai organizavimas korpora- miOT broliai, tarsi komanduoją didybę ir 
ei jos, kurios tiksiąs būtų įrodinėti, kad šio ! brutalę grožę.

Žmogus , bestovintis viršuje 
State budinko, yra nežmoniškos grožės ir 
nepalyginamoj New Yorko didybės lygu
moj.

Bet kuomet jisai vaikščioja New Yorko 
gatvėmis arba važiuoja automobiliuje—ele- 
veiteriu, požeminiu traukiniu, tai New Yor- 
kas yra pasibaisėtinas miestas. Gal būt, 
baisiausias miestas pasaulyje, kuomet į jį 
žmogus žiūrės iš Park Ave. arba Bowery. 
Miestas, paskendęs elektrikinėse šviesose, 
iškabose. Gatvės nevalios, nunuogintos, be

krizio priežastis’yra Sovietų “dumpingas " 
(importas), bolševikų propaganda ir kons
piracija. Mes galime lengvai surasti to
kius konspiratorius. Į bile vieną šių suma
nymų aš pats nesigailėčia įvesdinti porą 
milionų dolerių. Aš užtikrinu didelius pel
nus į šešis mėnesius laiko. Jūs atmenate 
Floridos gerlaikį 1926 metais? Jūs turite 
gerai žinoti, kad šitas gerlaikis buvo at
ėjęs su automobiliais. Dabartinis Ameri
kos “kursas”—automobiliai. Bet pama
nykite,—biznio vienybė prieš bolševizmą! i v » v., ,
Tai kad skelbimu, garsinimu ir visokiu •za me(^ziU; Miestas, persikeitęs i žibalo 
baubų Į pečių,—suodinas ir troškus. 1 ai įdūkęs,

Kartą viename mano veikalų aš panau-1 incemento, geležies, akmens, plieno 
do jau įsivaizdavimą. Bet čia, New Yorke,1 mies^as, žiūrintis į beribę erdvę. Čia nega-

| Įima gyventi, kaip kad negalima pervažiuoti 
su automobilium miesto gatvėmis, kuriose j 
vienas ant kito lipa automobiliai.

(Daugiau bus)

AAA/JV.VA JU. - ■ .AAAAA, V V VAU,

tas įsivaizdavimas sukėlė naują sensaciją 
^lodos, kad simbolizuoti New Yorką ir vi
są Ameriką, aš rašiau tame veikale:

—Iš senovės griuvėsių archeologui kar-

busti važiuos į Literatūros 
Draugijos Antro Apskričio 
spaudos pikniką, rugpjūčio 6 
d., Cranford, N. J. Nariai tu
ri raginti ir visus kitus daly- 

Empire vauti spaudos piknike.
Desėtkas draugų pasiėmė 

dėžutes parinkti aukų nuken- 
tėjusiems nuo Vokietijos fašiz
mo ir tenaitinių darbininkų 
kovai prieš jį.

Paremti Brooklyno jaunuo
lių mokyklą kuopą iš iždo pa
aukojo $1.50; taip pat parink
ta aukų iš susirinkusių drau
gų. Dolerį davė drg. Vini- 
kaitis; pusę dolerio’Depsas ir 
po 25 centus: D. M. šoloms- 
kas, Grybas, A. Bimba, Dauk
ša, Tauras. Su smulkiais, tuo 
būdu, susidaro $4.50 jaunuo
lių mokyklos paramai.

Kor.

PATERSON, N. J.
Prieškarinės demonstracijos rug

pjūčio (August) 1 dieną, 7:00 vai. 
vakar? ant Mill ir Grand St. Lietu
viai darbininkai dalyvaukite šioje 
demonstracijoje.

Prisirengimo Komitetas.
(177-178)

GERIAUSIA DUONA
BSCHOLES BAKING 
'U 10 SCH0LE5 5TR. BROOKLYN, N.Y.

i .

10 Scholes St., Brooklyn, N. Y

LENGVAI PRIEINAMA 
PROGA

Pajieškau partnerio į pelningą 
real beer biznį. .Gražus daržas, po 
lapuotais medžiais stalai, kur pa
tarnaujama užkandžiai geru alum. 
Greit reikalingas pusininkas, priim
siu už gana lengvą įnešimą tą, ku-. . -
ris greit atsišauks. Turiu du biz- 1 kitus miestus, 
niu tai vienam sunku apsidirbti. Į Tel.: Stagg 9645 
Kreipkitės po No. 131 North 4th 
St., Brooklyn, N. Y. Antras biz
nis po No. 148 Grattan’ St., Brook
lyn, N. Y.

KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR 
VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS

Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mū
sų duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną val
gydami sutaupysite pinigų, nes nesirgsite; tai nereikės išmo
kėti gydytojui.

Duoną pristatome į visas dalis—Brooklyn© ir apielinkės, 
kaip į krautuves taip ir į pavienius namus, taipgi siunčiam ir

Sav. V. LUKOŠEVIČIUS

(176-181) čia

Phone, EVergreen 8-9130

CAMBRIGE, MASS. ’
ALDLD 8 kp. rengia šokius 29 1 

liepos (July), 1933, subatos vakare,

DETROITO LIETUVIŲJDARBININKŲ APTIEKA 
rant asi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus daug 

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

8701 JOS. CAMPAU AVE. DETROIT M,ICH.

Ignition Specialist
>

į VIETINES ŽINIOS
1 I Demonstracijas Prieš Karą! ikarsivius bteimąjafskerdynei.
'J* ____ X* ” J Tuo tarpu 17 milionų bedar-1

I

NT
__  tarpu 17 milionų bedar

bių žalyje kenčia didžiausią 
vargą, grumojami bado mir
ties, kuomet kapitalistų val
džia nori iš krizio išeiti vien 
tik .darbininkų lėšomis ir ka
ru. Todėl II Distrikto lietu- ■ 
vių Kom Frakcija šaukia de
monstruoti prieš karą, už So
vietų Sąjungos Lapgynimą ir 
reikalauti, kad vigi karui ski
riami pinigai būtų tuoj aus per
duoti bedarbių šelpimui:

“Reikalaukime, kad kiekvie
nas bedarbis gautų $10.00 sa
vaitei pašalpos ir kiekvienam 
jbūtų mokama viršuj nurody-; 
Ita pašalpa iš valdžios iždo ir , 
j kapitalistų pelnų.

Gyvenimo produktai neiš- j 
. pasakytai greitai brangsta : i 
pienas, duona, mėsa, daržo
vės, ir viskas, gi tuom kartu ir 
dirbančių darbininkų algos 
mažėja. Dolerio infliacija į 
stumia darbininkiją į bado 
padėtį.

Kovon prieš Roosevelto Na
cionalinį Industrinį Atbudavo- 

jkiems orlaiviams. >0 jau pir- jimo Planą, kuris darbininkijai 
miau buvo paskirta karo spė- reiškia vergiją! 
koms tvirtinti $800,000,000.
Roosevelto sutraukimas ' 300,- mus, už algų pakėlimą ir ge- 
000 jaunuolių į verstinų darbų resnes darbo sąlygas! 
stovyklas yra rengimas jų į

* (Tąsa iš 6-to pusi.)
P a s a u 1 iniai imperialistai 

ruošia naują'kaią už pasaulio; 
rinkų persidalinimą. Dar nie
kados pirmiau istorijoje taijk 
įdūkusiai nesirengė prie karo,“ 
kaip dabar rengiasi: nauji ka
ro laivai, tankai, orlaiviai, ka-

• nuolės, kulkasvaidžiai, nuo
dingi gazai ir kiti žudymų

* įrankiai gaminami dienomis ir 
naktimis. Tik kąro industrija 
nežino krizio!

Bet gręsiančio naujo karo 
baisenybės ir . pražūtis būtų I 
dar neapsakomai didesnės, ne
gu pereitojo; o į ką darbinin
kai ypač turi atsižvelgti, tai 
kad visi kariški prisirengimai, 
yra daromi pirmučiausiai su ta 
minčia, kad užpult ir išskerst 

^Sovietų Sąjungą.,
Jungtinės Valstijos paskyrė 

$288.000,000 statymui karo 
laivų, $53,000,000 patobulini
mui armijos ir jos pabūklų ir 

< $9,.362,000 naujiems kariš-

Kovon prieš algų kapoji-

Kovon už tuojautinę bedar-

biams pagelbą ir darbininkų 
draudimą!

Darbininkai, jungkime savo 
eiles kov.aj prieš bado ir var
go padėtį!

Visi ijr visos į 1 d- rugpjūčio 
demonstracijas!”

Philadelphia 
ROUND TRIP S3°°

ONE WAY $2.00 
Expresai eina kas valandą 

BALTIMORE _____________ $4.00
WASHINGTON ___________ 5.00
BOSTON ________________ 2.00
RICHMOND ______________ 6.25
PITTSBURGH ___________ 6.25
DETROIT ________________ 11.75
CLEVELAND _____________ 9.00
CHICAGO ________________ 13.75

RATES FOR ROUND TRIPS 
GREATLY REDUCED

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

PHILADELPHIA, PA.
Sovietų Mineralinių 

Vandenų

NARZAN IR BORJOM
Dabar galima gauti pas į

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

šies kenuotos žuvys.

„ . I •• ’

WIF AUTO REPAIRS
TRUCKS AND PLEASURE CARS REPAIRED

Patenkinančiai ir už prieinamą kainą sutaiso automobi
lius. Speciališkai gerai atlieka sekamus darbus.

Prieškarines Demonstracijos
Tarptautine Kovų Diena Prieš Alkį ir Karą

Newark, N. J., Utarninke, 1-mą d. Rugp. (August)
MILITARY PARK, PRADŽIA 6 VAL VAKARE

Bayonne, N. J., Utarninke, 1-mą d. Rugp. (Augusi)
Atvirame Ore, 23rd St. ir kampas Avenue C 

Pradžia 8-tą vai. vakare. Bus geri kalbėtojai
------m_M—IUI     M—      «il m—»■-—»«—rni i.»-

Detroit, Mich., Utarninke, 1-mą d. Rugp. (August)
Demonstracija ir prakalbos su muzikale 

programa prasidės 6-tą vai. vakare
Eastsidėje, Terriau Parke ir Westsideje Clark Parke 

atsibus programa ir prakalbos. Demonstracija trauks 
į Grand Circus Park 7 vai. vakare, Grand Circus Parke 
prakalbos bus 8-tą vąl. vakare.

>

< >

Mūšy Specializacija yra Moksliškas 
Ištyrimas Akių Pritaikymui Akiniu 

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 30 metų kaip laikomės šioj vietoj.

PATARNAUJA 3 
DAKTARAI:

(

^r^rrtrirtrrr<~r,\'rrrrrrrrr/'rrri'r~frrri'Y.t''/::n77rrt'r/'rri'J''i'.rrmrrrrrr<rr'rrrri'i<ri'rr'nrHl-/rri,':‘frr^^r'rA:

Welding-Straightening-Body Work-Duco Spraying.
All Work Guaranteed. Towing Day and Night

5-11 COOK STREET, BROOKLYN, N. Y.
Near Manhattan Avenue

<b

>

•V

<t>

<f>

<i>

<♦>
Mes

<♦>

<f>

<!>

Dr. Anthony Stenger
Dr. Fred E. Burnham
Dr. Theodore Conklin

Ofiso valandos: nuo 9 vai.
Penktadienį iki 5 valandai vakar

iš lyto iki 9 vai. vakare.

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

<♦>

<f>

<!>

<♦>

<♦>

JUOZAS KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborius

Pennsylvania ir New 
Jersey Valstijose

Užtikrinu, kad mano pa
tarnavimas busatatinka- 
minusias ir už prieinamą 
kainą. Nuliūdimo valan
doje, prašau kreiptis prie 
manęs sekančiu antrašu:
1439 South 2nd Street, 

PHILADELPHIA, PA.
Telefonai: Bell—Oregon 5136 

Keystone—Main 1417



I DEMONSTRACIJAS PRIEŠ KARA!
O
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ATSIDARĖ BEER GARDEN

rt>

<< >

(176-178) ;
O

IŠRANDAVO.JIMAl L~~

Sekančių Stočių

Brooklyne
PARDAVIMAI

New Yorke

Šiuomi 
riams,

<J>
< )

< > 
d>
<>

<1>

< >

strėlų-vily-
Bet tai

Paimt T. 
gelžkelio

Zerega
išlipt ir

tys 
gini

leistą lapelį šaukdama į prieš
karines demonstracijas rugpj. 
1, be kitko, primena, kokią 
pragaištį padarė pereitas pa
saulinis karas:

512 Marion St., kampas Broadway 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel.: Glenmore 5-9467

PARSIDUODA saldainių krautuvė, 
| lietuviais apgyventoje vietoje, tu
rime staką iš saldainių, rūkomų ir 

. kitokiu daiktų, kasdien reikalingų. 
I Tik viena tos rūšies krautuve visa- 
Į me bloke. Parduodu todėl, kad vie- 
i na moteriškė negaliu tinkamai vesti 
i to biznio Kaina gana žema. Yra 
ir gyvenimui kambariai ant vietos. 
145 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.

(177-185)
restaurantas lietu- 

ir kitų tautų apgy- 
prie Republic teatro, 
gerą pragyvenimą.

čia irgi bus galima linksmai 
praleisti laiką.

PARSIDUODA
viais, rusais 

ventoie vietoje, 
Galima daryti 
Kreipkitės tuojau. šiuo antrašu: 475 
Grand St., Brooklyn, N. Y.

(175-177)
PARSIDUODA 2 šeimynų medinis 

namas, visi modemiški įtaisymai, 
vienam karui garadžius, yra gražus 
kiemas, lotas 25 X 100, namas sta
tytas 1922 metais, dar 'visai naujas, 
arti prie mokyklų ir prie geros 
transportacijos. Kaina žema; kreip
kitės greitai:

ANDRIUS RABIKAUSKAS, 
6075 60th Avė., Maspeth, L. L, N. Y.

(173-178)

NEW YORK. — Buvusio i 
; gubernatoriaus Whit-

rASIHANDAVOJA 5 arba 6 bamba- LtUSVė GaUOama lint 
riai, ant pirmų ir ant antrų lubų, 

labai tykioje, tinkamoje poilsiui vie- j 
toje, randa gan žema, yra visi mo- Į 
derniški įtaisymai. 1383 Jefferson 
Ave., Brooklyn, N. Y.

(176-178)

Šeštas Puslapis šeštadienis, Liepos 29, 1933

Rugpjūčio 1 d., Ateinanti Antradienį, Demonstruokime ir 
Reikalaukime, kad Visi Ginklams Skiriami Pinigai Būtų 
Pervesti Bedarbių Šelpimui ir Social ei Apdraudai!
Tarptautinėje dienoje minių 

išstojimų prieš karą, rugpjū
čio 1 d., New Yorke bus vie
na iš pačių didžiausių demon
stracijų. Iš įvairių miesto da
lių pulkai darbininkų susiri
kiavę, su vėliavomis ir kovin
gais obalsiais, sumaršuos į 
Union Square, tarp 14 ir 17 
gatvių New Yorke, ir šioje 
aikštėje įvyks didysis bendras 
masiniu mitingas 5 vai. vaka
re.

Lietuviai darbininkai yra < 
šaukiami susirinkt į “Laisves”' 
svetainę 2:30 vai. Iš čia sy
kiu važiuosime į Tompkins 
Square, kur turime būti 3:30 
vai., o iš ten maršuosime į 
Union Square.

Krumbein prakalba ir tt. Jaunuolių mokyklos^studen- ( J. V. K. P. II Distrikto Lie-
Paremkime tą nepavaduoja-|tai, be to, patys yra sutaisę Į tuvių Frakcija, per savo iš-, 

mą revoliucinį spaudos orga
ną; skaitlingai dalyvaukime 
jo parengime.
. NUVAŽIAVIMAS: 
R. T. požeminio 
traukinį, važiuot iki 
Avė. stoties; paskui 
persėst į busą, kuris nuveš į 
pikniko parką. .

Sekmadienį Būkite 
“Daily Workerio” 

Piknike
NEW YORK. — šį sekma

dienį, liepos 30 d. “Daily 
Worker,” Kom. Partijos cent- 
ralinis organas, turi didelį iš 
važiavimą į Pleasant Bay 
Parką, Bronxe. Programa

Praleiskite su Jau
nuoliais Pirmadienio 
(Vakarą “L” Jarde

rengia nepaprastą 
pirmadienio vakare, 
d. “Laisvės“ jarde, 

sportų, vaizdelių ir 
vakaras: lošimas 
ir čekerių, ping-

BROOKLYN. — Jaunuolių 
Mokykla 
pramogą 
liepos 31 
Tai bus 
žaidimu

bus labai įvairi—dvi orkestros (šachmatų 
šokiams ir šiaip muzikai, dar- pong, patkavos mėtymas, kro- 
bininkiški vaidinimai, dainos, keto žaidimas ir 
darbininkų sportų varžytinės, čių mėtymas į cielių. 
distrikto organizatoriaus Chas. dar ne viskas. \ 
Krumbein prakalba ir tt.

Pas aulinis imperialistinis 
karas 1914-1918 metais pa- 
pulkdė pasaulį kraujuose. Jo 
sėkmėje, užmušta 12,996,571 
karo lauke, o milionai išmirė 
civilių gyventojų. 16,257,000 
sužeistų ir 5,669,000 pasiliko 
be kojų, be rankų ir kitaip 

: sukoneveiktų! Vien grynais 
pinigais karui išleista $186,- 
233,637,097. Sudeginta namų 
ir fabrikų už $84,510,000,000. 
Karo skolas ir jo naštą dar ir 
dabar darbininkai neša ant 
savo pečių 1

(Tąsa 5-tam puslapyj)

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

galite smagiai pasišokti ir linksmai 
laiką praleisti. Kviečia visus drau-J 
gus ir pažįstamus atsilankyti. Ska-/ 
nių užkandžių duodame už dyk 
Kiekvieną šeštadienį, gružus paren

 

gimai: grajys merginos muzikan/ės 
po vadovyste Marty Tu rūta, 
ga dykai. Antrašas. 131 <4th St.

Brooklyn, N. Y., tarpe Be/ry ir Bed- 1 

 

ford Ave. Savininkai Jo4in Jurevich 
ir Tuk;enė.

zan-

Mirtinai Užnuodytas 
Vanduo ir Duonos Li

kučiai Valgykloj?

įdomią programą, iš kurios' 
matysite jų talentus: bus per-( 
statyta darbininkiškas vaizde-1 
lis, “pifamidų statymas,’ 
uos, deklamacijos ir kit.

Įžanga veltui. Paremkite 
jaunuolių mokyklą savo atsi
lankymų; prisidėkite prie to valstijos 
darbo, lošdami čia tą vakarą 
įvairius “geimius,” tai yra pa- 

besilinksmindami ir sma- 
laiką praleisdami.

K. Z.

Generolas O’Ryan “Bendras” Smagus DNYDO Sąryšio ir 
dai- Kandidatas j Majorus Aido Choro Išvažiavimas 

Forest Parke Liepos 30 d

Teismu Patvarkymai Išmest 
40,000 Šeimynų per Mėnesi

Viename restorane ant 
Broadway, New Yorke, toile- 
te ūmiai mirė nuo patassium 
cyanide nuodų Henry Jellinek, 
automobilių taisymo biznie
rius. Beveik tuo pačiu sykiu 
toj valgykloj ant balkono mi
rė nuo tokių pat nuodų Lillian 
Rosonfeldienė. Spėjama, kad 
jeigu Jellinek ne pats nusi
nuodijo, tai kas kitas paliko 
biskelį nuodų stikle, iš kurio 
jis • vandens gėrė. O Rosen- 
feldienė, 50 metų moteris, mi
rė nuo duonos likučių, kurie 
buvę apibarstyti tais smar
kiausiais nuodais. , Ši turtinga 
moteriškė, turinti $45,000, bu
vo labai šykšti; gyveno skie
pe; rankiodavo maisto atma
tas iš dėžių gatvėse ir nuo startuoti ir į New Yorką atvežti

NEW YORK. — Bedarbių 
šelpimo biurų direktorė M. L. 
Gibbons sako, kad šiemet bir
žei#) mėnesį čia buvo per teis
mus išduota 40 tūkstančių pa
tvarkymų 
galinčias 
šeimynas, 
si d a rysią 
mu. Nes
susitarė neimti iš miesto duo
damų bedarbiam čekių apsi
mokėjimui už kambarius.

mano vadovaujami, įvairių 
į buržuazijos partijų politikie- 
• riai stato generolą J. F. 
j O’Ryaiią kaip savo bendrą 
(kandidatą į majorus prieš 
I Tammany Hali kandidatą 
i O’Brieną šio rudens rinkimuo- 
Ise. Iš generolo darbininkai 
negali nieko geresnio laukti, 
kaip iš dabartinių miesto val
džios grafterių. Kiekvienas 
susipratęs darbininkas bal
suos už Komunistų Partijos 
kandidatus.

Ateinantį nedėldienį, liepos 
30 d., bus Didžiojo New Yor- 
ko Darbininkiškų Organizaci
jų Sąryšio ir Aido Choro iš
važiavimas.

Atsilankyti kviečiame visus. 
Bus proga susitikti su drau
gais ir pažįstamais; bus įvai
rių' užkandžių ir gėrimų, ir 
programa.

Draugai, jūs piatote svarbą 
tokių organizacijų, kaip Aido 
Choras ir Sąryšis. Jeigu jūs 
neparemsite jų išvažiavimo, 
tai kas parems?

Aš kviečiu visus į išvažiavi
mą. Aš manau, kad galima 
sykį apleisti Coney Islandą ir 
paremti savo reikalus.

Programoje dalyvaus 
Choras, kuris linksmai 
nuos eilę darbininkiškų

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rūšiy Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerkonišku Stilium

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pabandykite !

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisves” Name

Brooklyn, N. Y.

136 Irving Ave. 
1538 Dekalb Ave.

i So. 4th and Havemeyer Sts- 
I Bedford Ave. and So. 5th St. 
187 ~ * *
223 
222 
135 
287 
350 
Marcy Ave. and Grand St. 
146 Union Avenue 
Metropolitan and Lorimer Sts. 
617 Grand Street 
Graham Ave. and Stagg St. 
Flushing Ave. and Broadway 
Hewes Street and Broadway 
Lorimer St. and Broadway 
180 Grand Street 
114 Union Avenue 
67 Hudson Avenue 
60 Hudson Avenue 
114 Bridge Street

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

JONAS STOKES 
FOTOGRAFAS 

pranešu savo kostume- 
kad perkėliau savo studiją 

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

Naujoj vietoj 
studija daug 
geriau įrengta, 
todėl paveikslai 
padaromi kuo- 
puikiausi.

STOKESJONAS

Sergančių Vyry ir Motery 
Chroniškos

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

Prašome Atsišaukti /

asm e-

a

156

Stamford e, Conn., tapo arės- BROOKLYN LABOR LYCEUM
lų valgyklose. O
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J. GARŠVA

gumynus.

RE1PK1TŪS L MUS, O MES

BROOKLYN. Mark etų 231 Bedford Avenue
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MIRTYS—LAIDOTUVĖS
B.M.

ryto

NOTARY 
PUBLIC

Ignat Varsen
J. Žaliauskas.
Prašome atsišaukti.

išinest iš namų ne
užsimokėti bedarbių

Liepos mėnesį pa- 
dar daugiau išmeti- 
didnamių savininkai

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

Jau senai “Laisvės’’ 
nėję guli laiškai šiem 
nim :

F. Antanow
Adomui Bačąuskui
Frank Dubickas (Dubois)'
Frank Ivanauskas
Paul Narbutas
A. Naudžius
Catherine Pranytis

MOLLYN’S BARBER SHOP
IR BEAUTY PARLOR

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

447 GRAND ST.
Prieš Republic Teatrą

Aido 
padai- 
dainų.

H. M.
P. S. Jeigu lytų, tai neuž

mirškite ateiti į “Laisvės“ sve
tainę ir pasišokti prie radio.

DR. ZI NS
110 East 16 ST. N. Y.
Tarp 4th Ave. ir Irving Place

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

Sekmadieniais 9 A. M. iki 4 P. M.DARBININKŲ ĮSTAIGA
Salės del. Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujau
siais įtaisymais. Keturios bo
bų alleys..

' KAINOS PRIEINAMOS
949-959 Willoughby Ave.

Tel., Stagg 3847
>

Jonas Kappen (Kepezens- 
kas), 57 m. amž., 141 Leonard 
St., mirė 27 d. liepos Crown 

Bu- Heights ligoninėj; bus palai
dotas liepos 31 d. šv. Jono

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau ūmias ir chroniškas vyrų ir 

moterų ligas kraujo ir odos
Padarau ištyrimus kraujo ir šlapumo

DR. MEER
W. 44th St. Room 302

New York, N. Y.
Valandos Priėmimo:

Ryto nuo 10 iki 1. Po pietų nuo 3 
iki 9 vai. vakaro

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

Kaip “Padidino” Vieną 
Dolerį iki 50 Dolerių
BRONX. — Pas kriaučių 

Harry Roseną, kuris turėjo 
banke $16,840, atėjo du pini
gų “padidintojai,” N. Sand
ler ir L. Friedman. Sakėsi, 
kad jie turį tokiu chemikalų.: 
užpylei jų ant dolerinės; pa-

IK:

to

Mylimas Svečias Pasmaugęs 
Turčių Dentistą

jaunuoliai E. F. Moran ir Joe 
Terasowich, kaipo dalyvavę 
pasmaugime turtingo 65 metii 
amžiaus dentisto E. W. Syllos, 
21 E. 90th St. Moran prisipa
žino padėjęs tame darbe tū
lam Kelly’ui, kurio dabar po
licija jieško. Kelly buvo su- LDS 50 Kp. Piknikas Liepas 
sidraugavęs su dentistu. Den- . «• . p i 
tįstas juom pasitikėjo, aštuo- vlllllUIl Idlhu,

nias dienas pas save laikė ir. Maspethe, N. Y. 
vaišino, kaip naują mylimą 
svečią, ir davė jam savo kam-; 
barių raktus, žmogžudystėje I

laikei .per tam tikrą laiką, ir dalyvavo dar ir ketvirtas vy- kuopa rengia pikniką 
pasidaro penkiasdešimt-dole-Į rūkas. . Pasmaugę i dentistą, 
ririė bumaška. į jie paskui išplėšė $1,000 ver-

Išsiėmė Rosenas iš banko jtės žiedą* ir tulus kitus bran- 
pfriigus dolerinėmis, ir duos! 
žulikams jąsias padidint. Jie | 
iiep5 Jurist pinigus j tam tik- p ] ng jnj Farmeriam 
ros fohmos rysulj, sulaistyda-1 y, 
irti bumaškas tuo skystymu ir llličStiniuOSG McirkctUOSC 
padavė Rosenui atgal; sako, ---------
dabar turi palaukt 24 vai
kol pinigai pasidarys 50 kar- jkomisioniėrius J. F. Ryan no
tų didesni. Bet ryšulys tik rėjo pakelt iki $10 metinį mo- 
atrodė tas pat!, o buvo visai kęsti už naudojimą vietos 
kitas. IWallabout Markete kiekvie-

Ant rytojaus atidarė Rose- natri -fell atvežančiam savo 
pas ryšulį, nagi, žiūri, kad tik į produktus farmeriui ir iki $5 tai 
išviso šešios dolerinės ant vir- į kiekvienam farmerio ,padėjė- 
šaus, d visi kiti “pinigai“ taijjui. 
tik sukarpyta paprasta popje- 
ra. .Ryšulys su tikrais pipi
rais dingęs.

Prigavikai tapo susekti 
areštuoti.

kuris 
įvyks 29 d. liepos, šia subatą, 
Clinton Parke, Maspeth, N. Y. 
'Įžanga 40 centų.

Gerbiami LDS nariai ir sim- • ’ 1 • ■patikai, mes nuoširdžiai kvie
čiame jus kuo skaitlingiausiai 
atsilankyti į mūsų pikniką.

šokiams grieš puiki orkes
trą. Bus smagu pasišokti erd
vingoj salėj. Ypač jaunuoliai 
turės progą gerai pasilinks
minti.

Telephone, Evergreen 6-5310

Graborius (Undertaker)
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių; parsamdo aū- 

( tomobilius ir kerietas veselijoms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimams.

BROOKLYN, N. Y

Telephone Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoji! tin

kamai ir už prieinamą kainą 
Parsamdau automobilius vestu

vėm,
kiem
402

A.r<.v-. 
» >'■» 1 V

Pranešame, kad mūsų kainos yia 
žymiai nupigintos ant visko.

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

Permanent waves nuo $5.00 iki 
$9.00. Patarnavimas naujausios 
mados, 1933 metų.

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

Mūsų darbas yra artistiškas.

Mirė Benamis Ligonis
NEW YORK. — Ant

T. požeminio gelžkelio laiptų 
prie 34th St. mirė nuo plau
čių .įdegimo bedarbis Luigi 
Rone, 42 metų amžiaus, 
vo benamis.

Kadangi dabar eina vajus 
verbavimui jaunuolių į LDS,

i šiame piknike mūsų kuo- 
_ . pos organizatoriai darbuosis

Long Islando farmeriai gauti kuo daugiausiai jaunuo
lių į mūsų organizaciją.

. NURODYMAS: Į pikniką 
važiuojant, paimkite Grand 
St. arba Flushing Ave. gatve- 
karį, važiuojantį linktii Mas- 
petho; išlipkite ant Rust St., 
Maspethe. Eikite Rust St. iki 
Bėtts St.; ir ten rasite parką.

Rengėjai.

kreipėsi prieš tai į teismą. 
Brdoklyno augščiaųsias teis
mas patvarkė, kad galima imti 
tik po $2 per metus iš farme- 
rio ir po $1.25 iš jo pagelbi- 
ninko. ••

kapinėse. Laidojimo, apeigo
mis rūpinasi graborius Ballas 
(Bielauskas).

Evergreen' 7-1643Evergreen 7-8738

Lietuviai Meisteriai-Budavotojai
ALEX & URBAITĖS

GENERAL CONTRACTORS
Carpentry, Painting 

Art Decorating
Pertaisome senus namus ir būda

vo jame naujus. Perbudavojame fron- 
tus, sudedame duris ir įdedame sie
tus (screens) j duris, langus ir j 
porčius Dengiame stogus visokiems 
.namams ■ j' 'J U ? , 
51 Meserole Street ;
Brooklyn, N. Y.

188 South 3rd Street
Brooklyn, N. Y.

Ligos Gydomos 
šiandien ateiki

te delei savo svei
katos ištyrimo, o 
jums bus išaiškin
ta, kaip jūs f loši
kai stovite.

Odos Nušašėji- 
mai, Nervų Ligos, 
Abel nas Silpnu
mas, Skilvio Žar
nų ir Mėšlažar- 
nės Ligos, Nervų

įdegimas bei Reumatiški Nesveiku
mai.

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

X-Spinduliai, Kraujo ištyrimai, la
boratoriniai Tyrimai, Serumų bei 
Čiopų Įšmirkštimai.

Prieinama Kaina 
Sąlygos pagal jūsų išgalę 

Ištyrimas ir Patarimas Veltui 
KALBAM LIETUVIŠKAI

TEL. STAGG 
2-5043

MATHEW P. SALLAS
(BIEL6U5KAS)
G R A BŪRIUS

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

•
MŪSŲ. IŠTAIGA ATLIEKA. SEKANČIUS DARBUS: 

MIRUSIUS PAFVEŽAM IŠ VISŲ ŠALIŲ, IR IŠ ČIA 
PAS1UNČ1AM (. KUR KAM REIKIA. TURIM PRIVATlŠKĄ 
PIRMĄJA! PAGALBAI AMBULANSINĮ AUTOMOBILIŲ, 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI L LIGONINĘ IR 
PARVEŽTI. TURIM MOTERĮ. MIRUSIOMS MOTERIMS 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM' GRAZJA, VIETĄ. SAVO' 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

VISAIS TAIS REIKALAIS K
KUOGERIAUSIAI PATARNAUS1M.

MUSŲ RAŠTINE ATDARA DIENĄ. IR NAKTL MŪSŲ. 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.

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

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

arti Grand Street
Telefonas Evergreen 6-3959

Ofiso valandos nuo 1
nuo 6

NEDALIOMIS 
Nuo 10 iki 12 vai. ii

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

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 28rd fit.




