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Darbininkas J. D. rašo: “Jūs 
dedate naują pamatą darbinin
kų judėjimui, organizuodami 
mūsų jaunuolius. Jūs mobili
zuojate naują armiją kovai | 
prieš 'kapitalą. Ta armija tu- Gavo Medalį, Bet Neturi 
rėš užimti mūsų vieta. Tai yra , n t • f • n J i* 
be galo svarbus darbas. Rug- D^rbo ii TlIH BnCldlltl 
pjūčio 13 d. Worcester piknike 

:■ jaunuolių pasirodymas buvo la
bai gražus.
džios gražaus darbo.” į ris pakvietė Vincente Es-

Draugas toliau rašo, kad ir quoda, bedarbį darbininką, 
jis savo kolonijoj griebsis už; atVykti ir pasiimti valdžios 
darbo organizuoti jaunuolius. | dalį už d Jaike tarna. 
Taip turėtų daryti musų drau- 4 v
gai ir draugės visose kolonijose. 
Atminkite, kad jaunuoliai vieni 
nepajėgs susiorganizuoti. Bent 
jąu pradžią darbo turi padaryti 
suaugę draugai ir suaugusių 
darbininkų organizacijos.
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STREIKAS LIETUVIU BAŽNYČIOJE 'g“ * SOV|ETV SĄJUNGOJE JAU PRASIDĖJO
Mexico city. — Mek- į Prasidėjo Kova Tarpe Kunigo ir Vargamistros už Algą;

Tai vaisiai pra- sįkos valdžios karo ministe- i

Dienraščio “Vilnies” admini
stracija pradėjo vajų už sukė
limą pinigų del nupirkimo po- 
pieros viso vagono. Reikėsią 
apie pusantro tūkstančio dole
rių. Rytinių valstijų draugai 
ir draugės, remdami dienraštį 
“Laisvę”, turėtų nepamiršti ir 
“Vilhies”. Padėkime drau
gams sukelti popieros fondą ir 
užtikrinti dienraščio pasilaiky- 
mą.

Komunistų Partijos italų 
frakcija išleidžia savaitinį laik
raštį “L’Unita Operaia” (Dar
bininkų Vienybė). Mūsų drau
gai italai užsimojo savo laikraš-

JAVU NUĖMIMO SEZONAS; MIESTU
~------ _„.r, ----- __ -------  — Pasirodo, kad vakarinėj rriiirniT Till m
Parapijonai Kenčia Vargą, o Kunigas Gyvena Dideliuose Pennsylvanijoj tūkstančiai D/ĮRK y ALSI lEČIAM
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Kaskaziuose.

vimo armijoj. Tas vargšas 
su žmona-ir dviem vaikais 
pėsčias ėjo 265 mylias, kol 
pasiekė Mexico City. Čia 
jis gavo sidabrinį medalį, 
bet ne darbą. Žmogus su 
šeimyna badauja.

Motina Nunuodijo Savo 
Sūnų ir Dukterį

CHELSEA, V t.— Frank- 
lin Fiskienė nunuodijo savo 
sūnų 13 metų ir dukterį 4 
metų. Pati bandė nusinuo
dyti, bet tapo išgelbėta. 
Prie tos baisios desperacijos 
ją privedė skurdas. Vyras 
vaikštinėjo be darbo, šeimy
noj viešpatavo badas.

YOUNGSTOWN, O. — 
Čia randasi švento Pranciš
kaus bažnyčia ir parapija. 
Klebonauja kunigas Shleig- 
man. Tai tas pats didvyris, 
kuris anais metais apsiėmė 
stoti į debatus su J. (Jašiū
nų, bet paskui išsigando ir 
nepasirodė.

Šioj bažnyčioj vargoninin
kavo J. Sabaliauskas. Sako
si daug dirbęs del kunigo 
naudos, sutvėrė bažnytinį 
chorą, kad tik daugiau pa
sekėjų sutraukti pas kuni
gėlį. Bet už tą gerą triūsą 
kunigas x nusprendė Saba
liauskui algos nemokėti. To 
pasekmėj v a r g o n i ninkas 
sustreikavo ir sako, kad sa
vo algos reikalą pavedęs į 
kolektoriaus rankas.

i i mainierių t e b e s treikuoja.
~ ~ badž^pn^bu^j^itapo I Sovietą Valdžia Visais Būdais Padeda Valstiečiams; Vyki-
rapijonai ištaisėme po baž- suorganizuotas Main ierių 
nyčia skiepą del biznio, ren- Šelpimo Komitetas.. Jo pir- 
giame įvairias vakaruškas, uiininko pareigas eina gar- 
kazyrių partels ir kitokius'sus radikalas rašytojas I _____ ___ _ ___

Sherwood Anderson. Adre-! į0 kampų pranešama, kad 
sas toks: Miners Relief.šiemet derlius, kaip vasaro- 
Committee, 149 Washington, jaus. tain rudu ir žieminiu 
Place, Pittsburgh, Pa.

nis eina visais garais. Pa

šelpimo Komitetas. Jo pir-

tį paversti dienraščiu nuo lap- j * 
kričio 1-mos dienos. Tai didelis j 
žingsnis pirmyn.

Reikia pabrėžti, kad Komuni
stų Partijos veikimas tarpe ita
lų darbininkų pradėjo smarkiai 
plėtotis. Labai daug įsisteigė 
darbininkiškų kliubų komunis
tų vadovybėje. Draugai mano, 
kad laikas eiti prie steigimo 
dienraščio, nes savaitraščiu ne
begalima patenkinti 
komunistinio judėjimo

IDA Reikalavimo Te
legrama Rooseveltui

' ’T. * z 
Tarptautinis Darbininkų

nyčia skiepą del biznio, ren- 
o---- — .
kazyrių partels 
biznius, bet pinigų kaip nė
ra, taip nėra. Viską savų 
kaštais padarome, superka- 
me ir sunešame ir patys su
ėję superkame. Kunigas gi 
važinėja puikiausiu automo
biliu, kur ir , pas ką, tai 
mums parapijonams žinoti 
uždrausta. Savo pakajus 
apsitvėrė gražia tvorele, 
dailiai apdabino. Mat, čia 
gyvena dievo tarnas! O jūs 
parapijonai ateikite į kuni
go pusdvarėlį, palikite savo ti. Kasyklos tedirba po dvi talkon, 
pinigus ir alkani žiūrėkite 
į dausas., Tegul jūsų šeimy
nos badauja, kas kunigui 
galvoj. Jis gyvena dangiš-

Rugpjūčio 13 d. suėjom Ūkuose raskažiųose.
bažnyčią. Kunigas piktas, Laikas ir į labai laikas 
mišias laiko tylėdamas, var-' mums darbininkams pasi- 
gonai nedūduoja, chotas ne
gieda, visų veidai nubludę.

Kame priežastis, kad ku
nigas neišipoką algos, A tai 
nežinia*. Jdk bažnyčioj biz- 
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liuosuoti iš tos tamsybės. 
Laikas pamatyti tekančią 
saulę teisybės.’ Gana fanta
zijų, gana burtų ! ■

K-zis.

augančio 
reikalus.

Apsigynimas pasiuntė rei- > 
kalavimą prezidentui Roo- . 
seveltui, kad jis apsaugotų 
tris negrus darbininkus, ku
rie randasi Tuscaloosa kalė-

užsimojo 
streikus.

ŽINIOS IŠ STREIKU KOVOS LAUKO
Philadelphia, Pa. — Sun, 435 darbininkės išėjo į strei- 

jime, kuriems irgi grūmoja Ship and Dry Dock kompa-1 ką. Reikalauja algų pakėli- 
linčas. ' 
kalauja, kad teisėjas Henry1 darbą.
B. Foster ir šerifas Shamb-1 $24.80 į savaitę ir dirbdavo 
lin būtų suareštuoti ir ap-' 55 valandas. Kuomet “Ne
kaltinti suorganizavime lin- RA” įvedė 8 valandų darbą, 
čo prieš du jaunuoliu, kurie 
tapo nulinčiuoti.

Taip pat TDA rei- ■ nijos darbininkai sugrįžo į 
u.—J u„ Pirmiau gaudavo

; mo. Jos atmetė Amerikos 
Darbo Federacijos vadovy
bę ir organizuoja savo ne
priklausomą uniją.

darbininkams pradėjo mo
kėt tik $20.80. Dąrbininkai 
sustreikavo ir reikalavo se
nos algų skalės. Valdžios 
agentas įsimaišė, ' pakėlė 
darbininkams po dolerį ir 
sugrąžino į darbą. Darbi
ninkai taip pat priversti 
priklausyti prie kompanic- 
nos unijos.

Buffalo, N. Y.—Wickwire 
Spencer Steeb kompąnįjos 

gali ‘ilikyti.“Koresponden- darbininkai išėjo į

Ford Darbininkai Alpsta 
Nuo Nuovargio

“Daily Workerio” kores-

Roosevelto “NRA” 
išnaikinti Amerikoje 
Amerikos Darbo Federacijos 
biurokratai taip pat prižadėjo 
“daugiau nebegriešyti,” tai yra, 
nevesti darbininkus į streiką. 
Jie sutinka visus Federacijos 
narių interesus pavesti Roose
velto valdžios globon.

Bet streikai eina. Dabar 
New Yorke išėjo į kovą suknia- 
siuviai. Tiesa, senoji unija su t 
ponais socialistais vadovybėje 
tik eilinių narių verčiama nuta-* 
rė streikuoti. Jos vadai dar
buojasi su Roosevelto valdžios:
agentais. / ; pondentas rašo iš Chester,

Bet sukniasiuvių tarpe veikia i Pa., Ford dirbtuvės, kur 
nauja, revoliucinė unija—Ada-;jvesta tokia baisi skubinimo 
tos Amatų Darbininkų Industri- sjsįema Įęa(j darbininkai ne- 
ne Unija. Jinai turi kelioliką ’
tūkstančių pasekėjų. Ji išėjo į. k - - .
streiką su tuo tikslu, kad bosus • tas nurodo, kad nesenai per 
priverst išpildyt darbininkų rei-' vieną dieną nuo nuovargio 
kalavimūs. Todėl streiką su- apalpo 94 darbininkai. Jie 

tapo atgaivinti pagęlba šal- . ..
to vandens! ir iledb,' : ( ) I šimtai Eaton Axle komp^ni;

kalavimūs.
laužyti bus nelengva.'

streiką už algų, pakęlimą. 
Reikalauja nuo $4 iki $5 už 
8 valandas darbo,

Cleveland, O. — Keturi

narni Gyvenimai! Obalsiai, kad Kiekvienas Kolektyvietis 
Turi Turėt Nuosavą Karvę ir Kad Turi Būt Pasiturintis.

radikalas rašytojas I MASKVA.—Iš visų kraš-

Mainieriams Moka
Badavimo Algas kos.

į jaus, taip rugių ir žieminių 
j kviečių, nepaprastai geras. 
; Prasidėjo javų nuėmimo se- 
' zonas. Sufriobilizuotos visos 1
kolektyvų ir valstiečių spė- 

Miestų darbininkai 
skubinasi valstiečiams pa- 
gelbon, kad laiku nuėmus 
javus ir išvengus nuostolių. 
Iš didmiesčių tūkstahęiai

PITTSBURGH, Pa.Sugrį- 
žę į darbą kai kurių Frick 
kompanijos kasyklų mainie- 
riai gavo skaudžiai nusivil-; liuosnorių eina valstiečiams

dienas į savaitę. Mainieriai | Sovietų valdžia paskyrė 
tegauna po $6.98 už dvi die- i 35,000,000 rublių supirkimui 
nas darbo. Iš to turi pra-|teliukų iš tų kolektyvų, kū
gy venti visą savaitę. Ku-! rie auklėja gyvulius ir už- 
rie turi šeimynas, tiems ne-; siima pieno gaminimu. Bus 
galima net pusbadžiai pra-1 supirkta vienas milionas te-
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gyventi.

Fruktą Rinkėjų Streikas

liukų ir atiduoda biednes- 
nių kolektyvų valstiečiams 
su ta išlyga, kad tik už me-
--------- —-------------------—

tų laiko jie atsimokės. ’Tai 
didelė parama valstiečiams. 
Nesenai savo prakalboje 
drg. Stalinas pasakė, kad 
Sovietų valdžia dės visas pa
stangas, idant kiekvienas 
kolektyvietis turėtų nuosa
vą karvę. Dabar tas obalsis \ 
praktikoj pravedamas gyve
niman. \

Labai daug kolektyvų jau 
išpildė jiems nuskirtą kvo
tą del pristatymo grūdų 
miestams. Tie kolektyvai 
dabar likusius grūdus dali
nasi tarpe savęs. Kadangi 
kvotos buvo žemos, o der
lius labai geras, tai valstie
čiai šiemet stovi labai ge
rai. Vykinamas kitas So
vietų obalsis, kad kiekvięnas 
kolektyvietis turi būt pasi
turintis.

I 4-* * 1 • • Į J i ROOSEVELTO VALDŽIA ATSIUNTĖ AGENTĄ 
LAUŽYMUI metalo darbininku STREIKO—Jau streikuoja apie ketu

ri ! r
jSą^ininlčaį' susirūpinę, nes 
daugybė f rūktų turės supū
ti, jeigu nurinkimas bus už
vilktas. Valdžia: taip pat 
nutarė ateiti savininkams 
pagelbon ir padėt streiką 
sulaužyti.

Trys Žmonės Nužudyta
GRUNDY, Va. — Rugpj.Rooseveltas Pats Duo- j 16 ant kelio automobiliuje 

rasta trys vyrai negyvi, nu
žudyti. Kas juos nušovė, 
nežinia. Suareštuota tūla 
moteriškė, kuri sdkos buvus 
mašinoje, kuomet kažin kas 
tuos vyrus nušovė.

siąs Plienui ir Angliai 
Kodeksą

ST. LOUIS, Mo.—“NRA” 
administracija prisiuntė čio
nai tūlą Rogers, kad sulau
žyti Lewin Metai kompani
jos darbininkų streiką. 
Streikuoja trys šimtai dar
bininkų. Daugiausia juod- 
veidžiai. Streikas plečiasi
po kitas dirbtuves. Todėl “ardymą ramybės.

Roosevelto valdžia nori už
gniaužti.

Kelios dienos atgal buvo 
suareštavę du unijos orga
nizatorių ir kaltino “sulau
žyme NRA”. Bet valdžia 
pamatė, kad tai bus diskre
ditavimas paties NRA, tuo 
būdu kaltinimą permaine į 

r,

SOVIETU PREKYBOS BALANSAS PRIELANKUS

Sukniasiuvių streikai) jau at- į j, į t'
siųstas Roosevelto agentas var- Sovietą Automobilią-Trakto- 
du Whalen. Tai tas pats šutvė-: • pramftn2 
rimas, kuris kadaise buvo New .11*!
Yorko policijos komisionierium ! --------- 1
ir pasižymėjo skaldymu darbi-1 MASKVA. -— Visi Sovie- 
ninkams galvų ir ardymu dar- tų Sąjungos automobilių ir 
bininkų susirinkimų. Dabar ši- į traktorių prambnės fabrikai 
tas žmogus virto Roosevelto pa-; KonAO m5noo-in nrA.
siuntiniu sutaikyti sukniasiu- 
vius su bosais.

Rooseveltas su savo “NRA” 
(Nacionaliu Atstatymo Aktu) 
neišnaikins streikų. Karo metu 
prezidentas Wilson su Gomper- 
su irgi susitarė užgniaužti strei
kus. Bet jų planai neišdegė. 
Darbininkai streikavo ir gynėsi 
nuo bosų dirbtuvėse.

išpildė liepos mėnesio pro
gramą su kaupu. Molotov 
automobilių fabrikas prave
dė planą ant 110 nuoš., Sta
lino vardu fabrikas išpildė 
programą ant 120 nuoš., iš
leisdamas per liepos mėnesį 
2,000 mašinų. Stalingrado 
fabrikas pagamino • 3,600 
traktorių; Charkovo fabri
kas padarė 3,200 traktorių.

jos darbininkų kietąį ląikps 
streiko lauke. Jiems vądo- 
vauja Plieno ir Metalo Dar
bininkų Industrinė Unija. 
Reikalauja algų pakėlimo. 
350 darbininkų jau įstojo į. 
uniją.

t

Lexington, Ky.—Išėjo į 
streiką du šimtai darbinin
kų prie federalės z valdžios 
Narcotic Asylum statymo. 
Iki šiol temokėję •po 25 cen
tus į valandą. Darbininkai 
reikalauja algų pakėlimo. 
Išrinktas eilinių narių strei
ko kopiitetas.

San Antonio, Texas. — 
Frincke Cigar kompanijos

WASHINGTON. — Plie
no ir anglies savininkai, ku
rių dirbtuvėse ir kasyklose 
nėra unijų, reikalauja, kad 
jiems būtų leista neprisileis
ti jokios unijos, apart konv- 
paničnos. . Valdžia, žinoma, 
;prieš juos prievartos nenau
dos. Jeigu neprieisią prie 
susitarimo su Amerikos 
Darbo Federacijos vadais,! 
tai Rooseveltas ■ pats sūda-^ 
ryšiąs kodeksą !ir 'paskelb
siąs. Viso tose dviejose pra
monėse, paliečiama apie pen
ki miliohai darbininkų!; i

D arbininkų Streikas 
prieš Fašistų Vėliavą

STOCKHOLM.—Sustrei
kavo uosto darbininkai, kuo
met vienas Vokiečių lūivas 
iškėlė fašistų vėliavą: Uni
jos Viršininkai bandė darbi
ninkus perkalbėti', kad fašis
tų 'vėliava dabar yra Vo
kietijos oficialė vėliava, bet 
darbininkai neklauso ir rei
kalauja, kad tas teroro žen
klas būtų nuimtas.

Amerikonų-Rusų Preky
bos Butas paskelbė skaitli
nes apie Sovietų Sąjungos 
prekybos stovį už pirmus 
šešis mėnesius šių metų. 
Prekybos balansas labai ge
ras. Sovietai pelnė 33,658,- 
000 rublių. Užsienin išvež
ta produktų ir parduota už 
224,572,000 rublių, o įvežta
iš užsienio tik už 190,914,-1 lių.

ė ._ i i... .. _____ _

000 rublių. Darbininkų tė
vynė vis daugiau ir daugiau 
pati pasigamina reikalingų 
daiktų.

Su Amerika prekyba Sto
vėjo šitaip: Jungtinėms Val
stijoms Sovietai pardavė 
daiktų už 5,420,000 rublių, o 
pirko Jungtinių Valstijų 
produktų už 5,844,000 rub-

Kubos Prezidentas Mal- Fašistai Uždraudė Var- 
dauja Roosevelto Yald. tot Prūsijoj Čiepijimą

Nukankino Rumunijos 
Darbininkų Vadą Airijoję įsteigti Militariški 

Teisinai
Gautas pra-PRAGA.

nešimas, kad Rumunijos ka
lėjime tapo nukankintas 
draugas Marčių Encel, ko
munistas ir pasižymėjęs va
das Rumunijos darbininkų. 
Jį suareštavo (dvi savaitės 
atgal už nelegali komunisti
nį veikimą. <i;

DUBLIN. — De Valeros 
valdžia įsteigė Airijoj mili- 
tariškus teismus neva tam, 
kad nuraminti besusiorga- 
nizuojančius fašistus, bet iš- 
tikrųjų jie bus naudojami 
malšinimui revoliucinio dar
bininkų. judėjimo.

HAVANA. — Kubos nau- 
jas prezidentas Cespedes at
sikreipė prie Roosevelto val
džios, kad jinai pagelbėtų 
Kubos valdančiajai klasei 
nugalėti krizį. Cespedes 
prašo, kad Amerikos val
džia atidarytų duris įveži
mui Kubos cukraus ir kad 
mokėtų augštesnę kainą. 
Be šitos pagelbos Kuba ne
galėsianti sugrąžinti “gero-* 
vės laikų.” 1 .

BERLYN. — Hitlerio ag
entas ir Prūsijos premjeras 
Goering išleido įsakymą, 
kuriame griežtai uždrau
džiama daktarams vartoti • 
čiepijimą. Grūmoja areštu 
ir ištrėmimu į koncentraci
jos stovyklą, kuris bus su
gautas čiepijant vaikus bei 
suaugusius. Greitu laiku 
fašistų valdžia išleisianti 
įstatymą prieš čiepijimą.

i
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Svar- o dabar darbininkai ten ilsi- sakinys turėjo skambėt seka-

ti dabar*.. Tie draugai,

BALTIMORE, MD

damas.

I

č

cialiai fengkimės tame vajuj 
daugiau pasidarbuoti ir dau-

•Mated m aecon class matter March 11, 1*24. att he Pogt Office at 
Brooklyn, N. Y., audei the Act of March 8, 1*70.

! užsėti. Kaip pasiseks surinkt 
derlių nuo laukų, duonos bus

Penkto paragrafo vienas 
skamba sekamai: 

“Vadinasi, nariai neturėjo, 
k,aip jis sako, priimti arba at
mesti tuos tarimus.” Tasai

mu yra antra Chinijoje, bet i (kempę) vienam mėnesiui.

jtokią pat, kokią gavo bedirb- pildomos žmonėmis,— nebūna 
Vaikai taip pat abu- nei kur praeiti; visas abelnas

,«UBSCRIPTION RATES:
Baltai Statas >er year —-— 86.00 United States. six months... J2.M 
Brooklyn, N. Y., >er year....87.0* Brookjyn, N. six months... 83.60 
Foroian countries, per year... >7.00 Foreign countries, six months..83.60 
•waada and Brasil, per year.. 81.0* Canada and Brazil, six months |8JW

.’ i Klaidų Atitaisymas

\ “Laisvės” 189 numery (AP 
mažai. Pas mus dabar vasa- LA reikaluose) įsiskverbė po-

1 • . i t • • i • 5 i • -i i • _ y x ?

LOWELL MASS.

padaryta ųitostolių. >
Yellow (Geltonosios) upės

pakeitimas vagos nėra jo-!praeiti jiems nebuvo galima; rllnYrrx 4- •• 1 r-1 C* tS ! i « i y • • i • i

Antras Puslapis Penktad., Rugpj. ‘18, 1933

LAISVE, LITHUANIAN DAILY
Published by LAISVE, Ine., 

Br»ry day, exceyt Sunday, at 46 Ten Eye! Street, Brooklyn, New York:

AR TAI DIEVO "STEBUKLAS?”

APŽVALGA
— — '' --------- ; •'■■■■ »■ -y ' • -------

Delei Būsimų Rinkimų SLA ?pei sunkus,’’, bandykite jsi

P,fau.?as AndiyKs “Vil-|.kurie jo n^ękpomet neskai 
Byj siūlo sokcinciais SLA c'tvricKtn ■cUu.ifvVit Hohav ii 
pild. tarybos rinkimais su
daryti bendrą frontą- tarpte 
komunistų, eilinių socialist^ 
ir, žinoma, nepartinių diarbi- 
ninkų. Sulyg juo: Į •:

Kai kas gal pasakys, kad ei
linių soc—tų mažai yra. Grand 
Rapids grupė, Springfield, 111., 
vienas kitas; keli Chicagojė, 
Bostono apielinkėje ir Brook- 
lyne.

Tas tiesa, bet yra daug ne
partinių, kurie griežtai nusi
statę prieš Gegužį ir prieš fa
šistus, bet jei socialistai suda
rytų savo kokį tikietą, remtų 
juos, kaip pirmesniais rinki
mais, tikėdamiesi išmesti Ge
gužį. _ *

Komunistai ir simpatikai 
vieni, jiems atrodo, persilpni 
bus pravesti savus kandida
tus.

•tydayo, skaitykit ; dabar ir 
duokįt*1 i kitiems darbįnin- 
Jįams;.įkaityti’ *' ;
į! VisąĮš • galimais būdais 
remkim.“D’.< W.’j, kad jį ne 
tikį išlaikius' tokiu, bet kad 
dar. geresniu ir didesniu pa
darius.! T O - tai bus galima 
padaryti, jei darbininkai-jį 
skaitys; reins ir platins.

Patys Apie Save
Pasiskaitykite sekantį: •
Mūsų širdingiausiu įsitikini

mu yra, kad šiandieninė Susi? 
vienijimo vadovybė, ypatingai 
organizacijos kasdieninius rei-

Atėmus nuo Gugio ir Bago- 
čiaus geresnį socialistinį ele
mentą, jie visai mažai balsų 
gautų. O į bendrą frontą, ma
nau, eitą Grand Rapids socia
listai, socialistuojanti SLA na
riai Springfielde ir daugelyj 
kitų vietų.

Darb. SLA Narių Komitetas 
turėtų šį reikalą tuojau ap
svarstyti ir ką nors daryt. Ne
pasitenkinimas SLA viršinin
kais labai didelis.
Taip, tuo klausimu reika

linga greit tartis, nes laiko 
pasiliko mažai. Eiliniai S- 
LA nariai srfiarkiai pasipik
tinę fašistiniais SLA virši
ninkais. Sudarius gerą eili
nių SLA narių darbininkų 
sleitą, būtų galima toki Ge
gužiai, Vinikai, Mikalaus
kai, Gugiai ir kompanija pa
siųsti ten, kur jie priklauso, 
o SLA pildomo joj taryboj 
pastatyti ištikimus eiliniams 
nariams darbininkams as
menis.

Puikus Dabar “Daily * 
Workeris.”

Su pereitu šeštadieniu 
“Daily Workeris” išeina pa
didintas*^ šeštadieniais 8-nių 
puslapių, o kiekvieną dieną 
—6-šių. Ne tik didesnis pus
lapių skaičiumi, bet įvesta 
visa eilė naujų skyrių, pa- 
marginjmų: še i m i ninkėm 
skyriuj patariąs apie val-; 
gius; ąpbrto skyrius’; gy3 
dytojo patarimai, formo
je klausimų ; ir atsaky
mu; apysakos, paveiks- 
Jai, ir daugybė įvairaus tu
rinio žinių, o taipgi sunkes
nių ir lengvesnių straipsnių, 
j žodžiu, dabar ^Daily 
Workeris” jau yra tik
ras masinis dienraštis. 
Aišku* gerinimui dar vietos 
yra ir jos visuomet bus, b/t 
bile darbininkas, paėmęs da
bar “D. Wf”, jau nenuobo- 
daus, netgi jei jis ir neturė
tų daug palinkimų skaityti 
“tiktai apie politiką.”

Tie, kurie Seniau skaitė
te UD. Wi”''ir jums jis buvo

kalus vedanti, viršininkai, pil-! J' 
nai supranta organizacijos’ pa-1 
čius svarbiausius interesus ir 
sąžiningai sulig geriausių iš
galių dirba organizacijos'; la
bui. .. • .

(spėkit, kas taip rašo? 
Niekas kitas, kaip tik Vitai- 
tis “Tėvynėje”; .Jis šitaip 
gieda apie Gegužį, Viniką 
ir, žinoma, save! Todėl jūs, 
nariai, tylėkit ir sekančiais 
rinkimais vėl paduokit savo 
balsus už šituos ponelius! 
Gi būsimam seime—visi bal
suokit už Vitaitį!

Abejo jam, ar SLA nariai 
tiki šitiem Vitaičio žodžiam. 
Dar labiau abejo j am, ar jie 
dar sykį balsuos už šituos 
ponus!

Ką Gi Tas Įtikins?
Tūla Stanislovaitienė rašo 

“Tėvynėje” iš Lietuvos:
...kaip Lietuvos jaunuoliai 

myli savo šalį! Aš net negaliu 
atsivaizdinti. Aš jiems sa
kiau, kacl-man nepatiktų Lietu
voje gyventi, bet jie entuzias
tiškai atsako: “Mes Lietuvos 
niekaip nepaliktume! Juk čia 
viskas mūsų. Mes čia viską, 
įkūrėm ir kaip galima būtų 
palikti?”
Nereikia nei sakyti, kad 

čia yra perdėjimas, netiesa! 
Šimtai laikiusiųjų Lietuvą 
amerikiečių puikiai žino, 
kad didžiuma Lietuvos jaų-

—Geltonoji ‘ upė grįžta į 
savo seną vagą! “Yellow” 
upė jau užliejo 10,000 ke
turkampių mylių plotį ir žu- 
vo tūkstančiai ž m o n,ių ! 
Hoanha-ha n e s. u 1 a i komai 
veržiasi linkui SuchaU!—- 
skaitome laikraščiuose. Ir 
ne juokas, kada kelių tūk
stančių mylių ilgio upė, tar
tum gyva, pasisuko į kitą 
pusę ir viską naikina, kas 
nori pastoti jai kelią. ’ 
j • 1

V “Yellow” (Geltonoji) ąr- 
ba kaip ją dar Opinijoje 
vadina Hoąnhą-ha ūpe pra
deda savo tbkėjįmą prie 
Kunlun. kalnų: iš ežero, var
du Oring Nor, Tibete ant 
4,400 : metrų < a u g š t urnos; 
Mongolai ją vadina; “Kara- 
muren”,< kas r 
upė”. Gęltorioji umn 
kilometru, arba 2,700 ame-1 • 
rikoniškų mylių ilgio. I

Jau kelis kartus ši upė 
maino\tekėjimo kryptį. Jos 
augštumoje, iki Gueite, ji 
ji yra kalnine greita upė. 
Iš ten, iki Kai-fong, ji teka 
per giringas vietas ir molius 
bei pieskas. čionai ji daug 
išplauna molio ir pieskų, 

j kurias sumaišo su savo van
deniu, to sėkmėje jos van
duo pasidaro: tamsiai-žalą- 
vas. Nuo Kąi-fong iki jos 
įpuolimo į jūras ji plaukia 
lygumomis. ■ Ten jos dug
nas tankiai yrą augščiau 
negu kraštai, kurie ;aptver-: 
ti iapsaugojančiomis nuo iš
siliejimo tvoromis. Gelto
noji, plaukdama per molib 
ir pieskų sritis, tiek- daug 
jų prineša, kad išpila savo 
vagą augščiau kraštų ir; 
todėl veržiasi vanduo, jieš- skardėjo i

kėjimo vietos padaro šaly 
daug nuostolių.

Geltonoji dabar ir vėl pa
suko į seną savo vagą. Ne
paisant kiek dedamos pas
tangos, kad ją privertus 
tekėti dabartine vaga—ji 
neklauso. Išs i 1 i e j o nuo 
Kungsiėn iki Liuho, užšem- 
dama Honan, Hppei, Shan
tung. įr kitose provincijose 
apie' 10,000 mylių plotą ir 
jau sunaikindama tūkštaų- 
čius -gyvasčių. Dar'daugiau 
bus padaryta nuostolių, jei-, 
gu nebus sulaikytas jos ver
žimasis' tekėti sena yaga.' 
Ūžsėmė ; Duhghai-Suchow? 
gelžkelį. Patsai miestas 
Suchow išbudavotas kaip

tik ant senos Yellow upės * pas mus žmonės badauja. Tai'giau jaunimo įtraukt į mūsų 
vagos ir ten susikryžiavo* iV)pai netiesa. Pas mus niekas organizaciją.
ja keturi gelžkeliai, kas sū-!n^ba^auja’.; kafe tlk nori dirb‘
dAaV ,labai SVarbU P.?nktą- daug, tik darbininku dar per-1
Aplinkui tą miestą pila py-
liltlUS, kad išsigelbėjus nuo 'ra visi darbininkai gauna ap- ra klaidelių, kurias čia ir ati- 
ųžliėjimo. i Lahfeng lilies- mokamas vakacijas su pilna Įtaisau.
tas ųžsemtas ir labai daūg al£a; maistą taip pat veltui

■ 1 ' ' gauna laike to poilsio. Mūsų sąkinys
darbininkai dabar važiuoja į

’tokias vietas, kur pirmiau nei

kis dievo stebuklas. ; 
biausia, priežastis mainymo 
jos tekėjimo, krypties—ly
gumos Ir pieskų sritys. Per 
ilgą laiką tekėdama, upė 
išpila savo vagą augščiau, 
n.egu yra krantai ir, nepai
sant, Kad jos krantus apve
da pylimais ir tvoromis; ji 
juos pralaužia ir įteka ten, 
kur yi*a žemiau.

: D. M. š.

irioji turi 3,670 į Laiškas Iš Maskvos—Sovietuose Užtenka
• 1 • ‘, ■ *

Duonos Visiems Norintiems Dirbti
, Draugai E. ir P. Gavėnai iš 

Huntington, L. L, atsiuntė 
redakcijai laišką iš Sovietų 
Sąjungos', gautą nuo Onos 
žmoidikovos, drg. Gavėnienės 

Iš laiško pamatysite, 
nėra nei

sesers, 
jog Sovietų šalyje 
bado nei duonos Stokos, kaip 
kad pasakoja ir rašinėja dar
bininkų priešai savo laikraš
čiuose. Laiškas rašytas šių 
metų liepos 15 d. iš Maskvos: 
Brangi Sesutė ir švogėri !

. . . Mes neblogai gyvename.
Mano vyras dirba toj pačioj 
vietoj, kaip ir. pirma, už šofe
rį; algos-gauną 380 rublių per 
mėnesį; pernai metais gauda-. 
vo <215. (rublių. Pas mus vi
siem darbininkam yra kelia
ma alga po kiek laiko.

Dabar mano vyras išvažia
vo į Vakacijas (atostogas) 
vienam mėnesiui į Staraja Rus 
.'mineralinius vandenis. Jam 

; tai ten jį ir 
kodamas sau kito kelio. Jos’jpasiuntė gydytis. Dovanai 
išsiliejimai nuolatos padaro'gydo, maitina ir. algą moka 
daug blėdies.

Geltonoji upė savo didu-i du išvažiavo į vaikų stovyklą 
.. —- i—4. !/<.L------ ) vienam menesiui-.'

kuomet Yangtsi upe kelis AŠ irgi dabar turiu vakacijas 
Šimtus mylių gali plaukti, vi^na ilsiuos Maskvoje. Bet 
laivai i Chiniins vidų tai dažnai važiuoju aplankyt' vai- laivai j cnimjos vidų, tai kus kempgje> z Linksmatijh

užtenkamai. Nors mums ne
trūko duonos ir dabar; kiek, 
duonos gaudavome, tai nie
kaip nei suvalgyt negalėdavo
me.

Dabar, brangus švogeri ir 
sesute, jūs prašote daug nau
jienų rašyt iš mūsų šalies. 
Naujienų pas mus daug kas
dieną, visko nei aprašyt nega- 
1'im‘a būtų. Bet vieną dalyką 
pasakysiu,—kad mūsų sovieti
nė šalis eina vis augštyn, nors 
ir turėdafna sunkumų. Bet 
mes greitai užeisime ant kal
no, ir . tada pasilsėsime. Tuo
met visi pamatys, kad tai yra 
vienintėlė Salite,- kuri eina tei
singu keliu! ir veda sų savįm 
milionus darbo' žmonių. Kito
kio kelio niekas negali paro
dyt, kaip tik mūsų Sovietų 
valdžia.

Jūs klausiate, kaip pas mus 
yra praleidžiama darbininkiš
kos šventės. Tai labai links
mai. Būna milžiniškos de
monstracijos, visos gatvės už-

judėjimas turi sustoti. Muzi
ka griežia ištisą dieną. De
monstracijos prasideda 9 vai. 
iš ryto ir tęsiasi iki' 6 valan
dai vakare.

Pas mus nesenai mirė KlaraV 11 U • \ r KUS Keinpeje; ' lunus.snia.uju ras mus nesenai nine iiicui
Yellow (Geltonąja) gali saU) nieko neveikiu; tik tan-jCetkina, vokiečių revoliucio-

nuomenės.(ir suaugusiųjų) ! kiant visą Shan-tun pušsą- 
apleistų Lietuvą ant šyk, jei jį jr apįe 30Q mylių nuo 
tik -turėtų kur ir už ką! Juo pirmesnės vietos įpūole į.

jūras ; ties ųiipstu -į Teng-J 
chan. _ Vėliais buvo vęl,pą-; 
sisukusi į šeną’i savo wagą, 

:,ir iš . ten atgąl į dabartinę 
'ties . Teng-chan. Kiekviė^ 
nąs jos mainymas savo te- • '* €? - . -♦ C I '■ ' .f į ’•

plaukti tik keletą mylių nuo kiai atsimenu apie sesutę: ak, 
jūrų jos įpuolimo vietpje,į kad tai tu galėtum būti pas 
toliaus ji plati, bet negili/'mane, tai džiaugsmingai pa- 

gyventume!
Apie 600 metų pirm da- J Mūsų gyvenimas kasdien po 

bartinės metų skaitlinės,, biskį vis gerėja, šiemetinis 
Geltonoji plaukė į Činlijos .derlius labai geras; laukai visi 
užlają ir įpuolė ties iian—1 
cian. Vėliaus pąsisuko ir; 
plaukė į Geltonąsias jūras, 
įpuldama netoli nuo Hwąi- 
an. Bet 1852 metais stai
giai pasisuko į šiaūrryčiūs ir. 
nuo Kai-fong nuplaukė lin
kui Packili užląjos, aplen-

labiau tai padarytų vargdie
nių vaikai! Kam . tuomet 
skleisti, dūmai į akis?! ' • .

110-ta kuopa progresuoja. 
Rugpjūčio 13 d. buvo jos susi
rinkimas, vienas iš entuziastiš
kiausių. Drg. - Kaladinskas 
prirašė jaunuolį ir pasižadėjo 
daugiau gauti. Taipgi visi 
nariai sudėjo prižadą gauti 
nors po vieną narį iki sekan
čio susirinkimo..

110 kuopa pasidarė viena 
iš- popui iariškiausių Lowelly, 
ir vis auga nariais.' Mat, šioj 
kuopoj randasi 'urmininkų 
grupė, pav.: Gecevįčįus su 
dukrele ir sūnumi,, Pąulenka, 
Mikalopas, Greška, Daugir
das. • * į ■ • ;
' ■ Turiu prirtiinti Lowqlfto ir

.g... .. ......r"”,1* 'yyj-

apielinkės darbininkams, kad 
kubpa rengią didelį pikniką 
rugsėjo 3 id. puikiausiame 
Lietuvių Piliečių Parke, ^kuris 
turi nepaprastą pušyiią ir sve
tainę, kurioj gali šokti 500 
porų. •

Nuo šio pikniko pelnas yra 
skiriamas organizacijos bedar
bių narių fondan. ' <

Taigi kiekvieno ' priedermė 
yra atsilankyti. Bus ; puiki,' 
programa; grieš jaunuolių pr-v 
įestra lietuviškus ii1 angliš
kus? šokius po vadovyste ,E. j 
Gėcevičiūtės:"

Komisija.

si ir džiaugiasi gyvenimu. ( 
Ona Žmoidikova.

A. P. L A. ReikalaiI • I' . ; • . . 1 ‘
~~ ’ • . 1 -J

Athiminkit, Kad Raštinė Kitoj 
^Vietoj i , ,

Kai kurie kuopų sekretoriai, 
ir nariai, su kokiais reikala'iš,’ 
dar vis rašo senuoju adresu. 
Toksai Susirašinėjimas todąL 
pusėtinai susitrųkdo. Laiškai’ 
laiku negali pasiekti Centro.

Visi atsiminkit, kad dabar 
raštinė jau naujoj vetoj ir to
dėl rašykit ir kitaip susisiekit 
adresu: 1335 Medley St., N. S? 
Pittsburgh, Pa. Telefonas: 
Fairfax 5512.
Bendras Frontas Prieš Karą

Artėjant, naujo karo pavojui 
daugelis darbininkų organiza
cijų svarsto, kaip sėkmingiau 
prieš jį išėjus. Kovai prieš 
naują karą šaukiamas yra 
Jungtinių Valstijų Prieškari
nis Kongresas rugsėjo 1-4, 
New' Yorkę. Kviečiama visos 
draugijos rinkti delegatus.

APLA,. suprantama, priside
da jprie tos bendros kovos. 
Jinai turės savo delegatą tame 
kongrese. Tačiaus kuopos romą pakartotinai tos pačios 
.taipgi 'turėtų siųsti delegatus, klaidos; kodėl KP. nepasimo-

mai: “Vadinasi, nariai neturė
ję laiko, kaip jis sako, priimti 
ąrba atmesti tuos tarimus.” 
»,Aštuntam paragrafe įdėtas 
iš konstitucijos 60 pusi, seka
mais sakinys: “Pataisymai į- 
eina galion pirmą dieną po 
jų priėmimui.” Tasai sakinys 
pjrėjo skambėt sekamai: “Pa
taisymai įeina galion pirmą 
'dlėną liepos po jų priėmimui.”

: J. Gasiunas,
■j >, APLA Centro Sekr.

Visiems Svarbu
Rugpj. 21 dieną yra rengia

mos diskusijos, 726 W. Balti- 
piore St., kaip 7:30 valandą 
vakare.

Šiose diskusijose bus plačiai 
diskusuojama Komunistų Par
tijos Atviras Laiškas. Laiške 
yra nuodugniai apibūdinama, 
kas laukia Amerikos darbinin
kus, kodėl KP. ir visi sąmonin
gi dąrbininkai turi mestis dau
giau į darbą pamatrtjčse indust
rijose, kad ten suorganizavus 
darbininkus. Taipgi laiškas 
pažymi, kur buvo daromos 
klaidos ir kodėl; kodėl KP ne
auga sėkmingai; kodėl buvo da-

ir aktyviai dalyvauti kovoj 
•prieš imperialistinį karą. .

Kuopos taipgi turėtų dau
giau veikti bendrame darbi
ninkų fronte ir kitais klausi
mais: kaip tai, rinkimų kam
panijoj, kovoj už didesnę be
darbiams pašalpą, už socialę 
apdraudą ir tt.

Jaunimo Klausimu

Mūsų organizacijos 25-tas 
Seimas tuo klausimu priėmė 
labai svarbią rezoliuciją, ku
ri ragina daugiau traukti jau
nimą į APLA,
jaunuolių kuopas ir 
daugiau veikti tarpe

Atsiminkim, kad 
mūsų visų priklauso 
liucijos pravedimas

Reikėtų visoms
specialiai pasvarstyti, j tą perskaitykite KP 

> • a • . < i ' "T * V 1 ______ - — 1*1   t

organizuoti 
abelnai 

jaunimo, 
tai nuo 
tos rezo- 

gyveni- :nierė. Visi dirbtuvių ir fab
rikų darbininkai ėjo, palydė- man. 
darni ją paskutinį kartą. Di- poms 
džiausios demonstracijos Už- kaip daugiau jaunimo įtraukt 
pildė Maskvą ir kitus Sovietų į APLA, kaip jaunuolių kuo- 
Sąjūngos miestus. Tai būsite Į pos organizuoti.
ir jūs patys skaitę savo laik- Dabar artinasi vajus. Spe- 
raščiuose. >
Jūs rašote, kad girdite, būk

kino iš pirmesnių kovų. Į tai 
duoda atsakymą laiškas, kad 
•klaidos buvo daromos tik to
dėl, kad KP. vadovaujanti drau
gai nebuvo ganėtinai pažengę 
politiniai suprasti dabartinę pa
dėtį. Už tai KP. ima ant sa
vęs atsakomybę.

Tad lietuviai darbininkai, ku
rie pritariate Komunistų Par
tijai ir jos vedamiems darbams 
ir trokštate sutvirtinti revoliu
cinį judėjimą tarpe lietuvių 
darbininkų, turime visi labai 
nuodugniai susipažinti su tuo 
laiškų. Tada ir mes matysime, 
kur dapėme klaidas ir kodėl da
rėme, kodėl mūsų organizaci
jos neauga narių skaičium, 
stovi toj pačioj vagoj ir tt.

Tad ne tik dalyvaukite mi-v I Vilk v v* v* * w

kuo- nėtose diskusijose, bet dar kar-
‘ ........ Atvirą

Laišką, kuris tilpo “Laisvėj”. 
Kuo daugiau suprasime laišką, 
tuo bus pasekmingesnės diskusi
jos.

Visi ir visos dalyvaukite.
Komitetus

Lietuvių Darbininkų Connecticut Valstijos Šešta Metinė
DAINŲ DIENA

i J RENGIA VIŠI CONN.iVALSTIJOS DARBININKIŠKI CHORAI

Nedėlioj, 20 d. Rugpiučio-Aug.,1933
' liroviį PARKE, LAKEWOOD, WATERBURY, CONNECTICUT

PRADŽIA 12-TĄ VAIi. DIENĄ. , : ĮŽANGA 15 CENTŲ

Dainų programą pildys 4-ri chorai: VILIJOS CHORAS Iš WATERBURY; VILIJOS CHO
RAS iš New Britain; LAISVĖS CJHORAS Hartford ir DAINA CHORAS iš New Haven. Prakalbas 
lietuviškai ir angliškai sakys Lietuvių jaunuolių Mokyklos mokytojai, kurie čionai randasi ant tos pa
čios vietos, kur piknikas ir mokyklos studentai parodys savo gabumus, ką jie išmoko per mėnesį lai- k ''' .■ < '' .'n'.’' " ‘ •' ■ * . .' /

Taigi,įvisi, būkite šiame piknike, o būsite patenkinti. Šokiams grajis gera orkestrą, kurie mylite 
šokti, galėsite prisišokti iki sočiai.

'■ .t • '
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i From Reforestation Camps
OFFICER KILLS BOY

formed in various

■Pue to the institution

BOY KILLED BY FALLING TREE

FROM DELEGATES

(Continued pn Page 2)

how many 
so that we

been doin 
be shot. : 
Comrades

West is 
Fooling

150 News

- Write in 
being ,S.ęnt

KNIGHTS OF LITHUANIA LEADERS FEAR DISCUSSION; 
MEMBERS PROTESTING

PEEKSKILL, N. Y.—Benjamin De 
Noia was killed by a falling tree due 
to carelessenėšs of the officer in 
charge... The tree had been partly 
sawn through; and was left when 
the, superintendent called , the work
er away. No effort was made to 
warn the boys and when Benny pas
sed, the tree fell dn him. With no 
regard to his condition, he was piled 
in an army truck and bounced and 
jolted over bad. roads to the nearest

IRISH MOB FASCIST/“BLUE 
SHIRTS” -

BROOKLYN, N. Y.—The Brook
lyn L.D.S. Youth'Branch is holding 
a special meeting this coming i was very glad that prosperity 'was
Monday for the purpose of discus- i back. He received three mouldy
sing the youth drive and a three i sandwiches.. Next day, he came and 
months plfen Of activity. Meeting. worked an hour before he '"asked
will be. held at Laisve Hall, at 8 į what his pay was. The boss told him
P. M. < the sandwiches cost 2 bits each and

... ......—1 if he did not like it to get the hell

CHICAGO, ILL.—Fifty seven de
legates, supposedly representing 
some 3,000 Knights , of Lithuania 
members, met in Chicago at their 
annual Convention. This is a good 
comparison with the- National Lithu
anian Youth Conference where 160 
delegates participated representing 
thousands of youth. .

WAGES CUT 60% IN METAL 
FACTORY

DUBLIN—A. Fascist Parade was 
planned in Dublin and' abput 2,000 
“blue shirts” Care concentrated- in 
this city. Workers in many instan
ces have mobbed-Tascistfi’-when they 
ventured into the streets. They 

AT ( would not like to see-in»'Ireland a 
* fascist regime like Gerpiany has.

large body. Attempts must be made 
to get outside organizations and 
sport clubs to elect delegates, i

The comrades who received collec- 
National Youth 
Anti-War Con-1 
return them as

tion blanks at the 
Conference for the 
gress, are asked to 
soon as passible.

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

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

Chicago Comrades Gain in
Drive and Sign up 17

Look Out, East! 
Middle 
Through 
Around 

LDS 
DRIVE!

WASHINGTON.—General Johnson 
has Received a .letter endorsed*'by 
25,000 substitute Posf Office work-_ 

pointing 'out that their-4 earn-; 
haVe dropped off 50 to '75-% .' 
is how a gov’t institution put 

“Nira.” “What are we going to 
’ the Post Office workers ask 
and put forth some demands. ;

JOHNSTON, CITY, ILL. — The 
youth here have organized under the 
leadership of the local adult LDS 
Branch, a ~ Lithuanian^ Sport .<■ Club, 
and now have about 15 members. 
They are pretty active. They have 
a baseball team, but no girls belong 
to 7the club" as yet. We are inviting ' 
the girls whole club to join and then 
we shall be able to work together./ 
The girls also have a ball team.

'We tried to organize an LDS„. 
Youth Branch here but we . couldn’t. 
We have 13 youths here in the 
Adult branch and wanted to get 
them to from a youth branch ancL 
to draw more in. We couldn’t do 
that because mdst of the young-fel- 
lows and girls are in Chicago and 
other big cities, looking for -jobSi. 
But you just wait. When it gets_ 
cold and they still have no jobs.~ 
they’ll; be back and- then/ we v will/ 
get them into a youth branch. * We 
will gėt more • members too. \

A lots of us would, like to join* the-- 
LDS Youth Branch, because we read 
such nice things? in- the Laisve and- 
Vilnis; about what the clubs -do, but! 
we haven’t enough money because-4 
there is'a strike out here and nona 
are working,

delegates ate - 
may be abje'* 

to take care of. housing. All LitHu-^ 
anian delegates are to report Jib 
Laisve, 46 Ten Eyck Street, Brook- ~ 
lyn, New York when they arrive ’ sjįr

TEACHERS EXCLUDE NAZI DEL* 
EGATES AT WORLD MEET

SAN SABASTIAN, SPAIN—By a 
vote of 40 to 21, thes International 
Congress of School teachers decided hospital. The truck-was completely 
to exclude fascist delegates. / j spattered with blood. ' ;

SOVIET TRADE WITH GERMANY 
CUTIN HALF 

BĖfcLYN 
of the bloody fascist regime in 
Germany under .Hitler, the Soviet 
Union’s trade with Germany has fal
len off 50%. This is how trade is I stumps 
booming in • Germany under the »months ago. 
fascist regime.

Johnston City Youths 
Organizing

TEN THOUSAND PER DAY 
? CREMO

LEWISVILLE, Ky.—Standard San 
itary Corporation, Subsidiary o: 
American Radiator has cut the work- 
kers wages 60% during 
three, years.

LOUISVILLE, Ky.—Cremo Cigar 
company, whose- cigars “have no 
saliva and are made under glass” 
have raised the wages ten percent,

iii

Grand Rapids Mich.
I am-Writting this letter in re

gards to the Program of Activity 
which was announced.

Will you please send a copy as 
soon as you can, as We are greatly 
in need of it<

I am at the head of a committee 
elected for organizational work for 
the- LDS in Grand Rapids, we hope 
to he. Able to get seven members 
necessary for the forming of a local 
L.D.S. :

Please rush as soon as possible 
a dozen application ^blanks, as we 
hope to 'enter the race for the 
trophy, of the Midwest, also all the 
information regarding the L.D.S. 
Youth Branches, and their operation.

I will call a committee meeting as 
soon as I receive the blanks from 
you, and will write to you again 
of our progress, in the near future. 
Please rush the Blanks, as the time 
is short -.before Sept. 15, I thank 
you.

Yours Comradely,
President of the “Coments”

”• ...Edward Shatkus.
You’ll gettem Eddie, ole boy, and 

here is wishing you a lots of luck 
with that trophy.—Editor.

į •< " ' "• . ' ’■ . • • S . 3.

K. OF L PRIESTS HIDE OPEN LETTER

NEW YORK, N.Y. — We have 
just received a communication form 
the National Organizing Committee 
of the United States Congress 
against War that our Lithuanian 
organizations are not doing enough 
to mobilize for the Congress;

The time has come when we need 
action. Let us show bur solidarity 
with the other nationalities and or
ganizations of the United . States 
that we are opposed to the new 
Imperialist slaughter which is bound 
to come about unless ■ we workers 

Police _ are sent out to. unite on some plan of action 
whereby we- could at least postpone 
the /coming war.. .All our -Youth 
Branches should see to it that at. 
least one delegate is elected to the 
Congress. All Choruses and Spotts 

should do the same.’ The 
3S will be held on Labor 

Day Week-end, September 1-4, 1983. 
The, comrades in Baltimore, Phila
delphia, Reading, Wilkes Barre, 
Scranton, Easton, New Jersey, 
Eastern Pennsylvania, New York, 
New England should all elect dele
gates and send them to the 
Congress, arranging through the 
branch itself, together with the 
Adult organizations, * or through the 
Anti-War City Committees which 
have been 
cities.

ers ] 
ings 
That 
over 
do?” 
him

PITTSBURGH, PENNA.—Johnnie 
Orman is coming to Pittsubrgh and 
Vicinity for several weeks to help 
things get started in a bigger way 
out there. He plans to stop in at 
Youngstown also. Johnnie Orman 
is the Sec’ty of National Lith. Youth 
Comm., arid will be able to help the 
comrades there quite a bit. Inci- 
dently, Pittsburgh is Johnnie’s home 
town,, .and it is rumored that he 
will receive a rousing welcome. 
When told about this, Johnnie said 
“Ąs long : as they do not welcome 
me with Bronx Cheers, I’ll be a 
happy guy.”

Pittsburgh and Vicinity comrades, 
cooperate with Johnnie and help him 
get started by arranging? meetings 
every night for him while he Is 
there. He leaves on the 27th, 
by train, if there is money in the 
treasury or by hitch hiking.

—Helen.
Such is the news. Things ate pick

ing up and if your branch has not 
anything, it ought to 

it busy, and put it over 
, Get new Members.

INEXPERIENCED BOY FORCED 
TO HANDLE DYNAMITE^ KILLED 

S.,- • " '

PHOENIX, ARIZONA—Harold Ri
ley, 23, was killed here in the C. 
C. C. Camp, while handling dyna
mite.. He. was inexperienced but 
Was assigned to wark with the ex
plosives which were used to blast 

Riley’s father.: died two 
His mother, a cripple, 

is left without ;any means of support.

Election of Delegates 
Begins

CHICAGO, ILL.—We are working 
more ardently than ever before. 
Everything is going on smoothly and 
we are accomplishing things. Just 
last Thursday^ August 10th, Rose
land Youth Branch signed up eight 
new insurance members. Marquette 
Park is Starting a new branch with 
nine new members. What more do 
you expect from us?

"We ire striving forward with in
vincible determination! ? ;

For a better -understanding and a 
more comradely cooperation between 
the-East and the West.

7/ / Al Malesh.

YELLOWSTONE PARK.—Ąbra-
ham Yankovitch, 18, - was— beaten 
unconscious by an officejr-thug/for 

POST OFFICE WORKERS JDONT An hn^l/teV on
r Tiru* “ ’» camp. He died ten hour§ later, on

i r. Mira * July 13,4. .News has leaked out only 
recently due to the clamp put down 
by the government. All boys at camp 
were;/forced- to" .remain Silent under 
threats. The boy's family received 
notice of death “due to' hemofrage, 
cause unknown.*’ - ~ /■

- The National Lithuanian Youth 
Committee sent them- an Open Let
ter inviting them to sortie united 
front, activity. • What happened -/to - 
the letter, we have not as yet*found 
out, ‘ but we do know that it- was 
pot read. ' . - - 7

U. S. NAVAL BASE SECRETLY 
.BUILT AT MANILA

OSAKA, JAPAN—A Japariese_pa- 
per printed the story that U. S. is 
secretly building its naval base iff 
Manilla ostensibly preparing for the 
unavoidable clash between V. S..and 
Japan or U. Š. and the Soviet Union.

HOMESTEAD, 
but the girls have to pack- 16-,000 boys here,, have been - on strike for 
cigars instead of 5-6,000, qrj-else; some time. ; ,7\/' .;_ . ? 
they get fired, .break the strike but -the boys gre

. . ; fighting baejk. They^ teat up all Pitts-
RECOVERY ACT IS ONLY A- -burgh newspapers as they come to 

COUPLE OF MOULDY SAND- town.., The? Newsboy** Protective
WICHES FOR HIM " League is being built.’The Y.C.L. is

NEW HAVEN, Conn.—A worker - helPin£ them in their struggle for Clubs 
got a job at Stiles Brifijc Yard. With- more PaY

/1
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Waterbury Demonstrates
2. STUDENTS ACTIVE 

PARTICIPANTS

! in the morning are discussed in, the:i 
group as ą whole in the afternoon; 
session with an instructor leading:

In Waterbury a most outstanding 
feature occurred here on August 1, 
a successful demonstration against 
Imperialist War in which mostly, 
youth participated was held here.

All went well with the beginning 
pf the demonstration until “‘Police
men’'* began to appear on the scene. 
First of all they stopped a bug dri
ver and made him push the workers 
oi\.the sidwalk, threatening to run 
them oVer if possible. They also 

4 stepped a second bus driver and 
asked him to do the same thing.; 

. bvu^pe disobeyed their orders and 
went a different route altogether.

At this time two more policemen 
appeared and asked us to show our 
permits to speak. We presented the 
right of “Free Speech” as empha
sized in the Constitution,' This did 
not satisfy the wishes of the police
men -so they started breaking up the 
demonstration. The youth all; 
started A protest and forced the 
bosses to get out Of the way. They 
left saying they would call 'the 
wagon and lock them up. But 
their sayings were not fullfilled as 
no wagon appeared. With the po
licemen out of the way, the meeting 
again continued. Now the subject 
was on police terror as we had seen 
at this demonstration. It ended 
with the singing of the International 
by all of thę youth participants.

The youth from the Conn. Youth 
School participated and were very 
active. This school has organized 
the youth so they are not shy any. 
more, take part in the speeches, 
discuss all sorts of matters etc. 
I myself, before golhg to the school, 
was always bashful and was always 
in the background but now, When 
the policemen approached me, I gave 
him a sermon about “Free Speech,”' 
etc. It was only through this school 
that I learned how to overcome 

Ibashfulnes^, how to speak, and am 
now learning the subjects the speak-, 
ers speak of, so that I am familiar 
with their ideas, phrases, and slo- 
gans.

One of the school comrades, 
Frances Gurauskas.

*"* Uli'Į ....................... ... .1. "

Connecticut Youth 
School

In Third Week of Hard 
Course

the discussion. This lasts for three 
hours also with an intermission. At 
six oclock, the classes are dismissed 
for the day. Then supper comes 
half an hour later, mm-m. Until 
eight o’clock, the students are free. 
From eight to ten, the students de
vote their time to individual study 
ing.

Also want to include that we had 
cultural work for a few days, in
structed by Comrade Shellan.

Comrade Mizara conducted the 
i Lithuanian class, instructed the His- 
i tory of the Lithuanian, Movement.
I The school is 'about evenly divided 
. between YCL and CP Students and 
Lithuanian Students. We have four 
instructors. Three instructors for
Political • Economy and one for La
bor Sports. Not only the students 
learn the theoretical view point of 
Marxism, but also put the theory 
into practice at the August 1st de
monstration. The students put a nii- 
liant fight by huddling around the 

1 speaker, in order to prevent the 
Į police from pulling him from the 
| box. The police of Waterbury were 
; unsuccessful in breaking up the de- 
I monstration.
i The students are holding. a. dance 
j and entertainment Saturday, the 
! 19th starting at 8 P.? M. at the 
1 Lithuanian Amusement Park, Wa
terbury, Connecticut as a fitting 
climax to the sčhool. Admission 25 
cents, and the proceeds will go to 
the school fund. Let us give the 
school our moral and financial sup
port.

—John Jocis.

K. of L Leaders

GET TRAINING FOR LITHUAN
IAN ORGANIZATIONAL WORK

In „ Waterbury, Connecticut, a 
• Workers Youth School is now in 
its fourth week. ’By a lake, the, 
young workers and students from 
the respective cities are putting all 
their efforts in dearining all they 
possibly can about the History oft 
the Workers Struggles, Marxism, 
Leninism 'and ABC of Cummunism 
along with Revolutionary Culture 
and Sports.

From the beginning of the School, 
the YiCL and CP students mingled 
among the Lithuanians and estab
lished lasting friendships. After the i 
program was regulated by the stu
dents, 'they indulged themselves in 
the studies,; and now are getting a 
wonderful outline on Political Eco
nomy.

The daily routine of the school is 
as follows:

The comrades begin school in the 
morning at 8:30 A. M., where the 
comrades wre divided up ihto dtudy: 
groups. After four hours of inte-. 
resting reading and discussion, We 
have fifteen minutes intermission: 
(teoess) In between, whidh ends up 
the metaing at twelve thirty. Half 
an hour later, we have dinner and’ 
from then dm io three obiockis our 
free period. Now we, engage ■our- 
•elw 4h sWftnnMng, (ip. the lake) 
baaebgll, etc.

Harry Allen Potemkin’s 
Work

į NEW SONGS WILL STORM
! COUNTRY

PIONEER SONG BOOK, Songs 
for Workers’ and Farmers’ Children.

Hide Letter
Members Demand Action

(Continued from Page 1)
The fact that no delegates knew 

about the letter has also been acer- 
tained. It clearly shows that the 
Priests and their close followers

Written and Edited by Harry Alan i were afraid of' -any discussion on 
Potamkin (HAP); music by Ger- i the letter, and hid it from the mem- 
trude Rady; decorations by D. Ma- bership. The last issue of Laisve 
rya Marrow. New Pioneer Publish- * Youth section published the letter 
ing Company, New York. 10c a copy, and members of the K. of L. should

i Comrades often say, “Those Pio- rea^ IL
neers sure have a lot of 'life. It’s 
too bad they have to sing songs to 
bourgeois tunes.” “A lively bunch 
like the Pioneers ought to have their 
own songs, their own tunes, their 
own cheers.”

i
, Well, here they are.. And what 
swell songs! They’re lively—they’ll 
liven up any picket line, and bright
en all the faces. The’re catchy— 
soon the kids in the streets will 

I catch the tunes and begin singing 
them. They’re good and. sharp— 
they’ll take the skin off any boss.

. Most of these songs written by 
our own Comrade Hap, who knew 
just what kind of songs the Pioneers 
need and like and want. The rest 
were written by Other Pioneers 
about the conditions of their own 
life. There are songs here to fit 
every occasion.

What effect inteliegent discussion 
on the Open Letter .would have on 

’the whole membership is not known, 
i but the fact that it was hidden, from 
the delegates and members, remains. 
All rank and file K.-of L. branches 
are urged to pass resolutions accep
ting the open letter for united acti
vity and send in their resolution to 
the National Lithuanian Youth Com
mittee, 46 Ten Eyck Street, Brook
lyn, New York.

i
i It is time now that, the K. of L. 
[ membership awoke anti find out that 
i they are not to be ruled by any in
dividual, whether he be a priest or 
a president. It it time that they 
begin to think logically about the 
problems facing the youth in gene
ral in the United States. It is time 
that they begin to think of the com
ing imperialist' Wat, about Unem
ployment and - - Social Insurance,

IN “ROOSEVELTBURG”

to

t ■ \

Negro YouthsMurdered
Sheriff. Helps- Lynch 
Two Youths • 

tl< •

TUSCALOOSA, Ala.—August 13 
Striking another blow . of terror 
against the Negro workers, Sheriff 
L. Shamblin willingly delivered three 
youths to a lynch gang to be shot 
and then lynched. The Negro -youths 
had been framed up on the' charge' 
of killing an 18 year bld girl> and 
were in jail. The sheriff took them 
out to a prearranged place and there 
the gang shot the two innocent boys 
to death. The other innocent boy 
was found alive but shot also.

The sheriff’s excuse ’that '“there • 
was a mob and he could give nb 
resistance,” was blasted when It be
came known that the lyrtchers bccu- 
pied ohly two tiUtembblles.

Previous to the boys 
attorneys for the InteImdtTdlf&T "La
bor Defense, were prevented- by the 
court from defending them, irtid' dri- 
ven by force out of Tuscaloosa* with- 
Judge Foster saying he did hot want 
another Scottsboro case.

This murder is another effort to 
strike fedr in the Negro-workers 
__ iv- xt tv.J s .. x

fight' for
so that they should 
the white workers 
better conditions.

not 
and

B. F<

Unemployed and homeless, 
these workers are living in 
shacks built out of tins and 
crates. Į wonder if that 
“building trades worker” has 

accepted ^Nira”?

starting a campaign for free gym
nasiums for our youth, and for crea
ting united front sports leagues In 
order to have a better understanding 
of each other. Yes, and the Knights 
of Lithuania Council members will 
not be . meek about it. If they have 
any intelligence, they’ll demand that 
the fate of the Open ’ Letter be in
vestigated. They wiH’ also demand 
that they themselves be allowed to 
rule and govern their organization 
without the aid of “spiritual ad
visors”, who care for nothing but 
the money which the K, of L. bran
ches earn thru dances, socials, theat
ricals, etc.

The Knights of Lithuania leaders 
complain, “The Priests eat all the 
sausages and drink all the wine, 
while the Knights just say their 
prayers and go around hungry.”
. Lapinskas stated at the conven

tion that “I work without wages 
and always go around hungry. I only 
got a meal if I found some good 
penpie.”

Well, since the leaders have to 
go hungry, where does the money go

Let us look at the “Knight” . 
(Vytis) The official organ of the 

J'K. of L.
■ May l'5th issue says in an item 
j from Dayton, Ohio: “The Knights 
J of Lithuania bought tickets for 

_ | $10.00 -for a radio raffle, for the , 
benefit of the parish.” ; -

1 The next page states, from Roch
ester, New York :‘“A11 proceeds were 

’ donated to the New •'Church Building 
Fund,” where they speak about a 
successful concert which was held 
on April 30. The priest is active 
there and also eats the baloney and 
drinks the wine for which he pays 

i with money earned 'by the K. of 
L. Branch. The priest hiihself

Once a Pioneer looks inside one 
of these books (with good music 
and swell pictures) he won’t :be able 
to rest until he has saved enmigh 
money !to buy one. Then we’ll hear 
these songs a'll over the country, 
ringing out loud and clear.

You know that Comrade H(ap, 
who worked so long and so hard for 
the Pioneers, writing songs and .
poems and stories, died. The best ' came to the Council meeting with

a hard luck story about the parish 
and.his stomach.

July ISth’s issue states on page 
134 Jn the Westville, Illinois Council

Way;, you can Show how much you 
"appreciate all* be wrote for you will 
■be to take these songs and teach them 
to the kids in your block, and them
sing them in .your play and .struggle, activities: “Both 'affairs were suc- 
in Sth^bl 'and dht =of sdhool, Com- cessful and the proceeds of both were 
_____— —______________ .'.TJ th___At- A ■'FT- __________ 1 »____-Al______ 1________ At- -t..—t M
All 0VHUU4VWIU VM-V ’VA Will"

rade Hap would like that. He wan
ted tJW^ kongs to be yours, and for 
you to use them.

WCll, here they are! And they’re 
just what you’ve been wanting all 
along, Real, honest Pioneer songs 
Written about .you and for you.

'**• /. ■ —*C*. Ki. .

OtdeF jyour copy thru the National 
Lithuanan Youth Committee Educa-, 
tional Dept.

‘Eyuij.. street......
Brooklyn, N. Y.

for the benefit of the church.”
A little further -down, another 

affair is spoken of and: “this too, 
was for the benefit of the Parish/’ 
“Father” J. Paukštys certainly 
knows how to get the dough to pay 
for his baloney and wine. All over 
the cquiftry they are doing the same 
thing. When we see this, we often 
Wonder what the K, of L, is orga- 
nized*fer and why ‘the Priests are so 
anxious to have the Councils organi
zed and te have them 'raise money.

Former K. of L. Member^
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Page Three

By JOHN VAN ZANT

If this primary attempt produces 
no results, we intend to duplicate 
our action until it does bear fruit. 
Noo, to commence with our gossip:

■Literally hundreds of 
beings suffering from

human 
afflictions, 

?uch as acute hemorrhage, have been 
saved from death by transfusions 
at the Sklifasovski Hospital. Judin

WOMAN HIKER

August 18, 1933

SEKSE HBW SAVES HUNDREDS OF LIVES
VILIJOS CHORUS, NEW 

BRITAIN, CONN.

į

SERGE JUDIN, head surgeon of is the choice I would make for my 
the .Sklifasovski Emergency Hospi- . wife or child, for myself 
tai on Sukharevskaya Ploshchad. 
Originator of two revolutionary oper
ations which have earned him 
world-wide fame.

One of these innovations sounds at the Sklifasovski Hospital. Judin 
startling to a layman. Blood is saved, estimates that the blood taken from 
at the autopsy^ from the bodies of 
persons who have died by accident;. 
It is preserved in a * refrigerator 
like an ordinary household icebok. 
The cells remain alive and healthy. 
Up to three weeks and even longer 
the blood can be used for transfu
sions, with excellent results. Hunj- 
dreds of lives have thus been saved1.

The dther operation, for stomach 
ulcer, has an amazing number of 
successes to its credit. It has re| 
duced mortality rate to a bare 
two percent in 1,500 cases of ordi4 
nary chronic ulcer without complij 
cations, and to only five per cent 
in cases of acute perforated ulcer ol 
the stomach, with a record of 70C 
operations preformed. Further, it 
guarantees against a return of the 
ulcers and agamSt possible cancgr.

, one patient killed by accident saves 
on the average the lives of 10 peo
ple.

I The technique of his radical ope
ration for stomach ulcers is based 
on a peculiarity of this disease. In 
practically every case such ulcers 
are confined to one side of the 
stomach, and to the duodenum, the 
opening, through which food flows 
out of the stomach.

1 Judin’s operation removes all this 
area. Thus experience of over 2,000 
cases has shown, the ulcers do not 
return. The patient, With a stomach 
about half to two-thirds normal size, 
not only i lives, but enjoys excellent 
health.

| A major problem in stomach ope
rations of this character has always 
been the risk involved. Judin uses 
only a local anaesthetic in such 
surgery. His highly developed tech

nique accounts for the low mortality 
rate.

Hmmm. Since none of the multi- ‘ 
tude, who were selected and whole
heartedly agreed to fill the capacity 
of chorus correspondents have made 
any attempts to activate themselves, 
we have decided to undertake the 
task. Not because we find any ex-' 
treme pleasure in so doing, but be
cause we presume that our endeavor 
will arouse the delinquents from 
their hibernation.

Gossip No. 1—T bet the boys do 
not mind pjaying just one more roil 
exclusively for Hermie’s sake. If 
this statement arouses any curiosity, 
in anyone’s mind, why not inquire of 
some of the boys to whom this a^ 
ludes ?

Gossip No. 2—Why doesn’t Com
rade Romitis make any attempts to 
sing “Romona” without causing any 
commotion among her audience? , .

Gossip No. 3—Why doesn’t the 
“Pro” refrain from calling Shopes, . 
“Tenors”. Is it his size that causes 
him to be considered in the plural? >

care-

“My friend Professor Shamov of ’ 
Kharkow made the initial experi
ments in transfusion of blood taken' 
after death,” Judin began.

His words came precisely,
fully. How Shamov worked with 
dogs. Took the blood from a dead 
animal. Kept it 10 hoprs. Trans
fused it into the veins of another 
dog .which was/ apparently, dead 
fropi loss of blood. The experiment 
warked. The second dog was re
stored to life. Shamov continued his 

s work and perfected his results.
In 1928 he was able to report his 

findings at the Third Ukrainian 
Congress of Surgeons, Then the 
task remained of applying the dis
covery to the saving of human lives.

As Judin told the story, it took 
on the character of a drama, .Science 
matching wits with the unknown; a 
daring fight of the imagination, 
then patient checking, checking.. So 
the sum of knowledge is increased.

“My first attempt at using this 
discovery in the treatments of a 
patient was on March-28, 1930.” Ju
din continued. “A suicide attempt. 
The man had actually bled to death. 
I made a transfusion of 400 cubic 
centimeters of blood from another 
patient who had been 'dead of heart 
disėase for six hours.

“In two days the map who receiv
ed the transfusion, had recovered so 
completely that he went home.” 

Then followed another trial and 
another. Soon the total amounted 
to half-a-dozen, all of them, patients 
in a dying condition. They lived. 
They are . living today. ,

With the success of the new me
thod established, it was introdu
ced on a wider scale. Since the be
ginning in 1930, more than 300 such 
frahsfusioHs have been made. Pro
fessor Judin has presented his results 
abroad, Jn Palis, in Barcelona, in 
Madrid. Like many revolutionary 
discoveries, the transfusion of blood!

quite <

His manner in. the operating room 
is cool, almost casual.

Wide windows with the sun shi
ning through. Nurses and assistants 
in the white surgical garb of hospi
tal. •'Gauze masks.

Judin sits on a. high stool and hiš 
fingers move swiftly, surely. It is 
a complicated piece of surgery he 
is doing; he works impersonally, 
steadily, with a low Word now and 
then to one. of the* Watching sur
geons. The performance is almost 
tedious. • ®

'Once, as if suddenly recalling ' 
something, Judin gives the patient 
a friendly tap on the chest, “How 
are things with you, eh ?”

Then again he goes methodically 
to work till* the half-hour opera
tion is finished.

He comes to his office, sits down,' 
reaches for a cigarette, and sighs 
like a man relieved of a great strain.

From “Moscow Daily News”

Her
Soviet Ųiiidii
across th'e ' Ural Mountains in 
the snow. ' She looks very 
starved due to conditions in 
the Soviet Union. -See! She 
has very little clothes too. -In 
fact .iatlJjSlle has oW-is a gym 
su it. ; The B o 1 sh e v i cs do not

■ enough
I clothes to wear so thfey have 
i to go around in gym suits in

• ■--r:: '. the snow.T :.:,

e is a WOman hiker in______  ... the
She is hiking

Gossip No. 4—I would like to know, 
as a matter ,of curiosity, 
prompts Comrade Valley, to make 
such frequent excursions' to New 
York? Is it business or is it...’,... 
(well, concerning the fairer sex)

what

Gossfp No. 5 What influences some 
of Mitchell’s peculiar Antics?

—The “Iiribeciles”.

LITHUANIAN ART CHORUS, 
GRAND RAPIDS, MICH*

The Lithuanian Art Chorus held, 
its monthly meeting August 7, 1933 
at 8:00 P. M. , “ '

Yes, it was a good meeting 
although not all members were pre
sent due to the warm weather and 
vacations.

By FRANK RUDNICK 
poets those who write,

WHAT’S ON?

Are
In verses Mellow and restrained,
Of flowers and the silvered stars

'I can only write
That in a thousand jails
My brothers stare at iron bars.

How can I sing of snow-white clouds
! And peaceful swallow’s nests,
What song can fit these words:

A< million babies
Clutch at whithered greasts.

When dissussions came in the 
members spoke freely ahd gave 
their opinions. That is fine mem
bers, you are beginning at last to 
realize that business should not be 
discussed by a few, but by all mem
bers. Keep up the good work, 
Comrades, and I know that there 
will be results in regards to the ac
tivities of the Chorus.

Brooklyn LDS Youth Branch
A special meeting of the Brook

lyn LDS Youth Branch is to be 
held on Monday, August 21st, 1933. 
There will be a special report on the , How can I prate 
LDS Youth Drive given by Johnnie About the inevitable fate 
Orman, the new National Secretary Of those vtfho sin, 
of the National Lithuanian Youth Į Once I saw a striker’s head 

Smashed in.
New Masses, March, 1931.

'"'“"“I ......
of the National Lithuanian Youth I 
Committee. Also the plan for acti- I 
vity for the next three months with 
be discussed. This plan Will/include 
all the dances, plays and' sports j 
which we shall have the" next three I 
months. ConW with your sugges- 

| tions, fellow member. The sports 
section menibers Should not fail to 
attend. Exec. Committee.! .

This meeting elected a committee 
for organizing a Youth Branch of 

Į the L.D.S. in Grand Rapids. I am 
; sure there will be results as we 
have on the committee, Tony Gu- 
taškus, Tony Kopus, Eddie Shatkus 
and' Tillie Grusia. Comrades, here is 
wishing you luck. Place Grand Ra
pids on the map.

taken after death sounds 
simple When it is ^explained.

Citrate of sodium is addėd to* 
prevent coagulation. The blood is • 
then kept in a refrigerator at a few 
degrees above freezing, the tempe
rature of an ordinary home ice-; 
box.. The blood cells go on living. ' 
'It is carefully tested before being’ 

t used in transfusion. Not Ohly the
Wassermann reaction, always requir
ed in transfusion of blood from a 
Mving ddhor, but a complete badte- 
riological examination and a blood 
count are made. -A careful autopsy 
of the patient from Whom fhė blood 
is taken, gives additional assurance 
of freedom from infection.

- , “Of course, we cannot take such !
precautions When 'Using Jblood from I

,a living donor for ttansfusion”, Pro- for my board and refom 
feawr IhMMn pcdwted out slowly, > for 
“Thw* tyvMfdaions of preserved

preferebtr -That 'b*d~depWMi5ii.” '

SNAPSHOTS
• (Continued from page 4)

Worcester, Mass. School
Extra Extra! Great demand from 

.•*— 1----------- s talented ac-Wtenie Roaot i'n Wake,-Sarre Hollywood for hose■ s v’’- ■ tors and actresses that were the
, 'I products of the schoof held here.

The Young Communjst. League of ^ho are they?
Willroc! Haw wo baa o xsyionio vnaat nt • • >

The chorus will start their rehear
sal September 6. Comrades, be sure 
you remember the date. We must 

I all be present and get a good start, 
I There will be lots of wofk; concerts, 
■ plays and other social activities. The 
I committees will need you and they 
will look forward for your co-opera
tion.

Comrades, let’s work hard and 
make every member of the Lithuan
ian Art Chorus do so too. I believe 
that if every member did his or her

Wilkes Bafre has a wienie roast at 
Tdbyhanna Creek on Sunday. August „„„ „
20, 1933. Truck leaves Workers ! ceSs, and-now,'-rest.for the remainder share we would all enjoy being on a .

4-a WiIkes , of vacation. ■ committee, -whereas noW, ‘it iš mighty
... --------—; „„ j hard to elect one. ,

How many ’ of you know that in : ----------- -
OUr very own -city, a man roller Į Here is a bit of news: Stanley , 

• skates ‘day In and day out for a ( Phillips and Anna Gopp, both mem-

Barrecat ip A. M. Ticket are 25c 
Five free wieriies with each ticket,

Committee.

Well, the school was a great suc-

Worse Places thanJ«j| ! living? He can be found 'before j foers of the Lithuanian Art Chorus ’ 
It is fhe height Of something or Mathew’s Manufacturing Co. "" ™

other wlwn a man who hae/finiffoed 
k Jttil 8«itWiCe >mS 'M *eand fof tharfcs’ 
pJWhhed In the Io®01 papef as 
happened Sn MkmesdU tStarrtiy. A 
j h thMft the onagri Oft Bagley 

[ rftWA flail

Jttil MritWiCe Jifts<*eard bf tfaarfrs

Į hąye Just been married. The ‘Chorus
1 extends their greetings by wishing 

Martie ir still in search for the them the best of happiness. t
'best Shaped1 leg for 'his piano.' Tsk! 
Tsk! Such shocking conduct!

».,.D ..J

I'hope these Comrades won’t for
get their ‘Chorus Comrades and will

I hope I have done as well as foe seen at the rehearsals and also
the last forty • ’SJW WU knoW that remain us aotive as they were prior

.”**■**•■•?*■ W W muši*®*
One of U<Jr. -^REPORTER, /

X:
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WORCESTER, MASS

snapshotsBY JOHNNIE

CHIPS OF THE BLOCK SHENANDOAH, PA

come

it a bargain

un

I asked

We H

WATERBURY VILIJOS
CHORUS

READING NEWS

Miss “Sherlock

GREAT NECK’S FIRMYN

six pa 
the ex

Why does one of our altos always 
start before the rest of the chorus?

Naome has finally r been caught* iri 
the clutches of the cruelbarber who 
clipped jier .t^ubles^^treM .̂ .

Green chaljegens Pete to a duel. 
If Pėtė accepts, he can choose his 
weapons and name his seconds.

Our altos got back safely from 
Worcester without getting lost. Why 
didn’t you give a report, didn’t you 
learn anything? v

LAISVES CHORUS, SO 
j 'BOSTON, MASS.

What’s the matter with the basses, 
don’t they want to cooperate with 
us?

Eddie Stoękus eats too many dough
nuts during meeting.s Watch that 
waist line, Eddie. X’

■Speaking of jokes, did you ever 
hear the one about the grandfather’s 
clock , and the drunken man ? Ask 

’Ann Shimkus, 8130 So. Lowe Ave., 
Chicago.

The meeting held July thirty-first 
by the Youth Organization of Read
ing was poorly attended in compar- 
rison with the other meetings held. 
The comrades from Rosedale did not 
have one member in evidence, this 
is very poor for we had no report 
from your committee on the base
ball team, or the amount of people^ 
you have organized for the bus on 
the. trip to the Laisve’s picnic in 
Philadelphia. <

There was a shortage of dates in 
Alaska in 1908, so an enterprising 
millionaire bought up a lot of ca
lendars in the Ų. S. A. and ship- 
|ped them to Alaska where they 
were planted. Since 1917, the date 
trees that grew from these calendars, 
bear 365 dates each year and 366 
dates on leap years.

Henry Juška, the president of 
the Brooklyn Youth School, was the 
first pejrson. to walk an imaginary 
wire across the Grand Canyon of 
Colorado in 1919, immediately after 
the last imperialist war.

went down to the beach and took 
their lady bugs with them. Well, I 
hope you had a good time. Did you?

They tell us that there Yms a 
Shower out in a town in Nevada se
veral days ago, and it rained red 
checkers. The natives, being reli
gious, are praying for a shower of 
black ones, so that they could a

was forced to

Some of you were pretty • ambi
tious for a while, but stopped rather 
suddenly. Among them is Madame 
Correspondents. Wake up, people, 
don’t be so lazy.

Did you notice that when Comrade 
nnan began talking ; in En-

Well, members, how does it 
to be back and singing again? 
like coming back home, for a 
meal after being at auntie’s on 
farm, doesn’t it?

Adįyo“ notice the little .red bow The k free from all 
io rhor main mnmnnvo rx-F i-kn - _ _ . _ . . Z- V

!• see another one of our altos is 
also keeping up with the teacher’s 
style of ankle socks.

Fun! Fun! Talk about it! If you 
want to enjoy yourself come with 
the chorus. tothe picnic that is to 
be held in Hartford. Fare, is. only 
a small sum of 25 cents.

couldn’t or wouldn’t keep quiet. It 
: seemed as though they didn’t want 

į /to heat himtalk. The adults should 
set the example for the youth on 

i how to behave ■ at meetings.
1 The News Collector.

I wonder why one tenor preferred 
to eat ice cream instead of singing 
with us. Didya have a sore throat 
Joe ? —One of Us.Our sextette is broken up and I 

heard a new one is soon to be for
med. I hope this one turns- out to 
be with willing members, who will 
participate in the singing, and en
joy it, rather than. think it is a 
prison. ‘ 1 ' '

S. O. S. for Grabowskas, lost at 
the picnic, if found, notify Shenan
doah clioir.

If the Chicago World’s Fair 
be a place for rare things, let 

school 
exhibit.

What do you think?, There is a 
farm party for the chorus Sunday. 
What . excitement! Who’s the one 
that wants to ride on a hay wagon? 
Don’t fall off or let a bull chase 
after you. .

feel 
Just 
real

is to 
them

I wonder what happened to Jakiė, 
I don’t” se him at chorus practice 
anymore. Don’t forget, we want 
you here next Friday. With hope 
to. see you all and spy on you, I 
remain,

Comrades, if an occasion arises 
when you can’t attend in full force, 
send a few members in to report 
your doings to us, and take the 
report of the meeting back to. Rose
dale.

Those comrades that live in the 
city of Reading and did not attend 
are very poor examples for the rest.

Lėt us see that you are with us! 
' - A? Comrade.The X Sister.

It was nice of everyone not to 
i forget the big Press Picnic. NoW 
Į let us not forget Sunday, August 20, 
when the Haverhill Chorus has its 
annual spree. We all promised to 
go—so—Let’s Go!

i < ‘f

BROOKLYN AIDQ. CHORUS

Here is, one to end up with: 
Political ' Economy Instructor: 

.Where is the Capital of U. S, ?
Al. Dobinas: In Coba, China, 

Bo^th America^ and' the rest of the

>^Won(|ėr who*-the two girls were 
that were following Green. around in 
Scranton, when he attended the Rump, 
Convention ? Green 
make faces at them to get rid of 
them.

Bits of crazy things:
(which mean nothirig, ‘ yet give 

Spice to life, and what is variety if 
Hot spice?)

Won’t some ambitious boy like 
Eddie Dombrowski or Chuck Apols- 
kis write a song entitled: “I Didn’t 
Raise My Boy to bean the Refores
tation Army?” Bennie Herbert of 
Chicago may be able to do it also. 
You know, to the tune of your fa
vorite “mountaineer” song.

Matlowsky, you better let 
■House of Representatives alone 
cause it’s in Green’s territory.

Chee Whizz! I sure had a thrilling 
experience. “Sherlock”, who has, as 
his major life’s ambition (besides 
blondes), to find out who Tam, Well, 
he almost had me cornered. Then— 
a blonde comes and Sherlock goes 
away, with her. A fine O.G.P.U; 
you’d make.

Let us get down to the real busi
ness, chorus members. Let us at
tend chorus meeting more regularly 
than ever before. We can all make 
our chorus better and bigger than 
the rest around here. We can all 
sing well, too. Then, if we always 
attend, when we have to sing, no 
one will have to say, “Aw, I don’t 
know that one.” Common! Let’s be 
regular!

What’s the/idea? Millie, of poking -------- -------
your head in the door during the On August 23, the chorus is plan
meeting and then going out? Was ning a lawn party.' It Will be held 
it your boyfriend that was waiting at Olympia Park. For only 25 cents 
for yob downtairs? admission, there will be plenty,of

dancing and plenty of refreshments. 
Let’s all plan for it Bring your 
friends, too, so that we cari have 
a swell party. ’

•We notice Hank came back from 
the picnic without his glasses. Did 
he lose them or did somė: girl from 
Brooklyn take them because she 
thought she’d< look distinguished 
with them, On?,

Hello, Slap and Splash, what is 
....__  ______ _ ____ o the matter you two? Are you falling
ice-cream soda for anything worthy -down on your job on account.* of the 

heat ? Don’t let us beat you.

find a contented, unpaid 
.teacher from Chicago as an

still make a 1 
Phily. Come on 
bers, we cannot 
aineers gęt better than 
must show them what we can do! 
We have 'got to a>be wonderful in 
Phily or else, or else <..

We still insist that our Shenan
doah choir “Can’t Be Beat”. Go to 
ft1 Dot,T it’s second-hand but we ex
pect a success of it.

We just adore, the wiffles and 
baldies some of the tenors are get
ting. . They look very becoming this 
summer.

Here is one a certain girl told me 
In Wilkes Barre last Sunday, She 
had learned about her friend’^ 
happy romance and had inquired for Alice, 
further news.

“Why have you broken off your 
Engagement with Henry?”'

“H’m, he told me he was connected 
with the movies and the very next 
'day I saw him driving a furniture 
van.”

One dishwashing tenor is in. very 
hot water these days. All the girls 
keep saying, “Hello, One bfl Us”.' 
The poor fellow does not; know 
what to do. I- want to thank him 
for staying up under the steam, it 
keeps the blame from me. Goody.

and dirty enough. Here are your 
chances you ice-cream guzzlers. I’ll 
say good-bye to “dirt” with a tear 
in my eye. —Marge B,*

The forgotten įman of the Roose
velt election campaign is the first 
to be remembered when layoffs 
even under “Nira’s” regime.

I’m sick of writing, “dirt”: and I 
am also glad . that my’ 'fflohth ’* is 
up. I’m handing this colmn over 
to one who likes dirt; because,"I 
heard that he is willing to pay one

Henry has a swell-head. We are 
fully convinced of $1)8$. He doesn’t 
show up*-to rehearsals, he dicfriJt go 
to Pennsy with us, and he still consi
ders himself “Mr." President”. Come 
on, you big ^sh, (ipn’t hidet we 
know what it’s "all •'about, •’?

It’s the last time that I am writ
ing this column. *1 know that the 
most of you. are glad of it. But 

'you shouldn’t sulk,‘‘you asked for 
“dirt”, .any you got it. Some of 

/your little dears carPt“ take itt You 
squirm uhder a touch of sarcasm 
arid a bit of truth. .Ybfl even pro- 

imise to lynch me. But you are usu- 
1 ally angry when I do not write 
1 about you in one column. What 
' about it Husky-Tusky? You bright 
to knqjf Jjįpcause you^weje the-first 
to! complain. ■. <

Woe is me! What shall we 
One of our yodeling tenors has 
us. When last seen, hė had*a 
lantern, an alarm clock and 
Chicago bound. The last place heard 
from, was Buffalo, where he reported 
a swollen thumb from gettiįhg rides. 
Also, Jthat he wants his ma/w.

Tex Zebraitis of Chicago has been 
Experimenting with furs lately and 
has successfully crossed a kanga
roo with a racoon and will go into 
business next month for himself, rai
sing fur coats with pockets.

members just shb^Qjibout as much 
speed in keeping.-.up with the con- 

is a fellow out in Germany, "‘ions ot ancestors’
i’.frtend of Hitler’s, who manufac-> ape!l’ wouW *»w**>ne
turės artificial bird seed for coo-coo g0, 
clocks. Now Hitler has ordered 
snore coo-coo clocks to help the ar- 
ficial bird seed industry come out 
of its crisis. Every home has to 
install a coo-coo clock.

do? 
left 
red
was

The Daily Worker is now 
feEs large. The content of 
tra pages is very interesting and 
indudes: Sports, baseball scores, 
fashions, radio, recipes, stories, 
health articles and many other fea
tures unheard of before in a Com
munist paper. Which goes to show, 
that the Communists are human 
beings just the same as any one else 
and '* are interested in the good 
things too.

. Lee - is-M getting^ a. new batch of 
booklets ”/3yhich ęrijj^bę . sold for a 
nickle or* so, that is- she is getting 
them f-ZwESn HerityX,,wakes up and 

blkhk ones, so thht they could /or.^^ros. They
checker tournament are not only but theyXTU3. Yo? canSot play ping-ponK Yo«
With red checkers)

With the Youth School endedy-some 
qf our sopranos feeT exceedingly lo
nesome. They surely were, a bunch 
of heart-breakers. ^^Xe^en’t ,*3hey, 

, Helena, Olge? Don’t worry 
you might see them next yea'r, if

Noo, Sports Committee. Let us 
get started. It’s about time. Det .us 

rw w . r. • - • , . not wait till fall before we sart
’ -riotice our unemployed orga- makjng our plans. Let us begin im- 
mždf' got acquainted with some of mediately. WclI, shall we sleep? 
the famale , Choir members from 
^roq^lyn during the rainstorm, now 
w^-know they aren’t so hard to get.

AIL cars are leaving for the farm 
Sunday morning at ten o’clock from 
the hMll. You can eat all you want for 
75 cents. But I advise you not to 
eat. toio much or you may burst and 
there’ll be trouble getting a doctor. 
We’ll’’help you milk the cows and

Signing offt,^

- ■ - . .... .... . ,
In the last “StfapShots”J 

that our chorus make a good Show
ing in Pennsy, ąn.d .yrę., did. Three 
cheers. But remember - we Vmust 

betfer^^howing in 
fou* chorus mem- 
!et thėse mount-
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VIETINES ŽINIOS
Apartmenhj Jieškotojas 
—Gudrus Plėšikas

BROOKLYN. — Ben. Fried- 
man lankydavo apartmentus, 
iš kurių žmonės rengdavosi 
išsikraustyt. Jis prašydavo iš
rodyt jam visus kampučius, 
kad persitikrint, ar tinkamas 
apartmentas. Taip prisitai
kydamas vogdavo. Trečiadie- j 
nį buvo areštuotas; pas jį ra- 

pinigų ir vogtų brangu- 
mynų $800 vertės. -

| ČEREPOKAS SUSTABDĖ 
GATVEKARIUS

BROOKLYN. — Tūlam lai
škui trečiadienį didelis čerepo- 
ikas, palengva rėpliodamas 
'Flatbush Ave. viduriu, visiš
kai sustabdė gatvekarių ju
dėjimą. Čerepokas svėrė 20 
svarų. Jis buvo ištrūkęs iš 
vienos gyvuliukų krautuvės.

NAUGATUCK, CONN.

DARBDAVIAI SUKA NET 
NUO POLICMANV

QUEENS. — Policmanas W. 
A. Buemau keli mėnesiai at
gal užstatė $200, kaipo užtik
rinimą jo sūnaus darbo Al. Ro- 
senthalio skalbykloj. Sūnus 
greit vėl neteko darbo, bet 
skalbyklos savininkas negrąži
na pinigų. Policmanas jį pa
traukė teisman.—Jeigu darb
daviai taip elgiasi su policma- 

*ių vaikais, tai ką kalbėt apie 
darbininkus, neturinčius užta
rėjų ?

Dainų Diena, ir Todėl Pakeis
ta ALDLD 75 Kuopos Susirin

kimas
Draugai ir draugės, mūsų 

i kuopos mėnesinis susirinkimas 
turėtų įvykti šį sekmadienį, 

'rugpjūčio 20 d. Bet tą dieną 
yra didelis parengimas Water
bury—Dainų Diena Conn, vals
tijos lietuvių darbininkiškų cho
rų. Todėl, draugai, mes per
kelsime savo kuopos susirinki
mą į ketvirtą nedėldienį, o to
liau vykdysime pirmesnį nuta
rimą — kas trečią nedėldienį. 
Mes, 75-tos kuopos nariai turė- 

I tume dalyvauti tame iškilminga- 
j me parengime ir kitus paragin- 
I ti.

Norėčiau tarti žodį kitą, kas 
liečia tame parengime turtin
gos programos sudarymo. Kas 
šį metą dalyvaus rugpjūčio 20 
d. Dainų Dienoj, turės progos 
pasidžiaugt ir pasigėrėt prog
rama. Bet mažu kas manys, 
kad garsinant visuomet taip 
kalbama ir giriama; esą, per
nai ir užpernai buvau, chorai 
dainavo ir kalbėtojai kalbėjo, 
taip vėl bus ir šiemet.

Del to nesiginčysime, jeigu 
jūs taip manote, kad garsinto
jas visuomet giria programą; 
tik aš turiu pasakyti, kad atva
žiavę patirsite, jog šį kartą 
garsintojas nedasakė programos 
gerumo, o ne persakė.

Kodėl šiemet bus skirtinges
nė Conn, valstijos chorų Dai
nų Diena su josios programa, 
ką įvyks už Lakewood ežero, 
Waterbury, Conn.?

Draugai, jūs girdėjote ir 
laikraščiuose skaitėte apie tarp
tautinę jaunuolių mokyklą, ku
ri tęsis per mėnesį laiko. Mo
kykla randasi tame pat parke 
ir dar pasiliks po Dainų Die
nos. Aš ne mokinys, bet vir
tuvės darbininkas, ir tai kas
dieną girdžiu ir matau, kaip 
rengiasi mūsų mokiniai prie 
Dainų Dienos.

Kaip jūs manote, mes turime 
65 studentus, kurių tarpe yra 
ir kolegijos studentų; tarp jų 
yra ir įvairių sporto šakų ar-

tistų; ir jie .beveik per mėnesį 
šičia praktikuojasi ir pasiro
dys programoje. Tai, drau
gai, tame vienas iš skirtumų 
šiemetinės programos nuo ki
tų, pirmiau įvykusių.

Tad Naugatūcko ir Union 
City draugai, taip ir kitų mies
tų draugai, pasinaudokite ta 
proga ir dalyvaukite Dainų 
Dienoje. Visi ten pasimatyki- 
me.

Naugatuckietis'

Plieno Pramonė Krinta

Per vieną paskutinę s

Atsidaro Beer Garden
■ Bus gęra muzika ir svečiai 
bus pavaišinti "skaniais užkan
džiais.

Graži Vieta Pasišokti

19
Atsidarys Subatoje

d. Rugpjūčio (August)
Savininkai Elsbieta Paže- 

rechkienė ir Frank Mills.
378 GRAND STREET,

Brooklyn, N. Y.
Kviečiame visus Brooklyn© 

ir apieliplkes lietuvius atšilai^ 
kyti pasiviešėti ir su mumis 
susipažinti.

HAVERHILL, MASS. HAVERHILL, MASS.

MILŽINIŠKAS METINIS PIKNIKAS
• .'fA

RENGIA DU CHORAI: LAISVĖS CHORAS HAVERHILL, MASS. IR LIAUDIES CHORAS Iš LAW
RENCE, MASS.

Nedėlioję, 20 d. Rugpiučio-Aug., 1933
L. U. G. KL1UB0 PARKE, HAVERHILL, MASS.

PRADŽIA 10 VALANDĄ RYTE; PROGRAMA PRASIDĖS 5 VALANDĄ PO PIETŲ

Programą išpildys visi Mass, valstijos, Meno Sąjungos Antro Apskričio Chorai, tai yra: iš Montello, 
Worcester, So. Boston, Stoughton, Norwood, Gardner, Hudson, Lawrence ir vietinis Haverhill. Orkestrą 6 
kavalkų linksmins publiką naujoj svetainėj per visą dieną iki vėlai.

Laisvės Choras iš Haverhill, Mass., Dainuos šiame Piknike

Taigi, gerbiamoji visuomene, šitas piknikas bus didelis ir linksmas, nes chorai savo naujom dainom už
žavės senus ir jaunus. Jūs atmenate iš praeities, kokie linksmus piknikai Haverhillyj būdavo chorų su
važiavime, tai šiemet bus daug didesnis ir linksmesnis, nes iš kitų miestų visuomenė žingeidauja pamatyti 
naujausios mados svetainę, kurią tik šiemet pabudavojo šitam parke, kuriame piknikas įvyks.

KELRODIS: Važiuojant nuo Boston ir iš kitur, imkite Salem St., Bedford, Mass. Pavažiavus penkias minutes, rasite 
(Gasoline Station), sukite po dešinei tuoj rasite pikniką. Jeigu lytų, piknikas vistiek įvyks, nes naujoje, svetainėje 
vietos yra. deF 1,000 žmonių.

vaite plieno gamyba suma-’>e^tli ęvažiąyijne 12:.Aps- Į kai. išeisa nuo Darbininkų Centro, 
Y 1 J . i krivio; antra gal ne visiem žinoma, 1325 E. Market St. 10 vai. ryte.

Žėjo keturiais nuošimčiais kliūtys, kurios turi būf pašalintos. Į Maudynės. užkandžiai, spoYtiški 
-i, v •- Inae. wihW viši i žaislai.. 5 laiinejimai veltui, feraį

—25 centai. . : Fnuo 57 nuoš. savo jėgos nu- «.,™'1—26°
krito iki 53 nuoš.

susirinkit ydaht paskui nėturėtumė- 
te kokio nesmagumo.

Sekr. K. Kubilius.

Elektros Pajėgos Gamyba 
Sumažėjo ’

Per paskutinę savaitę 
Amerikos elektros pajėgos 
gamyba sumažėjo vienu 
nuošimčiu. Numatomas to
limesnis kritimas.

SHENANDOAH, Pa;
ALDLD 17 kuopos susirinkimas 

įvyks nedėlioj, rugpjūčio 20 d., 2-rą 
valandą po pietų, * Sweeto name, 
(roome 4). Visi nariai ateikite, nes 
praeitą mėnesį susirinkimas neįvyko, 
todėl turėsim daug svarbių reikalų 
aptarti. Taipgi kp. org. išvažiuoja, 
turėsime išrinkti kitą.

Kp. Komitetas.

SOVIETŲ ŽUVIS

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

SHENANDOAH, PA.
* ' ' » 1Lyros' Choro mėnesinis susirinki- 

rtias įvyks 18 d. rugpjūčio, tai’ yrą 
penktadienį, 7 v. v.' jSweet’S Hall 
(Room 4), visi choristai ir choris
tės malonėkit skaitlingai dalyvauti 
šiame susirinkime, taip pat ir choro 
rėmėjai, nes yra daug svarbių tari
mų aptarti.

- V. Udzentavičius.

HAMTRAMCK, MICH-
ALDLD 188 kp. susirinkimas įvyks 

rugpjūčio 20 d. 10 vai. ryte, 3014 
Yemdns 'St. Visi nariai molonėkite 
susirinkti, nes turime1 daug svarbių 
reikalų aptarti, 
jų narių 
minacijų 
turėsime

WILKES BARRE, PA.
Vienie Roast Party

WIENIĖ ROAST ’ renkja Jaųnųjų 
Komunistų Lyga, nedėlioję, rugpj. I 

(August)' 20, Tębynanriia> River. Tro- 
1.

Krautuvėms proga įsigyti Sovietų 
žuvies už žemą kainą

Penkių Rūšių žuvys
10 kenukų kiekvienos rūšies, 

viso 50 kenukų

Už $5.75
Persiuntimas apmokėtas. Pinigus 

prašome prisiųsti iš anksto
“TAT Q.V S”

Ko

427 Lorimer St., Brooklyn, N. T.

GREIČIAUSI PASAULYJ LAIVAI

Atsiveskite ir nau- 
Į šį susirinkimą. Yra no- 

blankos atėję iš Centro tai 
balsuoti.

Org. M. F.

EASTON, PA.
LINKSMAS*, ĮVAIRUS PIKNIKAS

Linksmą pikniką rengia Lietuvių 
Darbininkių Susivienijimo Ameriko
je, 14 kuopa, nedėlioję, 20 d. rug
pjūčio, puikiausiame Eastono parke 
—Hacketts Park. Vieta visiems ži
noma ir lengvai pasiekiama, ant 
puikaus kalno, apsodinto medeliais 
ir gėlėmis. Sezonas piknikų greit 
eina prie užbaigos, tad ši, yra ge
riausia proga smagiai laiką praleis
ti tyrame ore, pažaisti, pasižmonėti. 
Rengėjos širdingai kviečia lietuvius 
darbininkus kaip Eastono taip ir iš 
apielinkės, kad atsilankytų į pik
niką. Įžanga visiems veltui, o gas- 
padinės rengiasi pagaminti skanių 
valgių, naminio pyrago, lietuviško 
sūrio ir šaltų gėrimų. Piknikas 
prasidės nuo 11 vai. ryte ir tęsis iki 
sutemos. Bus visokių žaislų ir lenk
tynių už ką bus duodamos dovanos. 
Nepraleiskite šio pikniko.

Kviečia LDSA 14-ta Kuopa.
(194-195)

HARTFORD, CONN.
Visiem gerai žinoma, kad dainų 

diena bus nedėlioję, 20 rugpjūčio, 
Waterbury, Conn. Darbininkų mo
kyklos studentai sulos puikų veika
lą. Mes galime nuvažiuoti ir tą 
viską pamatyti. ’ Iš Hartforto eis 
busai nuo, 59 Park St. Tuo jaus 
kreipkitės pas J. Beržinį, 940 Broad 
St. arba 59 Park St. ir tuojaus už
siregistruokite. Kelione į abi pusi 
—75c. Būtinai užsiregistruokite iki 
rugpjūčio 19-tos.

Kviečia Jūsų Draugas.

SCRANTON, PA.
j šiuomi pranešame ScrantoiRT vi- 
, suomenei, kad yra rengiamas didelis 
į ir puikus piknikas, kuris įvyks ne- 
i dėlioję, 20 rugpjūčio (August), ant 
| J. Runo Farmos. Šiuo sykiu -pik
nikas prasidės anksčiau negu pikni
kai prasidėdavo kitais kartais, nes 
čia bus visokių žaislų, išlaimėjimų 

l ir kitokiij dalykų. Pikniką rengia 
10 pašalpinių draugijų, jis bus tarp- 
tautiškas, po vardu International 
Workers Order šios apielinkes dis- 
triktas.

p (194-195)

.NAUGATUCK, CONN.
LDS ir ALDLD narių atydai. Su

sirinkimas minėtų draugijų neįvyks
ta 20 dieną rugpjūčio. Priežastis, 
Waterburyje bus piknikas tą dieną. 

•Susirinkimas įvyks 27 dieną rugpjū
čio, 4-tą valandą po pietų, Linden 
Park svetainėje. Ypatingai LDS na
riai būkite tą dieną, nes turėsim mo
kėti duokles i draugiją.

; Sekretorius J. Koris.

■ DETROIT, MICH.
f ALDLD 52 kuopos susirinkimas 

atsibus šeštadienį, 19 dieną rugpjū
čio .Draugijų svetainėj, 25th St. ir 
Vernor Highway, 7:30 valandą vaka
re., Visi draugai malonėkite daly
vauti šiame susirinkime, nes yra 
dąug svarbių reikalų. Draugai, ku
rie nesate mokėję už šiuos metus 
duokles malonėkite užsimokėti.

Sekr. N. Astrauskiene.

PATERSON, N. J.
AI.DLD 84 kuopos mėnesinis su

sirinkimas įvyks nedėlioj, rugpjūčio 
(Aug.) 20, 3 valandą po pietų, 62 
Lafayette St., todėl drauges ir drau
gai malonėsite dalyvauti šiame su
sirinkime, nes turėsime daug dalykų 
aptarti, taipgi draugai atsiveskite ir 
naujų narių. Org. J. L.

SCRANTON, PA.
ALDLD 39-tos kuopos mėnesinis 

susirinkimas įvyksta 20-tą dieną 
rugpjūčio (August) 9-tą valandą ry
te, pas K. Kubilių, 2126 Durkin 
Ave. Visi būtinai būkite šiame su
sirinkime, nes turime daug svarbių 
dalykų. Pirma išgirst raportą de-

. BREMEN
EUROPA

Dienas į LIETUVĄ
Specialiai traukiniai, stovinti šalimais garlaivio 
Bremerhavene, užtikrina labai patogią kelionę į 

LIETUVĄ

Arba keliaukite g | Ek ADI I C
Ekspresiniu laivu ĮL B Uj Q
Informacijų klauskite pas vietinius agentus, arba

NORTH GERMAN LLOYD
57 BROADWAY - NEW YORK

Phone, EVergreen 8-9130 Ignition Specialist

WOLF AUTO REPAIRS
TRUCKS AND PLEASURE CARS REPAIRED

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

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

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

Mūšy Specializacija yra Moksliškas 
Ištyrimas Akiy Pritaikymui Akinių

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

visą darbą atliekame patys ant vietos, tuomi mes sutaupome jums 
""’."i“! i Jau 30 metų kaip laikomės šioj vietoj.mažiausiai 25%.

PATARNAUJA
DAKTARAI:

3

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

Ofiso valandos: nuo 9 vai.
Penktadienį iki 5* valandai vakare.

iš ryto iki 9 vai. vakare.

DRS. SCHONGER & STENGER
394-398 Broadway, 331-335 Division Ave, Brooklyn, N. Y. v I--X---- x' --------------XT-- X--- ----- X---- X-- ■—X--- \

JUOZAS KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborius

Pennsylvania ir New 
Jersey Valstijose

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

PHILADELPHIA, PA.
Telefonai: Bell—Oregon 5136 

Keystone—Maų| 1417
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Išvažiavimas į Forest Metalisty Streiko Lai-!
Parką Sekmadienį

Jį Rengia Tarptautinio Darbi
ninkų Apsigynimo 17-ta 

Kuopa

“ Draugai ir draugės, 
lipgai dalyvaukite
Park išvažiavime, kurį rugp-

skait-
Forest

Komunistiniai Darbininkai Raginami Būti 
Priešakyje Dresmeikerių Kovų

Industrinės Siuvėją Unijos Streikuoja 15,000 Narią; Jie 
i Šaukia Visus Desėtkus Tuksiančią Streikierių į Vieną 

Kovos Frontą prieš Bosus ir Roosevelto Agentus.
I NEW YORK. — Streikuoja 
60,000 moteriškų drabužių 

i darbininkių ir darbininkų šia- 
įme mieste, New Jersey, Con- 
įneetieut valstijoj ir ;kt. Dau- 

sutrumpini savaiti- i«uma, P-^Iauso prie Interna-

mčjimas ir Areštai
BROOKLYN. — Laimėjo 

pridėt po du doleriu algos į 
savaitę ir i 
nį darbą nuo 50 iki1 40 valan
dų streikieriai United Metai 
Kompanijos. Bosai buvo pri-

jūčio (August) 20 d. rengia vėrsti pripažint Industrinę Me- 
TDA 17-ta kuopa. Paremkite talistų Uniją, Į kurią’ susira- 
Šią svarbią organizaciją, kuri nuošimčiai streikierių.
kovoja už darbininkų reikalus, 
ypač už paliuosavimą darbi- 
pipkų įcoyętojų. įš galėjimų.

• Tuo ‘ tikslu Tarptautiniam 
Darbininkų 1 Apsigynimui’ fi
nansai yra reikalingesni, nei 
keli metai atgal. Šiandieną 
reikia užstatyt šimtai tūkstan
čių dolerių už draugus, kurie 
randasi kalėjimuose bei ku
riems gręsia mirties bausmė 
už darbininkų reikalus. Tai 
darbininkų privalumas remti, 
kiek tik galima, šią organiza
ciją, nes kapitalistai neateis 
mums į pagelbą.

Pastaba: Jeigu tą dieną ly
tų, tai turėtume parengimą 
“Laisvės” svetainėje, kur taip 
pat smagiai laiką praleistume.

TDA 17 Kp. Komitetas.

talistų Uniją, į kurią' susira-

tiopal Ladies Garment. Work
ers, dešiniosios unijos (Darbo 
Federacijos). Bet streiko lau
ke kovoja daugiau kaip 
15,000 dresmeikerių • iš Indus
trinės Siuvėju Unijos, 

t ' s »

Kompartijos Distrikto Atsišau
kimas

Komunistų Partijos'

Kada ėjo derybos su bosais 
del streiko* užbaigimo, darb
daviai pasikvietė į talką 
Roosevelto NRA agentus, ku
rie priešinosi pripažinimui 
kairiosios unijos; 1__ ____
ninku vienybė sulaužė tą pa
sipriešinimą.

NEW YORK. — Pereitą streiko pirmose eilėse ir teik- 
antradienį tapo areštuota 17 ti 
streikierių, pikietavusių Keys- savo
tone metalinių dirbinių • kom-j tūkstančiams dresmeikerių pa-

kas, kiek tai prikląuso 
ILGW unijos vadų.

“Woman’s Wear” laikrašty
je, fabrikantų organe," didelė
mis rąidęmis yra skelbiama: 
“Dresių Pramonės Fabrikantai 
yra Visai Ramus, Atėjus Strei
kui Paskirtu Laiku.” Ir ko- 

:dėl jie nebus ramus, kad Du- 
binskiai ir panašūs lyderiai 
yra su fabrikantais slapta“ su
sitarę įvykdyti ' RooseVėlto 
“Naujų Dalybų” įrlaną prieš 
darbininkus? •

Revoliucinė Needle Trades

nuo

Antro Workers Industrial Unija per 
ripazinimui Komitetas išleido at- streiką stengiasi suorganizuot
bėt "darbi- sišabkim3' kad kiekvienas ko- koVai višus 

siuvyklų darbiniu-. darbininkesmunistas t 
kas turi laikyti savo “augš- 
čiausia komunist. pareiga būti

darbininkams > vadovybę, 
pavyzdžiu įkvėpdamas

panijos dirbtuvę.

Workers Book Shop’oj 
Nupigintos Knygos /

PASIRANDAVOJA
PARSIRANDAVOJA 6 labai geri 
parankus kambariai, 
girnai pagal paskutinę madą 
bariai randasi geroje 
Milford St.
Randa nebrangi. Galite kreiptis bi- 
lia\laiku^ pas savininką po antrašu: 
499 Milford St., Brooklyn, N. Y.

(194-199)
<!>
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Kam Yra Reikalinga 
Greitoji Pašalpa?
Bedarbių Tarybos didelis 

komitetas eis į Relief Biurą 
penktadienio ryte 9 vai.

Visi, kam tik reikalinga 
greita pašalpa, būkite po num. 
61 'Graham Ave., kampas 
Moore St., Brooklyne, dar 
įneš devynias, kad turėtumėt 
laiko perstatyti savo padėtį, 
pirm išeisiant.

J. ž.

Rakandu Apmušinėiojai 
Atmetė NRA Pasiūlymą •

JNEW /YORK. — Rakandų 
Apmušinėtojų Unijos 76-tas 
lokalas per susirinkimą Irving 
Plaza svetainėje atmetė pul- 

pasiūlymą 
trečiųjų 

ir grįžti

fcminko Phillips 
streikieriams per 
teismą susitaikyti 
darban. Pulkininkas yra vie- 
riąs iš valdininkų, kuriuos 
Rooseveltas pastatė vykdyti 
savo NRA politiką. Darbinin
kai suprato, kad trečiųjų teis-

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokią Rūšią Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerkonišku Stilium

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pabandykit, e!

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimėr Street, “Laisvės” Name

Brooklyn, N. Y.

<♦>

<>

<♦>

<♦>

darbininkus ir 
Bet vadai deši

niosios unijos to nenori. To
dėl, kada streikieriai atęina 
rašytis i ILGW uniją, tai jo
neliai reikalauja tuojaus uz- 
simokėt įstojimo nuo $2.50 
iki $10.00, žinodami, kad dau-

60 YEARS’SERVICE
Save Safely

ushwick
SAVINGS BANK

GRAND ST.. AT GRAHAM AVE.. BKLYH 
BANK BY

Telefonas: Stagg 2-9105

DR. A. PETRIKĄ
(PĖTRICK)

DANTŲ GYDYTOJAS 
221, South 4th Street 

' Brooklyn, N. Y. 
X-Spindulių Diagnoza

' : ! įGazo Anestetiką ; ?
Valandos: nuo 9 ryto 

iki 8 vai., vakare
Penktadieniais ir šventadieniais 

tik susitarus

- % < • • I

Laisvė Gaunama ant 
i Sekančių Stočių

Bedford Avenue 
Bedford Avenue 
Berry Street 
Grand Street ' 
Grand Street 

Grand Street
jsiryžimą vesti kovą iki. perga- gejjs dresmeikerių visai pini-

NEW YORK. — Angliškai 
skaitanti darbininkai, pasi
naudokite iš nu piginimo knygų 
šią savaitę Workers 
Shopoj, 50 East T3th 
piginimai yra nuo 20 
čių iki 50. Pasidaro 
galimybė įsigyti ypač 
ir Lenini raštus. Be
Įima" pigiau pirkti naujausių 
knygų ir brošiūrų dienos klau
simais.

Book 
St. Nu- 
nuošim- 
geresnė 
Markso 
to, ga-

iškeliavo Gint Vokiečiu
Politinius Kalinius

lės.. . Mes šaukiame jus sto
ti į priekinius trenčius dabar
tinėse kovose, visų pirma, ša- 
pose, marketuose, tarp ILGW 
unijos narių ir neorganizuotų 
darbininkų.”

. Pat pradžioje streiko mato
si didelis darbininkų pasiry- 
žymas; susirinkimų svetainės 
pilnos; ypač pastebima negrų 
darbininkų daugiau kaip pir- 
mesniuose streikuose.

Revoliucinė Siuvėjų Indus
trinė Unija leidžia atsišauki
mus į dešiniosios ILGW uni
jos narius, kad eitų į vieną 
frontą su kairiaisiais streikie- 
riais ir stovėtų, sargyboje, 
idant D.-Dubinsiu ir kiti tokie 
vadai neparduotų streiką.) O 
juk jie yra pardavę darbinin
kų reikalus 1930, 1932 m. ir 
kitais atvejais. Kad ir dabar, 
užvakar kalbėdamas, Dubins
ki,; šios unijos > prezidentas, 

! “su mumis yra 
prezidentas Rooseveltas, su 
mumis publika, su mumis po-

NEW YORK. — Trečiadie- ki,> šios i,_. 
nį išplaukė į Vokietiją advo- pasakė, kad 
kątas Leo Gallagher, įgaliotas 
Amerikoj darbininkų, kad te-;
nai gintų Torglerį ir kitus tris licija.7 - Ir ištiesų, streikieriai 
komunistų vadus. Jiems yra raportuoja, kad policija tiesio- 
primętama Vokiečiu seimo rū-. giniai padėjo ILGW unijos 
mu padegimas, nors tą darbą komitetams traukti darbinin- 
atliko patvs Hitlerio agentai ;;kus iš siuvyklų i streiką. Iš 
tuom gaisru Hitleris norėio to suprantama, jog viršinin- 
gaut priekabę pradėt krūvi- kai taiko, idant streikas išei- 
nus persekiojimus prieš komu- tų naudai bosu ir tu pačių 
nistus. unijos viršininku. Tą supran-

Gallagheri palydėt susirin- ta bosai ir policija, ir 
ko .tūkstantis žmonių į 
kiečių Darbininkų Kliubą.

JONAS STOKES
FOTOGRAFAS

Šiuomi pranešu savo kostume- 
riams, kad perkėliau savo studiją 

naujon vieton, 
po numeriu 
512 Marion Št., 

k kampas Broad,- 
way, Chauncey 

M S t r e e t stotis 
H Brooklyn, N. Y. 
U Naujo i vietoj 
W s t u d i ja daug 
r geriau įrengta, 

todėl paveikslai 
padaromi kuo- 
puikiausi.

STOKES
kampas Broadway

i

1

JONAS
512 Marion St., 

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

MOLLYN’S BARBER SHOP
IR BEAUTY PARLOR

Pirma buvo 5,78 Grapd St., Brook- 
ly, N. Y., dabar perkėlė ant

447 GRAND ST.
Prieš Republic Teatrą

Brooklyne:
136 Irving Ave. 
1538 Dekalb Ave.
So. 4th and Havemeyer Sts- 
Bedford Ave. and So. 5th St. 
187 
223 
222 
135 
287 
350
Marcy Ave. and Grand St. 
146 Union Avenue 
Metropolitan and Lorimer Sts. i 
617 Grand Street
Graham Ave. and Stagg St. 
Flushing Ave. and Broadway 
Hewes Street and Broadway 
Lorihier St. and Broadway 
180 Grand Street 
114 Union Avenue 
67 Hudson Avenue 
60 Hudson Avenue 
114 Bridge Street

gų neturi.
Kas Yra Streikierių 

“Taikytojai”

Whalen, buvęs brutališkas 
miesto policijos komisionie- 
rius, yra paskirtas vyriausiu 
valdžios tarpininku delei strei- Į 
kierių sutaikymo su bosais, ir j 
jis laiko slaptus pasitarimus 
su ILGW unijos vadais ir bo- į 
gaiš (Pennsylvania viešbuty-i 
je). Sulig to, ex-ž.andaVas ■ 
Whalen daro viešus. praneši
mus, kad iki pirmadienio “bū
sią padaryta streiko paliau
bos” (perthika). 1

Kairioji, Industrinė Unija 
raginą darbininkus nepasiduo
ti “taikytoj.arps,” o visa ęner- 
gija tęsti koyą> sudarąnt ben
drus komitetus iš įvairių unijų 
eilinių narių ir sykiu, einant į 
masinius, pikietus ir streiko 
demonstraęijąs. Kairiosios U- 
nijos centras yra 131 W. 28th 
Št., New Yorke.

Šį šeštadienį, rugpjūčio 19 
d., yra šaukiami į konferenci
ją visi siuvyklų darbininkų 
pįrmininkai iš ILGW ir Indus
trinės Siuvėju Unijos. Kon
ferencija atsidarys 10:3Q,val. 
dieną. ' '

Lietuvių Dresmeikeriam 
Brooklyne

Brooklyne lietuviai dresmei- 
keriai turi kasdien susirinkt 
į streiko centrą po num. 691 
Broadway. Reguliariai steng- 
kitęs toj vietoj būti, ypač tie 
drąugai, kurie galite angliš
kai susikalbėti. Nes daugelis 
lietuvių streikierių negana su
pranta anglų kalbos. Jūs pri
valote patarnaut, kaip aiškin
tojai liet,ii vjų kalboje.

. ' ij ■ ‘J • . 7 i* . r i ; J
Pranešame, kad mūsų kainos yra 

žyinidi ' nupigintas arit ‘visko/
L’ 2 tf ’ ' i * / • ■*' v 1 ' ' • •Plaukų Kirpimas Moterims. Taip
gi Finger WaVe Alba Marcei 35c.

■ l ' ę ' . • ‘ f' ' i •
Permanent waves nuo $5.00 iki 

$9.00, k Į’ątąrnayimąs* jųaių’ąusios 
maddsį (;1983 : mėtų< ’ ' . ■ ■; ! ■ .

Vyiąiįiė j nukerpame plaukus ir 
apskutairie' barzdas ųž .504, vai
kams plaUką •nukirpimas Ž5c.

Mūsų dajbaa; yrą artistiškas.

i
Telephone Štagg 2-4409 i

A. RADZEVIČIUS
LIKIT J VIS GKABORIIJS 

į (UnflėrtaKer) pi ■ ■
Vedu šermenis ir palaidoja tin

kamai ir už prieinamą kainą 
Parsamdau automobilius vestu

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

(Arti Marcy Avenue) 
BROOKLYN, fN. Y.

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

Avenue and 4 2nd Street

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydai) ūmias ir chroniikaa vyrų ir, 

moterų liras kraujo ir odos
Padarau iityrimus kraujo ir ilapumo

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

New York, N. Y.
Valandos Priėmimo:

Ryte nuo 10 iki 1. Po pietų nuo 4 
iki 8 valandai vakare

Sekmadieniais1 nuo 11 ryto iki 12 dienų
Telefonas Lackawanna 4-2180

Sergančių 
Chroniškos

Vyrą ir Moterą 
Ligos Gydomos 

šiandien ateiki
te delei savo svei
katos ištyrimo, o 
jums bus išaiškin
ta, kaip jūs fiziši- 
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 
čiepų ĮSmirkštimai.

Prieinama Kaina 
Sąlygos pagal jūsų išgalę 

Ištyrimas ir Patarimas Veltui
KALBAM LIETUVIŠKAI

D R. ZINS
110 East 16 ST. N. Y.
Tarp 4th Avė. ir Irving Place 

įsisteigęs 25 metai
Valandos—9 A. M. iki 8 P. M. 
Sekmadieniais 9 A. M. iki 4 P. M.o

Gr

Prakalbos Svarbiausiais
susi“’s L“.° Dienos Klausimais

t

Naujų ' Dalybų

Greičiausia Laivo Kelionė
Sek-

erg Centrą, kampaą 27th St. Ayį.%^©'
ir -Mermaid Avė.

sukilimus i? apie tai; kaip yra

X;

S’3
ijeąveikų sąlygų ’ ar tai 
persuhkaųs darbo. Reikalavi
mai pasiųsti Roosėvelto vy
riausybei.

Vo- Whalen, ir generolas H. S.
1 Johnson, vykdytojai Roosevel
to NRA politikos. Taip ge
nerolas atvirai pareiškė, kad 

įjam “nervu neardo” sis strei-

tut MjfMMMjnyooncjt mjocm k/ AAAAAAAAAAAAA

NEW YORK. Bedarbių 
Tarybų centras , reikalaują- k ... - - ~ 
kai apmokytų toms šeįrpy-

F LAIDQTUV.IU DIREKTORIUS
;f. . i C f i
^Išbalzamuoja ir ląidųjąnumirusius 
1‘ant visokių kapinių; parsamdo au- 

•1 tomobilius, ir kerietast tfvęse|ijoms, 
G krikŠtjfriolnB ir pagiWihjiejfmams. 
Ii i' • i < f i ■' ?•■!>' / -

į J »231 Bedford. Ay.en.ue r.

i BROOKLYN, N. Y.

Federacijos vado, fabrikantų 
ir valdžios atstovų, padarytų 
sprendimą naudai bosų, o ne NEW YORK. — šiandien 
darbininkų. , vakare sakys prakalbas Kom-

—:----- —---------- partijos s e kretorius Earl
i.t • . x • v v Browder ir Priešimperialisti-j

nės SąjūngOs pirmininkas Ro- 
i mi

tinge, New Star Casino sve
tainėje, 167th St. ir Park Ave. 
Svarbu dalyvaut,1 ' kad nuo-

Atlygint Šeimynom už Kem
pėse Žuvusius Jaunuolius į |bfert Dunn, masiniame

yvų cenuaa , i tirpia uj p,, v. ■ , - , . u

valdžią tinkamai pinigišr ^.u«“aLS

noms^kuriy "sOnūs (Ėen/ ’iDe Prieš darbininkus, pritaikoma 
Noia ir kt.) žuvo Roosevel- Roosevelto Naujų Dalybų 
to darbų kempžse,. ar tai iš politika, sykiu išgirst apie ka- 
priėžasties sugedusio maisto, i^us planus šios šalies impe- 

del rialistų.

NOTARY 
PUBLIC

TEL. STAGG 
2-5043

PARDAVIMAI
' • U,; 

PARSIDUODA lietuviška valgykla, 
kurioj galima daryti nebloga^ : pra
gyvenimas. Pardavimo, priežastis—< 
savininko nesveikata. Galima pirk
ti ir pusę, kaipo partneriš.

; Grand Restaurant; . p
418 Grand St.,

Brooklyn, N. Y. 
p • , • (194-196)

•PERDŪRĖ ŽMOGŲ DEL
i . KATĖS

! ASTOIUJOJ;' L, I„ 14 mėtų 
vaikas John Young pavojin
gai peiliu perdūrė savo moti
nos burdihgierių C. Larkmą 
už tai, kad jis mušė katę. Vai
kas areštuotas.

Telephone, Evergreen 6-5310

J. GARŠVA 
Graborius (Undertaker)

INCMATHEW P. SALLAS 
( B I E L A U S K A S ) 
G R A B O R i U S , 

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

f MŪSŲ. (STAIGA ATLIEKA. SEKANČIUS DARBUS: 
.^IRUSIUS PAFVEŽAM IŠ VISU1 ŠALIŲ, IR JŠ ČIA 
PASIUNČIAM Į. KUR KAM REIKIA. TURIM PRlVATlŠKĄ 
PIRMAJAI PAGALBAI AMBULANŠINį AUTQMOBILIU 
KURIUO ; PĄTARNAUJAM NUVEŽTI įį LIGONINĘ IR 

-PArVeZTiLtURIM MOTERĮ. MIRUSIOMS MOTERIMS, 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM' GRAŽIĄ VIETĄ SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.
. . , VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS (. MUS, O MES 
■KUPĮjteRIAŲŠlAl1 patArnausim. <» .

MUSŲ RAŠTINE ATDARA DIENĄ IR NAKT(. MŪSŲ 
TELEFONAS NJEKAD NEMIEGA.

J5 *•*

NEW YORK. — Iš Europos 
tįt nuo ' ' 'Qibraltaro sąsiaurio į

tfew. Ycjrką atplaukė grei-j 
čiausias 'pasaulyj laivas, Itali
jos “Ręx,” padarydamas 3,181 
mylią per 4 pkras/ 13 vajaii-j 
dų ir 58( minutes. T^l moks- 
Kškihusiai iš visų įtai 
vas. i

Išgirskite Earl Browderi 
Coney Islande Sekmadienį

1 ' i t ' i .
CONEY ISLAND.

madienį vakare lietuviai, at- 
važiąyę čion maudytis, turė
tų išgirst prakalbą draugo 
Browderio, Komunistų Parti
jos sekretoriaus. Jis ’kalbės 
apie' < ateinančius rinkimus. 
Teeikite į Cqriey Island,Workį

PARSIDUODA- shklhinjių • krautuvė 
labai geroje vietoje. Riznis išdirb

tas per virš 30 metų. ' Čalima pasi
daryti geras' gyvenimas. Parsiduoda 
pigiai, mes ktidarom'ė kitą biznį.
Kreipkitės po antrašu: 222 Berry St.,' (Vaugmu ^etns gin{lį 5 
Brooklyn, N. Y. ■ , ( . 1 .,. ri i ; - į •

( t , . . I(1&2-194) < į .( f . prr“----- rrVi ' ! ■ ■'

REIKALAVIMAI i
■ • ( I-J--------- I

REIKALINGAS : PARTNERIS prie 
gasolino stoties bižnio “gias filing 

station,” nauja vieta, labai geroj 
vietoj (good spot) bus geras biz
nis aš prityręs prie. to biznio žinau 
ką dai*au, tik fdikia} firianfeų paVt;ne+ 
ris. Turi turėt $2000, ar 2,500 ir tu
ri būt> tihkamąs tam bitenitii iiUge- 
rai angliškai khlbėti. ’ Krėipkią V. 
Ppdžilinąs,! 354 < Highland Ave., 
Kearny, N. J.

< Highland Ave.,

(194-199)
... ..........—\ y v t j - ---- rvT " 1 

REIKALINGĄ Įpatyrūs’iųs |pątarriau- ; 
tojos restąurante. ('waitress),' jno- 
kančios anglų kalbą pilnai gerai.

Įrašų:' 227 Xerit

(189-194)

Evergreen 7-8738

Lietuviai MeisteriakBudavotojai
ALĖX & URBAITĖS

GENERAL CONTRACTORS ,t 
Carpentry, Painting 

’ j Art Decorating (
: - Pertaisome sęnus > namus ir- buda- 

vojame naujus. Perbūdavojamd fron
tus, sudedame duris ir įdedame sie-r 
tus (screens) L duris, langus ir-

Į ' porčįuf Jungiame ętjogus visokiems ’ 
namams

ęt 188 South 3rd Street 
Brooklyn, ;N.--Y. į

DR. HERMAN MENDLOWITZ
/ ‘ I * 1 1

Praneša visuomenei, jog jis atsidaro savo ofisą 
Williamsburghe:

252 Berry St, Brooklyn, N. Y,
arti Grand Street

; 1 Telefonas Evergreen 6-3959
Ofiso valandoj nuo 1 iki 4 kas dien, scredoms ir subatoms 

nuo 6 iki 7:10 vaL vakarais.

NEDALIOMIS ;
Nuo 10 iki 12 Vai. ii ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J . 

Kampas E. 23rd St.




