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Negrą Darbininką Tai

Thomas SveikmaGreeną

DADEVILLE, Ala.—Ne

laimėjo Algy Pakėlimą

N RA lei- 
stampos 

Buržujai

Gavom labai svarbų straip
snį nuo d. Z.A., kuriam jisai 
praneša, kad ta spaustuve,

toninė valdžia ir jos žvalgy
ba veikė ir veikia bendrai su 
Vokietijos hitlerininkais ir

Syracuse, N. Y.—AmerL 
kos Darbo Federacijos New1 
Yorko valstijos*'konvehcijk 
pasisakė už bedarbių ap
draudę.

komunistams patiems pasi 
rinkti advokatą.’

čio 21 d. užsibaigusiuose ka
rinio laivyno manevruose 
penki žmonės buvo užmušti, 
o šeši sužeisti.

kaizeriams ir carams.
Pokariniame laikotarpyje II 

Internacionalas »susivienijo su 
Hindenburgais Vokietijoj, su 
Pilsudskiais Lenkijoj, su Hor- 
thiemis Vengrijoj, su Zankovais 
Bulgarijoje, ir proletarinę re
voliuciją paskandino kraujuose.

TRAUKINIO NELAIMĖJ 
ŽUVO KETURI 

ŽMONĖS
. I • i

Berlyn, Vokietija. — “Gy
nimui komunistų vadų Tor- 
glerio ir kitų, Hitlerio val
džia paskyrė advokatą1 
Sack, kuris yra žinomas,

delei “Balso” užgniaužimo.
Šis svarbus straipsnis 

tilps “Laisvėj”. Raginam vi
sus darbininkus jį skaityti 
ir apsipažinti su Smetonos

nurodo, kaip Lietuvos sme-• valdžios veikimu užsienyje.

niausiai pasiduoda Socialis
tų Partijos vadų kontrolei.

ro II Internacionalas virto pa- j narjus kurie veikia bendrai 
laikytoju darbininkų klases t 
prie buržuazijos. ----------,---- .. ..
tiek daug darbininkų dar nespe- aziją.
jo tą tiesą suprasti. ----------------------

KRISLAI
Taigi, Kodėl Nesirūpino. 
II Internacionalas, 
štai Kam Patarnavo. 
Lietuviai Mainieriai.

Rašo KOMUNISTAS

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių

This Issue is

Composed of

Two Sections

Chicagos kunigų “Drauge” 
(rugp. 22 d.) Smetonos val
džios pasiuntinybė praneša ga
vus užklausimą, kodėl Lietuvos 
valdžia neaprūpino Dariaus ir 
Girėno visais medžiaginiais pa- 
rankumais. Klausimas vietoj, 

♦ nes dabar Smetona beveik į 
šventuosius bando pakelti žu
vusius lakūnus. Nesigaili nei 
ašarų del jų nelaimės, nei pini

gų jų palaidojimui. ,,
Pasiuntinybė atsako, kad ji

nai “rūpinosi” jiems padėti. 
Bet kaip? Ogi padėjo surinkti
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Labdarybė Apnuodijo Dvi 
Bedarbių Šeimynas

Į LOS ANGELES, Calif.— 
i'Iš buržuazinės labdarybės 
gaunamu| maistu čionai ap
sinuodijo dvi bedarbių šei- 

visokio šlamšto (buržuazinių j mynos—Gonzales ir Rami- 
laikraščių ir laiškų) ir prilio- * rez. Tėvai ir vaikai nuga- 
duoti lakūnų orlaivį. Vadinasi, (benti ligoninėn. Gal kai ku- 
patarnavo meškiškai... rjG mil’s

Smetonos valdžia ir visa bur- j

toXu Kova Jaunųjų Socialis-
to biznio yra. Nagi, ve, rinks , i..
tūkstančius dolerių neva pamin- 1 VI gCHUAClvljvjC
klo statymui, bet bandys pirma • ---------
užpildyti savo kiaurus kišenius. j _ ._v. . __ ..
Antra, Smetona patriotiniais . Rugpjūčio 27 d. Readinge, 
blefais ir krokodiliaus ašaromis Ba., įvyks nacionalė kon- 
bando užmuilyti Lietuvos visuo-j vencija Jaunųjų Socialistų 
menei akis, kad jinai nematytų i Lygos. Pasirodo, kad jau
to, kas jos panosėje dedasi, i nųjų socialistu tarpe yra 
Smetonai reikia didvyrių, kad , veikia„tig kai ig 
parėmus savo braškantį sostą. 1 ._____ sparnas, kuris reikalauja

“LAISVES” SPECIALIS NUMERIS DEL PAMINS- 
J1M0 KOMUNISTŲ PARTIJOS SUKAKTUVIŲ Kar""se Ma"e™se

TOKYO.—Tik dabar val-
Rugsėjo 11 d. dienraščio “Laisvės” numeris bus spe- j džia paskelbė, kad rugpjū- 

cialiai pašvęstas delei paminėjimo Komunistų Partijos' 
14-kos metų sukaktuvių. “Laisvės” redakcija kreipiasi į 
visus draugus ir drauges, į visus veikėjus, parašyti savo 
atsiminimus ir patyrimus iš Komunistų Partijos istori
jos, iš jos organizavimosi ir kovų. Gali rašyti ne tik par
tijos nariai, bet ir komunistų simpatikai. Rašiniai neturi 
būt ilgi, nes mes norėsime kuodidžiausio skaičiaus drau
gų raštų sutalpinti dienraštyje.

Taip pat draugai ir organizacijos siųskite Komunistų 
Partijai pasveįkinimus. Visų sveikintojų vardai ir au
kos tilps specialiame numeryje. Kaip žinote, “Laisvė” 
yra pasistačius už tikslą pasveikinimais sukelti del par
tijos penkis šimtus dolerių. Parodykime, draugai, kad 
mes mokame paremti savo revoliucinę partiją.

Su straipsniais ir pasveikinimais nevėluokite. Iki rug
sėjo 11 dienos laiko nedaug yra.

Ryšyje su paminėjimu Komunistų Partijos sukaktuvių, 
mes raginame lietuvius darbininkus ir darbininkes stoti 
į partijos eiles ir darbuotis po jos vėliava.

ĮVAIRIOS Ž1NIOS_
Charlotte, N. C.—Negrų 

bažnyčios bosai atsisako to
liau leisti bažnyčioj laikyt 
Tarptautinio D a r b i n inkų 
Apsigynimo masinius susi
rinkimus. Jie sako, kad jie 
gavo grūmojimą 
Klūks Klano.

TARPTAUTINIS JAUNUOLIŲ PRIEŠKARINIS
KONGRESAS ĮVYKS PARYŽIUJE, RUGS. 24

Rugsėjo 24 d. Paryžiuje siųs savo delegatus^ 
yra šaukiamas pasaulinis j Lietuvių jaunuolių judėji- 
jaunuolių prieškarinis kon-. mag nors dar jaunas, bet 
gresas. Iš Amerikos ruo-'tur-tu isidgti ie šito 
siama skaitlinga delegacija, i . .. . .Didmiesčių, kaip New Yor.' svarbaus pasauhmo kongr6- 
ko, Detroito, Chicagos, Pitt- S0- Visur mūsų jaunuoliai 
sburgo, Clevelando, Jaunų- turėtų remti pasiuntimą 
jų Komunistų Lyga ir kitos jaunuolių delegatų į kong- 
jaunuolių organizacijos pa- resą.

Paryžiuje šiuo tarpu eina II bendro fronto su komunis-į « v m v v r » * nimmiTA » t

Internacionalo kongresas. Ame-jtais. Kairiasparniai jau Cftf! AI ICTII VADAI TIK MANFVRIIO IA 
rikos Socialistų Partija turi pa-' nuoliai šaukia savo atskirą iJVVlrLLlMl y T/liz/il 1111 IvlrUlLur11UVJZi 

koje socialistų'vadai pabėgo iš : savo nusistatymą^ SS DEL BENDRO FRONTO, KAD NURAMI-
NŪS EILINIU DARB1N. REIKALAVIMUS

-------  • tų Partijos vadų kontrolei. PARYŽIUS.—II Interna-1 pirmininkas V a n d e rveldė 
Su pradžia imperialistinio ka-1 jįe terorizuos tuos Lygos cionalo kongrese Amerikos 

IT Tnfprnacionalas virto na- I • i • _ «i t__ j ‘ .• • t- i i___ • • TJ
atvirai teisino Vokietijos so
cialdemokratų partijos vadų 

UinNelaimėK1kad ,su komunistais prieš buržu-• soęialistai ir dar keletas, de- niekšišką pasidavimą Hitle- 
' .-ri-i— i--x----------- •---------- rįuį įr balsavimą už fašis

tus, o tuo tarpu atkakliau
siai atakavo Vokietijos ir 
kitų šalių komunistus.

Gi Vokietijos socialdemo
kratų delegatas ir vadas 
Weis, kuris net pabėgo iš II 
-Internacionalo komiteto, ku
ris pasmerkė fašistų smurtą 
Vokietijoj, kongrese pasitik
tas išskėstomis rankomis. 
Weis teisino socialdemokra
tų žygius balsavime už Hin- 
denburgą ir prirengime dir
vos fašistų laimėjimui, o 
kaltino komunistus už Hitle
rio įsigalėjimą. Tas aiškiai 
parodo, kad tie ponai neno
ri tikro bendro fronto, tik
ro kovos fronto. Už bendrą 
frontą jie stoja tik žodžiais.

Paskui, kur tik socialdemok
ratai įsigalėjo, ten arba fašis
tams priruošė dirvą, arba užlei
do ant darbininkų sudrūtintas 
buržuazijos jėgas. Lietuvoje 
socialdemokratai valdžioje pa
gimdė Smetoną ir kruviną sme
toninių fašistų diktatūrą. Vo
kietijoj, kur per virš dešimt 
metų buvo valdžios viduje, pri
rengė dirvą Hindenburgui ir 
Hitleriui. Anglijoj socialistinė 
Darbo Partija privedė prie kon
servatorių laimėjimo. Austrijoj 
galinga socialdemokratija pa
gimdė fašistinę Dollfuss dikta
tūrą. šiuo tarpu Švedijoje slo
pina revoliucinį judėjimą ir rū
pestingai rengia fašistų laimė
jimą. ( - t . I

Tai tokie nuopelnai II Inter
nacionalo.

DECATUR, Ala. — Rug- 
p j ličio 21 d. tapo nulinčiuo- 
tas juodveidis darbininkas 
James Royal. Ta pati chu
liganų baltveidžių gauja 
taip pat norėjo nulinčiuoti 
negrą vardu Thomas 
Brown, kuris yra suareštuo
tas. Bet nepavyko, nes 
Brown buvo iškeltas į kitą 
kalėjimą.

Kruvinos budelių gaujos 
siaučia prieš negrus.

sėtkų kitų esą pasirengę pa
siūlyti rezoliuciją už bend
rą frontą, Į y$u komunistais 
prieš fašistus. Bet tame 
pasiūlyme nesimato tikro 
noro ir sąžiniškumo.
bus tiktai manevrai iš vadų 
pusės, kad nuraminti eili
nius socialistus, kurie vis 
griežčiau ir griežčiau pasi-. 
sako už bendrą frontą.

Pavyzdžiui, A m e ri k o je 
socialistų partija pasitrau
kė iš bendro fronto prieš
karinio kongreso ir prakei
kė komunistus, o dabar tos 

■ partijos tie patys vadai Pa
ryžiuje stoja neva už bend
rą frontą! Ar čia ne veid
mainystė ?

Antra, II Internacionalo

Socialistų Partijąs vadas 

 

Norman Thomas fhsiuntė 
pasveikinimą Aųier.- Dar
bo Federacijos prezidentui 
William, Green. Giria pasta
rąjį nevU už “tvirtą” gyni- 

kmą plieno darbininkų reika
lų. Tuo tarpu šiitas, Federa- 

i ei j os biurokratas padedą

“Daily Worker” Specialis Negrą Pusininką Unija 
Korespondentas Maskvoje Gyvuoja ir Veikia ■

Washington. — 
džiamos paštinės 
turi pjautuvą, 
pradėjo siųsti protestus ir 
reikalauja išmesti, nes ta
tai esą labai panašu į So
vietų ženklą, kuriame irgi 
yra pjautuvas.

Tilžės “Balsas”, tapo hitle
rininkų iškrėsta ir, kaip 
atrodo, “Balsas” tapo užda
rytas. Taip pat buvo areš
tų ir suėmimų.

Šiame straipsnyje d. Z.A.

Poona, Indi j a. — Angli j os 
valdžia paliuosavo Gandhį 
besąlyginiai. O Gandhi nu
stojo badavęs.

Washington. — Preziden
tas Rooseveltas savo laiške 
Johnsonui reikalauja, kad 
darbininkai pasiduotų bo
sams ir nekeltų jokio 
“triukšmo”, kol NRA bus 
vykinamas.

Buenos Aires, Argentina. 
—Policijos departmentas ra
portuoja, kad šiame mieste, 
kuris turi 2,153,000 gyvento
jų, randasi 103,500 vagių, 
12,000 plėšikų, 6,000 prosti-i 
tucijos savininkų ir 5,000 
profesionalių gemblerių.

Dublin, Airija. — Fašisti
nė Nacionalė Gvardija ne
paiso valdžios uždraudimo, 
laiko susirinkimus, jos na
riai nešioja uždraustas fa
šistines uniformas.

5 Metai Kalėjimo už 
Kalbėjimą apie SSSR

Reikalauja Išklausymo Dar
bininkų Reikalavimų

KOTKA, Suomija. — Er- 
ki Ojanen, jūrininkas darbi
ninkas, tapo nuteistas pen
kiems metams kalėjiman už 
tai, kad privatiniame pasi
kalbėjime su darbininkais 
prielankiai kalbėjo apie So
vietų Sąjungą. Pasakojo sa
vo prityrimus, nes buvo su
grįžęs iš darbininkų tėvy
nės. Kruvinoji Suomijos 
valdžia bijo darbininkų už
sikrėtimo sovietizmu.

Sukniasiuviai Nepasiduoda
ST. LOUIS, Mo.—šio mie- 

sto sukniasiuviai stovi ko
vos lauke devinta diena. Jie 
yra nusprendę nepasiduoti, 
kol bosai neišpildys jų rei
kalavimų. Streikieriai ne
pasitenkinę senosios Inter
national Ladies Garment 
Workers unijos vadovybe 
ir prašo paramos iš Adatos 
Amatų Industrinės Unijos.

Washington. — Pribuvo 
delegacija iš 20-ties narių 
jūrų transportacijosz»4e»*-«** 
bininkų unijos ir reikalauja 
pono Johnsbn, NRA admi
nistratoriaus, kad revoliu
cinės unijos siūlomas ko
deksas būtų imamas svars
tymui. Darbininkai reika
lauja 40 valandų darbo sa
vaitės ir užtikrintos \ $600 
metinės algos.

į Advokatą Grupė Reika
lauja Negr. Apgynimo

Socialfašistas Grigaitis savo 
“Naujienose” (rugp. 22 d.) vėl 
su varvančia seile cituoja Ęr,ū- plieno trustui palaikyti plie-j 
seikos ‘Gadynę” prieš Sovietų no darbininkus vergijoje. 
Sąjungą ip prieš Sovietų Sąjįun- I 
gos Komunistų Partiją.' ’ Mat, | 
1927 metais Zinovjevas parašė i 
bjaurų pareiškimą prieš Komu
nistų Partiją. Jis tą pareiškia 
mą senai atmetė ir atšaukė^ 
Bet Prūseika jį iš archyvų iš
traukė ir atspausdino, kad pasi
tarnauti komunistų priešams. 
Taigi, socialfašistų spauda da
bar tuo raštu naudojasi ir rė
kia ant viso svieto prieš darbi
ninkų tėvynę, štai kam pa
tarnavo sklokos gazieta.

Draugas Vern Smith,. se
nas, yeįkėjas ir' vienas., iš 
“Daily Workerio” štabo nat 
rių,. ..išvyko, s Sęvietų, Sąjun- 
gon, kaipo dienrąščio speci
alis korespondentas. Jis si- 
stępiąčiai .rašinės į, Komuni
stų. Partijas, prganą įvykius 
dąrbįnin^kų tėvynėje. L >

•CHICAGO, Ill. — Čionai 
laimėjo streiką ir algų 
kėlimą 30 nuoš. trys šimtai 
krepšelių darbininkų. Jiems 
vadovavo revoliucinė indust. 
rinė unija.

dėjimas prieš bosus ir prieš se
nosios unijos biurokratus; Lie- 

Pennsylvanijos valstijos1 kie- tuviai mainieriai privalo stoti į 
tosios anglies mainierių tarpe eilinių narių judėjimą ir ginti* 
prasidėjo platus masinis bruz-Jsavo klasės rėikąlus.i

WASHINGTON. — Rug
pjūčio 24 d. greitasis trau
kinys, bėgdamas iš - New 
Yorko į New Orleans, nu-r 
krito nuo tilto. Nelaimėje 
keturi žmonės užmuštų (f 
apie tuzinas rimtai sužeis
tų. Trys vagonai įkrito į

paisant valdžios kruvinų už-' kaipo atkakliausias hitleri- 
puolimų, Alabamos negrų i ninku advokatas. Neleidžia 
pusininkų unija gyvuoja; ir 
veikia. Policija ir Ku Klūks 
Klanas buvo pasiuntę savo 
agentą į uniją, idant nužu
dyti jos keturis vadus ir 
uniją sudraskyti. Bet mi
nia laiku sučiupo tą niekšą 
ir numaskavo jį. Tas šni
pas buvo sutikęs nužudyti 
unijos prezidentą, organiza
torių ir dar porą vadovau
jamų draugų už aštuonis 
šimtus dolerių, arba po du 

xšiųitu dolerių už kiekvieną.

Potomac upę. Nelaimė išti-* 
ko delei to, kad tiltas buvo 
sugedęs ir geležinkelio kom- 
panija nesiskubino jį patai
syti. i l ’

Newark, N;J. — Mirė nuo 
sužeidimo John Urabel, 43 
metų. Tai ketvirta auka 
eksplozijos Celluloid korpo
racijos dirbtuvėje.

Barcelona.—Andorros pi
liečiai reikalauja, kad Fran- 
cijoS’žandarai pasitrauktų 
iš jų > krašto. Kol žandarai 
nebus ištraukti, jie atsisako 
dalyvauti rinkimuose.

Komunisty Susirinkimai 
Užgyre Atvirą Laišką

Komūnistų Partijos Chi- 
cagos ir Detroito narių vi
suotini susirinkimai užgyre 
partijos konferencijos Atvi
rą Laišką ir pasižadėjo jo 
dvasią ir turinį pravesti gy
venimam Tų , didmiesčių 
komunistai pasiryžę sustip
rinti savo partijos eiles, 
įtraukti daugiau darbinin
kų į4partiją ir mobilizuoti 
darbo mases kovai prieš 
buržuaziją ir prieš Roose- 
velto valdžios vergijos pro
gramą.

NEW YORK.—Komitetas 
į iš septynių advokatų perei
tą trečiadienį išvyko į Wa- 
shingtoną ir reikalaus Roo- 
sevelto valdžios prokuroro 
Cummings, kad būtų suteik
ta pilniausia apsauga neg
rams Pietuose nuo linčiavi- 
mo. Apart kitų, delegatų 
tarpe yra' advokatai Leibo
witz ir Taub. Komitetą su
darė trys organizacijos: 
Tarptautinis D a r b i n inkų 
Apsigynimas, Komitetas del 
Gynimo Politinių Kalinių ir 
Amerikos Civilių Laisvių 
Unija.

Išmetė Du Darbininkus, 
Sustreikavo Tūkstantis

Havana, Kuba.—Pradėjo 
viešai veikti Tarptautinis 
Darbininkų A p s i g ynimas 
Kuboje. Iki šiol, prie Ma
chado valdžios, ši organiza
cija buvo nelegalė.

PITTSBURGH, Pa.—Jau 
ketvirtu sykiu į vieną mė
nesį išėjo j streiką Pitts
burgh Coal kompanijos 
Montour kasyklos No. 10 
mainieriai. Šį sykį sustrei
kavo, kuomet kompanija 
prašalino iš darbo du mai- 
nieriu. Streikuoja 1,000 
mainierių. Jie parodė pui
kų solidarumą su savo drau
gais, kuriuos kompanija 
bando persekioti.



RBHRWHE*

Penktadien., Rugpj. 25, 1933Antras Puslapis

LAISVE, LITHUANIAN DAILY
Published by LAISVI, Ine.,

Brery day, except Sunday, at 46 Ten Eyck Street, Brooklyn, New York

BUB8CRIPTI0N RATES:
16.00 United States, six months.... 12.60 
|7.00fr Brooklyn, N. Y., six months.. .<8.50 
>7.00 Foreign countries, six months.. 18.50 

" ' ’ ‘ months >2.10

Minėkime Komunistu Partijos
Keturiolikos Mėty Sukaktuves

CLEVELAND, OHIO . .
------------  ' 11

‘ I *
rysime viską, kad sustotų! Didžiulis Tarptautinio Dąijb
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APŽVALGA
• v. »! _ ■ • i r1Fo Dešimts Mėty! < j ųiąs. Pačiam Klaipėdos kra- 

z ‘ ’ štė Smetonos pakalikai ban-
“Tėvynė” ' spįusdiną tūlo padaryti tą patį. Pasta-

J. P-no atsišaukimą iš Klaiį . laiku, tiesa, Vokidtai 
pėdos, prašantį (“brolius.liet bj! i ^ešpatauja fąšizįiptb! 
tuvius” gelbėti Klaipėdos bM 'juk jis niekiĮ įiįiėsi^i(fą
Iii
lis atsišauldmoį sąikįo: •

Broliai! • Su ašaromis akyse ^uiis daibirįi , , .
rašau aš jums šį laiįka, šauk- mleste, o Snų W|a . nekalta,!'LL , 
damas, ttipų kląipėdi^ių lietu- sušaudė keturU d^tiiUkUs! 11 ;
vių vardu, jūsų pagelbos. Be | Kaune. Buržųdzipis itęrbtas 1

etuviua trtuo vokiečiu. Da- v _ * . -t i 1 >

damas, tVipų kląipėdi^lfių lietu-

jūsų mes esame vaikai be mo
tinos! Mes Šiandie skęstame 
didžiose^ germaniz,mo bangose. 
Virš mūsų galvų tebeskraido 
dar, kaip ir prieš dešimtį me
tų didelis ’juodas, melu vaini
kuotas, klastingas, atbukusiu 
snapu aras, ieškodamas sau 
mūsų tarpe aukų!

Toliau:
Mokykla, teismas ir bažny

čia tai trys objektai, kurių pa-

juk jis nieku įiiėsisĮiį^įaį 
nuo Kauno fažitmd t •Hitle
ris nesenai nUgalpbinbLke-’ 

‘ ‘ L ūs H WlUha

verda ir; kitur.! H į;; • H :
Supraritama, kad su tokia 

politika Klaipėdos ■ gyvento
jų . negi patrauksi ! linkui 
Kauno. Kaipo to, pasėka, 
pereitais rinkimais į Klai
pėdos krašto seimelį, vokie
čių sąrašai gavo kur kas 
daugiau balsų, negu pirmes- 
niuose balsavimuose.

Taigi tas šaukimas ir be-

BALTIMORE, MD.
' Visiems Svarbu

Draugai:
Kiekvienam “Laisvės” skai

tytojui yra žinoma, jog 3 d. 
rugsėjo Vytauto Parke, Phila., 
Pa^, įvyksta linksmas, didelis 
piknikas. Bet kad Baltimorės 
darbininkai rengia 
nuvykti, tai gal kam 
j iena.

Todėl pastebime,
kaina į abi puses tiktai 2 do
leriai ypatai. Tikietuis galima 
gauti pas ALDLD narius,—ku
rie jūs dar jų neturime..
t Įsigykite tikietus išanksto.

socializme.”
Tai matote, kaip gina so

cialistų parti j a kapitalistų 
reikalus! Kuomet vadai taip 
protauja, kad Roosevelto 
valdžia veda prie socializ
mo, aišku, kad jau nereikia 
organizuotis kovai, nereikia 
vesti darbininkus į kovas už 
kasdieninius reikalus. Tur
čiaus tai yra tik apgavystė 
darbininkams... RooseVeltį 
valdžia labai aiškiai veda į 
fašizmą, o ne į' socializmą. 

• Akli socialistai,; apsvaigę 
Roosevelto pramonės atgai
vinimu, mano, kad jau čia 
pat yra pradžia socializmo. 
Tad pats “Milwaukee Lebd- 

editoriale, padaro iš-

ninku Apsigynimo Piknikas •
Nedėlioję, 27 d.; rugsėjo, T 

'DA 6-tas Distriktaš rengia, di
džiulį metinį pikuįka, Minona 
Parke (darže), gale State Rd.' 
gatvekario linijos. Piknikas 
bus įvairus. Daug bus žaislų, 
lenktynių ir kitokio sporto 'žai
dimų. Lietuvių Darbininkų 
Jaunuolių tymas LeaDerS žais 
beisbolę su Tolėdo lošėjais, 
Taipgi bus geras kalbėtbjąs) 
kuris kalbės apię rolę TDA 
dabartinėse darbininkų ’ ko(\7(or 
se. , <

Rugsėjo mėnesį sueina 14 inizuoti savo pasekėjus. Iš 
metų nuo Amerikos Komu-1 lietuvių pasitraukė Prūsei- 

! ka, Butkus ir išsivedė kai 
kuriuos darbininkus. Iš kar
to prūseikiniai sakėsi, kad 
jie neis su Lovestonu. Da
bar jau visai aišku, kad 
Prūseikos gazieta likosi Lo- 
vestono organu tarpe lietu
vių. Jie talpina šlykščiau
sius šmeižtus prieš Komu
nistų Partiją.
Kur Teisybe—Lovestono Ar 

Partijos?
Dabar jau nereikia daug 

kalbėti, kad įtikinti darbi
ninkus, jog Kominterno po- er 
zįcija ;buvo teisinga, šeš- vadą, kuomet darbininkai 
tįsis Kongresas įmatė Ame- klausia, ar socialistai jau 
rikos padėtį labai gerai, susivienijo su demokratų 
Nereikėjo nei metams pra- partija, kad 
eiti po , to, kuomet Loves- 
tonas aiškino savo “teori- draugijos: iš ! " ' 
jas ’ apie Amerikos išimtį, j prasidėjo. NRA yra pirmas 
.kaip atėjo krizis Nuo pa-Į pozityyis jos pasirodymas. ulllK(sy lmuuuu„ 

baigos 1930 metų Amen-iĮr socialiai susipratę žmo- _____
kos kapitalizmo krizis pa-1 ngs, ypatingai socialistai/' 
sieke tokio laipsnio, kad ji- tUri prjpažinti tą istorinį me5ti ant Gatvės, Miestas. At 
sai pralenkė ir Europos vai- faktą net ir tuomet; kad tai'sisako J;_____ ;
stybių kapitalizmo krizį. čia ^uvo atnešta svetima ran- Maistą; Jiems Gręžia Badas—

nistų Partijos įsikūrimo.; I 
Šias sukaktuves minės vP 

sa Partija, jas minėsime ir 
mes lietuviai, komunistai ir 
visi sąmoningi darbininkai.

•Komunistų t Partijos 14 
Wtų gyvavimu Reiškia 14 
inetų koyųA^ąlaukipiais ir 
Vidupyje .^fertijos esančiais 

, priešais.' ' jPartija pergyve- 
,no, ar^faūsįąt frakcijų perio- 

į Jdjp buvo išsivystę 
K^ąhįiej’i” ir “dešinieji?. 
;RaHiia’ tbvpio seniaus prieš 
thįį); i Mad&amįip > “fostėri- 

iCjjĄ, prieš 
-\kenonie-

. Tos ikovOs\ feušidarė dali
nai iš tani tikrų sąlygų, ku
rios buvo Amerikoj. Vy
riausiai frakcijos kilo, tai 
todėl, kad Amerikoj nebuvo 
tikros bolševikų partijos se- 
niaus. Amerikos Komunis
tų Partija susitvėrė iš na
riu, kurie atskilo nuo sočia- 
listų partijos. Šitas skili
mas įvyko specialiai aštria
me istoriniame momente, 
kaip tik po pasaulinio kąro,, gelba vokietininkai varo mūsą ribis į patriotiškus jausmus | 

krašte dideliausią germanizmo apeliavimas nieko nereiškia! i kuomet Antrojo Internacio- _ i_ r*_ .__ • _ -___ sr • ▼ ••• . . i . • -r » . vthia novi-imo no oi onlyn nr? ondarbą. Geriausia priemonė 
vokiečiams dirbti toj dirvoj 
yra mokykla. .Tam ypatingai 
tinka krašto mokyklos. Jose 
dažnai mokytojauja tokie mo
kytojai, kurių kišenėse šokinė
ja iš anapus Nemuno gautos 
markės, už kurias jie dirba 
Judos darbą. Neretai galima 
užtikti net toks mokytojas, ku
ris nė žodžio lietuviškai ištar
ti nemoka!
' Dar toliau:

Broliai! Dar kartą šaukia
me mes jūsų pagelbos, dar kar
tą ištieskite savo ranką mūsų 
laimei, dar kartą suplevėsuo- 
kit Klaipėdoj aiškesnėm vėlia
vom, ir dar kartą tegul sudre
ba smarkiau visa Baltija ir vi
sas Klaipėdos kraštas nuo mū
sų baltos Vyties šuolių!

Ko ištikrųjų šitas rašyto
jas “iš brolių lietuvių” nori, 
negalima išsiaiškinti. Vie
nas aišku: Klaipėdos vokie
čiai skriaudžią lietuvius; 
lietuviai negalį .’atsilaikyti 
prieš vokiečių ištąutinimo 
politiką!

Reikia atsiminti, kad jau 
praėjo dešimts metų, kaip 
Klaipėda tapo pri jungta 
prie Lietuvos. Prieš dešimts 
metų lietuviški' patriotai 
skelbė, kad jie tuč-tuojau 
Klaipėdą padarysią lietuviš
ku kraštu. Mes tuomet nu
rodėme, kad jie klysta arba 
tiksliai meluoja panašiai 
skelbdami. Norint padary
ti Klaipėdos gyventojus (su- 
vokietėjusius lietuvius) Lie
tuvos "patriotais, reikalinga 
sudalyti patogesnės gyveni
mo sąlygos Lietuvoj ir Klai
pėdoj, negu jos yra, Vokie
tijoj. > Reikalinga suteikti 
darbo , žmonėms daugiau 
laisvių, negu jų turi Vokie
tijoj. Tačiaus buvo kaip tik 
atbulai. Per tuos dešimts 
metų Vokietijoj darbo žmo
nės turėjo laisvių kur kas 
daugiau, negu Lietuvoj, čia 
buvo viskas rūsčiai perse
kiojama, viskas trempiama. 
Komunistai ir jų simpatikai 
kišami į kalėjimus, žudomi. 
Lietuva per tą dešimtmetį 
buvo vienas: didelis kalėji-

Norint patraukti Lietuvos 
pusėn Klaipėdos gyventojus 
—darbo žmones, kurių, aiš
ku, ten yra didelė didžiuma 
—reikia kovoti prieš fašisti
nį režimą Lietuvoj; reikia 
parodyti Klaipėdos gyvento
jams, darbo žmonėms, kad 
Lietuvoj yra daugiau lais
vės, negu Vokietijoj. Tuo
met Klaipėdos darbo žmo
nių nuotaika pasikeis!

Visa Dome Javy Ėmimui
Vienas “Laisvės” redakci

jos narys gavo laišką nuo 
draugo iš Maskvos, kuris, 
be kitko, sako, kad “Rytoj 
kartu su visais teatro dar
bininkais važiuojam dirbt 
ant kolchozo — profsąjunga 
kviečia pagelbėt kolektyvie- 
čiams.” Draugas pažymi, 
jog derlius Sovietų Sąjun
goj tokis, kokio niekas dar 
neatsimena. Daugybė veik
lių draugų iš Maskvos išsių
sta į provincijas. Visos pa
jėgos dedamos darbui už 
nuėmimą laiku javų.

Tai labai gerai paliudija 
ir visas Sov. Sąjungos spaur 
dos tonas: “Pravda” ir 
“Raudonasis Artojas” (ku
riuos gauname reguliariai) 
užpildyti raštais daugiau
siai apie javų ėmimą. Smar
ki • kritika duodama tiems 
kolektyvams; kurie apleidžia 
darbą; griežta kova vedama 
prieš tinginius ir vagis So
cialistinės nuosavybės. Ko- 
lektyviečiam atvirai ir ka
tegoriškai pareiškiama: iš- 
vykit tinginius iš savo tar
po; bauskit vagis; kovokit 
su buožių įtaka; įvykdmkit 
d. Stalino iškeltą obalsį, 
kad kiekvienas kolektyvietis 
turi būti padarytas pasitu
rinčiu ! >

“Raudonasis Artoją s”, 
pav., sako:

Reikia plačiai i š a i š k inti 
k i e k v ienam kolektyviečiui, 
kiekiveham darbo valstiečiui, 
kad pirmaeilis savo prievolių 
išpildymas proletarinėj valsty
bei , yra; privaloma įr būtina 
sąlyga įvykdymui mūsų 'parti-

nąlo partijos pasisakė už sa
vų tėvynių gynimą.
.Vadinasi, kuomet Ameri

kos, Komunistų Partija tvėi 
rėsi, tai mes dar neturėjome 
prityrusiu ir uždrutintų bol
ševikų, kaip kad turėjo Ru
sijos (dabar Sovietų Sąjun
gos) Bolševikų Partija. Mes, 
Amerikoj, neturėjome tokių 
vadų, kaip Leninas, Stali
nas, Molotovas, Deržinskis 
ir eilė kitų kovotojų. Be 
tų patyrimų ir vadų mūsų 
Partija kentėjo. Joje leng
viau galėjo vystytis prieš- 
klasiniai elementai ir sek
tantai.

Amerika nuo karo nenu
kentėjo taip labai, kaip kad 
Europos šalys. Po karui 
(išėmus trumpą persiorga
nizavimo laikotarpį) Ame
rika turėjo “prosperity” lai
kus. Tūli vadai manė, kad 
šie laikai ir tęsis, nepaisant 
pasaulinių sąlygų. Kuomet 
Kominterno 6-tas Kongre
sas pareiškė, kad ir Ame
rikos kapitalizmas greitai 
įžengs į krizio laikotarpį, tai 
pradėjo kai kurie vadai svy
ruoti. Jie manė, kad Ame
rikai reikia padaryti išim
tis. Daugiausia šią “išimti- 
riumo” teoriją skelbė Loves- 
tonas. Gitlowas.’■ Pas lie
tuvius jos laikėsi Prūseika, 
Butkus. ; .

* 1929 metais v Lovestonaš 
tapo išmestas, iš Partijos. 
Tuomet jisai pradėjo orga-

zįcija buvo teisinga, 
krinrri’flcae irnaH

“ Augimas naujos sociales 
j senosios jau

busą ten 
bus nau-

jog buso

Clevelanįtiečiai; darbiniAkM,; |<ad nepritrūktų vietos, nes pa- 
atsilankę šion prąmogon, ma
tys savo Jaunuolius lošiant, 
taipgi turės.'progds sueit dąugj 
daug darbininkiškos' publikoj

Nariai, ’TDA Lųe^ųvių Kuo
pos, būkime laikų/piknike, nes 
nekurie Turėsime padėti dirbti. 
Pasirodykime, kuri grupė skai1 
tlingiausia .'matysji® ,savo orga- , 
nizacijos piknike.! »■

Pasarga: Gatvekariais va-1 
žiuojant, imkite *nu'o Public;
Square W.' 25 State Rd. karą.j 
iki galo linijos. Nuo čia tro- ;
kai nuveš dykai; Nereikės | 
“dinkey” naudoti.;

stebėti reikia, jog bųse telpa 
piktai 32 ypatos. iT?k išanksto 
jšigyjant tikietus, tbdfel, turėsit 
pilną užtikrinimą būti dąlyviu 

‘‘įLaigvęs” piknike .3 d. rugsė
jo—September. ■ ' ’ • >

Busas apleis Baltimorę 6 v. 
liyto, 726 W. Baltimore St.

Vinco Duktė*

HARTFORD, CONN.
Klaidos Pataisymas

i Gerb. Redakcija, malonėkit 
i būtinai pataisyti įsiskverbusią 
i klaidą paskelbime pasveikini- 

! Lietuviai Bedarbiai Senukai Iš-!mų aukų, ką tilpo pirmadienį 
mesti ant Gatvės, Miestas At*

tiems Duoti Pastogę ir

yra apie 16,000,000 bedar- į 
bių. Badas ir skurdas aš- 

i treja kiekvieną dieną.
Amerikos kapitalizmo kri- 

zis palietė ne tik darbinin
kus, bet ir smulkųjį biznį, 
namų savininkus, farmę- 
rius, bankus,-.finansus. Va
dinasi, lovestoninė teorija 
subyrėjo ir susmuko. Ta
čiaus Prūseikos, Lovestonai 
nepasitaisė, jie nemato savo 
klaidų ir nesitaiso. Pasiro
do, kad jie buvo svetimas 
elementas darbininkų judė
jimui ir Komunistų Parti
jai. Partija prieš juos turi 
kovoti visomis jėgomis.

Paskiaus socialistų parti
ja. Ji yra griežtas priešas 
Komunistų Partijai. Socia
listų partija nieku nesiski
ria nuo demokratų partijos. 
Ji remia Roosevelto NRA 
(Nacionalį Pramonės At
gaivinimo Aktą). O kas 
yra tas NRA? Tai pagelba 
kapitalistams, pakelti kai
nas, o sumažinti darbinin
kų algas. Socialistų partija 
neina į jokį bendrą frontą 
kovai už darbininkų būvio 
pagerinimą. Tai reiškia, kad 
tik Komunistų Partija yra 
viena, kuri kovoja už darbi
ninkų klasės reikalus.
NRA Mažina Darbininkų 

Algas
■ Milwaukee mieste, kur ei
na socialistų partijos laik
raštis, “Milwaukee Leader/’ 
darbininkai jau gerai žino, 
k^ reiškia Roosevelto ^ko
deksai. Tenais keliose ly
giai dirbtuvėse darbininkų 
algos sumažėjo net 50 nuoš. 
Tačiaus socialistų laikraštis, 
“Milwaukee Leader,” deda 
paveikslus šu parašais, kad. 
“Rooseveltas veda mases iš 
vargo tamsybės.”

Socialistai mano, kad 
Roosevelto valdžia gali “su
stoti socializme.” Viename 
savo editoriale tas laikraš
tis sekamai rašo:

“Dabartės, tai aiškiai ir 
atvirai atgaivinimo planas 
siekia stabilizuoti kapitaliz-

Ką tai reiškia, kuomet so
cialistai taip kalba?* Tai

Protestuokime! 
' *Bedarbiai Brunaičiai gyve

no skiepe, £>9(į3 įųther ‘Avė. 
Jie ten buvo prisiglaudę. Mies-

rugpj. 21 d. “Laisvėje.” Ten 
pasakyta: J. Kazlau $2.00. 
bet turėtų būti per LDSA 18 
k p. $2.00, nes jos draugės pa
sidarbavo surinkime tų aukų.

Aukų pasiuntė j a,
V. Kazlau-

jos vado d. Stalino obalsio — 
Padaryti visus kolektyvus, bol
ševikiškais, o yisus kolektyvie- 
icius pasiturinčiais; '

Nereikia nei sakytį, kad 
šių metū derlius ir pasiseki
mai kolektyviame darbe pa
šalins visus maisto trūku
mus, kurių buvo pasireiškę. 
Tačiaus, ikaip sako kitas žy
mus draugas’savo laiške,.ne
reikia manyti, kad; tie ele
mentai, kurie ndnori dirbti, 
kurie faktįnai atsisuko dirb- siekia stabilizuoti kapitaliz- 
įir. būtų viskuo aprūpinti, mą. Bet Vienas dalykas ve- 
‘Sovietų Sąjungoj;; oį&lšis: da prie kito. Niekas neži- 
“Kas nedirba, tas h!e#I’go!”(no, kur jis sustos. Gali sū>

reiškia, kad socialistų parti- t0 sveikatos užžiūrėtojai sura- 
ja pasilieka vyriausia agita-!do, kad tem jiems ,“nesvęįka” 
cijos instancija už palaiky-1 gyventi—išmetė . juos- gatyėh. 
mą kapitalizmo, UŽ darbi- ‘Brunaitis 78’ *metų amžiaus; 
ninku pavergimą. Tad Ko-’®run.a?tien^”789‘ ‘
“UnlS^ Partya.1 lleka tlk skirtis ir eiti pas vaikus, i»drie 
viena išeitis. Ji turi niobi-.vos ga], save.prasimaitinti, 
lizuoti savo jėgas sutriuš
kinimui Šių iliuzijų. Komu- straciją prieš NRA kuri bedar- 
nistų Partija turi gauti tas 
mases darbininkų, kurios 
eina su socialistų partija, į 
savo eiles.
Kas Reikia Veikti Lietuvių 

* Komunistams?
14 metų sukaktuvės nėra 

ruošiama tam, kad suren
gus kokį pokilį ir pasi
džiaugti su nuveiktais dar
bais, pasigerėti praeičia. 
Ne. Minėjimas Partijos 14 
metų sukaktuvių turi būti 
agitacijos, bolševizacijos ir 
naujų narių gavimui minė
jimas. Partija ruošia Par
tijos Savaitę. Tokia savai
tė turi būt pašvęsta narių 
gavimui į Partiją, platini
mui “Daily Worker” ir ki
tos literatūros. Reikia ei
ti į stubas, kur darbininkai 
gyvena ir juos supažindin
ti su mūsų veikimu.

Per pirmas dvi rugsėjo 
mėnesio savaites reikia or
ganizuoti prakalbos, disku
sijos, debatai. Tokiuose va-1 
karuose reikia pagilint su-i 
pratimą apie Partijos rolę 
klasiųtkovdje. Draugai turi 
suruošti istorines prelekci- • 
jas apie Amerikos Komu-'! 
nistų Partiją ir šios šalies 
ekonomines sąlygas. J

Tokiuose parengimuose: 
reikia pasiekti lietuvius dar
bininkus ir kalbinti į Par
tiją. Reikia nušviesti, kad 
šiose sąlygose tik Komunis
tų Partija kovoja už darbi
ninkų klasės; reikalus.

žodžiu sakant, minėjimas 
Partijos sukaktuvių, reiškia 
P a r t i j os bolševizavimą— . 
Partijos plėtimą tarpe ma
sių ir jos bendrinimą, arta- 
voji^ną kovai su Amerikos 
kap&al^zmu.. b.

e , Marksistas.

Visi į penktadienio demon-

bius badu marina. Tiedu se
nukai Brunaičiai žadėjo būti 
penktadienio vakare Public 
Square.

Bedarbis*

(T

t

Privertė Tyrinėt Raketą
DENVER, Colo. — Be- 

darbių; kovinga demonstra
cija privertė valstijos legis- 
latūrą išrinkti specialę ko
misiją ištyrimui bjauraus 
raketo, kuris varomas Den
verio mieste po labdarybės 
ir pašalpos skraiste. De
monstracijoj dalyvavo 1,500 
darbininkų.

KAIP IR E KUR VAŽIUOTI?

“Laisvės” Pikniką
Kuris Įvyks Rugs. (Sept.) 3,1933

PHILADELPHIA, PA.
IŠ BROOKLYNO BUŠAI IŠEIS NUO “LAISVĖS” 

SVETAINĖS, 427 LORIMER STREET

Du busai išeis 8-tą valandą ryte, atgal grįš 7:30 va
landą vakare

KELIONĖ Į ABI PUSI PAVIENIAM—$1.50;
PORAI—$2.50.

Brooklyniečiy prašome užsiregistruoti tuojaiis. Nes 
jei iki 27 negausime pakankamai publikos 4 busams, 
tai vieną atsakysime ir tą pačią dieną vargiai begau
site buse patalpos.

Newark, N. J. Apielinkei Žinotina
Ęas norite važiuoti į “Laisvės” pikniką, kuris įvyks 

Sept. 3 d.' PhiladeTphijoje, prašoipe tuoj aus užsire
gistruoti pąs drg. J. Mikšį, 135 Adaihs St.'arba pas 
drg. M. Dobinį, 152 So. Orange Ave. Taipgi ketverge 
galėsite užsiregistruoti Junginėje svetainėje, laike 
Sietyno Choro praktikų. v

Sietyno ^Choras, kuris dainuos šiame piknike pa
ėmė 2 busus. Kelionė į abi puses bus nuo $1.00 iki 
$1.25. Mes esame pasirįžę sudaryti šimtą publikos 
iš Newarko į šį didžiausį pikniką. Prašome padėti 
mums atsiekti savo pasibriežtą tikslą'. Parodykime, 
kad Newarkas gyvuoja! Gerai pasirodėme “Laisvės” 
piknike Brooklyne, dabar pasirodykime dar geriau.

Komitetas.
y--------------------------- ;-------------------- - \

' , Elizabeth, N. J. Visuomenės Atydai
Bangos Choras busu važiuoja į šį milžinišką pik

niką ir ten dalyvaus programoje. Kas nori gali va- 
' žiuoti su Aido Choru. Kelionė $1.00 į abi pusi. No
rintieji važiuoti tuojaus užsiregistruokite kliube, 
408 Co u V Street- \ .

<1
*

)
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Chicago Works Hard; Elizabeth Reorganizes ActivityANTI-WAR CONGRESS
POSTPONED

West Leads With 41; East Trails With Only 17

■The postpo

with

Elizabeth Gets Two Members

what did you hoi what a beginning it
us about it,

given the job

JOHN,

ammunition

(Continued on page?, 3)

scrap 
ftom

be silly, what di<^ 
fo>r anyway, John-

,ave seven new

beth 
forces

Shrapnel and War Material 
To Be Made

West is
Fooling

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

Yįuth!
the Labor Sports Union! 
the Revolutionary Choruses!

to put on to this 
killing for 

killing to get new markets 
they can sell the “overpro- 
goods and make more pro

August 3rd, 1,000 tons of this 
metal was shipped to Japan 
British Columbia. This will 

doubtlessly be used against the
Chinese workers and to prepare the 
intervention against the Soviet
Union.

like this: Comrade 
and myself held a

branch has been organized, 
ranch out of 8 new members;

Brighton Park 
the total is 

FTY FIVE NEW MEMBERS’ 
N A CHORUS: Hooray! Hoo-

nothing—old—zeto—space 
“Something 

managed to 
looks of deep

£ as

now, is to
Anti War

American
with the

will have to move 
or somewhere.

MIZARA: Yes, 
very important, 
be a good idea.

BIMBA: Don’t 
you yell like that 
nie.

MIZARA: Yes, 
ler for?

TAURAS: Tell
ANNA VISOCKIS: Sure, Johnnie, 

tell us about it.

Look Out, East!
Middle
Through
Around

LDS
DRIVE!

its name, 
done I” we 

exchanging

BROOKLYN, NEW YORK — 
An announcement has been made 
by the National Lithuanian Youth 
Committee that Johnnie Orman, 
General Secretary of the Commit
tee is going to Pittsburgh for a 
period of two weeks. While there, 
several youth meetings and if 
possible, a district youth confe
rence is to be held.

The Pittsburgh district is an 
important steel and mining center. 
Our youth movement there is 
rather weak at present and the 
NLYC is doing a good thing by 
sending a capable comrade to 
that district. “The Pittsburgh 
Comrades should cooperate with 
Johnnie,” leading comrades of 
the NLYC say.

We must organize against despe
rate attempt to kill workers so they 
may be able to prolong their exist- 
ance. Our task right 
elect delegates to the 
Congress. The whole 
working class together 
intelectuals and sympathetic bour
geoisie must rally all forces, work 
out a systematic effective program 
to build an enormous united front 
of all workers, 
barbarous practice 
profit, 
where 
duced” 
fits.

Join' 
Buil

Scrap Metal Shipped to 
Italy and Japan

SCENE: Laisve Editorial Office.
TIME: Wednesday, morning,- Au

gust 23rd. - -
As the scene opens, all the edit

ors are in their respective places. 
They are hard at work finnishing Up 
Thursday’s paper. Amelia Jeske- 
vich comes in, looking tired and 
worn out. She carried an umbrella 
because it is raining outside. She

(All the editors gather arroundL 
Johnnie and Amelia)

JOHNNIE: Just listen to this. You 
would yell too. Bridgeport says 
they have seven new members and 
two very good prospects: Marquette 
Park 
new b

NEW YORK CITY- 
nement of the United States Anti \ 
War Congress to September 29-30 
and October 1st gives us Lithuanians ’ 
ample time to prepare. So far' al- • 
most nothing has been done and we 
should all get busy. Especially here • 
in the East, should all choruses and 
Youth Branches become active in 
the preparation for the Congress. Į

There is no special need to tell • 
you how important this Anti-War 
Congress is. With war clouds hover- I 
ing over Europe, Asia and the rest | 
of the world, with the breaking 1 
down of the capitalist system, es- I 
pecially, with the economic failures | 
of Fascist Germany, the capitalist ’ 
class is planing to do something * 
desperate to get out of this econo- I 
mic crisis. They will not care how 
many lives are lost. They will not 
care so long as they extend the 
profit system a little longer and 
insure a luxurious livelihood for 
themselves and to hell with workers.

sday was a memorial night. 
wals the night that the Eliza-

Youth Branch reorganized its 
. ..----- - and made a good beginning

I think that as jn building1 up a strong well orga- 
I think it would njze(i branch. It was also the night 

when pur comrades from the youth 
school that was held in Brooklyn, 
Kay Augulis and Johnnie Stasulifc, 
came back to put their learning into 
practice. And 
was!

It happened 
Alda Kaitys 
meeting to discuss the youth drive 
and what could be done in New 
Jersey and Brooklyn. When we took 
a look at the chart which shows 
how many new members our LDS 
youth branches got in we saw to 
our horrid amazement that our’ pet 
branch we helped to organize had 
absolutley 
—beside 
must be 
gasp out 
concern.

I immediatelly was 
of sending a letter to find out when* 
the meeting would take place of the 
youth branch. Soon we receivectXMP 
answer from Kay. It said, “Our 
group has decided to meet Tueą- 4 
day, Sept. 22, for the special re
organization meeting.- We are much 
obliged for your interest in our 
LDS. Comradely yours, Kay.”

Our interest? You mean our 
concern, Kay. ~ Every youth branch 
must work smoothly or we get grajj 
hairs worrying about it.

Well, to- get on with the story: 
Tuesday night found me traveling 
down to 408 Court Street where the 
youth branch was to hold its meet
ing. Upon arriving there I saw the 
two rascals, Kay and Johnnie doing 
their best to Held up a fence. Their 
greeting was very warm, and when 
I asked, “Where are the others?” 
they exchanged worried looks and 
replied, -“They'll ■ come later.” .

They were not" content with being 
worried. They went out for the mis
sing ''members and sent other „■Com
rades out, too. After a while a fine 
group of about twenty youth as
sembled in the hall.
• An order of business was drawn- 
up and the meeting proceeded. 
Shall I tell- you wh^t we took 
arid what we planned ? No, 
afraid it would be. too much

-The loading 
of 5,000 tons of scrap steel on the į 
S. S. Sunray, bound for Italy has j 
been completed. From 75 to 100 
have been engaged in the loadhj|. 
This cargo is one more of the large j 
shipments to the Imperialist powers, j 
which are furiously speeding up the 1 
manufacture of munitions and pre
paring for a new war. Ships have 
been leaving with scrap iron for 
Japan, USA and for Italy.

This is the only business which has- 
had a “boom” recently and has been 
continually expanded despite protests 
of workers. The scrap steel is used 
mostly for making of shrapnel and 
other

Johnnie Orman in 
Pittsburgh Monday

ELECT YOUR DELEGATES 
NOW

begins. ’ *
JOHNNIE:.. (Yelling .at" this top 

of his deep bass voice) Hooray! I 
knew they would do it! Leave it to 
Chicago to do something good! I 
knew they would, I just knew 
felt it in my bones! Boy, oh 
oh boyohboy! .

BIMBA: Vot ta hellza matter 
you, Johnnie. We gotta work.

MIZARA: Unless something very 
important happens, do not yell like 
that.

TAURAS: Comrade Johnnie, if '. rpue 
you cannot keep quiet in here, you 

to the LDS office

has just come back from Chicago 
where ,she had met the Middle west 
comrades. . She comes to-Johnnie’s 
desk where he is typing (by the 
“hunt and punch”" method^' the Roseland- has eight 
“Snapshots” of Worcester Aido has two new members 
Chorus, She whispers to Johnnie for TWE 
a few minutes and then the action ALL 

ray! Jlooray!!!
That is what the West has been 

doing, not to mention downstate 
Illinois, Benton, Johnston City, and 
Springfield. How about the east 
doing something too? Win some, of 
the prizes. The LDS emblem, sport 

boy, equipment, or if you are as far west 
as Cleveland or farther, that Mad- 
west Trophy for getting members. ~ 

—An LDSer.
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Snapshots of the World

More

the Work-

Aviation in U.S.S.R

Do Not Write to Individuals

safely at the designated spot.

We Got General Johnson’’

man-

Scction,

Conn. Workers
to

the last few weeks, 
been coming in under 
of various committee 

This mail always waits 
comrade to whom the

setting 
of the

Or: 
N.

world’s record for 
jumping was 'ės- 

Moscow celebration 
. Thirty six avia

English
Ten Eyck Street
Brooklyn, N. Y.

more successful
Long live the

Always address 
following

certain
refusal to settle

of the 
errors 

follow- 
Indirectly we saw

46 Ten Eyck Street, 
Brooklyn, New York. 

Unless it is personal mail 
someone on the committee.

by KAUNUK
Bulb Destruction Week

Students, Teachers and Cooks of Successful Brooklyn You th School

“But
N.

Page Two

HAARLEM, HOLLAND—-This is 
“bulb destruction week” in Holland. 
Tons of tulip, hycinth and narcis
sus are being thrown into garbage 
can's and refuse heaps. This des
truction is being carried on raise the 
price of bulbs, which the crisis has 
made a drug on the market. Another 
way to “Restore Prosperity.” . .

Print 2,000
NEW YORK—The 

the Daily Worker
circulation of 
increased by 

2,000 during the first week of the 
six page issues.

Here’s Unity!
Swansen, Wales—Six thousand 

męre" anthracite miners will join 
17,0000 miners who walked out on 
strike. The strike was called against 
the refusal of'the operators to pay 
a minimum wage in certain pits, 
and their refusal of the operators to 
pay a minimum wage in 
pits, and their 
claims.

MOSCOW—A 
mass parachute 
tablished at the 
of Aviation Day. 
tion students jumped* simultaneously 
from the largest land place in. the 
world, all making perfect landing. 
A dumny tank was dropped by pa
rachute from a bombing plane and 
landed

Y. TIMES EDITORIAL — 
“Cuba has her all powerful army, 
Stalin in Moscow has his Red Ariny, 
Hitler in Berlin has his Reichwehrs, 
butt anyhow in Washington, we have 
General Johnson.”

Good old Gen. Johnson—he repre
sents so much—the N. R. A. and now 
the U. S. Army. Or does he?

Fascist Groups in Canada
TORONTO — A fascist movement 

h£s been launched in Toronto under 
the slogan “Keep the Beaches 
Clean.” This group, brandishing the 
swastika, a fascist emblem, has made 
several attacks! upon the Jewish youth 
at the beaches saying that the Jews 
do not dress properly on the beaches. 
The attention of the police was 
brought, but they immediately lined 
up to protect the swastika organi
zation in their attacks against the 
Jewish workers. —B. M.

“Kebtf The Jews Dirty”
B^^I^/jGERM ANY—Enormous 

sings which read “Jews are forbid- 
deri admittance to the beach” are 
plastered all over Wannsee, near 
Potšdstm—the Coney Island of Ber
lin.

In Neuremburg, Jews are forbid
den to use municipal baths or pools.

At It Again
POONA, INDIA—Gandhi ’ is get

ting weaker. Having once halted Kis 
hunger strike after receiving a small 
concession from the BonftbUy Govern
ment, Mahatma Gandhi ‘changed his 
mind and resumed it, A announcing 
again that he would fast “until 
death”.

Another Good Deed
ROMĖr4TALYJ—A blessing for the 

Amerlęąff^Nąyy was the “gifts” of 
Pope Pius to 80 cadets of the Ameri
can trąj^ng ship Annapolis, which 
came from Naples to the; Vatican 
for *an ąūdiėhęe with the Pope.

^ Punishing Fascists’
VIENNA, AUSTRIA—N^Z-is, who 

paint»the swastika on..trees, walls 
and buildings are required, as part į 
punishment to personally remove the 
emblems.
Hitler’s Regime Will last 99 Days; 
Fortune Teller Dies. Much Sooner

NEW YORK.—A vaudeville for
tune-teller' of" the Scala cabaret in 
Berlin was found in the woods at 
Baruth, near Postdam, with six bul
lets in his body, an American sea
man who has just returned from a 
visit to Berlin told the Daily Worker.

A part of the fortune-teller’s act 
was to answer questions put by 
the audience. One member of the 
audience had asked one night how 
long the Hitler regime would last. 
“Ninety-nine Days,” was the for
tune-teller’s answer. He did not ap
pear at the theater the next day, 
his body was found soon after.

Communist Wins Seat
LONDON, Aug. 7.—Ernest Coote, 

Communist candidate for Urban 
District council in Risca, in the East
ern part of Wales, was elected with 
a large majority over the Labor 
Party, candidate and two other re
formist unIon men running as inde
pendents. .

This is the fourth time Coote has 
run. He won only 95 votes the first’ 
time. He was elected in a district 
where there have been many mili
tant strikes recently.

CRITICISM OF YOUTH 
SECTION

“SNAPSHOTS**1 SILLY
Taking a few moments from their 

studies in Marxism, Leninism, and 
of the Lithuanian Revolutionary 
Movement, the students of the Con
necticut Workers School, throughly 
examined the Youth 3ect’on- From 
this critical examination, many 
short-comings .\vere detected. All 
in all, the youth section was very 
good. . But in the Snapshots, most 
of the faults were noticed.

For the most part, the “Snap
shots” dealt" with Orsonal items 
of members in theitfWespective or
ganizations. And Worst of all, the 
snapshots dealt with [“silly” things. 
To cite- a few1:—“Joe P. was noticed 
winking at Lizzie G. last Meeting” 
—“There seems to be a spark ignit
ing between- B. 0/ and B. V. D.” 
These personal slants might be 
humorous where they strike home, 
but to the bulk of the readers, what 
does it mean ? Absolutley nothing.

The last issue of “Snapshots” was 
especially criticized. To glance over 
the snapshots of the Brooklyn School 
and the Connecticut School, we see 
that neither of the schools are able 
to understand each other. By this, 
we mean, what does B. Q. and L. 
X. mean to students of the other 
school. "Experiences should have 
been exchanged so that the schools 
might rectify some of theii* errors.

Since the beginning of the Brook-

The Editors of the English sec
tion and the National Lithuanian 
Youth Committee urges everyone 
to write their mail directly to the 
National Lithuanian Youth Com
mittee or Laisve English Sec
tion if they want quick action on 
their correspondence. Otherwise, 
you may not get your, correspond
ence acted upon for some time.

During 
mail has 
the name 
members, 
until the 
mail is addressed comes to the 
office.. Many times, the mail 
must be acted upon immediately, 
and the comrade to whom it is 
addressed is out of town, maybe 
for some time, 
your mail in the 
ner:

Laisve 
46

lyn School, not one serious article 
has been written about the school. 
That may also be said of the Conn. 
School. But in Brooklyn, we see 
a more advanced school. There also 
we see the members of the Youth 
Committee and the editorial staff, to 
guide the school. Therefore, the 
Brooklyn School should be 
the example for the rest 
Lithuanian Workers Schools.

Aside from the “silliness” 
“Snapshots”, several political 

i were detected. In one, the 
ing was detected.
actual agitation for the “Century of
Progress” in Chicago. The bourge
oisie flatly refusing to allow the 

i Soviet Union to participate, and 
I still call it a “Century of Progress” 
.Fair, can leave no other alternative 

boycott it
j Fair, can leave ‘ no other 
for the Workers than to 
and expose it.

So we the students of 
ers, School present the following-re- 

: comendations for .a definite improve
ment of the “Snapshot Section”:

To cut to the personal “kiddish” 
angle of the snapshots and. to cen- 

l ter our thoughts along political lines, 
į We suggest that for the personal 
kiddish comments, each organization 
start a wall-paper, so that we may 
conserve this valuable space for more 
important things. Also it is a very 
good way to develop a writers group 
in your organization.

We do not believe that humor 
should be excluded, but on the con
trary. But our jokes should contain 
political satire. They must be sprink
led with humor to hold the interest 
of our youth.

In these “Snapshots”, we must 
point out our activities and accomp
lishments <in all branches Such as 
sports, culture, education, etc. Tn 
this manner, we may all benefit by 
our experiences.

To leave the “Snapshots”. We 
noticed too few correspondents from 
the workers, telling of their expe-. 
riences in the factories, of the girls 
employed in House Work. This is 
a good start That it has player 

■ immediate task is to build up work- 
i ers correspondence.

We feel that the Youth Sections, 
Laisve, Vilnis, and Tiesa, have made 
a good start. That is has played 

: an important role in activizing and 
Į organizing the Lithuanian Yopth.

But if we are to progress, we must 
profit by our mistakes and short
comings and alter them. Therefore 
we urge all readers to criticize our 
press and offer constructive criti
cism. Forward to a long and suc
cessful existance of the Youth Sec
tions. Forward to 
Workers Schools, 
revolutionary spirit.

Student Body of 
School.
Waterbury, Conn.
August 12, 1933.
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cainera tripods and clamps.
From “Moscow' Daily News”
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IN SOVIET UNION

How USSR Gives Research 
Workers Facilities for Tasks

r

For1 years scientists at their test- thod is based on simple analysis, of 
tubes have sought to penetrate the gasses pumped out of the soil at a 
secret "of the atoih. And fot years meter depth. The presence of a 
the atom as inexorably withheld its certain amount of hydro-carbonic gas 

■ u ‘ ■- and methane indicates the presence
of oil,. A.*' T

“We cannot determine the amount 
of oil present by this method bqt it 
is possible to define .The extent of 
the oil area,” Sobolov‘stated. “The 
first tests made at Grozny and Baku 
in J980 gave brilliant results. XHe 
oil trusts immediately urged us to 

sensation in Soviet scientific circles. ! develop the method: ‘It represents a 
Their method, which is likely to . great advance over boring methods.

■ supersede those hitherto in use, nl- • The most efficient California oil 

ic nuclei moving at high velocity, as

secrets,^ throwing off at lengthy in
tervals some faint clue to the more 
auda'Cidiis and persevering. Have 
Soviet scientists, W. A. Sobolov and 
M. G. Gurevich, .arrived within visible 
distance of the final Solution?

The announcement of their new 
method of high precision gas ana
lysis has created something of a

which is likely to , ^eat advance over boring methods.
, a|_ j The most efficient California oil 

4’owFnoV,oni*y”a caiculrition'oratom- companies, according to their owxi 
ic nuclei moving at high velocity, as estimates, average one oil pocket?for 

, . hitherto been thę.case, but also a full every ten borings/ Such expend!-? 
analysis of the products of atomic ture^ of effort and» money can be 
disintegration, without reference to averted -by our system. ..TT,', 

velocity. I He is convinced that his idea. re-velocity.
In an interview with the Moscow’ ' presents nothing new to science. “I- 

Daily News, Sobolov described earlier i reported my findings at 'the Ge- 
methods as partial an inadequate. ological Conference in January. And 
Furthest' advance had been made by in May I had the pleasure of read- 

'the “British chemist Rutherford, ing in the German ‘Petroleum Zeit- 
whose< scintillation method enabled a 1 schrift’ the report of a German scien- 

’detection of corpuscles moving at tist who had worked on the same, 
high velocities. But a satisfactory1 
analysis of the structure and con- 

. tents of the atom was precluded by 
the crudeness of the instrument em
ployed. The hew method is 
pected to yield invaluable data, 
bring , the scientist closer to 
goal -of his lorigk efforts.

Provides a Basis
“Qur discovery is only a prelimi-

Spbolov modestly ex
plained^ “It will provide a basis for 
developing new theories and guid
ing future research. Science is still 
far/from penetrating the secret of 
the^atom. But once it is grasped, 
hew and undreamed of sources of 
energy will be placed at the service 
of man.

“One gram of radium, for’ ex
ample, in its disintegration emits 
two billion calories of energy. So 
far, however, we have made little 

• progress towards hafnessing this re
servoir of power, .The case with other 
elements is similar.”

According to Sobolov the scintil
lation method of analysis is limited 
to the larger nuclei ejected by de
composing atorriS; in reality, a Com
bination of several methods formerly 
attemted, enables a fuller and more 
accurate determination of the atomic 
structure and its nuclear contents 
than has hitherto been possible.

“The; new method enables us, for 
instance, to find that aluminum de
composes at a greater velocity and 

'yields higher quantities of hydrogen 
cells than has hitherto been known. 
We* have also noted variations in the 
velocity of the hydrogen bodies un
der the the action of alpha rays, 

produced not only rapidly-moving 
particles but also at much lower ve
locities. These data must be inter
preted according to the ‘wave theo- 
ry.*\ ■ •

«Tn fact,” continued Sobolov, “our 
discovery is barely more than, a first 
step. It is a method * that we must 
learn to apply to various phenomena, 
and whose results we mubt invest
igate. It holds The clue to the Whole 
problem- which, paradoxically enough, 

.. once vexed the alchemists of old, 
that of the transmutation of ele
ments—a problem based on the re
lationships of energy coefficients. 
And greatest of all, it brings us 
nearer to a definition of those grdlrt 
riddles of the universe—matter anti 
electricity ,”z .

New Method of Prospecting

,A concrete application of Sobolo^b 
high precision method of gas ana
lysis is his new method of prospect
ing oil find gas fields, based on 
an analyse of surface gasses. Drill
ing and taringstill remain the stan
dard methods of determining the pre
sence aft/oll and gas. Sritalov’s me-1

, t ’ i

“SCIENCE WILL PLjAY 
creasirigly important role 
ing the problems of the ,------
FiVe-Yeat Plan,” declared M. J. 
Present,’ manager of.. the depart
ment for assistance in research 
work of; the Committee for Assisting 
Scientists. “Due to this agency not 
only will the country’s leading men 
of science be stimulated to investi
gate hitherto untotiched fields of 
knowledge, but the results of their 
efforts will be applied directly to 
the building of socialism. "

“The help given Vayijis from pro
viding -books and periodicals from 
abroad, supplying suitable, labora
tories for research > and inventionj 
sending* scientists orį, field, trips to 
all parts of the USSR, publishing 
scientific works and Organizing ex
hibition, to advancing money to 
to scientists for research arid caring 
for their health in rest houses and 
sanatoriums.” .

There, are some 47,000 scientific 
workers in the Soviet Union, whose 
interests are cared for by the com-

ĄN.IN- 
in solv- 

Second

velopments in science. An interest
ing and successful exihibition of 
scientific instruments and labortory 
equipment, held under the auspices 
of the Committee, is now td be seen 
at the Polytechnical Museum where 
it will remain open until the fall.’

Precision Instruments a Soviet 
Conquest

This shows a branch of 
hitherto unknown in 
Union — the production of 
fic apparatus and measuring 
ments of precision. Without thin 
np- branch of science can expect to- 
carry out its activities in detaily-ahd 
yet under the tsars, Russia had 
no industry at all of this sort, im
porting even such simple equipment 
as

the
science
Soviet 

scienti- 
instru-

nary „ §tep,’

What’sOn

ex- 
and 
the

' problem. He had completed 30 ana- 

that time I had already made 850, 
analyses. It reminds me of how 
Newton and Leibnitz both arrived^ 
at their theories of different cah: 
cuius simultaneously and independ-

I ently of each other,” he said, smil
ing.

Aiithor and Inventor Too
W. A. SobolovA is but: 32 years old. 

Stocky, serious,' slow-moving, M
I moves with professional ease «-and 
'certainty among hi&. laboratory' ap-, 
I paratus at the House of Scientists op 
Ulitsa Kropotkinti 8.‘ He is tne 
author of 40 scientific reports deal
ing with radio-activity and related 
subejects, and the inventor of 1?T. continually under the care of the 
new laboratory apparatuses. In his 
work he has been assisted by M. G.
Gurevich, 27 years old; .and graduate proved food supplies and other comp- 
of the Minihg Institute, where he ! 'oHs^are given, to aid the scientists 
specialized in g

“I am happy
Sobolov,” Gurevich stated. “Our work 
together has be 
fitable, 
close cooperatio

lyses at the time of his report, At mittee. The number of those-as- 
- - - - sisted grows from year to year/, In

1932, 8,636 scientists were helped in 
their work or attended the Commit
tee’s sanatoriums. This year the 
number will be over 12,000.

Scientists Get Many Benefits
The headquarters staff of the 

organization is 40 strong, but this 
represents only a small fraction of 
those working under the Committed 
At present there are twelve sana
toriums for scientists, at various 
points of the Union, and a chain of 
camps so located as to, cover the 
main routes of travel. Thus scient
ists on their monthly vacations can

Party in Wilkes Barre
A tea and cake party will be held 

Saturday evening, Aug. 26, 1933. 
This party will be held at the home 
of Bernard Žilinskas 519 Charles St. 
Parsons, Pa. Proceeds for the bene<- 
fit of the Young Worker. ,The dfji 
fair will begin at 8 P. M’.‘ Admission 
5 cents. Dancing............ Entcrtin-
ment.

Committee. '

Committee.
Besides this, sanatorium help, im

PHILADELPHIA, PA.
The Lyros Chorus will hold a 

grand outing at Burholm Park, Sun
day August 27th. There will be all 
kinds of sports, entertainment, and 
refreshments. The Chorus invites 
everyone to join us in the outing.

Transportation: Take car No. 50 
and get off at BUrholm Park, go 
west into the park to the edge of the 
woods Committee.

________________in their daily lives, while pensioną 
to be associated with antl special grants of money are 

available in their old agė, or to 
finance some long and difficult piece 
of research. x

The most important example in 
Moscow of the' work of the Com- 

1 mittee is the well known House of

as chemistry.

ien pleasant and pro- 
We hope to continue our 

In in developing our 
new discoveries.” Much credit is 
given by both to the Committee for
the Assitance Of Scientists, chiefly- Scientists. This building.which dates 
■ r. J sent and Voronov. ifrom Pre-Revolutionary days, has

The -committee became interested ' been brought up to date. A large 
in their work at an early stage, and , addition, just coihpleted, contains. - a 
placed its laboratories at their dis- lecture halb and lobby. 
posal.

“While laboratory work began only 
two years ago, I had pondered the 
idea for 11 years,” stated Sobolov.

Both scientists have left for the 
Baku oil fields to continue investi
gations of their new methods of sur- 

and have found that hydrogen is i face-gris' analysis, -r

to Fratkin, Pre

(From “Moscow Daily N^Wri”)

DID YOU KNO^: THIS^
'■ - A C

, » Asv. ,

The United States government has 
given the Chinese gdvernirieht $50,- 
000,000 to crush the Soviet* districts.

In New York doctors ^brought a 
millionaire back tri, life Vaftey’/he 
had been dead for forty-eight hours.

In this ■ World War English''sol
diers were killed by ammunition ma
nufactured in English factories.

Soon the Communist Party shall 
be fourteen years old.

The BIGGEST MAN HOLE in the 
world - ‘is the “Great ’ Bote” in the 
hėart of the city of Kimberlėy, Afc. 
rica. From this great hole, which 
is 1,200 ft. across atida quarter o1>‘

Do hot forget Laisve’s picnic on 
September Third. .

New Spurts in LDS
..... .

(Continued from page one) 
you, gentle reader. However, we did 
plan to get new members into the 
LDS, a basket ball' team, a ping- 
pong set, a dramatic group for the 
girls (atta, girls!), and a social 
affair to be given in the latter, part 
of the month, of September. Every-r 
body volunteered to do some work 
—even I didn’t get away with it. 
I’ll have to get a one-act play for 
the girls (I didn’t forget, Jeannette) 
Incidently and not so incidently, two 
new members joined... up for 
LDS ■ and the members gave them 
a nice ovation by applauding vigo
rously. . >

Without half trying, Elizabeth/ 
Youth Branch, you got in two new 
members; can you imagine what 
will happen when you do try ?

I liked the spirit orthose fellows 
who sat in the meeting and who, 
even pitched in to help up. ( They, 
were not members of the youth 
branch but by the comradely spirit 
they proved that they į were good 
sports and interested. The girls, 
too, did their share in giving sug
gestions and accepting on commit 
tees.

Two weeks 
will be held 
up just what has been done, Com-

a mile deep, over 6 and dne htflf .Besides.aiding the’ constructive side1 
tons of diamonds valued at $500,000,- 0 . s<?ientific achievement, the Com- 
000 were taken but. The riiihe was lnittee devotes attention to the orga, 
entirely dbg -wthou^ thb ■ rif i eklbitioni, cal<
machinery.; ;• Jculated to keep tfiri mass df the

t de*
machinery.

In 1921 Maxim Gorki was struck 
by the need of caring for the ma
terial fomfort of the rapidly grow
ing body of scientific men and 
women. At his suggestion, the 
Council .of Peoples Coriimissars or
ganized the; -Foundation for Impro
ving thfe"Material Position of Scien
tists.

In 1931 the Council of People 
Commissars’ of The USSR reorga
nized. This I foundation, making it 
the Committee' for;* Assisting Scien
tists, Now. the great emphasis is 

■place^t°n helping scientific Work.
Savants in . Socialist Competition
The ^Committee started in 1932 a 

com petition ifor scientific work, the 
directirihs, ip, which Soviet science 
is being guided. The entrant had 
eithe)?.: to present original. investiga-^ 
tion irr-some ■ field of world science, 
to assist4n’ the solution of one of 
the tasks of building socialism, to 
free the Soviet Union in spme line . , 
from ^dependence uprin* foj^i^h ma-« radęs, I . shall try. to be thera, and . 
nufacture, < or . to inftiivel--.grid 
strenghten the defenses of the 
;U.S.S.R» The results of this com
petition Will be announced in the 
next few weeks.

the

later, another meeting 
where we shall check

will give you the chance to check up 
on my assignment, and I shall ; check . 
up on your assignments; Remember, 
the committees that were elected 
must meet arid do their job. ». 
*When I do come dovim/ I .'expect 
to see this article tacked on your 
bulletin board together witK" some 
new articles and pictures from tjjy 
members. r •*

BerthaFultpn.

%
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SNAPSHOTS
I irresponsibility of a small group 
į which failed to appear on the prog- 
! ram. It is very unfair to every' 
I other comrade in the chorus, when 

| a certain few put their personal

PITTSBURGH LDS BRANCH
What made you

-Well, folks, don’t forget the 27th

colors

Another One of • Us.

For

Helen Kohns

PHILADELPHIA LYROS
CHORUS

Winfchel

CHORUS

DO YOD KNOW TOT

B. Fulton,

organiza- 
that the

We congratulate the West in doing 
such good work in the L.D.S. Youth 
drive and we hope that Phila. will 
sit up and follow their example.

How do the twins get their lovely 
cocoa-brown skins ? Maybe it’s the 
sun, girls?

Annie, you gave us a suprise when 
you cut your hair, 
do it? We like it.

WORCESTER. MASS

WO OF the largest manufacturers 
of automobiles will merge in the

Three cheers! Lyros Chorus had 
a very good attendance for the first 
rehearsal after vacation. Keep up 
the good work; perhaps we will get 
somewhere.

• Cuban workers ransacked the pa
lace of the dictator Machado during 
a recent revolt and displayed a 
“For JRent” sign on the front door.

(The rent must have been high 
because Another Will Street agent, 
Herrera, rented it.

Now that Eddie G. is back from 
Brooklyn, here’s where we get H— 
free of charge. However, he means 
well. Don’t you, Ed?

’ Coal for the coming winter has 
gone up from 50 to 75 cents a ton. 
(Three cheers for the red white and 
blue and the National ^Recovery 
Act).

SOUTH BOSTON, LAISVE

. I wonder, if Albert' got his daily 
quart of milk • duringthemilkstrike 
jjįlle vacationing Jn New yojk?.

Life seems to remain full of ups 
and downs/ For instance, prices and 
wages. (Mostly downs for wages and 
.ups for prices).

Comrade Minor of Richmond Hill 
feels that this year we will have 
a Communist mayor in 
He is so sure that he 
move to Glen Cove to 
Communist Mayor.

And here’s mud in your eye, with 
“Things we ..Never. See”—

Helen Kairys without her gum. .
Sherp saying something at the 

meeting. - ..
Art keeping quiet
Jake dancing*.
Frances without Helen.
John I. without* his chew.
Ed N- swimming. ~
Al K. without Vic.
With more dirt coming from the 

only one and only, > I

It certainly was fine to see the TWO 
chorus turn out full force for the * < „ 
Haverhill picnic., However, an other- future.

1 It seems as though the depression 
'doesn’t strike some people. As an 
example, the food prices don’t seem 
to give any concern to Mahatma 
.Gandhi.

Hello everybody! Hello yourself! 
Slap and Splash realize that their 
vacation days are over. Therefore 
we will provide you with some in
side information.

Everybody was present at the cho-
That

We 
here.

An ex-serviceman was pushing a 
wheelbarrow to city hall. He went 
to demand work. A policeman ar
rested him. (Thė cop had to push 
the wheelbarrow to the station 
house).

Members of the National Students 
League sent a protest to the publish
ers of Hitler’s “My Battle.” The 
members believe in workers’ and stu
dents* rights in this country.

Worcester, your, volley ball chal
lenge is accepted! We will play you 
in Gardner at our picnic if you come 
down, so be prepared.

The Tatler.

After a strike led by the Cannery 
and Agricultural Workers Ihdustrial 
Union, the • fruit pickers of San 
Francisco, Calif, returned to work 
with a wage increase of 5 to 7J 
cents an hour, (which is good and 
should also be tried by other work
ers).

Glen Cove, 
is ready to 
be under a

The best and most sincere com
rades never sleep. The N. L. Y. C. 
comrades, even on vacations do work 
.whether they go to Pittsburgh or 
Chicago. (That is, if they are the 
best and most sincere).

Miss Perkins, Secretary of Labor, 
Seems to be a peaceful lady. Her 
appropriations for bullets for rifle 
practice amount to the mere sum of 
$6,000,000. This money would be 
well spent if used for unemploy
ment insurance.

' Hitler pulls another fast one—a 
'deputy Bishop said that God ap
pointed him. He also invented a new 
Scheme—Military Christianity, ac
cording to New York Times of Aug. 
20th. Well, in the spreading of 
Christianity and the Christian gos
pel, more blood has been shed than 
for any other religion or creed. .

' The headline from Daily Worker, 
“Britain Plans More Warships,” 
ishows that war is being prepared for 
even though the capitalist press de
nies it.

THE amateur fight racket is .being 
• worked -against the fighter and 
audience, by a prominant 
tion on the presumption 
proceeds are for charity.

Hello Everybody,
By hook , or crook, Philadelphia is 

going to get a nook in Youth Sec
tion. We have been sleeping to 
long but now we are raring to go.

Those three girls who were exer
cising their lungs by yelling at 
every one out of the bus Sunday 
night will please save the lungs for 
singing at chorus rehearsals.

One of Us.

necessary 
come as 
This af-

I wonder - what happened to our 
little Frances G. in Noo Yawk? She 
returned with a few more pounds and 
bigger in height Also a Noo Yawk 
and Southe’n accent! How come, 
Fran?

have two good violinists 
Listen to Tony P. and Alec 

because they can justify my state
ment. . "

I think that our teacher shouldn’t 
start teaching us any new songs just 
before a trip, because we can’t 
learn a song so good that, after 3 
or 4 days, we can stand up and 
sing without a mistake. We should 
go over the songs we know, so we 
can make a good showing wherever 
we sing. What do you think?

Why don’t you get: any more 
members to join LDS ? Isn’t it clear ' wonderful swimming “constructors”. 1 ■ ........ —- ------------
that we want to win at least- the į We are having swimming events, WORCESTER AIDO CHORUS 
2nd prize. Well, you better hustle volley ball games, 
up! Say! What’s the matter TWith 
the members in the sports club? 
Why don’t some of you join ‘ 
instance,’ Al K.„ Helen K.p Vic. aM

Don’t forget to bring material for 
our new wall Board this Friday. 
Help to make it a success by inte
resting material. Also rack your 
brains for a suitable name for it. 
Felix O. says that his will be the 
best, but let’s fool him.

Au Revoir until next week.
• —A. Little Red.

It’s about time-the boys from the 
farm came to. chorus practice be
cause the blueberry season is almost 
over. ’ - ’

Well, since the “clown” got a 
lazy spell-from the heat, I think 
I’ll start my broadcasting by giving 
youse guys and; youse -gals Jh-1. 
(where did I hear that before?)

ing a party, to open the season for 
our regular rehearsals. The pur
pose of this party. is to get new 
members for our chorus. The "ad
mission is only 25 cents. This will 
provide for a good entertaining pro
gram dancing,—and refreshments. It 
is very important and 
that the adult ‘comrades 
Well as youth comrades, 
fair must be successful.

We?ll be dancing at the party.
_ Slap and Splash

LL THE members of .Roosevelt’s 
shop- 

an editorial inI. our Laisve has called pers, thus taking a slap at the tra.de 
for news/ Let them have it! (unions.

Who are those souvenie'r hunters 
who had to return the salt shakers 
which thay had taken from a cer
tain Road Stand on the way back 
from Havervill ? Lucky thing the 
place was nailed down or that would 
have been missing tdo. That’s not 
nice boys, please don’t do it agaiin.

Don’t forget the Chorus outing to 
Burhelme Park on August 27. Come 
one, come all, everybody is welcome. 
There is a good time in store for 
everyonę.

“School Reflections”
And we ask you is this country 

going to the dogs or isn’t it? Why 
the New Deal has changed the 
country’s theme song from “Nearer 
My God to Thee” to “NIRĄ My 
Dog to Thee”|

races, horseshoe 
pitching contests, tug-o-war and for 
dancing we are having good music.

Well, members, what-do you think 
of this? “Shqjrlock” went and got 
his tonsils removed so as to be able 
to sing tenor, but he wasn’t very 
successful,, after trying out his voice 
a few ’times he got scared, .so he 
went to Penna, and brought back 
a new tenor. I call that very good 
work, let’s give him a big hand 
members, now all together, that’s 
fine.

rus rehearsal last Friday, 
certainly is a splendid start, 
what happened to our Sharkey? She 

i came in followed by her father at
10 o’clock. Don’t you know we start 
at 8?

A soprano is a record breaker this 
summer. She hasn’t attended any 
picnic in which chorus was to par
ticipate. That kind of a record un
doubtedly receives no compliments.

Olga and Helen, who have just 
recently returned from the Workers’ 
School in Worcester, have become 

1 directors. Watta surprise to see 
those two gals direct. Keep up 
the good work. At the rehearsals 
of “Charity” we saw our poor “star 
bass” (he should be handled with 
care) pushed about by Helen in a 
rough manner because he didn’t fol
low instructions. Little Kuby es
caped damage. He behaved a little 
better. v >'

We have a very important an
nouncement to make. Friday, Aug
ust' 18, at 376 W. Broadway, South 

| Boston the Laisve’s Chorus is giv-

THE “Buy American” campaign 
• sponsored by William Randolph 
Hearst, died a natural death as a 
result of the discovery by rival 
sheets that the paper which the 
slogans was printed on was pur
chased in Canada.

U. States 
recognize

Rumors have it that Ed N. and 
are joining the LDS 

that’s fine! Sooo git bizzzeee!!!

Worcester students! Worcester cor
respondents! We’ve had a summer 
school with courses in Political Eco
nomy, training on forms of prole
tarian drama, conductors’ and com
posers’ collective classes, and pre
sented a performance which was rat
ed the best ever given in Worcester. 
Also, at the Sunday Press Picnic, 
the English Youth Chorus made 
such a hit that people traveled spe
cially to the Havervill picnic hi 
hopes of hearing it again. Yet, why 
haven’t you sent im a report ? AIT business relations 
comrades throught the country are I 
very anxious to hear of the results 
of the summei* training school, and n super-cabinet are open

MOST of the capitalist papers are* 
shying away from the true de

tails existing in the reforestration 
camps.

GARDNER, MASS.
The date of our annual picnic is 

the 27th of this month and we’re, 
all working very hard to make this 
great event a success. We are pre
paring for an enormous crowd, so 
don’t forget to show up.

business before their duties to the 
chorus. ’ ' '

Notice to chorus members: We 
have received an urgent plea from 
restaurant proprietors that you at 

and arrive at the picnic in folying : least leave a dime on the table every 
Take your bathing suits for time you remove a salt-shaker or 

w0" have a peachy swimming place ash-tray for a souvenir.
and boys, the girls around here arei Another One of‘Us.

IT IS expected that the
* government will soon 
the Soviet Union. Not that it likes 
the workers’ land but because of

BROOKLYN AIDO CHORUS 
Famous Sayings—

T. B.—-Programatically speaking. 
I am perfect.

« G. S. Tattler—Who loves not wine, 
women and song, remains a fool 
his whole life long.

Margaret B.—All great artists 
have a right to be temperamental. 
f Beamish—My past is my own.

Jerry—The less said about her the 
better.

Old Maestro—When bigger and 
better scandals are made, I will 
make them.

. ,• - • ; n. , **■ 4 ' ’ ' . ,,Li.

It is mystifying to the exoteric as 
to-why the irresistable Tony S. 
journeys to Great Neck so frequently 
gnd so secretly, but yet, he journeys. 
i My illustrious predecessor, M. B., 
rodo home on T. B.’s bicycle from 
the meeting—«o she claims. That is 
vWhyshe can not att down. ' 
I '

Comrades and chorus members, 
ever Since we come back from vaca
tions there seems to be something 
lacking to us, it seems to me we 
do not work so hard for the chorus 
anymore, we do too much fooling, 
yes, and too much talking. Some 
don’t like the songs we sing, they 
say: “Aw, they are too red.” Others 
just sit and chew candy or read 
some riff raff, still others come just 
cause Maw and Faw said so. Well, 
members, let’s drop all that, and get 
this one thing in your mind “It’s 
our chorus,• and we got to work 
hard to keep it.” Now all fooling 
aside let’s all work; are you with 
me?

tra.de


v$wįl
t4» ‘JfKf

Penktadien., Rugpj. 25,1933

i

i.

. u
WOOLEN KOMPAN., LAWRENCE, MASS

vai. į savaitę, sakė Iti po (į vai. į dieną.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

i 8 valandas į dieną. Gi da
lbai- vieni dirba 8 ir pusę, o ki-

1

CLEVELAND, OHIO
Miesto plotme Daily Worker pla

tinimui mitingas įvyks utarninke, 29 
, Lietu

vių Darbininkų svetainėje, 920 E. 
. į Visi darbininkiško judėji

mo rėmėjai yra kviečiami šiame su-

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 141 kuopos susirinkimas 

įvyks panedėlyj, rugpjūčio 28 d., 7 
vai. vakare, po num. 1331 South 2-nd 
St.- Draugai, ateikite visi.

S. Tureikis.
(200-201)

valandomis. Sakyta buvo,

turi.
nes 
va-

Bosai sakys, kad jie ir
pildo Roosevelto mėlyno

iš darbų, 
mašinerija dedama taip pat 
Tai reiškia, kad “i 
sistema dar labiau veikia.

Taip pat yra ir su darbo

Bet kurie darbininkai dirba i reikia, 
po 6 vai. į dieną? Tai tie, 
kurie pasirašė sutartį, kad 
jiem bus mokama “minimum” 

Ta-

Vi ph n q rugpj.—Aug., 8 vai. vakare, ’ IL 11 CtO Vll| JYovhininVn 
iu buvo miesto San Luis T9th _st.

, . . . . IBO rėmėjui Viu n.viwi<xmi oiumc O«*-
majoras, o kitas armijos sirinkime dalyvauti ir rūpintis pake- 

iseržentas. Abudu buvo pa- H™“ Dai|y Wurk''r cirkulia,
• • i vi (lyy-zuv/

i sižymėję darbininkų žudyto- >

Penktas Puslapis

1919 Metais Plieno Darbininkų Streikas
(Sulig Wm. Z.'Fosterk) knygos—“1919 Steel Strike/’)

Braižiniai DAN RICO

į i

Ę.

i

3. Kurie buvo seniausi ir ge
riausi darbininkai/ buvo paleidžia
mi. Vyrai, kurie buvo išdirbę de
šimt, dvidešimt ir trisdešimt me
tu, buvo atleidžiami be pasiaiški
nimo. Jų planas buvo paleisti nuo, 
darbo tuos, kurie buvo seniausi, 
“susibankrutinę,/’ seni, su ..dide
lėm šeimynorri, kad padarius juos 
pavyzdžiais išgąsdinti kitus.

2. Buvo įdomu matyti kompani
jų priešingus žygius. Jie buvo pa
vyzdžiai. Iš pradžios jie pasta
tydavo savo detektyvus prie mi

tingą svetainės surašyti vardus 
pavardes tų, kurie lanko susirinki
mus. Kuomet tas nesisekė, tai 

žiauresnį ginklą ėmė naudoti—pa
leidimą iš darbo.

I
4. Bet teroristai per toli nuėjo. 

Tikras žmogus nebegalėjo pakęsti. 
Jie privarė darbininkus prie des
peracijos ir privertė juos kirsti 
atgal, žūt ar būt. Nacionalis Ko

mitetas susirinko Johnstowne. Jis 
paskelbė balsavimą. Veik vienbal
siai darbininkai nubalsavo STREI
KUOTU 1

Akyvaizdoje. šių atėmimų pa
matinių konstitiiclrtių . teisių nuo 
darbininkų, ir del kitų sunkumų, 
aiškiai huvo negalima mažom spė
kom užkariauti. Pittsburghą dei 
unijos tiesioginiu ’ mūšiu. Todėl 

k tapo išvystyta sistomh veikti po 
» biskį ant karto. Velyk užsiimt bis- 

kį ir padaryti, negu daug paimti 
ir nepadaryti. Todėl Pittsburgho 
ir tolimesnės apielinkės plieno iš- 
<irbystės buvo organizuojamos pir 
miaus.

ŽUVO ŠEŠI žMONeS

NORFOLK, Va.—Audroj 
ir potviniuose šiame mies
te šeši žmonės užmušta. 
Medžiaginiai nuostoliai sie
kia virš trijų milionų dole
rių.

V, DIRBTUVES WOOD MILL, AMERICAN S »" b;"\. ?

LAWRENCE. Mass. — Ve 
up veikia “nauja tvarka” 'kad darbininkai dirbs tik po

I lūsų miestelio dirbtuvėse. 
Minėtoje dirbtuvėje pažadėjo 

į dirbti 40 ' 
ims daugiau darbininkų ir pa
kels 10 nuoš. mokestį. Taip 
pat pažadėjo, kad nedės pa
greitinimo mašinų į dirbtuvę.
. Bet ar tai jie išpildė? Visai jalga po 14 dol. į savaitę.

> ne, dalykai kaip ėjo, taip ir čiaus kiek jie gauna dabar? 
eina. Vieton imti darbini-n- j Jiem moka tik po 10 dol. į sa
kus, tai vis paleidžia daugiau vaitę. , žinoma, kapitalistai 

Pagreitinimo darbo j taip daro su darbininkais, kad 
;. 'juos apgauti, kad jiems rūpi 

speed up” j padaryti kuo daugiausia pel
no iš darbininkų darbo.

Susipratę darbininkai gale-

i darbininkai gavo 15 minu 
laiko persirengti įr apsi 

prausti. O tie 
kurie dirba tuos darbus, prie . 
kurių labiau darbininkas susi-! 
paišina, tai gaudavo po pusę 
valandos laiko apsiprausimui.

Na, o kaip dabar dalykai 
yra? Atėjo įsakymas, kad lai
ko duodama tik 10 miliutų ap- 
simainymui drabužių ir apsi- 

v i prausimai. Ir dar negana to. toli gražu 1 ” , r. . . . . . Kuomet parlėkė mėlynas ere- I darbininkai'. , . 1i lis, tai pasakė, kad visai is 
( darbininkų atima persirengimo 
laika. Girdi, tai darbininkai 
gali atlikti sAVo laiku.

Tad sudėjus viską įj daiktą, 
tai dabar darbininkai, kuomet 
pridedame tą persirengimo 
laiką, dirba po vai. į die
ną. Tai reiškia, kad vieton 
sutrumpinti darbo valandas,

tuomet bosai sakys, jie 
teisę nemokėti 14 dol., 
darbininkai neišdirba 40 
landų, 
čia 
erelio įsakymą.

Kai kurie darbininkai ma- 
i no, kad šitas planas yra la
bai geras. Sako, kad taip ir

Tačiaus 
i nuo to. Kuomet 
'eina iš darbo dar nepabaigę, 
tai tuomet bosai atveda kitus 
darbininkus jųjų darbo pabai
gimui. Ir tokiu būdu, kaip 
mokėjo po 10 dol.,' taip ir 
moka. Na, o gyvenimas jau 
pakilo net 30 nuoš. daugiau. 
Tai toki Roosevelto “geri lai
kai.”

Dabar galime pakalbėti apie'
Wood Mill dirbtuvę. Seiliaus ! kaip kad sakoma, Roosevelto

MONTELLO, MASS MONTELLO, MASS

Didžiausias Pasilinksminimo

IŠVAŽIAVIMAS

! valdžia jas .dar pailgina.
Pelnai Kompanijų Padidėjo

I American Woolen kompani
jos pelnai dideli. Pačios kom
panijos paduotos, “Daily Eag
le,” 10 d. rugpjūčio, skaitlinės 
rodo, kad kompanija turėjo 
pelno 6^2 milionų dol. Turtas 
šios kompanijos, kaip tai ma
šinerija, budinkai, apdrauda ir 
nuosavybė, liepos mėnesį buvo 
verta $23,928,944.00. Gi per
eitais metais (1932) jos tur-■ 
tas buvo tik $16,928,871.00.

Gryno pelno kompanijai li
ko $197,700.00. Tai matote, 
darbininkai, iš šių skaitlinių, 

Ikam mes darome pelną ii’ kas 
turi gerus laikus—“prosperi
ty.” Mes dirbame, prakaituo
jame, gaudami tik menkas ai-į 
gas, iš kurių negalima žmonis- į 
Kai pragyventi, o ponai turi , dovybeje 
pelnus, jų turtai didėja.

Dabar ir moteris daugiau [ 
pavergė. Ir jos turi dirbti; 
naktimis. Toms kompanijoms į 
dar padeda ir AF of L. vadai, i 

į Massachusetts valstijos sekre-! 
itorius, Robert Watt ir jo kole-1 I 1.ga H. Riviere, kuris 1931 me-j 

darbininkai, |tais Pardavg darbininkų strei-j 
- - j!ką, padėjo pravesti, kad mo- 

'jterys dirbtų naktimis. Tie po- 
inai padeda išnaudotojams dar
bininkus mulkinti ir išnaudoti.

Vienok yra unija, kuri rū
pinasi darbininkų reikalais, 
tai yra NTW unija, šita unija 
pakėlė protestą prieš tokią 
pavergimo sistemą. Ypatingai; jai. 

[moterims dirbti naktimis yra j 
labiau pavojinga, negu vyram. į 
Jos turi palikti kūdikius na- | 
mieje ir nežino, kas su jais 
gali atsitikti. Visos darbinin
kės moterys turėtų organizuo
tai užprotestuoti prieš tokią 
sistemą. Joms turi būti duota 
dirbti dienos laiku.

Kodėl negali paleisti dar
ban dienomis tokias dirbtuves, 
kaip kad Washington Mill. 
Tuomet naktinį darbą galėtų 
visai panaikinti. Paleidus vi
sas dirbtuves darban, nereikė
tų dirbti naktimis nei vyrams. 
Darbininkai turi tokios siste
mos reikalauti. O kad reikalau
ti, tai reikia stoti į NTW uniją, 
nes ji yra darbininkų unija, 
šios unijos raštinė yra po num. 
321 Common St., Lewrence, 
Mass.

! KOMUNISTŲ JUDĖJIMAS 
KUBOJE AUGA

HAVANA, Kuba. — Nau
joji buržuazine valdžia su
mobilizavo armiją ir polici
ją malšinimui revoliucinio 

; judėjimo, kuris kasdien 
į ga Komunistų Partijos

au-
va-

NUŽUDĖ DAR DU 
’ BUDELIU

SANTIAGO, Kuba.
Rugpjūčio 23 d. darbininkų 

! minia atėmė iš kareivių du 
i buvusios Machado valdžios 

budeliu ir nužudė. -----

SKAITYK LAISVE 
IR KITIEMS UŽRAŠYK

SO. BOSTON, MASS.
Lietuvių Amerikos Piliečių Kliu- 

bas rengia draugišką išvažiavimą B. 
Tamašausko farmoje, 9.1 Gardner St., 
West Roxbury. Tas įvyks August 27 
d., tai bus sekantį nedėldienį. Visi 
kviečiami atsilankyti. Bostoniečiams 
reikia imti strytkarį iš Forest Hills. 
Charles River ir važiuoti iki Gard
ner, St.

RENGIA LIUOSYBĖS DAILĖS RATELIO CHORAS, Iš MONTELLO, MASS. IR LYROS CHO
RAS, Iš TOUGHTON, MASS.

TAI JVYKS SUBATOJE, NEDĖLIOJĘ IR PANEDEL Y JE

Rugsėjo-September 2, 3 ir 4,1933
LIETUVIŲ TAUT. PARKE, KESWICK RD. MONTELLO, MASS

i »
r*- PROGRAMOJE DALYVAUJA SEKAMOS DAILĖS SPĖKOS:

SUKATOJ, RUGSĖJO 2-TRĄ. šokiai nuo 8 vai. iki 11:45 vai. vakare,taipgi atidarymas Karnivalo.
----------------, ..

NED&LIOJ; RUGSĖJO 3-ČIĄ. Piknikas prasidės 12 vai. dieną.
4. ■ . j * . t ' . - -

Sporto programa—2trą vai. po piet.. Volley Ball žais—Worcesteris prieš Sougtoną; 
’;, JNorwoodas plies Montello. Gardner prieš Worcester io laimėtojus. Basket Bąli žais—

Worcesteris prieš Norwood. Ristynėse dalyvaus—Tony Kižys, jo oponentas bus iš 
, Worcester™. Kituose sportose publika yra kviečiama dalyvaut. Brangios dovanos bus 

duodamos laimėtojams.

Muzikaiiška programa prasidės 5:30 vai. vakare. Dainuos dešimts chorų iš New England—Vidur- 
nakt šokiai prasidės 12 :Q5 vakare iki 4:00 iš ryto.

PIRMADIENŲ RUGSĖJO 4-TA. Karnivalo Sportai—šokiai Nuo 5:00 vai. iki 11:00 vai. vakare.
A__ _______ _____ — *- --------- ----------------------- --- -............... —- ------ ----------------- E—*

WILKES BARRE, PA.
Aido Choras turės savo “outing1 

išvažiavimą Labor Day, Sept. 4 d.. 
Susquehanna River, kur pereitą kar
tą Choras turėjo savo “outing.” Čia 
yra maudynė ir turėsime visokių 
žaislų. Taipgi dainuos Aido Chorgs 
ir Merginų Sekstetas. įžanga 25c. 
Kviečiame visus.

Komitetas.
(200-201)

NEWARK, N. J.
ALDLD 5 kuopos mėnesinis 

susirinkimas įvyks penktadie
nio vakare, 7 :30 vai., 180 New 
York Avė. Visos ir visi daly
vaukite skaitlingai, kurie ne- 
atsiėmėte knygos “Spalis,” at
siimsite. , JTaip^į yra nomina
cijos blankos į Centro Komite
tą ir bus renkami darbininkai 
Sąryšio piknikui, 10 rugsėjo' ir 
kiti svarbūs darbai atlikti.

Draugiškai,
Sekr. G. A. Jamison.

(199-200)

WORCESTER, MASS.
ALDLD 11 kuopOs mėnesinis su

sirinkimas įvyks nedėlioję, 27 rug
pjūčio, 10:30 vai. ryte, Lietuvių sve
tainėje, 29 Endicott St. Visi nariai 
ir narės dalyvaukite susirinkime ir 
kurie dar nesate užsimokėję duoklių 
už šiuos metus, rūpinkitės užsimokė
ti. Taipgi atsiveskite naujų narių. 
Knyga “Spalis” jau senai kuopos se
kretoriaus rankose, tai kurie dar ne- 

: gavote jos, gausite šiame susirinki- 
i me. Taipgi bus nominuojama kandi
datai j Centro Komitetą sekantiems 
metams. Taipgi bus svarstoma Prieš- 

i karinio Kongreso klausimas .

SHENANDOAH, PA.
Gražus Piknikas su Programa

. Nedėlioję, 27 d. rugpjūčio—Aug. 
! Rengia Lyros Choras. Vieta visiems 
1 žinoma Laudeman Park. Programą 
t išpildys Lyros Choras po vadovyste 
) drg. D. Judžent. šokiams grieš £e- 
ra orkestrą iki vėlybai nakčiai. Tai
gi Šitas piknikas bus didelis ir links
mas, dalyvaus daug svečių ir iš ap- 
ielinkės kolonijų, tad visi drauge pra
leisime linksmai laiką.

KELRODIS: Iš Shenandoah va- 
Kurie tu- žiuojant N. Main gatve (Route 142) 

---- r---- T --------- /’.L- nauju Ringtown keliu. Nuvažiavus į
I tukų platinimui, malonėkite skubiai 1 pakalnę, prie pirmos gazolino sto-
■ platinti juos. O kiek esate išplati- j ties, po kairei pikniko vieta.

nę, tai už tuos pasirūpinkite atsi- PASARGA: Atsitikime, jeigu 27
'teisti šiame susirinkime. Taipgi, at-, d. lytų, tai piknikas įvyks 3-čią d. rarenimte bostono ? prira^ii200) itoj ............................... “■

Streikierius

L. K. Biuras*

Komisija.

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 10 kuopos susirinkimas 

įvyks pirmadienį, 28 rugpj.—Aug. 
Rusų name,. 955 N. 5th St. Visi 
nariai dalyvaukite, nos yra daug 
.svarbių dalykų aptarimui. T*

I rite paėmę “Laisves” pikniko tikie-

BOSTON, MASS.
Draugai, pagelbėkit šių 

moniii streikieriams: avies kai
lio ir odų švarkų darbinin
kams, siuvėjams, dažymo dar- I bininkams ir rakandų darbi
ninkams. kurie kovoja streiko 
lauke. •

Visų minimų pramonių strei
kuojanti darbininkai priklau
so prie Workers Industrial 
Union. i

Bosai pasiryžę sulaužyti 
streikierių pastangas; tad dar
bininkų privalumas pagelbėti 
mūsų kovotojams laimėti.

Draugijos ir pavieniai dar
bininkai, rinkite 
nansinę pagelbą. 
lykus siųskite : 
dustrial Union 
Beach St.,
finansinę paramą siųskite šiuo 
adresu: S. Winn, 12 Hayward 
PI., Boston, Mass., care of TU 
UL.

p ra-

<♦>

nauju Ringtown keliu. Nuvažiavus į 
, prie pirmos gazolino sto-

PASARGA: Atsitikime, jeigu 27

j rugsėjo (September) toj pačioj vie-
' x“j. Rengėjai.

Mūsų Specializacija yra Moksliškas
Ištyrimas Akių Pritaikymui Akiniy

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
mažiausiai 25%. Jau 30 metų kaip laikomės Šioj vietoj.

maista ir fi- 
, Maisto 
W orkers 
Office,

Boston, Mass.;

da-

10 
o

Komisija.

AUDRA NUŠLAVĖ DAUG 
NAMŲ, PRIDARĖ DAUG 

NUOSTOLIŲ

New Yorko apielinkėje 
per dvi dienas siautė labai 
smarkios audros su lietum. 
Pridaryta daugybė nuosto
lių.

New Jersey ir Pennsylva- 
jūija valstijose daug javų 
sunaikinta.

<♦>

><

PATARNAUJA 3 
DAKTARAI:

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

Ofiso valandos: nuo 9 vai. iš ryto iki 9 vai. vakaro. 
Penktadienį iki 5 valandai vakare.

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

*

JUOZAS KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborius

Pennsylvania ir New 
Jersey Valstijose

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

PHILADELPHIA, PA.
Telefonai: Bell—Oregon 5136 

Keystone—Main 1417



Beštas Puslapis Penktadien., Rugpj. 25, 1933
4 » t A ! ’ * f

Streikuoja 7,500 Čeverykij Darbininku

-------- ~-U,. ,1, ............ .............

Skalbėjam Nustatyta $12.40 
Algos per Savaitę

NEW YORK. — Vietiniams 
skalbyklų darbininkams per 
gubernatoriaus Lehmapo ko
misiją yra nustatyta $12.40 al
gos už 40 valandų darbo sa
vaitę, prie sunkaus ir nesvei
ko darbo. Skalbyklų Darbi
ninkų Industrinė Unija kovoja

Vadovavo Industrinė Metalis
tų Unija. Streikieriai išsiko
vojo sutrumpinti darbo savai
tę nuo 48 iki 40 valandų ir 
pridėti 25 nuošimčius algos. 
Pirm streiko buvo mokama vi
dutiniai po 23 dol. per savaitę.

NEW YORK. — Augštai iš
kilo čeverykų darbininkų strei
kų banga. Jau streikuoja 7,- 
500 čeverykų ir šliurių dar
bininkų. Vadovauja Industri
nė Šiaučių ir Odos Darbinin
kų Unija. Trečiadienį prie 
streikierių prisidėjo darbinin
kai keturių didžiausių čevery- 
kinių šiame mieste: Romėno 
Valli, La Dresti, Delman ir 
Dan'Pdlter Delicia kompanijų.

Buvęs New Yorko poįipijos 
korrtisionierius Gr.: Whalen, 
Roosevelto “naujų dalybų” 
vykdytojas, trečiadienį pareiš
kė :

“Jokiai komunistinei unijai 
nebus leidžiama kišt’s į dar
bininkų bei darbdavių reika
lus, kurie pasirašo NRA su
tartis. Darbininkai, norintieji 
sugrįžti darban, gaus pilną 
apsaugą iš federalės, valstiji- 
nės ir miestinės valdžios.”

šičia yra tiesioginis grūmo
jimas revoliucinei Čeverykų 
Industrinei Unijai ir kitoms,

kur vadovauja kovingi darbi
ninkai. Todėl, sulig Whaleno 
programos, pereitą trečiadienį 
prieš tūkstančio darbininkų 
pikietą prie Dan Polter čėve- 
rykų dirbyklos buvo pastatyta 
būriai policijos su gasinemis 
bombomis,’ kulkasvaidžiais ir 
plikais revolvčriais. 'Bet strei- 
kieriai nenusigando karo pa- 
būklų} ir ^epionątraęįniai. pi- 
kietaiVo Įšią - Šapą.' ’‘ ’ *

Prie policijos bosai pride
da gaujas gengsterių. kaip au
lai, vien Jacksono Stitchdown 
dirbtuvės bosai užlaiko du tu
zinu padaužų.

Streikieriai per savo išrink
tus komitetus išvien su Indus
trine Unija reikalauja: $1 iki 
$1.25 per, valandą pilnai iš
lavintiems darbininkams. 60 
iki 75 centų pusiau-išlavin- 
tiems ir 45 .iki 60 centu nela
vintiems; per šešias artimiau
sias savaites 40 valandų darbo 
į savaitę, o paskui 35 valandų 
darbo savaitę.

C. N.

už sąlygų pagerinimą skalbė-
jams.

Federacijos Maliavotojai 
Priešinasi Taksams ,

" ■■ > -i-k____ _  1 •

NEW- YORK. ’4- Darbo Fe
deracijos maliavotojų unijos 
distrikto viršininkai stengiasi 
uždėti po 50 centų kasdien 
taksų ant kiekvieno nario. 
Trečiadienį maliavotojai iš lo- 
kalo 499-to susirinko Mecca 
Temple, atmetė ir pasmerkė 
vadų užmačią.

Visiems Priklausančių 
prie Bendro Fronto Or

ganizacijų Atstovam
________ I

Šį penktadienį bus visų or
ganizacijų atstovų Didžiojo i 
Komiteto susirinkimas, 8 vai. 
vakare, “Laisvės” svetainėj.

Tad visi atstovai turite da
lyvauti—bus d i e n o t varkeje 
svarbus klausimas, šaukimas 
antros bendro fronto konfe
rencijos.

LICENSES
BEER—WINE

Valgiu Apsinuodijo 
150 Merginų

Pagedęs Šuva Aprie
jo Šešis Vaikus

M|3DIKALią į PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTĮ 
DR. FILURIN f 

.(Buvusio as)«tantų Hamburgo Universiteto 
t klinike)..

LIGOS: Odos, kraujo ir Jytics-šlapiŲiinosi- 
organų. Beskausmis gydymas garankš
čiuotų kraujagyslių. Patarimai Daktaių- 
Specialistų visose ligose.
Valandos: nuo 10 ryto iki 10 vakare 
Nedėlibmis:' nuo 10 ryto iki 2 po pietų 
113 W. 42nd ST. NEW YORK 

tarpe BroadwA' ir 6th Avenue 
Pasitarimai ir egzaminavimas

su X-Ray

ILGW Nariy Demonstracija 
Prieš Augštas Duokles

NEW YORK. — 200 prosy- 
tojų iš senosios ILGW unijos 
atmaršavo ir demonstravo prie 
Motelio Pennsylvania, kur po
sėdžiauja unijos viršininkai su 
moteriškų drabužių fabrikan
tais. Protestavo, kad unijos 
vadai reikalauja perdaug di
delių mokesčių iš narių, nors

NOTICES hereby given that License No.
N. Y. A-10962 hes been issued to the 

undersigned to sell beer and wine at retail, 
under Section 75 of the Alcoholic Bevei'age 
Control Law at 179 Meserole Ave.,’ Kings 
County, New York State.

BitONISLAW ROGOWSKI
179 Meserole Ave., Brooklyn, N. Y.

PARDAVIMAI
PARSIDUODA grosernė; biznis čia 

įsigyvenęs per ilgus metus ir gali
ma daryti puikų pragyvenimą. Par
davimo priežastis—savininkas vyks
ta Lietuvon. Tas biznis yra arti 
“Laisvės” įstaigos. Kreipkitės 46 
Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.

(200-202)

Pranešame, kad mūsų kainos yra 
žymiai nupigintos ant visko.

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

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

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

Mūsų darbas yra artistiškas.

MOLLYN’S BARBER SHOP 
IR BEAUTY PARLOR 

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

447 GRAND ST. 
Prieš Republic Teatrą

* f

& 
ūmu:

>
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LORIMER RESTAURANT
II

<l>
1 LIETUVIŲ VALGYKLA

Air x

| Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami
<l>

* Lietuvišku ir Amerkonišku Stilium
T SYKĮ ATSILANKĘ PERŠITIKRINSIT

<l>

<|> Pabandykite!^ <l>

| SAVININKAI MARČIUKAI
T 417 Lorimer Street, “Laisves” Name

<l>

X x Brooklyn, N. Y. <l>

1 8-$-? 8—$-3 į—e t-;—? «—S—8 *-

NEW YORK. — Apsinuodi
jo 150 merginų, dirbančių Dun 
and Bradstreet kredito (pa
skolų) tyrinėjimo agentūroj, 
290 Broadway. Jos apsirgo po 
užvalgymo kiaušinių-salotų, at
neštų, sakoma, iš tai firmai 
prikalusančios valgyklos. Mer
ginos tUojaus nuvežtos į Beek
man St. ligoninę. Desėtkas jų 
randasi pavojingoj padėtyj.

Bruzda Navy Yard Darbinin
kai prieš Algų Kirtimą

Prie Brooklyno Navy Yardo, 
karo laivų dirbyklos, susirin
ko 3,000 tos įmonės darbinin
kų pereitą trečiadienį vaka
re; protestavo, kad sutrumpi
nant jiems darbo • laiką iki 
penkių dienų per savaitę, yra 
ant tiek ir alga nukertama. 
Priimta ir pasiųsta protesto 
rezoliucija prezidentui Roose- 
veltui ir laivyno ministeriui 
Swansonui.

Darbo Federacijos metalis
tų unijos sekretorius-iždinin- 
kas J. P. Frey zujo tarp dar
bininkų, kad suturėt juos nuo 
Streikavimo. Frey yra narys 
Roosevelto patariančios komi
sijos delei įvykdymo NRA pla
no.t. 'r, —;---------------------------------------------

Skaitykite “Daily Workerj” 
Apie Mainierius ir Nazius;V r

A<•. -------------------------

“Daily Workerio” šeštadie
nio numeryje bus specialių 
raštų apie mainierių judėjimu 
prieš NRA ir apie Vokietijos 

S fašistų* veikimą Jungtinėse 
Valstijose. Gaukite tą turi
ningą numerį “Laisvės” rašti
nėje arba nuo “standų.”

• . i ■ ■ .m'■.1
GRANT KRAUTUVĖ NEPRL 

IIMA NEGRŲ DARBININKŲ
• ' * / 1 ■■ ■

. NEW YORK. — Viena iš 
Grant • kampanijos krautuvių, 

' ant 126-tos gatvės, griežtai at- 
. sishkė priimti darban bent 

X|eną negrą darbininką, nors 
ta miesto dalis daugiausia ap
gyventa negrų. Rugsėju 7 d.,1 
St. Luke’s svetainėje, rengia
ma protesto’ mitingas. Bus 
reikalaujama lygių teisių ir ly-‘ 
gids algos ' negrams,<kąip įr 
baltiesiems. Galės but ir £oi- 
kotas prieš tą krautuvę, jeigu 
jinai nenusileis. : • ; : ; 

gLiiY , f
■h, / ♦ ‘ ’ I • ? 1 ‘ 1 •

South Brooklyne trečiadienį 
pagedęs šuva apkramtė šešis 
vaikus. Aprieti vaikai buvo 
tuojaus įčiepyti nuo pagedimo.

Baisi Vėtra
Su 9į>, mylių per į valandą 

smaVkujnu įsiautė vėtra su lie
tum pereitą trečiadienio nak
tį. Vien Brooklyne .ir Queens 
išvertė 750 medžių. Krintan
čiais medžiais sudaužyta keli 
automobiliai.

DesėtkAi valčių iš pakraš
čių nublokšta į jūrą.

Maspethe ir kitose vietose 
Queens County per audringą 
vėtrą* buvo suparalyžiuota el
ektros šviesa, taip kad vieni 
žvakėmis žibinėsi, kiti kerosi- 
ninėmis lempomis, o treti turė
jo eit “su vištomis” gulti.

Maspethe ant Grand St. tuo
jaus atsirado visokių pašlemė
kų, kurie patamsyj užkabinė
jo praeinančias moteris, na- 
chališkai tempdamiesi jas į 
tarpdurius.

Kai kurie Maspetho gyven
tojai, einantieji kur nuošaliau, 
turėjo, taip sakant, pėdas mė
tyti nuo juos sekančių nužiū- 
rėtinų žmohių, menama, plėši
kų. ■ . . ■ ;

... < . Rep«
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Rinkimų Piknikas
' ( > I t 1 T"—* - • ’ l . i

! NEW YORK. — Susimobili- 
zavb' 'tdsas RaUdonfrontiečių 
Benas grajyti rinkimų piknike, 
kuris įvyks Pleasant Bay Par
ke, Unionport, sekmadienį^" 
rugpjūčio 27 d. Piknikas ren
giamas ‘kaip ‘Komunistų Par-1 
tijos vietinio distrikto karni’Va!- 
las. Juom bus pažymėta Par
tijos rinkimų vajus šiam mies
te. ,Bus ^eri kalbėtoji, dar-, 
bfnihkiškų sportų parodos, dai
nos, šokiai, sceniški klasių ko
vos perstatymai ir t, t.

Skaitlingai dalyvaukite, pa
remdami finansiniai ir mora
liai partijiniųs rinkimus ir pa
tys puikiąi pasižmonėdami. 
Įžanga 25 centai.* 
ą Nuvažiavimas t IRT subve, 
Pelham Bay linija įki Zerega 
Avė.; nuo čia busai paims į 
pikniko vietą.

'-4t ■ L.’ /jj X

žadėti, baigiant generalį strei
ką. I

Dvidešimtyje dirbtuvių, va- 1 
dovaujant revoliucinei Siuvėjų ! 
Industrinei Unijai, fabrikantai 
buvo priversti įvykdyti sutar
ties sąlygas.

Išreikalauta Liet. Bedarbiui 
Rendos Apmokėjimas

BROOKLYN. — Trečiadie- 
nį, rugpjūčio 23 d., su pagel- 
ba bendro fronto sekretoriaus i 
P. Taro, buvo išreikalauta iš! 
pašalpos biuro apmokėti ren- 
da už kambarius bedarbio 
Juozo Angelio, lietuvio, gyve
nančio po num. 151 Stagg;

jiems darbų ir nebūtų.
Išnaujo sustreikavo suknia- 

siuviai dešimtyje siuvyklų, 
j idant priverst bosus padaryti 
tuos pagerinimus, kurie buvo

GRAND ST. AT GRAMAM AVĘ, B'KLYN.

BROOKLYN LABOR LYCEUM
DARBININKŲ {STAIGA

Salės del Balių, ’ Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujau
siais įtaisymais. Keturios bo- 
lių alleys.

KAINOS PRIEINAMOS
949-959 Willbugkby Ave.

Tel., Stagg 3847

Telephone Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidojo tin

kamai ir' už prieinamą kainą 
Parsamdau automobilius vestu

vėm, parėm, krikštynom ir kito
kiem reikalam^ Į >
402 Metropolitan Avenue

1 (Arti Mą/cy Avenue) * 
BROOKLYN, N. Y.

■ —- -  J -

SACCO-VANZETTI MINĖJI
MO DEMONSTRACIJA

NEW YORK. — 2,000 dar
bininku pereita antradienį su
sirinko į Union Square ir de
monstraciniai paminėjo šeštas 
metines sukaktuves nuo to lai
ko, kaip Mass, valstijoj buvo 
legaliai nužudyti darbininkų 
kovotojai* Sacco ir Vanzetti.

SOVIETU ŽUVIS
Krautuvėms proga įsigyti Sovietų 

žuvies už žemą kainą
t

Penkių Rūšių žuvys
Ko 10 kenukų kiekvienos rūšies, 

yiso 50 kenukų

Už $5.75
Persiuntimas apmokėtas. Pinigus 

prašome prisiųsti iš anksto

“LAISVĖ”
427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

-M——M —M——I • t

Telephone, Evergreen 6-5310
n ■ ','*■ h>|H ‘ 'II

J. GARŠVA ■
Graborius (Undertaker)
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.

Laisvė Gaunama ant 
Sekančių Stočių 

( . ■ • 
j ■ .* *

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

I Bedford Ave. and So. 5th St. 
187 Bedford Avenue 
223 Bedford Avenue 

,222 Berry Street
Grand Street 

^8y Grand Street 
350 Grand Street 
Marcy Ave. and Grand St. 
146 Union Avenue 
Metropolitan and Lorimer Sts. 
617 Grand Street 
Graham Ave. and Stagg St. 
Flashing Ave. and Broadway 
Hewes Street and Broadway 
Lorimer St. and Broadway 
180 Grand Street 
114 Union Avenue 
67 Hudson Avenue 
60 Hudson Avenue 
114 Bridge Street

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

JONAS
512 Marion St., kampas Broadway 

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

JONAS STOKES
FOTOGRAFAS i

šiuomi pranešu savo kostume-; 
riams; kad perkėliau savo studiją ;

naujon vieton, I 
po numeriui 
512 Marion Št., I 
kampas Broad-, 
way, Chaunceys 
Street stotis J 
Brooklyn, N. Y.

Naujoj vieto 
studija dau, 
geriau įrengta, 
todėl paveikslai 
padaromi kuo-; 
puikiausi. ;

STOKES

Sergančiu Vyru ir Motery 
Chroniškos Ligos Gydomos

šiandien ateiki
te delei savo svei
katos ištyrimo, o x 
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, Krauj’o ištyrimai, La
boratoriniai Tyrimai, Serumų bei 
Čiepų Įšmirkštimai.

Prieinama Kaina
Sąlygos pagal jūsų išgalę 

Ištyrimas ir Patarimas Veltui

BUVO SVEIKIAUSIA 
SAVAITĘ

NEW YORK. — Pereitą sa-| 
vaitę Didžiajame New Yorke 1 
nuo kiekvienų dviejų tūkstan
čių gyventojų mirė po 14 žmo
nių. .Tai mažiau negu bent 
kurią, kitą savaitę šiais metais, i 
kaip raportuoja sveįkatos kor 
misionierius Dr. Wynne.

Aido Choro ir East New 
Yorko 3 Kuopą Bendras iiv( hv»*,i',l>21 ■' • 'įsVaziavunas
UI ■

Aido Choras ir 3 East New 
Yorko kuopos bendrai rengia 
didelį išvažiavimą šį nedėldienį,: 
rugpjūčio (August) 27 dieną, i 
Forest Parke.,

Bus gera programa, žaislai, Į 
diskusijos ir kiti pamarginimai. i

Visi skaitlingai atsilankykit i 
paremti šias organizacijas.

Rengimo Komisija.

METALISTŲ LAIMĖJIMAS
*1' ..............—

NEW YOltK?-^ Po vienai 
streiko savaitei: laimėta , strei
kas Belle Silver Kompanijos 
metalinių daiktų darbininkų.

i ;

Evergreen 7-8738 ’ Ev'etfgreėn 7-16^

Lietuviai Meisteriai-Budavotojai
ALEX & URBAITĖS

GENERAL CONTRACTORS
Carpentry, Painting 

Art Decorating
Pertaisome senus namus ir buda- 

vojame naujus. Perbudavojame fron
tus, sudedame duris ir įdedame sie
tus (screens) į duris, langus ir 
porčius Dengiame stogus visokiems 
namams
51 Meserole Street

* Brooklyn, N. Y.
;188 South 3rd Street t

‘ “ Brooklyn, N. Y. '

KRAUJO SPECIALISTAS
GS'datf ūmias ir chroniškas vyrų, ir 

moterų ligas kraujo ir odos
• Padarau ištyrimus kraujo ir šlapumo

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

Sekmadieniais nuo 11 ryto iki 12 dieną
Telefonas Lackawanna 4-2180

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.

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

SKAITYKIT IR PLAT1N- 
KIT “LAISVĘ”

NOTARY 
PUBLIC

vvvw VWWV  VV WWWK

INC

TEL. STAGG 
2-5043

MATHEW P. SALLAS 
( B I E L A U S K A S ) 
G R A BŪRIUS 

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

MUSU ĮSfAIGA ATLIEK^ _ SEKANČIUS - DARBUS: 
.MIRUSIUS PARVEŽAM IŠ VISU 4ŠAL1U,* IR IŠ ČIA 

PASIUNČIAM (. KUR KAM REIKIA. TURIM PRIVATIŠKĄ 
< . PIRMĄJA! PAGALBAI AMBULANSINĮ . AUTOMOBILIU, 

Kuriuo paTarnaujam nuvežti į ligoninę, ir 
PARVEŽTI. TURIM MOTERĮ MIRUSIOMS MOTERIMS, 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM GRAŽIĄ V|£TĄ SAVO.

( MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.
* ’ VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS Į MUS, O MES 

KUOGERIAUSIAI PATARNAUSIM.
» i > ! Mūšų RAŠTINE ATDARA m DIENĄ IR NAKTĮ MŪSU 

TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.

50C50CXXXXX

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

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

arti Grand Street
t } • ♦

Telefonas Evergreen 6-3959
Ofiso valandos nuo 1‘ ild 4 kas dien, serėdoma ir aubatoms 

nuo 6 ild 7:10 vaL vakarais.
Į 5 •' , <

NEDALIOMIS i 
Nuo 10 ild 12 vai. i* ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. Mrd St




