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Pūstynėje.
Pražus, bet ne Visi .
Nelauksime Rankas

Susidėję.
Už Komunistų Partiją.

Rašo J. S.

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienrašti*

(First Lithuanian
Worker*’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Seftmadienių

Jungtinių Valstijų armija da
rė karinius bandymus Texas 
valstijoj ant smėlio jūros (des
ert) . 
mylių,
rų trokų tą didelę 
dinamą Big Bend,

Bandymai apėmė 630 
Ir su pagelba tam tik- 

pūstynę, va- 
armija “nu-

New Mexico Mainieriai 
Išėjo į Streiką APIE “LAISVES,” PIKNIKĄ PH1LA. Liga Plečiasi »o ™, CLEVELANDO KONFERENCIJOS MANI- 

Ameriką

imperialistai' Mat, ateityje 
mano užpulti Sovietų Sąjungą 
per panašias smėlio jūras, jeigu 
iš kitur negalės. Bet vargšai 
imperialistai apsirinka. Jie ' 
mano, kad Sovietai taip žiopli, | 
jog tokias vietas paliks be ap
saugos.

Dar nelabai senai ponas Roo- 
seveltas sakė: Jeigu NRA planą 
rudis ant uodegos nusineš, “tai 
mes eisime į peklą” (bet ne 
darbininkai). Kad tą planą ru
dis neš, nebelieka abejoti. Pa
tirsime labai trumpoje ateityje. 
Bet kapitalistų kraustymasi į 

g t peklą darbininkai turės para
ginti..

Nors daugelis Brooklyno be
darbių gauna išmetimo iš stu- 
bų popieras, bet nuo mėtymų 
šiek tiek valdžia susilaikė. Šiuo 
tarpu rakandų gatvėse ne taip 
tankiai matosi. Viena, dėlto, 
kad valdžia bijo bedarbių tary
bų pasipriešinimo, antra, kad 
silpnadvasius nubovinus su 
garsiuoju NRA burbulu. Trum
poje ateityje evikcijų bus kaip 
šieno.

Kas sako, kad Amerikoje vi
siems negeri laikai, tas klysta. 
Tik pasižiūrėkime į kapitalistų 
pelnus. Jie daugiau pelno pa
sidaro dabar, negu 1929 metais.

Be to, Rooseveltas, įvesdamas 
NRA planą, pasakė, kad ^žmo
nėms” bus dar gėriau. Tik dar
bininkai ir bedarbiai apąigau- 
na, jeigu jie mano, !

Paskutinis Pranešimas, Paraginimas ir InformacijosGALLUP, N. M.—Allison, 
Gamerco, Mentmore, South- j ’.
western ir Mutual kasyklos MGsų Organizacijų Draugai Smarkiai Organizuojasi 
tapo uždarytos. Mainieriai 
išėjo į streikų ant šimto 
nuošimčių, kuomet kompa
nijos atsisakė priimti Nati
onals Mainierių Unijos rei
kalavimus. Pikietas eina 
per visas 24 valandas kas
dien.

“L.” Pikniką, Rengiamą Philadelphijos Organizacijų
Draugai iš tolimesnių kolonijų pranešinėjo apie busų 

paėmimų tik po vienų, dabar pranešimai eina jau po du. 
Readingiečiai pirmutiniai buvo paėmę vienų busų, bet 
pamatė, kad iš kitų panašių miestų organizuojasi po du, 
tai jie turi jau prirengę du busu. Apie New Yorka ma
žesni miestai lipa Brooklynui ant kupros. Newark, Eli
zabeth, Paterson, Great Neck, Brooklynas lenktyniuoja 
busų organizavimu. Philadelphijos organizacijos trenkė 
viskų į šalį ir jau užsakė 9 busus; bet esame tikri, kad 
iki pabaigai savaitės bus prirengta 12 busų. Piladelphie- 
čiai, sumuškim visų piknikų rekordų, o šiemet mes tų 
galim padaryti. Nepaisant oro, piknikas vis tiek įvyks, 
jis nebus perkeltas, nei sustabdytas.

Į šiemetinį piknikų tūkstančiai žmonių suplauks į Vy
tauto Parkų.

Vienas dalykas mums dar nežinoma, tai kų daro Bur
lington©, Riversides, Chesterio, Camdeno ir Trentono 

jdraugai? Camdene daug žmonių pageidauja suorgani
zuoti busų. Ten gyvena virš tūkstančio lietuvių. Balti- 
I morėj jau nuėmė vienų busų. Iš to didmiesčio turėtų 
i būti 3 busai. Eastonas jau senai turi suorganizavęs du 
; busus. Aprokuojama, kad šiemet Philadelphijos piknike 
bus tarp 30 ir 40 busų.

Draugai, važiuodami per Trentonų į piknikų, šekit ke
lių No. 27 ir No. 1. Važiuokit tik 8 mylias nuo Trento- 

Mexico City. — Rugpjū- no į South Langhorn ir sukit į Bellevue Ave. po kairei

įvairios ŽINIOS
Berlyn.—Jungtinių Vals

tijų ambasadorius Dodd pri
davė mandatų Hindenbur- 
gui ir prižadėjo, kad Roo
sevelto valdžia nori kuogra- 
žiausia sugyventi su Hitle
rio valdžia.

Lansdowne, Pa.—Prie Ho
ward Cleaners šapos polici- i 
stas pašovė vienų darbinin-; 
kų streikierį.

čio 31 d. prasidėjo Meksi-jir važiuokit 4 mylias, laikydamiesi po dešinei. Tėmykit, | 
kos kongreso sesijos. Į ant šių kelių visur bus uždėtos iškabos, nurodančios kelių.

Nuremberg, Vokietija. — 
Į fašistų kongresų suplaukė

kad Rwse-|tiek svieto> kad liesto gy- 
veltas ir juos žmonėmis skaito, j v^ntojų skaičius pasididino 
Jis turi mintyje tuos pačius trim sykiais. Pirmiau bu- 
kapitalistus. Darbininkams pa- 1 vo 400,000 gyventojų, 
liktas tik šiūkšlynas ir alkis. 

CHINIJOS KOMUNISTU RAUDONOJI ARMIJA > 
ARTINASI PRIE MIESTO FOOCHOW

St. Louiso mieste nuo mie
go' ligos mirė jau 47 žmo
nės. Bet ta liga plečiasi ir 
į kitus miestus. Kansas 
valstijoj jau mirė aštuoni 
žmonės. Minnesotos valsti
joj mirė 20 žmonių iš 27 su
sirgusių ta liga. Wisconsi- 
no valstijoje mirė du žmo
nės. Detroite susirgo pen
ki žmonės, o vienas yra mi
ręs. .

EXTRA!
PATERSON, N. J.—Va

kar audėjų streikas prasi
dėjo su pakilusiu darbinin
kų ūpu. Keletas desėtkų 
dirbtuvių jau uždaryta.Dar
bininkai atmetė NRA pasiū
lymų visų reikalų pavesti ar
bitram jos tarybai. Darbi
ninkai reikalauja $18 mini
mum algos, tuo tarpu NRA 
kodeksas del audimo pramo
nės teduoda $13.

Penki Šimtai Sužeistą . 
Fašistą Priešą Berlyne

FESTAS J VISUS DARBININKUS, | VISAS 
DARBO UNIJAS IR KITAS ORGANIZAG

Darbo unijų vienybės kon
ferencija, įvykus Clevelan- 
de kelios dienos atgal, pri
ėmė manifestų ir atsišauki
mų į visas unijas, į visus 
darbininkus. Manifeste nu
rodoma, kad Roosevelto 
“Nauja Dalyba” atnešė ne 
gerovę, bet naujus vargus. 
Valdžios NRA yra bosų 
įrankis paversti darbinin
kus amžinais vergais. Be
darbė tebegyvuoja. Pragy
venimas eina brangyn, o be
darbiams pašalpa visur ma
žinama. Manifestas nuro
do, kad New Yorko NRA

administratoriaus Whaleno 
žygiai prieš čeverykų darbi
ninkus aiškiai parodo, jog 
NRA yra streikų laužymui 
įrankis.

Manifestas šaukia darbi
ninkus suvienyti spėkas ir . 
kovoti prieš bile kokių al
gų kapojimų bei pašalpos 
mažinimų, už įvedimų socia- 
lės apdraudos darbdavių ir 
valdžios kaštais. Šaukia 
darbininkus organizuotis ir 
streikuoti prieš visokius bo
sų užpuolimus ant darbinin
kų.

SOVIETŲ SĄJUNGOS GELEŽINKELIU DARBI
NINKAMS PAKELTOS ALGOS ANT 50 NUOS
“Daily Workerio” speci- duojama 9,000 vagonų grū- 

alis korespondentas drg. dų. Gi pernai tuo laiku bū- 
Vern Smith rąšo iš Maskvos davo į dienų padaroma tik 
apie Sovietų valdžios pa-! 4,000 vagonų. O šiemet — 
stangas pagerinti komuni- pasak Smitho—yra tokių 
kacijų geležinkeliais. Vi- dienų, kuomet prisieina ga- 
siems darbininkams pakel- benti iki 12,000 vagonų.
tos algos, abelnąi, ant apie 
50 nuoš.

Geležinkeliais transportą- ėmimo programų už rugpjū
ti j a ypatingai dabar svar-! čio mėnesį ant 164 nuoš., va- 
bu, kuomet prasidėjo grūdų! dinasi* 64 nuoš. daugiau, ne- 
gabenimas. Į dienų prilio- gu buvo numatyta.

Ukraina ir visas juodže
mio ruožtas išpildė javų su-

Per daugelį metų darbininkai; Praga, Čechoslovakija. — 
gaudavo skaudžias lekcijas, sa- Čionai vokiečiai fašistai už- 
vo balsus atiduodami už viso-' mušė profesorių Lessing, 
kius kapitalistinių partijų suk- kuris buvo pabėgęs iš Vo- 
cius ir graftenus. Dabar kiek-! ___ _._i

vienas turi progą tas klaidas 
atitaisyti, nors New Yorke. Bal
suokite už savo klasės kandida
tus—už kandidatus Amerikos 
Komunistų Partijos. Komunis
tų kandidatas į miesto majorus 
yra draugas! Robert Minor, se
nas kovotojas ir ištikimas dar
bininkų vadas. Komunistų kan
didatai į kitas valdvietes taip 
pat yra atsižymėję kovotojai.

Kurie ne piliečiai ir negali 
balsuoti, tie gali prisidėti prie 
Komunistų Partijos rinkimų 
kampanijos su finansine,para
ma. .Atlikite savo darbininkiš
kas pareigas.

kius kapitalistinių Partijų suk- kuris buvo pabėgęs iš Vo- niuo | a 4-
! kietijos nuo Hitlerio val
džios teroro.

Balboa, Canal Zone. — 
Roosevelto valdžios teismas 
nuteisė dviem metam kalė- 
jiman kareivį Osmanų ir už
de j o. $20,000 finansinę bau
smę. Tas reiškia, kad jis 
ti^ės pūti kalėjime net 20 
metų. Kaltino išdavime ar
mijos sekretų “komunis
tams.”

Associated Press žinių 
agentūra praneša iš Foo
chow, Chinijos, kad komuni- 
s’tų Raudonoji Armija Fu
kien provincijoj turi naujų 
laimėjimų. Sako, kad val
džios kariuomenė stumiama 
atgal ir traukiasi link Foo
chow. Matomai, komunis
tai yra pasiryžę užimti šitų 
svarbų komercijos centrų.

Tuo tarpu Amerikos, Ja
ponijos ir Anglijos kariniai 
laivai jau pribuvo į uostų 
ir pasirengę bombarduoti ir 
sėti ugnį ir mirtį ant mies
to.

Vokietijos Tarptautinis 
Darbininkų Apsigynimas iš
tyrė ir surado, kad šiuo tar
pu Berlyno viešoj ligoninėj 
randasi penki šimtai darbi-

galvas. Už mažesnės svar
bos komunistų vadų suėmi
mų skiria nuo $500 iki $30,- ■ ninku, kuriuos fašistai yra
000 už kiekvienų. 1 sužeidę, sumušę. Daugelis

Iš Cantono pranešama, turės mirti nuo žaizdų, nes 
kad ten valdžia susirėmime fašistų valdžia neduoda tin- 
nužudžius 300 komunistų.. karnos medikalės pagelbos.

DRG. MILLERIS, “VILNIES” ADMINISTRATO
RIUS GREIT SUGRĮŠ IŠ SOVIETU SĄJUNGOS

Kubos Armijos Diktatūra 
būsianti Panaikinta

’ I

New York.• Amerikos 
elektros jėgos gaminimas 
sumažėjo 2 nuoš. per pas
kutinę savaitę.

SHANGHAI. — Kruvina
sis Chiang Kai-shekas pa
skyrė dovanų $100,000 už 
suėmimų dviejų komunistų 
vadų—dd. Mao Tsehtung i^ 
Chu Teh ir $80,000 už jų

zidentas Cespedes' ‘paskelbė, I 40,000 ŽMONIŲ LAIDOTUVĖSE KOVOTOJO 
kad jo valdžia įgavus “vi
suomenės” pasitikėjimų, tuo HAVANA, Kuba. — Tapo rių, studentų ir profesionalų
būdu armijos diktatūra bū- atrastas skeletas draugo Al- dalyvavo maršavime į kapi- 
sianti panaikinta su rugsėjo f redo Lopez, komunisto ir' nes. Per keturias valandas

Kubos darbininkų vado, ėjo procesija.
įsteįgėjo Kubos revoliucinės j Ant kapinių sakė prakal- 
Darbo Unij. Konfederacijos, bas unijų ir Komunistų Par- 
kurį Machado budeliai nužu- tijos atstovai. Bandė kal- 

SAN JUAN, P. R.—Čio- dė liepos 20, 1928 metais, bėti- ir renegatas Sandalio 
nai streikuoja du tūkstan- Kubos Komunistų Partija,' Junco, išmestas iš Komunis- 
čiai rūbsiuvių, daugiausia Jaunųjų Komunistų Lyga tų Partijos, bet tapo minios 
moterys. Rugpjūčio 29 d.! ir revoliucinės unijos suren- mtvytas nuo platformos.

Drg. Lopez skeletas tapo

Porto Rike Streikas

ŽINIOS IŠ STREIKU KOVOS LAUKO

Dienraščio “Vilnies” ad
ministratorius draugas J. P. 
Milleris lankosi Sovietų Są
jungoje. Rašo, kad neužil
go sugrįš Amerikon. Laiš
ke priduria: “Sovietų Sąjun
goje patyrimus turiu labai* 
gerus. Aplankiau kalėji
mus, dirbtuves, ligonbučius, 
vaikučių darželius, kolekty- 
ves ūkės įr dar daug kitų 
įstaigų, ikų • ant manęs darė 
labai gerų įspūdį-—o labiau
sia tai kolektyvai, tarp ku
rių ir lietuviškil žodžiu,

turėsiu apie kų Amerikos 
lietuviams darbininkams ra
portuoti.” /

Kuomet d. Milleris sugrįš, 
jis važinės po kolonijas su 
raportu. Draugai jau da
bar turi rengtis prie suren
gimo mitingų. Ypatingai 
dabar lietuvių buržuazinė 
spauda Įeidžia bjaurius me
lus apie “badų” Sovietų Sų- 
jungoje. Drg. Milleris pa- 
pasokos tai, kų jis dabar 
mate sayo akimis.

Nulinčiavo Negrą Farmerj Lenkijoj teroras

BURGA, N. C.-—Baltvei- 
džių gauja nulinčiavo tūlų 
negrų- farmerį vardu Rog
ers. Jo sušaudytas lavonas 
tapo išmestas iš troko prie 
pat miesto.

KRAKOVA, Lenkija. — 
Labai padidėjo valdžios te
roras prieš darbininkus ir 
valstiečius. Šioje apielinkė- 
je nesenai policija užmušė 
20 valstiečių, sužeidė 200 ir 
suareštavo du tūkstančiu.

FORDAS TEBETYLI

DETROLTZMich. — For
das išvažiavęs ant vakacijų 
ir tyli, ką jis darys su NRA

policija darė užpuolimų ant gė masines laidotuves. Ha-
pikieto. Darbininkės ener- Į vanos miestas visoj savo is- atrastas Atarės pilyje. Ma
gingai laikėsi. Sužeista ke-' torijoj nebuvo matęs tokios chado budeliai jį pasigrobė, 
turi streikieriai ir trys po-1 demonstracijos. Virš 40,000 nusivežė į tų pilį ir ten nu- kodeksu h del automobilių

• j • 1-1 L* • I 11 • i • • •»/>oXnĮleistai. j darbininkų, smulkių biznįe- žudė. pramonės.
PASIRAŠĖ SUTARTĮ

. ROMA. — Italijos valdžia 
pasirašė nepuolimo sutartį 
su Sovietų Sąjunga.

Hartford, Conn. — Lai- Chester, Pa. — Sun Ship- 
mėjo streikų naujai organi- yard darbininkai sugrįžo į 
zuoti langų valytojai ir at-j 
siuntė pasveikinimų Darbo 
Unijų Vienybės Lygai už* 
puikų vadovavimų laike j 
streiko.

Woonsocket, R. L—Ono- 
wa vilnų verpimo dirbtuvės 
darbininkai išėjo į streikų. 
Darbininkai yra daugumo
je jaunuoliai. Streikuoja 
250.

j darbų po kelių dienų strei
ko. Darbininkai laimėjo $4 
algų pakėlimų.

Helper, Utah. — Visoj 
anglies kasyklų srityje vieš
patauja ginkluoti policistai 
ir razbaininkai, pastatyti 
kasyklų savininkų, valdžios, 
ir senosios unijos United 
Mine Workers of America.

Jau Mirė 240 Darbinin
kų, dar Žus apie 560

MONTGOMERY, W. Va. 
—Čionai yra kasamas dide
lis tunelis, prie kurio darbas 
yra tikras pragaras. Bosai 
darbininkų gyvybės nepaiso. 
Tunelyje yra tam tikrų 
dulkių, nuo'kurių jau mirė 
bei užtroško du šimtai ir 
keturios dešimts darbinin
kų? O apie.560 darbininkų 
žus nuo tų dulkių bėgyje at
einančių pelikių metų. Dir
ba daugiausia negrai dargi- 
ninkai ir už begėdiškai men
kų atlyginimų.

’ Viena. — Austrijos Ko
munistų Partijos ‘organas 
“Rdte Fahne” vėl pasirodė, 
bet yra leidžiamas slaptai.

Judošiai-Provokatoriai

Iš Komunistų' Partijos ta- 1 
po išmesti sekami elemen
tai :

Antony Palmer, iš Achi- 
bald, Pa., mainierys, kaipo 
neištikimas ir provokatoriš
kas elementas. Jis yra pa
ėmęs partijos pinigų ir pra
leidęs girtuokliavimui, ragi
nęs draugus prie asmeniško 
teroro ir t. t.

Paul Baverhardt, negras 
eks-kareivis, iš Norfolk, 
Virginia, nepasitikimas, ne- ‘ 
sųžiniškas, sugautas drau
gaujant su teismo agentais.

Partija pataria darbinin
kams saugotis šių elementų 
ir neįsileisti į jokias savo or
ganizacijas.
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GERA PRADŽIA!
Cleveland© konferencija pasibaigė. Dalyvavo ten virš 

600 delegatų, atstovaujančių įvairias darbo unijas: ADF 
lokalus, nepriklausomas darbo unijas ir unijas, priklau
sančias Darbo Unijų Vienybės Sąjungai (Lygai). Tai 
'pirmas tos rūšies bandymas sudaryti veikimą, pasire
miant bendro fronto pagrindais Jungtinėse Valstijose. 
Atstovauta konferencijoj ir Bedarbių Tarybos, o taipgi 
—Bedarbių Sąjungos (pirmosioms vadovauja didžiumoj 
komunistai, o pastarosioms—mustejiečiai), ; ;

Buvo tam tikrais klausimais konferencijoj nuomonių, 
skirtumų, buvo ginčų, ko negalima panašiose konferenci
jose išvengti. ’ 
Konferencija vieningai pasisakė už kovą su Roosevelto 
Nauja Dalyba (New Deal), kuri Amerikos darbininkams 
žada pavergimą, bet ne geresnį gyvenimą.

Negalėdami paduoti ištiso manifesto delei vietos sto
kos, čia dedame svarbesnes jo ištraukas.

“Naujos Dalybos programą bevykdant gyveniman, sa
ko manifestas, su kiekviena diena darosi aiškiau, kad ji
nai neša ne pagelbą, bet padidintą vargą darbininkams. 
Bedarbė tęsiasi plačia papėde. Bedarbiam teikiamos pa
šalpos bjauriai mažinamos. Evikcijos ir foreklozavimai 
skaitlingėja.”

Toliau nurodoma, kad ten, kur samdytojai priėmė NRA 
kodeksą, “kapojamos darbininkams algos, nes darbda-

I

“Tiesa-’ praneša, kad iki 
šiam laikui į LDS vaikų sky
rių tegauta tiktai virš 50 
vaikų. Gi vajus už vaikų 
prirašinėjimą jau einh kėli 
mėnesiai. Tai reiškia mūsų 
nemokėjimą dirbti šitoj sri- 
tyj. Kitur nepasisekimas 
paeina del nepaisymo, orga
nizatorių tingėjimo. Nepai
sant, 'kaip ir iš kur nepasi
sekimas paeina—turime pri- 
sipąžinti, kad nevyksta! Vi
so* reikia prirašyti 500 vai
kučiu; t norint turėti legalų 
ir pastovų vaikų skyrių.

i J , i ------ -- : ‘ i ■ •
» I t I į t

; Su gavimu paaugusių jau
nuolių į LDS—visai i kita 
gipspiė.’ Jie rašosi ir 'šiah 
i-h1 ten; kuriasi naujos kuo
pos., , Jaunimas, mat, pats^Aliulį, riv negalima 1 i ~ —— r? ——

Tačiaus manifestas priimtas vienbalsiai, sali darbuotis, kaip tiktai
jis tūri pradžią. Su vaikais 
-4-kas kita. Juos turi sura
šyti ir pridaboti suaugusie
ji. ’ O suaugusieji—miega, 
nepaiso, neskaitant kelių 
draugų-ių. Ir nėra kas 
juos pajudina!

Šį sekmadienį Piladelphi- 
joj turi būti* didžiausias 
mūsų dienraščio piknikas iš 
visų ten atsibuvusiųjų. Mi
nėsim ten 14-kines “Lais- 

T . vės” dienraščio sukaktuves,
viai atleidžia iš darbų prityrusius darbininkus ir jų vie- jš Brooklyn© gali nuvykti 
tosna samdo naujus, kaipo mokinius... Tolydžio maisto |neį ^_rį bUsaį pį]nį brpokly- 
ir kitų pragyvenimo reikmenų kainos kylatam gelbsti; gus jaug ir auto- 
valdžia, padarydama infliaciją, nustatydama augštesnes1 mobiMstų. Problema su oru, 
kainas ir naikindama gaminius. Tuo būdu tikrosios algos igsPeidus važiuoti bent 
*fr**r» U yxa -i o i z* J n i nlririyra kapojamos ir badas žiūri darbininkams į akis."

Tolydžio valdžios žmonėms, kaip buvęs policininkas 
Whalen New Yorke, areštuoja streikuojančius darbiniu- draug^įi

kokis oras galima nugalėti.
Taigi iki pasimatymo,

kus, kurie eina pikietininkų pareigas ir grąsina uždrau
dimu streikų ten, kur darbdaviai turi išsikabinę NRA 
emblemą.

Stovėdami prieš tokį šiurkštų krizį, darbininkai susi- į 
rinko į Clevelando konferenciją ir pradėjo darbą su
traukti visas savo kovingas organizacijas į vienybę ap
link darbininkų programą. Mes šaukiame visus darbi
ninkus ir jų organizacijas plėsti savo kovas už sekamus 
reikalavimus:

1. Už palaikymą ir atgavimą darbininkų teisių strei
kuoti, už teisę priklausyti prie tokių organizacijų, kurios 
jiems patinka; už laisvę žodžio ir susirinkimų; už panai-į _____________

kinimą diskriminacijų prieš sveturgimius darbininkus ir' N ~ , v,
prieš moterų ir vaikų darbą; už išliuosavimą politinių1. . Um°’
izoKnii. ~ netgi, p. btrumsKis aar vis

o m"’ . . 'dumia žmonėm akis, skelb-2. Tuojautims pakėlimas algų visose industrijose ir vi-l. ... ,
siems darbininkams. itiamas, t>uK Vienyhe Kada

o n . v, . . v. . v. .. , .. . . ;nors gal dar eisianti dien-3. Griežta kova pries bandymą sumažinti darbininkams i ra§^įu j
algas; po maska nustatyto minimumo algų.

4. Už federalę socialės apdraudos sistemą lėšomis vai-! . ~~
džios ir samdytojų. ! Sakoma, Vokietijos mo-

5. Pilna lygybė negrams, kurie yra diskriminuojami ■ narchistinis p r e z i d fe.fi tas
• ................... - . . 1 Hmdenburgas turi parašęs

testamentą, kurio turinys
Testamentas

N RA administracijos; visuotina solidarybe su negrais 
darbininkais. ,

ragino kitus darbininkus 
balsuoti. ‘ Jie sakė, būk Hirt- 
denburgas apsaugosiąs Vo
kieti] ą nuo fašizmo! Koki' 
nenaudėliai, tie social-fašis- 
tai!

Martynas Jankus švenčia 
savo 75-metines sukaktuves. 
Buržuazijos spauda, tiek 
klerikalų, tiek tautininkų, į 
padanges tą senį kelia. Drg. 
Kapsukas apie Jankų turi 
geros medžiagos. Šių. žo
džių rašytojas 1926 metais 
sfl Jankum turėjo pasikalbė
jimą. Tuomet šis senis de
gė neapykanta prieš Joną 
Šliupą, sakydamas, kad Šliu
pas j ieškąs neužsitarnautos 
garbės. Matomai; ne kitaip 
Šliupas mano apie Jankų.

jau atgyvenęs, o Bačiūnas 
—“perdidelis žmogus” daly
vauti smulkiame politikavi
me. Strumskis, esą, stovįs 
tarpe tautininkų ir sanda- 
riečių, todėl jis tiks. Grigai- 
tiniai inaną statyti tą patį 
Bagočių. Bet prieš Bago
čių yra didėlio nusistatymo 
tarpe eilinių socialistuojan- 
čių narių. Bagočius, sako
ma, juos išdavęs fašistams 
pereitam seime, Baltimore j. 
Vieni kalba, būk Jurgeliūtė 
besirengianti vėl kandida
tuoti, bet geriau dalykus ži
ną tam netiki. Petronėlė 
savo dienas jau atgyveno,” 
sako jie.

Vienas sandarietis sake 
man, kad šiemet lietuviški 
fašistai maną statyti į SLA 
prezidentus X. Strumskį. 
Girdi, Gegužis savo dienas

SLA nariams darbinin
kams reikėtų sudaryti savo 
darbininkišką sąrašą į SLA j 
pild. tąrybą. Tai galima pa-1 
daryti bendro fronto pa- j 
grindais. SLA Narių Dar-: 
bininkų Komitetas turėtų1 
apie tai rimtai (ir greit) 
pagalvoti.

R. Mizara.

DEL BUDAV0J1M0 DISTRIKTU KOMI
TETŲ LIET. JAUNUOLIU VEIKIMUI

Pereitą sekmadienį Broo- 
I klyne įvyko smetoninių de- 
i mokratų organo, “Vieny
bės”, piknikas. “Tėvynė” 
dejuoja del nebuvimo daug 

! publikos. Girdi, parke bu- 
i vę labai trošku. Tikime! 
j Bet trošku ne tik parke, o 
ir visoj smetoninių demo
kratų pastogėj.

6. Kova prieš mažinimą pašalpų, evikcijos, forekloza- Jau_ žinomas, 
vimus ir visokius bandymus atimti iš darbininku namų turėsiąs būti paskelbtai,

jam numirus. Hindenburggazą, vandenį, elektrą.
7. Prieš verstinas darbininkų, kempes ir už mokėjimą 

darbo nustatytų algų skalės tiems darbininkams, kurie 
samdomi prie visuomeniškų darbų.

Įgyvendinimui šitų reikalavimų, konferencijos priim
tas manifestas siūlo sekančias metodas:

1. Organizuoti, ir remti streikus ir demonstracijas, 
ruošiamas dirbančiųjų ir bedarbių. Traukti visus darbi
ninkus ir jų organizacijas į kovą prieš samdytojų pasi- 
Pįžirną į>anaikinti darbo unijas ir demokratines teises.

2. Remti visas darbininkų pastangas susiorganizuoti 
fabrikuose, mainose, kautuvėse ir raštinėse; paremti vei
kiančias klasines unijas ir būdavoti naujas industrines 
unijas pravedimui darbininkų kuasių kovos prieš samdy
tojus ir jų. kontroliuojamas valdžios agentūras* Tuoj 
sušaukti konfeerncijas visų kovingų elementų plieno, an
glies, tekstilės ir kitose industrijose, kad suvienijus ma-! 
sės kovoms.

3. Agituoti ir organizuoti visose darbo unijose ir kito
se ekonominėse organizacijose už priėmimą kovingo nu
sistatymo ir prieš tuos, kurie seka žalingą ir prigavi- 
kišką politiką, skelbdami reikalingumą “ko-operouoti su 
sfcriidytojais.” - ; ' L ;

4. Paaštrinti kovą prieš autokratiškus, sugedusius ir 
raketyriškus elementus, esančius darbo unijose ir ADF 
vadus ir socialistų lyderius, kurie palaiko tąsias blogybes.

jos tarpe mainierių, Brook-; 
lyne ir apielinkėje tokia pat 
padėtis. Ypatingai po tų 
visų lavinimos mokyklų, 
mes turime daugiau jaunuo
lių, kurie gali veikti, kurie 
greičiau gali imti atsakomy
bę ant pečių. i
Jeigu kiekvienam tam dist- 

rikte butų jaunuolių komi- 
tas, darbas eitų sėkmingiau 
ir greičiau. Būtų kam ten 
judėjimą vadovauti ir jį di
dinti.

Yra ir daugiau priežas
čių del reikalingumo dist- 
riktų kimitetų. Dabar kiek-; 
viena jaunuolių kuopa gy
vuoja nepriklausomai, at
skirai. Įsteigus distrikto 
komitetą, tos a p i ©linkės : 
kuopos būtų surištos viena 
su kita ir viena kitai galė
tų pagelbėti. Turint dist- j 
rikto mašineriją, visas judė- i 
jimas galėtų eiti sklandžiau.

Įsteigimui, dist riktuose 
jaunuolių vadovybės mes 
šaukiame distriktų konfe
rencijas. Suaugusių darbi
ninkų organizacijų apskri
čiai gaus paraginimus prie 
to darbo. Tai darbas apsk
ričių komitetų. Jie turi su

Jau du mėnesiai praėjo, 
kaip darbuojasi Nationa
lly Lietuvių Jaunuolių Ko
mitetas, kurį išrinko natio
nal© jaunuolių konferencija. 
Komitetas turi gerus planus 
ir gerus norus del budavo- 
jimo Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimo j a u n u o Ii ų 
kuopų, del plėtimo abelnai 
jaunuolių judėjimo ir tt., 
bet augant judėjimui ir di
dėjant darbui, Nationalism 
Komitetui labai sunku vi
sus darbus atlikti ir visas 
problemas išrišti. Reikia 
talkos, reikia tam tikrų or
ganizacinių organų tinka
mam visų darbų atlikimui. 

... Lengvai galima matyti, 
kaip sunku..yra komitetui iš 
keturiolikos narių prižiūrė
ti kiekvieną kuopą, kuriai 
priežiūros reikia. Pavyzd
žiui, Connecticut valstijoje 
yra galimybių del suorga
nizavimo kelių naujų kuo
pų ir del gavimo naujų na
rių T gyvuojančiai kudpay 
Bet pasiųst ten prganizato- 
Y'ių ir ■ jį ūžląikytįi labai sun
ku,; nė$ nętųrirti’ė finansų. 
ęonnectięū.tę/ftufcĮme keistą

. Jaūbu|>|įU'^ oįr^ani- 
fcfriubs reiįcėftj jia-

. Šaukti jaunuolių konferen- 
Bct kodėl jio neįtraukti i • savo apielinkėje.' 

■Siitftaįir?-5Protiškas J
duotų Jiems progų prasila- : 
vinti.

i gas “patariąs > Vokieti^s 
žmonėms” sugrąžinti k^aikO 
rį arba jo kur į giminaiti 
Vokietiją valdyti. Kad Him 
denbūrgas buvo ir yra mo-- 
narchistas, ištikimas kaize
rio lakiojus, tai jau įšertai ži
noma. Komunistai . todėl 
prieš jį kovojo ir tebekovo
ja lyginai kaip ir prieš Hit
lerį. Tiktai social-demokra-^ 
tų lyderiai (social-fąšistai) 
už Hindeiibūrgą balsavo ir
... .......... .. *........... ■!■■■>■■ ■■1. 4 j.i .............................................. ...........

5. Organizuoti masines bedarbių organizacijas; pri
traukti jas bendram darbui su dirbančiais darbininkais; 
bendrinti visas bedarbių organizacijas lokaliai, valstiji- 
niai ir naeionaliai. ’ i'r’

. 6. Orgnizūbti plačią kampaniją už federalę soęialę ap- 
draudą; tai atlikti per konfeerncijas, demonstracijas, pa
rašų riukitnais, ir tt.

Manifestas baigiasi: “DarbĮrtinkaį kelkitės, būrkit ko
von savo pajėgas! Prieš Roosevelto Naują Dalybą, kuri 
reiškia badą^ algų kapojimą ir ^pavergimą! Už beftdrą 
darbininku klasės kovą!”

Mes jaunuoliai norime
Draugas °G. Strtfus,' mūsų judėjimą budavoti ant 

waterburietis, yra geras į 
pavyzdys,; kokias- spėkas 
mės turime,.’kurios yra ap

ileistos, neįŠhaudojamos pil
nai jaunuolių judėjimo rei
kalams; • : ;

11 • i - '
. <Tas patš su Mąss. valsti- :
ja. Pennsylvanijos valsti- subudavosime tokį galingą 

—— jaunuo[į.ų judėjimą, kurio 
bijos visa kapitalistinė sis
tema. i

Draugai, a t s i liepkite į 
mūsų atsišaukimų! Pr.isi-

tokių tvirtų pamatų, ant ko
kių yra subudavotas suau
gusių darbininkų revoliuci
nis judėjimas. Su mūsų 
suaugusių draugų patyrimu 
ir talka, su jaunuolių entu
ziazmu ir pasiryžimu, mes 
atsieksime šitą tikslą. Mes

rengkite prie jahuolių dist-

11

riktu konferencijų!j
Padėkite budavoti darbi

ninkų klasės jaunimo revo-. 
liucinį judėjimą! J . •. ,

Bertha Fulton a

....................................... -------- ..------------------------------------------- ......... n. '....................................................“Į----- 1—?' ri1’------- »—————————————-------

KAIP IR IŠ KUR VAŽIUOTI Į

“Laisves” Pikniką
. ............................1 * ■ ■ !, H ■■ 1 ' -■■■ 

f

Kuris Įvyks Rugs. (Sept.) 3,1933
s « > * 4 ♦

PHILADELPHIA, PA. i 
;I' I; Ji 

Iš BROOKLYNO BUŠAI IŠEIS NUO “LAISVĖS” 
SVETAINES, 427; LORIMER STREET 

’ ‘ I I i » I t v

I Du busai išleis 8-tą valandą ryte, į r ■ 

atgal grįš ,6į:30, valandą vakare
> » f < t • • >
‘ i > r • •

; Kiti ,du busai įžeis 9-tą valandą ryte ir 
; atgal grjs >7:80 vai. vakare.

' * , , » i ■ v ’ ’j ' • 1 ' • •

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

Philadelphia, Pa.
BUŠŲ TRUMPA SUTRAUKA J “L.” PIKNIKĄ: 

1331 So. 2nd St. 928 Myamęnsing Ave. 
658 N. 10 St, ' 995 N. 5th St.
12th ir Mt Vernon St 2513 Brown St
7900 Eastwick Ave. 2715 Allegheny Ave. 
2854 Winton St, 4647 Melrose St.

Visi Busai į Sias Vietas Pribus 10 ir 11 vai. ryte
•» < I I >

» « i i f i . .

Nesivėluokit. Busus kontroliuos nuskirti žmonės.
' ' i. ♦ ■ ...

Centre busai bUs kontroliuojami su telefonu ir jie
eis per visas vietas. KOMISIJA.

Patersoniečiy Atydai Del Važiavimo
Paskutinis Pranešimas

Į “Laisvės” pikniką, kuris įvyks rugsėjo 3 d., šį 
sekmadienį, iš Patersono busas išeis 8-tą vai. ryte, 
nuo 62 Lafayette St. Kurie esate užsiregistravę ir 
vožitiosite, būkite laiku, nes busas nelauks.

Newark, N. J. Apielinkei Žinotina
Kas norite važiuoti į “Laisves” pikniką, kuris įvyks 

Sept. 3 d. Philadelphijoje, prašome tuojaus užsire
gistruoti pas drg. J. Mikšį, 135 Adams St. arba pas 
drg. M. Dobinį, 152 So. Orange Ave. Taipgi ketverge 
galėsite užsiregistruoti Jurginėje svetainėje, laike 
Sietyno Choro praktiku.

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.

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

niką ir ten dalyvaus programoje. Kas nori gali va
žiuoti su Bangos Choru. Kelionė $1.00 į abi pusi. No
rintieji važiuoti tuojaus užsiregistruokite kliube, ■ 
408 Court Street.

Eastoh, Pa. Visu Atydai! -
PASKUTINIS PRANEŠIMAS UŽSIREGISTRAVU

SIEMS VAŽIUOTI BUSU Į ‘ LAISVES” PIKNIKĄ
RUGSĖJO 3-čią DIENĄ, PHILADELPHIJON

“Laisvės” piknikas jau čia pat. Įvyk* ^Rugsėjo 3 
dieną, Vytauto Parke, Philadelphia, Pa. Visi užsi
registravę iš Eastono važiuoti j pikniką Nusirinkite i 
UNION SQUARE (Phillipsburg), tuojaus už Deleva- 
re tilto, Nedėlioja iš ryto. Busas išeis kaip 10 valan
dą sharp. Būkite laiku idant .^epasilikus.

Kaip kitais metais eastoniečiai niekuomet nebuvo 
paskutiniai dalyvavime panašiose iškilmėse, bet šiais 
metais Eastonas tai tikrai masiniai dalyvaus “Lais
vės” piknike, nes apart buso, kuris yra vienas iš di
džiausių, važiuoja dar visa eilė privačių mašinų.

Bet kas darosi su Bethlehemu, kad nieko nesigir
di? Nejaugi Bethlemiečiai mano sėdėti namie? Taip
gi ir Readingas tyli. , Kame dalykas ? Draugai, mes 
jūsų pasigendame.’ Mūsų dienraštis “Laisvė” kviečia 
mus visus talkon; Priimkime pakvietimų. Dalyvau
kime piknike Rugsėjo 3 d. Juk tai yra mūsų “Lais
vė”—mūsų piknikas!

, e Vienas iš Komisijos
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Fight War! Demonstrate Sept. 1, Internal Youth Day!

not

appointment!” sheno

Helena Mantuska

Alberta Yo

July

Snapshots of the Worldare

you

by HELEN KĄUNUK

FRENCH PARTY IN APPEALGOING UP

is that not

In the midst of the fiercest fight
ing of the World War and while the

ization of industry by big capitalists.
The lack of foreign markets and

of the country to buy.back what.they 
produce are the direct cause of the

Lith. Young Workers & Students Must 
Participate in International Youth Day

West is
Fooling

Once Dug Trenches -in World War 
Now Forced to Dig Home

join. Help build the youth move
ment during the last month of the 
drive. • .*

PINEWOOD, N. C.—Driven. mad 
with fear of the Ku Klux Klan, 
Leffey Garfield, 19-year-old Negro 
boy,- went out on the porch of his 
horpe here and shot himself through 
4he head. 7 7 4--7 7"
.".'■A? fw days before his. suicide, the 
bo/’ hžRl gone: to. Magistrate George

Mis Joby Gobbs dug but a. shelter in 
the Aside of a river bank and fyr-

PARIS.—An appeal to Fręričh Na
tional Socialist movement was made 
today by leaders of a dissident group 
of the French Socialist party at a 
meeting at Angoulene, which was 
attended by a crbwd of 5,000.

of-yourself for not getting some of 
the chorus members to join the LDS.

If you don’t know how to speak to 
send to the National

KILLS SELF IN FEAR OF KLAN
- IN CAROLINA

er’s outline and then you might be 
able to talk better to the contacts^

Speak to your friends, fellow work- 
the factories, school friends,

cent, to be 
the ’National 
Board -have

The drive will soon be ending and 
We have only 60 new members. Hart
ford in the lead with 9 members 
Benton—7, Pittsburgh—6, Scranton 
—5, Cleveland—4. Detroit—3, and 
Brooklyn, Springfield and Brighton 
Park—2 each., Adult branches have

ANNOUNCE SIX MONTHS MORE 
OF C.C.C. CAMPS ~ "

EDMONTON Alberta
Four training schools for youth are- 
being held in Alberta, two of which- 
are organized by the Ukrainian Ldį/ 
bour -Farmers Temple Association/ 
and two by the Youth Section of the 
Farmers Unity League. 59 students 
are attending the school at Thom* 
hild and at Sylvan Lake there were 
33. The schools at Hairy. Hill and 
Hillock were organized by the sub
district of the ULFTA, and have an 
attendance of over 41 students. All 
these schools are one month schools, 
and through them new leaders and 
organizers are being developed. Em
phasis is put on the importance of 
training in self-discipline also, as 
part of the education of a revpliu- 
tionist.. These youths are getting a 
training of the Marxian theory.

In the last eight weeks, the daily 
cost of, living for the -workers 
throughout the country rose a, few 
more points—$.3 Per 
exact. The reports of 
Industrial Conference 
just revealed this.

But the significant 
only is the "cost of necessities rising 
rapidly, but cost of food is rising 
almost 3 times as fast as the cost 
of other articles.' In the la,st eight 
weeks, food costs leaped 8.3 per-cent.

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

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

. ........ » u ................ ......... .. .......... ■' u*"*

His Martyrdom.—MARY.-t—-“Troub^ 
nished it vv'ith a few. rusty, utensils, led with dyspepsia jn school to-day? 
The crisis! hai, bit him Just as hard Why ,that’s astrange thing for *a 
aš tjie /rąr, he sayį ^nt^nplating boy to bave.”^.J;. 4 s.
a Gold, damp., winte^ the river- J'
banfcr - 47 ’r' 7. $

Daily XV 
' ....

Look .Out, East! 
Middle 
Through 
Around 
7 LDS
D RIVE!

IDS Youth -Drive Nearing 
-Its End ~~~

d not 
with 

We won because the work- 
were with us. You can do it 
It is not your fault that you 

unemployed/ It is the fault of 
capitalist system / which forced 
out of a job. Force the capital
system to feed you. Score 

victory after victory for the imme
diate needs of the workers and or
ganize them for the overthrow of 
this crazy starvation capitalist/sys- 
tern. Eddie Karko.

Unemployed Council
7 Victory

Aycock and begged him for protec 
tion from the Klan, which has be 
come increasingly active in th< 
South in the last few months. Gar 
field said at that time that h< 
would rather kill himself than lei 
the Klan get him.

dared to refuse to listen to the cases 
brought before her. One was the 
case of a young, 18 year old girl 
with a baby. Her parents had dis
owned her. What was she to do—no 
home—no food—'the baby was ' to 
starve—she was to starve. The 
Unemployed Council .forced, the 
Family Welfare Society to promise 
relief right away for 'her and her, 
child which was brought into the 

'World not knowing what suffering 
awaits him. The second case was 
just as bad. Attention will be giv
en to it. The third was that of an 
unemployed railroad worker. He had 
no shoes on his feet! He had no 
home! We forced, the relief. society, 

•to give him a home, clothing and 
shobs..

We won these demands because 
we were not scared of the bespeckled 
hussy’s threats, because we ” * 
run when she threatened 
police, 
ers

But Gibbs had to ęhapgehjs mind-.-vthis kind message 
Homeless now after -laying lost (.officially reported

These comrades are putting 
oUt ą/special request for shop 
neiWsf 'news from the minęs, 
offices and factories. What do 
you aay, Comrades? Send the 
news 4n immediately.

Because of the unusual 
large bunch of “Snapshots” 
received,' some will have' to 
wait ,.until next week for- pu* 
blication. Make your ^*Snap- 
-shots” SHORT.' A

lined up for the war, worker de- 
came into the office, 1 legates representing the revolution 

was it Mrs. Greė- a?V youth movements of the Europ 
have anything to • ean countries met at Berne Switzer 

land Tn 1915.

Three needy cases were- brought 
up before/the Baltimore Unemployed 
Council. The Unemployed Council 
went up to the Family Welfare So
ciety to fight for something for 
these victims of the capitalist sys
tem. , 

When we
Mrs. Creedy- (or 
dy ?) would 
do with us.

“You have 
screamed at

“Neither did we have an appoint
ment when we became hungry,” we 
answered.

There were crowds outside form
ing into a huge mass demonstration. 
Mrs., Greedy fearfully glanced out country 
of the window, and in a much cal 
mer tone said. “Well, 1’11 listen to governments, 
ya, but if- yo ain’t orderly, I’ll have Į tablished in 1915 
the law on ye.”

Long spectacles adorned her nose.
She Shivered and shook because she ' youth against imperialist war.
was afraid. She was afraid of mass j This year, the 19th International 
indignation of the workers if she Youth Day, since the Berne Confer

ence, must be utilized to waken the 
youth to the immediate dangers of 
war * and to mobilize them for the 
struggle against war for the defense 
of the Soviet Union and- the colon
ial peoples. „ 7
. What is the situation today—um 

employment arid starvation increas- 
ingdn spite of the present “upturn” 
hailed by the bosses; hospitals arid 
insane asylums overcrowded; un
employed youth refused relief;/un
employment relief sharply reduced^ 
23,000 commiting suicide in U. S. in 
1932. . ‘ . '

Wages are being cut directly-and ancpand relief, 
indirectly—thru, increased taxation; 
inflation devaluation of the dollar. 
Young workers are given adult’ jobs 
at lower wages arid Negro workers 

i are especially discriminated against. 
Youth are herded into. Civil Conserv
ation Corps; National Recovery Abt Union. ' .
opens a road for increased monopoL i- National Lith. Youth Committee,

WASHINGTON. — With none of . 
the promised jobs . in ^sight, £>the> 

-Government . announced • today ’’that 
the reforestation camps M^ill be/con
tinued for another six months. 77 
„In a' statement to the Hoys.^Roose- * 

velt urged/tbem to find •jobs if they... 
could. ■ The reception of’the $oys to

the editorial committee is 
editing the youth page. Com* 
radęs Helen Kaunas, Helena 
Mantuska, Bertha Fulton, are. 
the members of the editorial 
committee.

NOTICE!
In Johnnie Orman’s absence

Under the leadership of Karl .
Liebknecht, the conference adopted t P^lism for, markets, 
an attitude of international proletžų^ 
ian-solidarity and called for “war 
against war and against the war mon
gers,” stressing Liebknecht’s teach
ings, that the “enemy is within your 

and calling for the esta
blishment of workers and farmers 

The. conference, es* 
September ~ 1st 

International Youth Day, as a day 
of struggle for the working class

, _ ___ _ _  ___ _____ __ ___ Elizabeth and all other branches
i situation today.' Capitalism must !, that have not sent in the applich- 
! have-new markets. The main pur- tions as yet ,better hurry up and 
į pose of the NRA is to organize for send them in. Put yourself on the 
a- concerted drive of American ca- graph and keep spreading by get-

' i. /. . . j ting new members. •-• •
The capitalist countries are ready į It seems to me as though the east 

to forget their differences in^order should be awakened first. The west 
to unite for an attack on their great- is way ęn top of the ladder while 
ęgt ęriemy—the Soviet Union. - Now. the east slowly follows behind. The 
as never before we-must -sound the West has 24 new members while the 
alarm and rally „the. masses of the east has only 16. ■
toiling youth forthe defense of thej Brooklyn, you should be ashamed 
Soviet Union! <
- The United States is steadily pre- 

: paring for war. ..The entire NRA is
for the purpose of mobilizing the ! the contacts, 

, Country for a. drive for world mar-Į 
i-kets-rand -in. preparation for war.
; The Ų, S,, has appropriated $238,- 
£00,000 for the army and navy. CC i 
C has mobilized 250,000,. youth under -ers 
military officers.' The boys are used chorus members, and get them to 
in war maneuvers. . War contracts 
are already signed Up with big cor
porations. .. V -z ....

i - International Youth Day'must be 
an intensification Of the . struggle 
against the NRA linking^ up the 
economic intęrests of the working 
class youth with the fight against 
war arid the Starvation program of 
the 'NRA. The unemployed /youth 
should ."be-mobilized for the strug
gle, for all war funds to the un
employed, for unemployment insur-

l - Fight against Jini 
Crowism of Negrp; youth in the CCC. 
Against military drill in the CCC.

For freedom of the Cuban mas
ses! • -

i “ Defend the first „Workers’ and 
Farmers’ Government—the Soviet

NEBRASKA CITY, Aug. 25—In 
between— cures, while digging 
trenches, in/ France7 during the last- 
“war to end war,” Private Law
rence Gibbs used to swear he’d never 
touch back-breaking shovel after 
he got back to the U.S.A.

• • *
» «

•
Iff” * •

- •

'* ♦! r!
W ii —...
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Build Youth District Committees

on District Scale

$424.64Total

Payments

picnic

129
5.00

Money on hand

$35*67 should

Big Muddy

Notice, Elizabeth!

.MpiwiHtr-

it ashairie ?

LDS Youth Branch of Elizabeth, 
New Jersey will meet Sept. 5, 1933 
(Tuesday) at 408 Court Street Eli
zabeth, at 8-100 P.M.

WHEN ,a house burns nothing is 
’’ destroyed according to the law of 
Conservation of Matter.

$371.97
$424.64

371.97

The program included songs by the 
chorus, a play “Charity/ some bril
liant speeches, and dancing. The

2.00
10.00
31*50

Total
Total receipts
Total paymentsBangos , Chorus

Uth. Am. Cit. Club
Individual (Jonatipns,

Last Straw.—MAID—left my 
last place because I was told to do 
something I didn’t like.” u

P B O S P E-C TIVE MISTRESS— 
“Really! What was that?”

MAID—“Look tor. .another 'job.”—

The Party given by the Laisves 
Chorus with the help of the orga
nizations Friday, August 18, 1938 
was quite successful as about 8 
youths filled out membership appli- 
cation cards of the chorus. That’s 
a good;way to begin the new season. 
The rest of .the .members better get 
to work. *

So—the X.. Sister is challenging 
us. Wonder who she is ? We’ll “find 
out sooner or later.

We’ll-drop you a line next week.
” " ..... Slap and Splash.

' — INFORMIN© THEM OF HNOTUEB.
40 PS«£EHT CUT IN T.H.ElK WAO6S f

$296,74 
50.00 
4.90 
5.55 
4J.0 

10.68

Branch 
Branch 
Branch 
Branch 
District

kind .of ar record^ undoubtedly- re- i- ±,

;i; -a. e*

Hello everybody! Slap and Splash 
have realized that their vacation 
days are over so how you will be pro
vided with some inside information. 
Do 'We hear hisses or cheers?

And Try this One, Mr. "President. 
—“I know how to settle this unem
ployment problem,” said Beamish. 
“If we put all the'men of the World 
on one island, and all the Wbmeh on 
another, we’d have‘.everybody busy 
in no.time.” X. •

“Well, what would they be doing?” 
“Why, boat-building.”— ,

IINCOLN never fought the‘^ivil 
" War to free the slaves. ~It is 
true that he was president wh^jJ; the 
war began but the war -resulted in 
changing the plain slaves intp^age 
slaves. Even today slavery of a 
different kind exists in the South.

_ 33.90
$134.00

18.61
78.74

Anti-War Congress Gets New 
Support

mies.
All should support the movement 

against war and fascism. The Lith
uanian youth should support the 
sending of delegates to represent the 
working youth of America.

THE workers in a Soviet plant built 
• a locomotive in 70 days while in 
the ’U. S. five months are required 
to build a locomotive of the same 
design.

The Youth School Committee has prepared the following financial re
port on the Youth .School. The comrades can get an idea of just how 
much it costs to' keep up a class of 29 students. Most of . the money was 
spent for food. We had a hungh of hungry students—always ready to eat.

The following are the receipts and payments during" the course pf our 
school: ! . ’ .

On road to Biipkner, west of the 
Big Bridge—nea^r ;; road. Auspices 
LDS Youth Branch- No. 147 of Ben
ton, Illinois, Sunday, Sept. 3, 1933.

There will be music and plenty of 
refreshments. Everybody is cordially 
invited.

In case of rain the picnic will be 
held the following day, Sept, the 
4th, at the same place.

Committee.

A MOUSE’S brain is larger than a 
“ man’s. (The mouse’s brain is 5% 
of rits weight while the man’s brain 
is only 2% of his weight.)

Florence Semen.

The World Youth Congress Against 
War and Fascism to be held in 
Paris, - Sept. 22—will be a much re
presented congress. Delegates are 
being sent from Socialist and Com
munist youth organizations from 
various countries of the world.
.. The Liberal-Constitutional Party of 
Tunis with a membership of 5,000 
youths will send delegates.

All - youth organizations of all 
countries are beginning to realize 
the importance of an anti-war and 
fascist congress. More and more 
they are realizing that they will be 
the ones most involved in the next 

-war. Their parents are the veterans 
of the last war. They are too old to 
fight. Youth is wanted in the ar-

play “Charity” was well,, acted, con 
.sidering that only one ;weekJT;pre 
paration was put into3t.. —*

Food donations_______ — 48.50
$4:3,7 Collections at picnjcs arid mass- 

3,00 meetings___ __________
2.17 Student Initiation fees 
3.09 Profit from school socials - 

,3.26 Laisvei workers lunch money
8D0
9.59
7.50
1.00
4.5p
2.00
7.00
4.00
5.00 Pamphlets and Daily Workers
2.,0,0 Miscellaneous ------- -----------

The National Lithuanian Youth Committee suggests that 
be donated to Laisve in payment fox the use of the halls, gas and elelctri- 
city. The balance—-$17.00 will -be retained in the fund of thę NLYC until 
next summer when it will be used for the next Youth School.

The Committee extend their thanks to Laisvė and all the comrades who 
helped to make our youth school the great success it was.

_ . . : ' School Treasurer H. Kaunas.

THE Paris Commune was the first 
* government controlled by thę 
workers: It lasted 73 days.

Newark LoDeStars would like to 
challenge the winners of Scranton- 
Philadelphia game. Will the mana
gers of both teams send their ac
ceptance to A. Dobinis, 152 So. 
Orange Ave., Newark, N. J. immedi
ately. .

OF ALL the collossal nerve, the tele
phone companies will soon at

tempt to raise their rates in face 
of strong opposition. They will 
claim that raising wages to the level

Receipts
LDS Branch No. 1
LDS. District No. 8----------
LDS Branch No. 161 ___
LDS Branch No. 118-----
LDS Branch - 185 _—— 
ALDLD' Branch 124 ------
ALDLD District 2, picnic 
ALDLD Branch 185 ____
ALDLD Branch 72 —___
ALDLD Branch .1
LDSA Branch ■4 ————- 
LDSA Distinct 1 _____
LDSA 
LDSA 
LDSA 
LDSA 
LDSA

Food ------ —-----------
Teachers’ fees--------
Graduation expenses 
Students’ carfares _

Linotype Laughs ~ „1
The Ship of state is going fastrdlu
There is no captain at thė jnast.' ..

—New York Times.
The captain was probably etaoin.

—Boston Globe.

. < Tite resolution on district work 
jyas passed fit the National 

Lithuanian Youth Convention July 
"8, LM8 is being put into j$fect«. .Ąt 
•the last meeting of the National 
^Lithuanian Youth .Committee a de- 
*clslon was made to immediately pre- 
pare for district conferences. These 
conferences will be to plan work for 
each district taking in choruses, 
youth branches and whatever .clubs 
are under our leadership. District 

rcommittees will also be elected to 
lead" the work.

It is understood that our National 
. Youth "Committee cannot properly 
take core of each and every youth 
branch and chorus as problems arise 
weekly which need individual at
tention. As it is the youth commit
tee is swamped with work and as a 
result some of our youth branches 
are being neglected. A strong dis
trict apparatus will 'help to streng
then the youth branches already es
tablished and build new organiza
tions.

The following districts must call 
conferences in the very near future 
to dp this work:

Connecticut;
Brooklyn and New Jersey; 
Eastern Pennsylvania;
Massachusetts. - * 1
Ther adult district committees will 

be informed by mail about the con
ferences and the closest cooperation 
must be given to make them a suc
cess.

Forward to a strong proletarian 
youth movement!

Build the districts by building the 
.LDS youth branches and workers’ 
choruses!

SĄL ąnd REM seemed. to -be-hum- 
ming “Oh, isn’t it heavfetilJ^B^3ave 
guests from other, cities.” -(Meaning 
Norwood and Lawrence);

DO YOU KNOW THAT *

We have one soprani who risrtry ____ ____ ____ .. ________  _______
ing to be a record break^Ey; not -of the.,.ppde will necessitate such %a 
attending, any of j pur plcnrcsir^J^at step« - L / X .

SOUTH BOSTON LAISVES 
CHORUS

• 06T <5UT ‘
< &ULK.TIN X©

ZjfasJL NW BMPWNEESr

ARL Marx predicted the present 
crisis- . ’ ,

I I
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S. Do miss those

SNAPSflOIS-
.**BĮ|y^l,   II'I'II'U—IIIMIIIIW UIH.IH W .11 m u ĮĮI    ....................i.i.n., n..i fi
BROOKLYN, AIDO CHORUS į PHlLAPELPųiA LYROS 

golden j . CHORUS .
' tenor'voice fryitigtdsingbass. - •’M •’' / /- . .-v? r

11 haven’t been named? Hiya folks! Here I am again,-like 
^aPol^n a of exi,e *or a bad penny always turning up.

H^h^ 1 can alternate anybody st Eddie G. has already started his 
$Tons’ work bawling out;the chorusU?

a ’ • x ' Speaking of bawling out, Phila.LEE—Am I really .as innocent as nee4e more than that. Think of it.
I paintedjno y0Uįh branches have spruing 

WPemaer-» j jprls, that many a up yet. Such a .group of lazy bon- 
stenographer has been given the es< Even Elizabeth, which is a small 

b08S because there wa3 : town compared te dus, has an? LRS 
,jYouth ©ranch. Get busy Phila. and 

fThe Old Maestre took her to his shjwr some results. - 
manly breast, A greftt įf. c>edit is
n1Thet.C?i°rhleft 8 chetk | Alice D. She ’has done a lot of Woyk 
But on the į18 v®s* . Jn the chorus. Kpqp up youy taped.

The damned stuff stayed a week. WQrkr Alice, in hopes that othe«ą,>w4H 
The knowing .claim that Beamish ‘ fpRow in your lea<L 7

refuses to be a lawyer because he,| Comrades, don’t forget the ~Wall- 
c®JS8® a bar; . , , ,1 board. There was a poor contribu-

GERRY mo, I h^ve beard much _.tjw weęk .and the boąrd į fitįl 
about yew. LEO—(panic and cons- • without a name. Put on your thrnk- 
cience stricken). How much do you ine- cans 
want to keep it quiet ? I promise 
to reform.

P. J. Jr.

good ole blynies?-.(if it’s spelled 
wrong I gftess yoy^Jknow what I 
mean just tbejSamą^ Į

■ .i«*.<^>.ii<| n r'w'1 jpj I....ii >1 -in

THE SCgĄNTgį^ LeaDerS
»I "0. J

Was it the. Irpinorįthę.-blioęk.jpąr^y; 
that kept thė»membete Way from 
the meetingJ”M^ndaj£? | 4- <

I bet Tofty’Y. gurta did have, a 
good~time In /Easton > while visiting 
Stella, whom he met tit the conven
tion.’'?' 7".' • ' >•

•It’s funny but now J must believe 
walls have ears. Every one seems to 
know - that wedding bells will soon 
ring,for Ellada and Harlesca.

the stage of blushing long ago.

CHIPS
Bi JQWWf

WORCESTER NEWS

Those two tardęs certainly made 
a 'gxeat racket On the bug. Weren’t] 
yqu feeling waIl, girls?

Why, Barbara Žemelis! You, of 
all“people to be caught chiseling in 
on Millie B. '

mg caps.
A vote, of thanks should he given 

to Alec T. for ; making our ,jB1- 
bpgrd for us. '

It’s a pity that some of our^obm- 
rades forget that rehearsals atąrt 
at 8 PM. sharp. They wander in 
at 8:86 ,or 9 PM-

Because of the Laisve picnic-4įn 
Sept. 3, all chorus members should 
be here this Friday , for the fined 
rehearsal .

A Little Red*

MyL Hasn’t Julia suddenly de- 
velopCd great broad shoulders? (sh! 
I let you in 6ft _•$ secret “Grape 
Nuts’’ did the trick).

Olft/but our hoys have a marvel
ous- sense of direction. They set 
out for Haverhill .center and walked 
an hour an,d to their dismay they 

j fotynd 'that they had been .walking 
in circles and had come to their 
starting point . 

- _________
I wonder why Vinpie was so re

luctant about giving up the salt 
shaker he had taken, oh I beg your 
pardon; borrowed.

Well, now we. can look forward to 
our Montello bus trip. I’ll be seeing 
you theip.

One of Us, Jr.

VILIJOS CHOgUS WATER 
BWYCDNN

*’ Well, now that the school is over 
and the comrades have returned |o 
their homes, and, even though I was1 
not a member, I shall miss them.

I’m glad of one thing. That ia, 
that the Vilijos Chorus members 
were lucky .enough to have Comrade 
Šalinaite to teach us during one re
hearsal. You should have seen how 
different we all were (no excep
tions))! And can she make us obey! 
Wish we could have her teach us for 
a while. Do us good.

Since Frances has made such rapid 

•during the month qf the workers* 
school, the next step is to make a 
speaker of her. • How about it, 
Fran ? ' " r

PITTSBURGH, Pennsylvania; ~ 
The train ride here is long and tire
some, however I happened to * sit 
near some former school? mates of 
mine and between telling jokes and 
talking of old times it wasn’t so bad.

They think that “NIRA” is ’dot 
such a bad dame if only she can be 
put to-work. It Seems that the pro
paganda put forth by the radio and 
capitalist press has the same affėct 
most everywhere^. They think that 

į the government will forcb ‘the bosses

the workers’ conditions. They forget 

The bosses invest hundreds and thdu- 

paigns and, ,of?: course, expect aa-' 
turn for their "investment. The work
er has nothing to invest and gets 
nothing.

I arrived in Pittsburgh at the most 
opportune time'. It .was the time 
when Mažukna and his SLA fascists 
were forming į youth branch. They 
expect to draw in many of our form- 
mer FAC chorus youths. However,

x r xv . . . ; vne government win xoree tne vosseua^retrl^wght .you were over to a wages md u beMer 
the stage of Mustang longago. _ rkere’ oondftione. - Hiey foW 

I?. NoUk st.ll eommumegtmg With that the the g<lvįrnm^į
ihouie . a . The bosses invest hundreds and thou-

a I J ? you still think £ris have san<ls dollar8 in th el tion 
heads like doorknobs? If you do 
you must have bad something strong
er than water.

Zane Grey.
Editor’s Note: Why don’t you let 

us know about your branch work, 
Scranton? —«

SIETYNO CHORUS TATLER

Well, Folks. I have iust returned 
from . A^ -B.’a house with my head it is my opinion that “our bunch” 
crammed full of flashes from hip w^i see through their plan and come 
Tel-A-Alhertor. Gr-t-r. Briefly I’ll' '*»<* t» F^c and go to work to- 
tell the youth members of our New- »®ther again, 
ark £horus the positions I found j 
them in, in 1648.

First of alt Lillian ,1. Ill. was a 
television star, singing in her high; 
cultural soprano, the songs of the 
day...'tOJlie was the head consult
ing designer ;df clpthes working with 
a light heart in a huge shop in .the. 
middle' of the metropolis... Mildred,/ 
I found in a white uniform bending 
over a microscope in the Bacterial 
Dept, of .the Memorial Hospital in 
Livingston..^ And Frank, Ch.^.what 
a surprise, tyas sitting under a. 
spreading chestnut tree gazing non-*, 
chalantly at two butterflies flitting ... x x 
about' the daisies. Beside him lay J°in^ that it all?cannot be contained 
a book ‘“Modem Philosophy” with !ln one columnVand next week’ watch 
his own name printed on įhe cover? l Laisve Youth Section for Pitts- 

; A philosopher-r Um-Uh... I distinctly . Pa«?» which will contain a. .lot
1 remember another suprise,-: Lillian °fr interesting news pertaining espė- 
Z. leading a ’symphony orchestra in cmlly to the youth. This is a steel 
B. Shellan’s “Proletarian Concerto” ! ^wn surrounded :by coal mines. It 
... Atop a telephone pole was none 18 v®ry interesting to know how the 
other than Albert D. Now don’t st?el and ^oal barons control nbt 
moke - the same mistake I did at °nly Jhe and county administra- 
first. v He " Wab no common pole- bb^ ^be. P®68® and radio also, 
sitter, but a hard working electrician | ?; a\®b ^01 .“Pittsburghesque Sec
reaching for the sky (a good start i nex^, week-
20 feet above ground).. But the | Many of our young people are en- 
flash ? that., gave me the greatest ■ ^buaia8^’ r®v*v*n8’

į thrill was: Anna, playing the piano 
and Lenork, leading the same Siety
no Chorus. Did I say same ? No» 
it was different. There were oh,

BANGOS €HORUS, v 
ELIZABETH, K J. ;

Wake up, chorus members, pledge 
remember we have to sing in /Phily 
in a short while and be a success, 
too. _

Little Biddy certainly can act like 
a child at meetings. She can’t. 
this and she don’t know how to do 
that. Snap out of it, Biddy, We ' all 
know your agei- »

The Youth School certainly did 
something for Johnnie. He makes 
the other boys look like two cents.

Joe, where did your sense of hu
mor come from all of a suddenY 
Keep it up, we like to get a laugh 
once in a while.

y ------------ • -
You, chorus members, might be a 

little nicer to Angie. She ' looked 
quite blue at the last rehearsal. My 
guqss is that she -mjsses Brocįilyn.

......._______________________________________________ ____
I give credit to the ones who J so many more young mquths open, 

brought in two new members. Keep į and, L should say lgO members, at 
it up and we’ll have a big chorus.

Monday night, at a meeting of 
youth and the Lithuanian bureau, we 
worked out a whole series of meet
ings for the coming two weeks and 
for a district ’conference of youth 
(the first district conference of its 
kind in the country) to be held^ on 
Sunday afternoon, September 16 at 
1 pjn. at Lithuanian Workers Hall, 
1385 Medley Street, N. S.. All youth 
groups and youth organizations 
should elect delegates to this confer
ence as soon as possible. '

There is so much news around this

other than Albert D.

tion” next week.

a glance... That’s something to ’look

the FAC (DailSs Ratelis) and .once 
these youths get started nothing can 
hold them back. t į

A group of Lithuanian politicians, 
social fascists, and fascists, have 
started what they call the “Lithuan- 

lot of youth tO” work band it) hand 
with them and here is their plan: ;a 
free concert with prakalbas and a 
free dance afterwards.

“What will you use for music V* 
I asked one of the “big shots.’’

“We’ll get Vąinaukus to play one 
or two polkas .and let the youth 
dance till their feet get ,a little warm; 
They will be satisfied .and will all. 
vote the way we want them to.” It 
is interesting to note that Mazukną, 
Pivorunas and that gang who tried 
so hard to break up our FAC chorus 
some time ago and* are now working 
their heads off to form an SLA 
Youth Branch .are the instigators of ‘ 
this plot to conquer the youth fęę , 
their own ends. It is clear as day 
(a bright sunny day too) that very 
soon they will put out their list of . 
grafters- for whom they will want 
all good and true Lithuanians to 
vote. Let us be on our guard fat 
this. # -

Sally the Snqop. forward to... Right then and there, ! jan Voters League.” They expect a

strides toward success in her work] I°r some people, go we ,i»vė to or

K. M., don’t -you think that if 
" you’re going to talk about a person 

behind Ibis back, it is better that “he 
does not -overhear ? Remember Dai
nų Dieną, down by the lake ?

J just learned that.Biruta of Hart- 
ford hagd brother. And you -should' 
hear .views abqut automobile^ 
at|jL women! Oh, yes—we’re all sijig- 

r song downs f . I .
Sąyį į[oe,. hove you forgotten the 

dan^e ydtr-promised me ? v

And so l leave you ‘£ttb next time.
< ? Vilijos Chprus Boy.

dear readers, it happened: the down- 
•ve/ta twnv rw i i muncwTC fall and the ruin of. the Tel-A-Al- TO MY FELLOW STUDENTS berter. I don’t know what killed it, 
OF THE SROQKLYN YOUTH

SCHOOL

We have organized a bus down 
here to go -to the picnic in Phila. 
on Sept. 3rd. We certainly are gon
na have a large crowd and’ how! 
We'don’t have any room on, the bus " - --- - - - ' ■- - ■ -    — • • ■   — - "A- —   '
gainse pnvate cars alww a wsond therc th 
UUs, If an^ ’Of you? girls and^fel- j 
lows want to get an' introduction•! to ? v . ,
sOm.OTe_ Mi^woirtd l : For the “Ibeclles- of Vilijos Cho-
from tan-t print your rlla-
1 hJii la.. v.M»o !>>g«e- It would take up too much

K** space add' the personals woulrfh’t'Sža I- •* rnuek interest to the yZh
small. (What happened to tK^Djub not, acquainted with your chorus 
members? Md you mugs go to see membars. >W)>y not s'nd us some 
the NRA paraikė?). Cbmradl John good snapshots tor chorus.work and 
Jesuit’s was chairman and he m- aatMt!es‘,wlib a8 peįs0nal8 as- 
Produced Eddie Karko, who gave a | - •' i > r
very good report of the 'happenings 
at the Youth School. • Comrade !ZhI- 
dokas algo made, a fine speech*

Now a word about the pioneers. 
Their meetings start again this Fri
day .evening 7:80 P. M. at 726. W* 
Baltimore St., Eddie Karko and my
self were chosen as .their , teadhers. 
Well, here’s hoping >we succeed/ -

I’ll be seding all of you? at ?-the 
picnic .in Philly. So long. 2??* - i

The i&’g RwL -

/but I do know that Al and I found 
i ourselves sprawling -on the street 
1 and heard a bluecoat yell in 1988 
fashion,.“You’re blocking traffic, 
Scram!” - And scram we did after 
a good swift kick in the usual place.

Now, ~that our vacation is .. over, 
and Bunny is back before the piano, 
I, too, will come back -with more of 

•f the tattle tales gathered here and

Reporters’ Colective.

possible.;

*-’1 - a

Do You Ifoow; 
; w chiui ‘M

Poion?

" THE REVOLUTIONARY unions
at There ia * WP to the finish any'effort 

' r on the. part of the employers to 
"• bring wages down to the level pres-, 

cribed by the NIRA.

EDITOR’S ‘“NOTE: In the future] please try ,tb cqnfine theį Snap 
2^0 word? frmp dact ,choiite'; This ip imperative since $iefr lpng|O 
exteftUbdJoftq. ]th» duąlity has dimįps hed. Try to avoid as nįp 

notes by which some comrades may feel hyjr

hots to 
» keen
ih as

WS«»



Moment of Nonsense)

Page Four

HE LIKES EDUCATIONAL 
ARTICLES

NELLIE WRITER IN
w«

September 1, 1933 ■ i.’ ■ Mm ■■■■■■ ' ■■■■■■■ —■■I

The National Lith. Youth Committee in Action
(Written by HENRY YUSKA 
in a

of 
in-

Dear Comrades:
* 1 •

♦ I read the “youth section” 
'Aug/ 18, rind was particularily 
terested reading the articles “Serge
Judin Saves Hundreds of Lives” by 
John Van Zant. That was the first 
item of educational interest printed 
in that section for a long time. More 
articles of that nature should ap
pear in the “youth section.” So 
far* that page has been torn by 
two elements, very disagreeable, 
“snapshots” and knocking. ■■■

By snapshots, I mean, the non
sensical columns written by the so- 
called “correspondents” exploiting 
all the trivial virtues of their ac
quaintances. What does anyone care 
whether a Mary B. blushes when she 
sees John S., or John D. can’t sing 
when he sees Susie H. during re
hearsals. A name without identity 
means nothing.. Let us know who 
the parties are and what their posi
tion is in the workers’ movement. 
Let us make their acquaintance 
through the youth page and not 
isolate ourselves under assumed or 
mystified names.

Much space is wasted in “knock
ing capitalism.” Every knock is a 
boost. We understand the evils of 
that class but we hear very little 
of the actual experiences of the 
workers accomplishments. The ar
ticle “Serge Judin Saves Hundreds 
of Lives” was one of them. It wad 
my privilege to allow several ac
quaintances of ‘‘high democratic 
ideals” to read the articles and the 
reaction was exceedingly pleasant.

The first remark offered was “can 
the Reds be as far advanced as this? 
Well, that’s quite all right!” The op
ponents of Marxism visualize “Reds” 
as wearing a waist-length, beard, 
dressęd in tattered clothes, matted 
hair, a bomb in one hand, a lighted 
torch in the other, and shouting pro
paganda. They fail to see the true 
side of red Russia’s success. This 
five year, plan is too deep for their 
understanding. More articles like 
that of John Van Zant would add 
more confidence to YCL members 
and offer encouragement to pros
pective members. Remember, it was 
men like Serge Judin who made 
success of the Five Year Plan.

*' Montello Why See Eller.

a

Dear Readers;- X
Hete T arti'again ready-to tell you 

some more of what, is gęing pn in 
Scranton.-

Conditions here are getting worse 
every day just as they are all over

vim and vigor the much re- 
Nat. Lith. Youth Committee 
in last Tuesday night at the 

In one

With 
nowned 
pitched 
so-called “Technical Nite.”

“Please, Tony, be more gentle.” To
ny would look up, smile sweetly and 
then promptly proceed to punch with 
increased lustiness.

I At the far end of the room was 
Amelia, (poor Amelia). She was 
reading the poetry that had been 
sent in to the youth page. Every 
two minutes, she would give a grunt

O'
U>
□

corner sat Alda, frowning and hur- > h n ’ o JL t ?hi „ 
the U._ State. One V the ^nes '
here Jtfst reopened^ and •> only forty , (and were those minutes long and

| Next to her sat Helena, also 
pounding away on a “noiseless’ type
writer (probably trying to outdo 
Alda in amount of noise per given 
tirpei trying to decipher the file 

./ containing the addresses of our 
choruses and youth branches.

In the center of the room, busy

men have gone back to work. Just complicated!), 
before this mine reopened the news- I 
papers had headlines, stating that' 
hundreds of men would go back to 
work and prosperity was coming . "jV*1. back. Yes, we know prosperity is AMa ln amount of n0,s0 
around the comer but not for us 
but for all the big capitalists as it 
always was. Also here in Scranton , 
the relief is being cut down to a I 
very low amount, and the amount work, sat 
which the people are getting is not Theirs was the sweet job of send- 
enough to keep their familieš fro< ‘ing receipts to all organizations and 
Starving. Now more and more peo- individuals who had sent donations 
pie are realizing that the only thing to the National Youth Conference, 
to do is to join us and help us win Some of the letters had no return 
our struggle/ Also let us not forget address, so every once in a while 
our motto: “Organize and Fight.” Henry would jump up, run over to

Now, for some criticism to our f’ ’ , - . * X

she read over a few linės of the 
poetry and then the criticism poured 
forth.

| Adele, sitting quietly at her desk, 
addressing the “Program of Activ
ity” would suddenly shout, “Hey, To
ny, hurry up with those mimeo
graphed sheets.” Whereupon, Tony 

(would throw a batch of the out
lines at her.

And to top it all off, Helen Kanuk 
Bertha and Henry, was running around the room rend

ing her hair and shouting, “Oh, 
these Snapshots, they’re so silly,* they 

I are driving me crazy!” Then she 
i would run down to the printing room 
' to read the proofs and we would 
have some quiet for a while.

Somebody suddenly shouted, “Lo and 
behold, here’s some cheese.” Where
upon everybody pitched in and made 
short shrift of that cheese.

The pile of work that was finished 
was immense. We finally called a 
halt sometime after eleven. The 
committee members packed up their 
work, sighed contentedly, locked up 
the office and went home to enjoy 
the sleep of the tired.

individuals who had sent donations

Some of the letters had no return

Now, for some criticism, to our the files, then give a groan and start
adult members of the different or- questioning everyone in the room if
ganizations. Just lately it seems - he or she knew where such and such
our adult workers are splitting into *an ALDLD or LDS branch was lo-
two groups. There are some adult cated.
workers who don’t want to hrive Right next to Bertha and Henry 
anything to do With the other męm- was the “Silent” Tony B. punching 
bers and always argue, and always a machine to clip mimeographed 
are particular whom they work with sheets together. At every punch, 
and whom they associate with. By Bertha would look up . and beg, 
doingjhat they’re setting a bad ex
ample for our youth and they are , 
acting like bourgeoisie, and not like 
true Communists. If they stopped ’ 
all this silly nonsense rind got down . 
to work and did something it would Į 
be better for the youth organizations 
and for themselves. Also instead of i 
wasting time on such Useless" things 
they can help our youth organfza- I 
tions to get started ? going better 
than, we have been lately.

Nell Monkuska.

AN ANSWER TO THE 
“CAPITALIST”

no- 
the 
the 
are 
our 

YouGeorge, You’ve Got 
Competition!

Dear Editor:
J am , an interested Lithuanian 

youth and I read the English Sec
tion of Laisve every time it comes 
out.

Some time ago I read an article 
about “Swimming” in this section, 
but it lacked the necessary instruc
tions, to become a, good swimmer. It 
only gave a view of swimming and 
that’s about all.

As you see, I am interested in. 
swimming and wish that everybody 
in the world could swim. I wish to 
assist,by writing a column on “Wa
ter Sports.” r *

,1 am a reputed swimmer»in the 
Pittsburgh area and have met the | 
greatest switnmers in the country.

I am willing to contribute my 
share to,make the Laisve paper big
ger and better.

Frank Zerkowsky.
(Editor’s Note)—Atfa, Boy, Frank! 

,We would be more than glad to have 
you write to this section, especially 
on that one subject that every young 
fellow is interested—not to mention 
the girls. George Vedegis, our star 
swimmer in Brooklyn, has been pret
ty busy lately and I’m sure he'would 
appreciate some help on this Bub- , 
ject.

i • luciiv; aiibuičiiivjc

WAITRESSES are anxiously await- expense of th0 bosses and Federal

((Editor’s Note: A few weeks ago, 
we published a letter from a self 
styled “capitalist.” Here one of the Į 
comrades writes an answer.) ~ 

The Communists' arė afraid of 
thing because they are with 
workers and the Workers are in 
majority. Once these workers 
well organized we will show 
might to the capitalist class.
are not a Capitalist, because a ca
pitalist would not write to a paper 
which is organizing the youth for 
better conditions and against wage 
cuts.

If you read any papers at all, ‘ 
you can s*ee what work the reds 
are doing in Germany in the, face 
of all terror against the workers. 
They are publishing their paper 
“Rhote - Fahne” illegally; they are 
distributing leaflets. If they are 
Taught, • it means death. Hitler’s 
orders are to shoot to kill for leaf
let distribution. It is only the Com
munist Party of Germany that is or
ganizing the workers of Germany to 
really better their conditions, to 
overthrow Hitler, and to establish 
a workers’ and farmers’ government.

I I suggest that you would sub
scribe to the Daily Worker format 
least six’ months and then you will 
not think you are a capitalist, you 
will not have to go to “millionaire” 
girl’s house to find real worker’s 
papers. The Daily Worker is the* 

! official organ of the Communist Par
ty of America and there you will: , 
find the best reading paper of the 
revolutionary movement. ™ - J, 

Remember these slogans ancT think 
them over: ~

“Workers of the World unite, you 
have nothing , to'lose but your chains, 
and have a worlci to gain.” .. I 

“Unemployment Insurance »t the

' ing the NIRA code for their in
dustry, Most-of them are laboring 
sAhs pay,-depending on their tips for. 
a livelihood. /’• ‘

government.”, <z. . > : X- - 
We wilt; organize-arid fight until 

these slogans are fulfilled; X X

į9į7~'rt)THN(k TOO GOO?

(0; >

Youth Meetings Arranged 
in Pittsburgh District

Read this Important 
Announcement

I Comrades, whenever you send any 
! money to the National Lithuanian 
, Youth Committee for any. purpose 
■whatsoever, make your me ley orders 
1 and checks payable to Amelia Yes- 
kevich. Send them to the National

I Youth Committee at 46 Ten Eyck 
Street, Brooklyn, N. Y. When the 

;checks are written in other names 
,j or iri the name of the Committee, we 

have great difficulty in cashing 
them. Amelia Yeskevich, Treas.

Pittsburgh, Pa.—Starting with 
September First, a number of 
youth meetings are being plan
ned in various sections of the 
Pittsburgh vicinity. , The first 

will be on Spt. First, the Pitts- 
. burgh LDS Youth Branch meet

ing at the Lithuanian Workers’ 
Hall, at 1335 Medley Street, 
North Side.

September 2, 3 Washington, Pa. 
September 4 Four Nationalities 

, Picnic at Carnegie.
September 5 FAC (Dailės Rate

lis) Lith. Workers’ Hall, 1335 
Medely Str. ;

September 6 East Pittsburgh, 
Wilmerding, Braddock & Home
stead.

September 7 New Kensington, Pa. 
Lithuanian Hall.

September 8 Courtney and Vici
nity. - ■ •/

September 10 District Youth Con
ference, 1335 Medely Street, N.

S. Pittsburgh. Send all com- 
a munications to Johnnie Orman, 

1335 Medely Street, N. S. Pitts- 
,-burgh; Pa. or phone Fairfax 
551?; ...

Johnnie Orman will be at the 
abovė mentioned meetings to take 
up matters pertaining to the Na
tional Lithuanian Youth Commit
tee and local organizational pro
blems* He is the NLYC Secret
ary and is in Pittsburgh to take
tip the youth movement there*-*- 

—......—,... ..... ........... .

LAFFS
i BOSS TO APPLICANT: So you 

think you would make a suitable 
valet for me. Well I’m pretty 
much of a wreck. I have a glass 
eye, a cork leg, an artificial arm, 
a wig. and false teeth.

'APPLICANT: That’s all right, boss, 
I’ve worked in the assembly room 
of a big motor concern and I have 
plenty of practice.

j EDDIE K.: My uncle can play the 
; piano by ear.

iZENE B.: That’s nothing, ‘cause my 
j uncle fiddles with his whiskers.

FRANK W.: Give me a definition of 
a worm.

FRANCES G.: It’s a caterpillar that 
has played strip poker.

GUSHING YOUNG THING: It was 
wonderful of you to drop ten 

' thousand feet in a parachute. Do 
tell me your sensation.

BORED AVIATOR: Oh—er—it was 
just a kind of sinking feeling.

Fahu Relief
WANTED: A mari'WKh>>family to 
milk. Apply to L. Bland. *
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VIETINES ŽINIOS
Dilgučiai i

* “Raketieriai Unijose” 
straipsnyj “Klampynės” ponas 
Prūseika išdėstinėja apie vi-

Gasiuno K ir kelių
“Klampynė” (kuri

kitų, tai 
vadinasi 

j “Naująja Gadyne”) negalėtų 
išeiti didesnė už “Laisvės”išeiti didesnė už 

(jaunuolių skyrių.
Į Berods Augščiaušios Prieg- 

šokių žulikų graftus, dideles |laudoa .Llet,uvl« Amer>k^ sel- 
algas unijose, priklausančiose’ ™*sZ™3€1,k5] 
Darbo Federacijai. Ir spėjA, 
būk Federacijps bosai ketiną* 
pradėti “kovą”; su 1 

unijose, bebkoyos nevedu, ne§;

,čių ūkis bent, pusiau pablo
gėjęs, lyginant net šu trejė- 
eta metų atgal; o.ir tada 
buvo labai bloga būklė vidu
tinių ir smulkių ūkininkų.

Drg. Petras ketina va
žiuot “Laisvės” piknikan į 
Philadėlphiją šį sekmadienį. 
Daugelis ten galės išgirst iš 
jo naujausių žinių apie Lie-

I kad tokia kita dirbtuvė, yra tik ladelphięčiai turi . būti labai kėlioj, 3 d. rugsęjo (Sept.). Sporte 
Vokietijoj, ’kokia yra šiame 
miestelyje.

’ Su 15 dieną liepos šita kom
panija paėmė pusėtinai paleis- 
tų darbininkų ir pakėlė 15 
nuoš. mokestis. ' Bet už tai

i kompanija darbininkus pradėjo ■ 
rašyti į kompaničną uniją. 1

Koksų išdirbystėje, '
daugiau pataikauja boseliams, įoj kajp 7 vap ryte, nes abu

vis dėlto, kad Mizara ir Ga- 
siūnas “kalti.” Bet neprisipa-

raketieriais, žIsta- ■kjxd PrQseikos pasekėjai 
ten nudegė nagus. Pruseiki-

U1UJVQV. nvrvo iiuvvup, iavo • i •

patys panašiai daro tik' '>-> nl« ^Pratamu, seimas negali 
slėptoje fornUje.” •. i ? tva,'k^’ organizacijos be. kuo- 

*j pų bei Pruseikos.

............................................... ■- •, ■■—

BĖS1g£1M£DAMA NUO 
UGNlfcS, UžMMUšė

nęgalėjoKodėl čia ponas 
atvirai pasakoti, kad:plqšikiš- 
ki Am. . 
šininkai istau..
Unijų pinigijj ’‘samdydami tero
ristus prieš ‘ Reiklesnius bei 
kairesnius unijų narius bei ko- 
vingesnius Vadus?

’10 Toliau ponas klampynietis 
sako: r t ?

Darbo Federacįjįįs vir- 
ista&ko dideles ‘sumas

S.

* 5 • ; ,

Drg, jP. Šolomskas
• Sugrįžo Lietuvos

BROOKLYN
V _ - — i

tras Šolomskas Rugpjūčio
Drg. Pe-

“Tą purvą, graftą it- gengs- 30 d. sugrįžo “Bremen” lai- 
terizmą iš senų reakcinių tini- vu iš Lietuvos. Ten viešėjo 
jų gali prašalint tik patys uni- metus ir 
jų. nariai, jie turi įsidrąsint 
didesniems progresyviškiems 
žygiams. Niekas jiems nepa- •

Drg. P. 
“Laisvės’

kelis menesius. 
Šolomskas .dirbs 
spaustuvėje, kaip

dės, jeigu jie patys sau nepa- pirma, 
dės.” ~~

Ką tas pabkutinis sakinys įr buvo, nors “Klam 
reiškia? Ne’ką kitą, kaip kad 
Prūseika su savo skloka nepa
gelbės,—ir kaipgi tokie prieš 
tokius padėtų kovoti ?

Jis parvažiavo pavienis,

pynės” pletkininkai jį Lie
tuvoj “apvesdino” su viso
kiais “indultais”, primeluo- 

D ą r b in i n kas, pasiskaitęs darni taipgi apie Petro Šo- 
klampyniškų raštų, neturi nu- (Jomsko ten perkamus “nu
siminti. Komunistų Partija mus ^varus ” 
visados Prisirengusi pagelbėti. šoiomskas ketina
ir gelbsti Federacijos nariams, & . _ . _
taip ir kitiems darbininkams parašyt “Laisvėj” įspūdžius 
prieš biurokratus, gengstefius iš Lietuvos. Sako, vis dau- 
ir bosus.

Toliaus “Klampynę” beskai 
tant, pasirodo, kad jeigu ne:

giau valstiečių ūkių išpar
duodama per varžytines; 
daug jų superka:patys lici-

Lant, paBPr’uuv, ]cjhu . .• ■. . • , • ,
būtų Bimbos, Mizaros. Anga- tuotojai-antstoliai (pnsta-
riečio, draugų iš “Vilnies,” vai arba šerifai). Valstie-

nę prie pirmos gesalino stoties su
kite po kairei ir ten piknikas.

X204-207)

WORCESTER, MASS.
Lietuvos Sūnų ir Dukterų Broliška 

.draugija rengia “Labor Day Fest
ival”, Olympia Tark, Shrewsbury. 
Mass., atsibus pirmadienį 4-tą Sept. 
Bus duodama specialiai sutaisyta Va
kariene, bus įvairi sporto ir dainų 
programa. Pradžia 12-tą vai. dieną. 
Kviečia visus RENGĖJAI.

(204-207)

CHESTER, PA.
ALDLD 30 kuopos susirinkimas at

sibus pirmadienį, 4 d. rugseėjo, 8 vai. 
vakare, Lietuvių Kliube, 339 E. 4th 
St. Draugai visi dalyvaukite šiame 
susirinkime, nes turėsime daug svar
bių reikalų aptarimui. Nepamirš
kite atsivesti naujų narių.

Sekr. P. Kašarauskas.
(204-207)

atqarb-fiq kad mps in ncužka- g*lės dalyvauti visi; programa se^ atsargus, Kad mes jų neuzKa -virvės traukimas, maišuose
riautume. P ‘ ‘
tis philadelphiečiai, kad 
silaikius 
busai ir 
rugsėjo 
piknike, 

Kurie 
kus važiuoti į “Laisvės” pik- 

Lune 'nį^^ būkite visi paskirtoj vie- 
..... , . . ; toj kaip 7 vai. ryte, nes abu

tai • dirba po penkias dienas į įjUsaį j§eįs kaip 7 vai. ryte. O 
savaitę.. Plieno, išdirbystėje kurįe nOrite būti tokioj 
dilba visai mažai. _ Ir dabar !gražioj kompanijoj, tai būtinai 
jau, sakoma, kad vėl atleidžia ’įsigykite tikietus: kitaip netu

rėsite tos progos būti ‘‘Lais- 
vės’? piknike.

Bušai iseis nuo ;726 W,. Bal- I -f , ’ ■
’timore’St. Jad visi susirinkit) 
į. Dailės Kliubą.

Tas Pats 
j : __

Daug turį darbuo- j bėgimas, Sūrių ir vištų j dėlių lait- 
phiečiai, kad at-' dymas ir tt.

prieš mus. Pilni du 
kelios mašinos bus
3 dieną “Laisvės”

Vytauto Darže.
turite įsigiję tikietu-

Laisvės” pik-

Šj pikniką rengiži Tarptautinio 
Darbitiinkų Apsigynimas, kuris gina 
politinius kalinius—ginančius darbi
ninkų fdikalūs. -Todėl visų lietuvių 
turi būt pareiga rertiti jį kiek ga
lint. Nuvažiavimas—veltui, pastan
gomis pašarvotojo S. Damico iš 
River St.

(205-207)

SHENANDOAH, PA.
Nedėlioję ir panedėlyje, 3 ir 4 

rugpjūčio, ALDLD 17 kuopa ir Ly
ros Choras rengia pikniką, kurio vie
ta Laudeman Grove Park. Gera pro
grama ir gera orkestrą šokiams. 
KELRODIS: Iš Shenandoah važiuo-----
kite Main St. (Route 142) nauju I * 

-keliu į Ringtown, nuvažiavę į pakai- 1 
l r !

----------------------j------------------------------------U-------J-------- T------------------------------------------

dd.

darbininkus vieton imti dau
giau. • s >! u ...» ,

v ; ; /šitame susirinkime paaiškėjo, 
kad darbinįnkai, kurię gaudavo 
kokią, pašęfpą ife> valstijos,' tai 
kuomėt -'pradėjo, djirpti pas Car- 

panijį išskaito dalį .pinigų ' už 
tą pasęlpą; Pasirodo, kad ;dari 
bininkąi kaip pirmiau badavo,, 
taip badauja ir dirbdami; i į ■

Čiopas yra krautuvė debbe- 
drbių šelpimo. 1 Į ją suvežą _ - - ‘ - - . ' Ai / - J. ‘ -

NĖW JERSEY. — Mabel
Weiilcriute .įššoko iš degančio 
namo kampe York ir Barrow
Sts. ir užsimušė. Jos tėvas ir 5 . . 5 .
keturi broliai pavojingai apdę- ūegie .'Steel kompaniją,;tąi .kom 
ginti.'

Uždarė Tris Bankus
BRIDGEPORT, Conn. —

Valstija uždarė tris bankus daiktus iri'iš “ręd crosš’Lirjkh 
—Commercial Bank, West - -7 7--7
Side Bank ir American krautuvės Cw<«ie St«l Kort. 

. . .. . . panija sau pelnus kraujaši.
Bank, šiuose trijuose ban- šioje' apielinkėjė* ( 
kuose buvo $13,000,000 depo- Keesport) dabar atidaryta raš- 
zitų. ■ tinęs: vardu Amai gamated

1 Association Unijos. Į šią uni
ją rašoma darbininkai. Kas iš 
to bus toliaus, tai ateitis pa- 

j rodys. Tačiaus darbininkai tu
rėtų jau pradėti susiprasti ir 
nesiduoti save taip išnaudoti 
kaip

Tačiaus ir iš šios 
krautuvės Carnegie Steel Kom
panija sau pelnus kraujaši. 

, Šioje' apielinkėjė (apie Mc-

Clairton, Pa
Iš Plieno Darbininkų Bruz

dėjimo-
Rugpjūčio 22 dieną čia buvo ; 

didelis plieno darbininkų masi-! 
nis susirinkimas. Buvo keli į 
geri kalbėtojai ir ragino darbi- ; 
ninkus rašytis prie unijos. ' |

Šiame miestelyje randasi pa
garsėjusio Carnegie Steel Kom
panijos dirbtuvė, taip pat čia 
yra ir kokso (anglies) išdir- 
bystč.. Čia ne tik koksai išdir
bama, bet ir kitokios medžiagos 
dirbama iš anglies. Sakoma,

čia yra išnaudojama.
Veisiejiškis

BALTIMORE, MD
100 Žmonių Bus “Laisves” 

Piknike iš Baltimores
Tai dar pirmu kartu balti- 

moriečiai pasirodys, ką jie ga
li. O reikia pasakyti, kad jie 
labai daug gali. Tame phi-

r-r*’

MONTELLO, MASSMONTELLO, MASS

Didžiausias Pasilinksminimo

IŠVAŽIAVIMAS

TAI JVYKS SUBATOJE, NEDELIOJE IR PANEDELYJE

Rugsėjo-September 2, 3 ir 4,1933

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

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

Muzikališka programa prasidės 5:30 vai. vakare. Dainuos dešimts dtofų iš New England—Vidur 
nakt šokiai prasidės 12:05 vakare iki 4:tt0 iŠ ryto.

PIRMADIENĮ, RUGSĖJO Karnivalo Sportai—Šokiai Nito 6W0 vai. iki 41:00 Vai. vakare.

< i

UETUV1U TAUT. PARKE, KESWICK RD. MONTELLO, MASS.
V • • • 1 \V • • •?•'-•! T .. •• : ............ • :

PROGRAMOJ®: DALYVAUJA SEKAMOS DAILĖS SPĖKOS:

NEDĖ^IOJypRUGSĖJO 3-ČIĄ. Piknikas prasidės fe vai. dieną.

Sporto programa—2trą vai. po piet... Volley Ball žais—Worcesteris prieš Stoughtoną 
Norwoddas prieš Mohtello. Gardner prieš Worcesterio laimėtojus. Basket Ball žais— 
Worcesteris pHeš Norwood. Ristynėse dalyvaus—Tony Kižys, jo ojponerttas bus iš 
Worcesterio. Kituose spartose publika yra kviečiama dklyvaut. Brangios dovanos bus 
duodamos laimėtojams. , /

{ 1 WILKES-BARRE, PA. -
• / , • ’ -II

Ruošiama Smągūš Bįknikaš
i Dieną j Rugsėjo

• ? t v r, i ' '< (i- •

Didelį tarptautinį pikniką 
ruošia,! 3 dieną;rugsėjo, Valley 
View Parke, jlhkerman, Pa., 
International Workers Order 
4—Tarptautinė Darbininkų Pa
šaipūne organizacija.. Rengime 
šio parengimo dalyvauja ir lie
tuvių organizacijos. ;Taip pat 
ir kitataučių organizacijos.

Piknike dalyvaus Aido Cho
ras, dainuos Merginų Oktetas 
po vadovyste d. Valinčiutės. 
Bus ir kalbėtojai įvairiose kal
bose — lietuviškai, lenkiškai, 
itališkai ir angliškai. Taip sa
kant. bus graži programa. Vi
si darbininkai bus patenkinti, 
Aido Choras visuomet daly
vauja parengimuose ir gražiai 
darbininkams padainuoja.

Visi darbininkai turi daly
vauti šiame piknike, čia pa
siklausysime geros programos, 
pabūsime tyrame ore, paklau
sysime kalbėtojų, kurie gerai 
išaiškins dabartinę Amerikos 
ir užsienio kapitalistų šalyse 
darbininkų padėtį. Taip pat 
bus nurodyta į dvi skirtingas 
sistemas—Sovietų Sąjungos ir 
Vokietijos, 
Tuo pačiu 
darbininkų 
Vėsime sau

Draugai 
kaip tai iš 
no, Luzernės, Willkes Barrių, 
Plymouth©, Nanticoko, turėtų 
skaitlingai atsilankyti.

Pikniko bus gera muzika, 
kuri grajys lietuviškus ir an
gliškus šokius. Tokiu būdu tu
rėsime ir smagų, darbininkišką 
pasilinksminimą. Visus kvie
čia komitetas.

S. Pietaris.

kur valdo fašistai, 
sykiu paremsime 

organizaciją ir tu- 
naudą.
ir iš kitų miestų, 
Scrantono, Pittsto-

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

LINDEN, N. J.
į LDSA 129 kuopos susirinkimas 
: įvyks 5 <1. rugsėjo, Rupšio svetainėj,- 
Wood Ave. ir kampas 16 Street. Vi- 
sob hares būtinai dalyvaukite susi- 
rinkime, nes yra labai svarbių daly-j 
kų aptarti. Taip pat yra kviečiami j 
ir ALDLD' 165 kuopos nariai daly
vauti tame! susirinkime, hes bus dis- 
kusuojama kas link susivienijimo 
ALDLD kuopos ir LDSA kuopos. Vi-' 
si nariai įsitėmykite 'ir būtinai da
lyvaukite.

• Kviečia kuopos sekretorė,
Mary.

(206-207)

WILKES BARRE, PA.
Reikąlingas chorvedys, prašome 

greit atsišaukite, del sąlygų tarsi- 
mčs. J. Gruselionis, 79 Richmond 
Ave<, Wilkes Barre, Pa. ’

(205-207)

WATERBURY, CONN.
Subatoje, 2 d. rugsėjo bus linksma 

vakarienė Lietuvių Parke, už Lake- 
I wood ežero, Waterbury, Conn.; pra- 
| džia 8 vai. vakare, įžanga $1.00 ypa- 
tai. Šokiams grajys jaunuolių orkes
trą. Rengiame delei kambarių palai- 
kihio naudos. Draugai, kambarių 
palaikymas reikalauja pinigų ir juos 
tiktai galima sukelti per parengi
mus, taigi visi būkite šioj vakarie
nėj; savo atsilankymu paremsite 
kambarių užlaikymą ir kartu pra
leisite linksmai laiką tirame ore. Bus 
galima ilgai pasilinksminti, nes dvi 
dienos šventė, tai bus galima gerai 
po vakarienei atsilsėti, mat, pane- 
delį Ląbor Day.

( Kviečia Rengimo Komisija.
(205-207)

HAVERHILL, MASS. 
Linksmas Piknikas!

Ant L. U. K. Kliubo kempės, ne-

J^RBICIAUSI PASAULYJ LAIVAI 

u Į 4 BREMEN 
EUROPA 

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

LIETUVĄ

Arba keliaukite I IK K DI I O
Ekspresiniu laivu L 1^4D KZ O
Informacijų klauskite pas vietinius agentus, arba 

NORTH GERMAN LLOYD 
57 BROADWAY - NEW YORK

Phone, EVergreen 8-9130 Ignition Specialist

WOLF AUTO REPAIRS
TRUCKS AND PLEASURE CARS REPAIRED

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

Welding-Straightening-Uj>dy Work-Duco Spraying. 
All Work Guaranteed. Towing Day and Night

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

Mūsų Specializacija yra Moksliškas 
Ištyrimas Akių Pritaikymui Akinių 

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

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

PATARNAUJA 3
' DAKTARAI:

Ofiso

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

valandos: nuo 9 vai. iš lyto iki 9 vai. vakare.
Penktadienį iki 5 valandai vakare.

DRS. SCHONGER & STENGER
394-3^8 Broadway, 331-335 Division Ave., Brooklyn, N. Y.

JUOZAS KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborius

Pennsylvania ir New 
Jersey Valstijose

Užtikrinu, kad mano pa
tarnavimas b'us atatinka- 
miausias ir už prieinamą 
kainą. Nuliūdimo valan- 
doje/prašau kreiptis prie 
manęs sekančiu antrašu:
1439 South 2nd Street, 

PHILADELPHIA, PA.
Telefonai: Bell—Otegon 5136 

Keystdne—Main 1417

k



Šeštas Puslapis

Kratos ir Priekabiai 
prieš Industrinius

Baldų Darbininkus

Ine keli komunistai bei jiems 
pritarianti yra parke žmonės, 
bet jų šimtai.

J. Juška.

(Daugiau Vietos žinių 5 pusi.)

Visi į Forest Parką Šį i Didėja Cigarą Darbi-
Sekmadienį , i. . . . . . . . . . . . . . .

NEW YORK. — Trečiadie
nį penki -detektyvai, atsiųsti 
NRA, įsiveržė į Rakandų Dar

ios bu-

REIKALAVIMAI

MOLLYN’S BARBER SHOP
IR BEAUTY I’ARLQR J

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

447 GRAND ST,
Pries Republic Teatrą

Penktadienis, Rugs. 1, 1933

LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerkonišku Stilium

REIKALINGAS PĄRTNERYS
Reikalingas partnerys prie geso- 

lino stoties biznio—“Gas Filing.”ninku Streikas ?inion?oų įndus,trinSs ......... . ... - — . B.lininy UUUinad tą 818 Broadway; paskui jų statom dvi stotis labai geroje biznio

Rugsėjo 3 d. įvyksta LDS. 
1 kp. ir Bedarbių Tarybos Lie
tuvių kųopo§ linksmas išvažia- 
vima$; Forest Barke. Visi ku
rie tik galėsite, esate kviečia
mi kuo skaitlingiausiai dalyvau
ti ir paremti šias ■ darbininkiš
kas organizacijas. t' Užkandžių 
ir gėrimų bus iki' valiai. Tad 
iš namų vežtis maistą .neapsi
moka. • *• • ■ į > ' ’

• Nuoširdžiai kviečia
Komitetas

Unijų Vienybės Lyga- 
Vadas 40,000 Streikier

Į atėjo savininkas Inter Matra- vietoje Newarko mieste, tat reikia 
•• Tuo laiku bu- Partnerio, ties vienam dvi stotis tin- ĮNEW YORK. — Cigarų ir sų Kompanijos, 

kitų tabako produktų neorga-wo streikierių susirinkimas, 
nizuoti darbininkai užstreika- Detektyvai neleido nei vieham 
vo 800 mežesnių šapų ir še- išeit iš kambario; sakėsi, atė- 
šias dideles dirbyklas. Strei- !ję daryt kratą, ar kas netu- 
kan juos iššaukė Tabako Dar-Iri pavojingų ginklų. Paskui 
bininkų Industrinė Unija. J nukreipė kalbą ant to, kad, 

Streikuoja ir pora tūkstan- girdi, unijos vadai čia jus šil
čių nuo pirmiau organizuotu varė ir po prievarta laiko kaį- 
tabakininkų, kurie priklauso po streikierius. 
prie Amerikos Darbo Federa- bosas turėjo ] 
cijos. ) ». darbininkai ne per keno prie-1 Kreipkitėsšiuo

Federacijos vadai liepė vartą, o patys streikuoja delei j 
jiems grįžti darban ir tuomet didesnės algos ir geresnių są\. 
derėtis su bosais del sąlygų; dygų. Neužteko to. Jie tęsė! 
tuo tarpu vadai darys slaptus; kratą unijos raštinėje ir areš- 
pasitarimus su darbdaviais ir tavo jauną darbininką Jerry 
“padės išdirb.t, sąlygas,” su
lig NRA. Bet federaciniai 
darbininkai dideliame masmi- 
tinge atmetė vadų pasiūlymą; 
pasiryžę laikytis, kol bosai 
tenkins jų reikalavimus.

karnai vesti yra sunku. Aš išmoky
siu dirbti prie to biznio. Įnešimo 
reikalinga $2000.00. Reikalaujant, 
sutinku įdėlius grąžinti. V. Radžiū
nas, 354 Highland Ave., Kearny, N.J.

(205-211))
■ I■

pa-

Daktarai Nežino, Kode!

Tačiauę pats 
pripažint, kad

White, būk jis turįs ar turėjęs 
pavojingą ginklą.

Unijos viršininkai pašaukė 
rakandų darbininkų advokatą 
Krauthamerį. Detektyvai jį 
ištrenkė laukan ir, naujų prie
kabių jieškodami, toliau riau- 
sėsi po unijos raštinę.

Taip yra praktikoje vykdo
ma NRA užtikrinimas, kad vi
sų unijų darbininkai turės ly-

NEW YORK. — Darbo 
Unijų Vienybės Taryba vado
vavo bei vadovauja streikams 
30 iki 40 odarbininkų paskuti
nėmis savaitėmis Didžiajame 
New Yorke, —kaip raportuo
ja šios organizacijos sekreto
rius Andrew Overgard. Tai Atsiranda Mieglige 
sunki kova prieš bosus, NRA i  
agentus, streiklaužius Darbo; BROOKLYN. — Pavieto gias teises akyse to įstatymo. 
Federacijos vadus ir social- j)aktarų Draugijos viršininkai! ______________
fašistus. Bet Darbo Unijų Vie- pareiškia, kad dar nieko neži- j

b.1 i e j m o iš dctrlji— ' . * -. . . y., Aido Choro ir East Newyor-daugiau pasitiKejino it> uar ui-: prježastį ir gydymą. Per pas- , . v. i* v. .
ninku, kurie mato, kaip senų- butinius dvyliką mėnesių nuo , K1CC1Ų ISVaZlUVlIUdSJ A1(i3S 
jų unijų vadai juosx parduoda, ’ 
o tik Lygos unijų vadovybė 
teisingai kovoja už darbininkų 
reikalus.

NRA Blofais Prisidengiant 
Mažina Bed "'riarbiamPašalpą

• ———1 : f
YORK. —h Bedarbių 
komisionieriu^i Fh

. NEW 
šelpimo 
Taylor praneša, kad pašalpos 
laurai jdąl)ąr (infiajjsvafstyiriui 
tik po 500 bedarbii^šeimynų 
reikalavimus per dfehį! O 
naujų reikalavimų pašalpos 
yra po porą tūkstančių kas
dien. Mažindami pašalpos iši 
davimus, ponai vaduojasi blo- 
fu, būk įvedant NRA planą, 
žymiai padaugėję darbai. O 
hesenai gautomis žiniomis iš 
vieno darbininkų gyvenamo 
bloko, pasirodė, jog ten šie- 
niet antra tiek daugiau bedar
bių, nekaip metai atgal.

Terzani Paleistas ant 
Parankos

QUEENS.—Pagaliaus, 
leistas ant parankos 
Terzani, jaunas pažangus dar
bininkas. Jis buvo areštuotas 
pagal fašistų ir policijos suo
kalbį* kaltinamas, būk nušo
vus ‘savo draugą studentą 
Anthony Fięrro. laike kariškių 1 
f&Šisių susirinkimo Astorijoj 
liepos 14 d. Fierro buvo fa
šistų priešas; ir jį nušovė vie
nas fašistas, bet žmogžudį vai-. 
d£ia pabėgdino. i

pa- 
Athos

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pabandykite!

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street, ’ “Laisves” Name 

Brooklyn, N. Y.

. IŠRANDA VOJIMAI
P A S I R A N DAVOJA fornišiuotas 

kambarys vienai ar dviem ypatom, 
horint galima pagaminti ir valgį., 

i antrašu: 881—3rd 
Ave., Brooklyn, N. Y., vienais trepais 
Lviršų. . . . . .

\ (205-207)

RASI RANDAVO J A 5 gmžūs gyve
nimui kambariai su visais paran

kamais ir labai patogi gyvenimui 
vieta. Randa tik $25.00. Kreipki
tės: 976 E. 96th St., Canarsie, N.Y.

(205-207)

Pranešame, kad mūsų kainos yra 
žymiai nupigintos ant visko.

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

Permanent waves nuo 15.00 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.

Laisvė Gaunama ant 
Sekančių Stočių

JONAS STOKES
FOTOGRAFAS

PARDAVIMAI
PARSIDUODA Lunch vagonas, su 
, visais naujais įrengimais ir viskas 
nauja. Parduodu todėl, kad reikia 
atimti jį iš tos vietos, kur dabar 
yra, nes statoma namas. Kaina že
ma, atsišaukite greit. 123-15 South
ern Ave., So. Jamaica, N. Y.

(204-206)

Telephone Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidojo tin

kamai ir už prieinamą kainą 
Parsamdau automobilius vestu

vėm,
kiem
402

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

šiuomi pranešu savo kostume- 
riams, kad perkėliau savo studiją’ 

naujon vieton, 
po numeriu 
512 Marion Št., 
kampas Broad
way, Chauncej^ 
Street stotis 
Brooklyn, N. Y.

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

JONAS STOKES
512 Marion St., kampas Broadway 

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

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

jos mirė 27 žmonės Didžiąją- Nustebino Policija 
me New Yorke. Dabar apsir- į t

girnai mieglige čia irgi daugė
ja.

Vienas dalykas patirta— 
kad mieglige tankiau atsiran- 
da po šilimui, influenza, gri- yorko” kuo“

pų: ALDLD 185 kp., LDSA. 
111 kp; ir LDSA 23 kuopos

Praėjusį sekmadienį, 
jūčio 27 d., įvyko išvažiavimas, 
bendrai surengtas Aido Choro

rugp-:

pu bei slogomis. Daugelis 
specialistų dar laikosi nuomo-

Telefonas: Stagg 2-9105

DR. A. PETRIKĄ
(PETRICK)

DANTŲ GYDYTOJAS 
221 South 4th Street 

i Brooklyn, N. Y.
X-Spindulių Diagnoza 

Gazo Anestetiką
Valandos: nuo 9 ryto 

iki 8 vai. vakare 
Penktadieniais ir šventadieniais 

tik susitarus

Telephone, Evergreen 6-5310

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

k <_• , , . _ .. J-J-A n.u. Jjvon. Zuo nuupus,
n6s, kad mieglige nėra limpa- publikos išvažiavime buvo kele-

■UA-t. . t 7

ma

15% Algos Atima Miesto 
Darbininkams 1

nu-

NĘW YORK. — Miesto val
dyba nutarė nuimt po vieną 
darbo dieną per savaitę vi
siems nuo dienų dirbantiems 
savo darbininkams; sykiu bus 
atimta ir tos dienos uždarbis. 
Taigi vidutiniai -15 nuoš. 
kertama jiems alga.

Kramtydama darbininkams 
ir tarnautojams algas, miesto 
valdžia “taupo” pinigus, kad 
galėtų šimtus milionų dolerių 
per jnetus išmokėt bankie- 
riams, sumas ir nuošimčius. 
Bet apie mažinimą algų augš- 
tiems valdininkams, gaunan
tiems desėtkus tūkstančių, jie 
nei girdėt nenori.

tas šimtų.
Prie kitų gi stalų greta mū

siškio išvažiavimo buvo žydų 
išvažiavimas, žydai turėjo ir 
kalbėtoją. Kada jis pradėjo 
prakalbą sakyti, tai policmanai 
sustabdė, sakydami, kad be 
“flagės” negalima prakalbos sa
kyt. Rengėjai atsinešė ameri
konišką vėliavą ir Vėl pradėjo j" 
prakalbas, bet policmanai ir vėl' 
nedavė kalbėt. Kuomet jiems 
nedavė kalbėt, tai jie pradėjo 
revoliucines dainas dainuot. Po
licmanai, kurių buvo apie de
vyni, nežinodami, kas daryt 
vaikščiojo aplinkui ir kalbėjosi 
tarp savęs, kad keletas komu
nistų daro parke nesmagumą. 
Bet štai tuom tarpu sustoja 
Aido Choras į būrį ir, Žukui 
vadovaujant, užtraukia Inter
nacionalą. Publika suguža, 
apstoja dainuojantį Aido Chorą 
ir pakelia kumščius. Ir taip at
rodė, kad beveik visi Forest 
Parko žmonės komunistai arba 
pritarianti jiems. Tada polic
manai nustebo, matydami tokį 
reginį, pakraipė galvas^ patrau
kė pečiais ir nieko neisakę nuėjo.

Turiu priminti, kad nekurie

MEDIKALIS PATARNAVIMAS 
.... . DIENĄ IR NAKTĮ 

dr: filurin
.(Buvusio asistantų Hamburgo ; universiteto 

klinike).
LIGOS: Odos, kraujo ir lytics-šlapinimosi 
organų. Beskausmis gydymas garankš
čiuotų kraujagyslių. Patarimai Daktarų- 
Specialistų visose ligose.
Valandos: nuo 10 ryto iki 10 vakare 
Nedėliomis: nuo 10 ryto iki 2 po pietų 
113 W. 42nd ST. NEW YORK 

tarpe Broadway ir 6th Avenue

XDAV Pasitarimai ir SkJOO 
I -.egzaminavimas

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant Visokių kapinių; parsaihdo au
tomobilius if kertėtas' vesėlijoms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimams.

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.

Į SKAITYK LAISVE
IR KITIEMS UŽRAŠYK

REMKITE LIETUVIŲ AMERIKOS PILIEČIŲ NAMA
vi Eroj 
VESTU-

TAI TIRŠČIAUSIAI LIETUVIAIS APGYVENTO!
SVETAINĖS BALIAM, KONCERTAM, BANKIETAM

VĖM, MITINGAM IR KITOKIEMS PARENGIMAMS

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

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

,;u i ; . i . t '

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau fimias ir ’chronlikai vynj ir 

moterų lirai kraujo ir odos 
Padarau iityrimui kraujo ir ilapumo

DR. MEER
W. 44th St. Room 302 

New York, N. Y.
Valandoa Priėmimo:

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

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

Vyry ir Motery 
Ligos Gydomos 

šiandien ateiki-
V te delei savo svei- 
| katos ištyrimo, o 
■ jums bus išaiškin- 

ĮN ta, kaip jūs fiziši- 
kai stovite.

I - Odos NuŠašėji- 
/ mai, Nervų Ligos, 
/ Abel nas Silpnu

mas, Skilvio Žar
nų ir Mėšlažar- 
nės Ligos, Nervų 

įdegimas «bei Reumatiški Nesveiku
mai.

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

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

Prieinama Kaina
< Sąlygos pagal jūsų išgalę 

Ištarimas ir Patarimas Veltui 

KALBAM LIETUVIŠKAI

Sergančių 
Chroniškos
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DR. ZINS
110 East 16 ST. N. Y.
Tarp 4th Avė. ir Irving Place 

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

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

MJOŲOOt OO OO MJtl 
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NOTARY 
PUBLIC

TEL. STAGG^ 
2-5043

INC
Tai kad Pavėžino Merginą!

BROOKLYN. — Trečiadie- 
nio vakare vienas automobilis
tas sustojo būk tai pasiklausti 
kelio prie num., 17 Box St., 
kur ant laiptų sėdėjo Theresa 
Kahleriutė, 17 metų amžiaus. . 

.Toliau jis ją perkalbėjo sėsti i
Terzani buvo išlaikytas 47 i automobilį; pavėžinsiu., sako, Aido Choro nariai būvo tokios 

dienas kalėjime iki paleidimo 
po paranka. Jo bylą veda 
Tarptautinis Darbininkų Apsi
gynimas.;- f-' •

KALTINAMA UŽ JUODRAN- 
KISKĄ LAIŠKĄ

RašytojoBROOKLYN.
H. Moserio buvusi tarnai
tė Anna Kuchta areštuota už 
tai, būk ji parašė jam laišku
tį, reikalaudama $30,000; o 
jėfgU reikalavimo neišpildysi, 
"tai atsimink Lindberghą.” Ji 
dabąr laikoma teismui po 
$25,000 parankos. Mergina 
šakotoj nekalta. <. '. \

V**' i ’ * ‘ • P i ' i J

sudegė Bravoras
BROOKLYN. — Gaisras fa- 

ktinai panaikino 'Hittieman 
Goldenrod • 
Meserole ir

bravorą f kampe 
Waterbury Sts.

i i t

ir vėl čia tave atvešiu. Bet nuomonės, kad nedainuot, bet 
kada mergina įsėdo, jis važia-1 peliniams draugams, reikalau- 
vo vis toįyn, į Maspethą, iki jant sutiko. . Ir, žinoma, labai 
Kalvarijos kapinių ir , toliau.! gerai padarė, nes buvo .reika- 
Mergina rėkė sustot, bet jis ias parodyt policmanams, kad 
nepaisę. Kuomet ties kapi-1 
nėmis sugedo jam “tajeris,” ir 
jis išlipo pasitaisyt, mergina ■ 
iššoko laukan, o jis jai gele- 
žia smogė į galvą. Taip ir 
paliko primuštą ant vietos, At
sipeikėjus mergina atėjo į vais
tinę. , Dabar policija jieško to 
niekšp. ■

LICENSES I
BEER—WINE I

SVETAINĖS BALIAM, KONCERTAM, BANKIETAM, VESTU- 
Paskubėkite Užsiregistruoti Dienas Savo Pramogom

Lietuvių Amerikos Piliečių Kliubas nuoširdžiai • kviečia visus 
Brooklyno lietuvius—kliubus, draugijas, kuopas ir pavienius-^— 
kiekvienos pramogos reikalu kreiptis į Kliubp Namą. Niekur kir t 
tur jūsų pąrengimai nebus taip pasekmingi, kaip čia. Kliubo Na- , 
mas yra įsteigtas visų Bropklyno lietuvių naudai ir todėl visi 
esate kviečiami jį remti, juomi naudotis.’ • ' ' ’ ’ (

į: ; KLIUBO MANAG ER: S. MASSULIS
80 Union Avenue, Brooklyn, N. Y.

MATHEW P. BALLAS 
(BIELAUSKAS) 
GRA BOKSUS

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

J MUSU (STAIGA ATLIEKA-SEKANČIUS 'DARBUS: 
k MIRUSIUS PARVEŽAM IŠ VISUJjALIU, IR IŠ ČIA 
. PASIUNČ1AM (. KUR KAM REIKIA. ** TURIM PRIVATIŠKĄ

PIRMĄJAl PAGALBAI AMBULANS1NĮ AUTOMOBILIU,
© KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI ( LIGONINĘ IR
J* ■ Parvežti, turim moterį mirusioms moterimsi 

PRIŽIŪRĖTI. DUODAM' GRAZJA, V]ET>\ SAVO
1 MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

. VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS Į MUS, O MES 
KUOGER1AUSIAI PATARNAUS1M.

MUSŲ, RAŠTINE ATDARA DIENA IR NAKTL MŪSŲ, . 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA. M I

- SALIONO LAISNIS BŪSIĄS 
1,500 DOLERIŲ |

' Kuomet bus panaikinta blai
vybės įstatymas, New Yorko 
valstijoj, reikės mokėt '$1,500 
už “laišnį° metams pardavą- 
nėt<visus alkoholinius .gėrimus, 
sulig nutarimo valstijos seimo 
Albany.’

PRAMOGOS
BROOKLYN, N. Y.

' ■ ‘ . I. ■ ■ ' .. , ’ ' i 1
Lietuvių Amerikos Piliečių Kliubas 

rengia parengimą 14 dieną spalių 
(Octobėr), savo >! name. Prašome 
darbininkiškų Organizacijų nieko ne
rengti t# diepą. • ;

J ' ;J». Massulis.
(206-207)*V . |

Phorie St a g*. 2-9672 
—i------- ■ ; ...........

NOTICE is hereby given that License No.
N Y. B-244 has been issued to thp 

undersigned to sell beer and wine at retail, 
under Section 76 ,of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 131 North 4th St., Kings 
County, New York State.
JOHN JANAUSKAS & JOHN JŪREVICH 
131 North 4th Street, Brooklyn, N. Y.

i Evergreen 7-8738 ' ; ? Evergrėen 7-1643
j ‘ 1 < j ■ u '

Lietuviai Meisteriai-Bųdavotojai
. ALEX & URBAITĖS. | Sih

GENERAL CONTRACTORS
\ i'Čarpęntry, Pointing 

Art Decorating
į Pertaisome senus namus ir būda-
į vojame naujus. Perbūdavo jame fron- 
į tus, sudedame duris ir įdedame šie- 
į tus (screens) į duris, langus ir 
5 porčius Dengiame stogus visokiems
i namams ' * ?J

51 Meserole Street 188 South ard; Street
? Brooklyn,, jN. Y. Brooklyn, N. Y.

į

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

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

arti Grand Street
Telefonas Evergreen 6-3959

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

NEMU0MI3 s | , FLA™"SH 0F,SA8
Į Nuo 10 Iki lt vai. U ryto KampM „rd gt
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