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Elizabetho
Ta maža
kelias die-

Mes turime virš keturių šim
tų kuopų įvairių organizacijų. 
Lai jos visos paseks 
jaunuolių pavyzdį! 
$175 suma susikels į 
nas.
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i/i i ^asau^ln’s jaunuoliij kongrV 
(X' v 5as> kuris įvyks Paryžiuje rug^ 

v. sėjo 22 d., bus didelės istorinės 
ivarbos. Nacionalio Lietuvių 
launuolių Komiteto nutarimas 
pasiųsti delegatą į šitą kongre

są yra sveikintinas žygis. Mū
sų jaunuolių judėjimas susiri
ša su viso pasaulio jaunais ko

votojais prieš imperialistinį ka- 
• rą ir fašizmą.

KRISLAI
Paryžiaus Kongresas. V 
Mūsų Jaunuoliai.
Vėl Revoliucija. / 
Detroito Mokykla.

Rašo KOMUNISTAS

Tiesa, kad laiko yra labau 
,mažai. Reikia sukelti $175 del 
delegato pasiuntimo. Bet, drau- 

/P gai, mūsų revoliucinis judėjimas 
'į taip didelis ir platus, jog šitai 

suma turėtų būti sukelta be dy 
«elio vargo. Mums reikia tik 
pilnai suprasti reikalas ir svar
ba šio darbo. Elizabetho LDS 
jaunuolių kuopa paaukojo vieną 
dolerį pasiuntimui delegato. At
rodo labai maža suma. Bet iš
tikrųjų šis doleris milžiniškos 
reikšmės. Tie jaunuoliai pa- 

>> reiškė, kad jie pilnai pritaria 
Paryžiaus kongresui ir sveikina 
Nacionalį Komitetą už siuntimą 
delegato. Elizabetho jaunuo
liai turėtų būti pavyzdys mums 
visiems, visam mūsų judėjimui.

t*»

PATERSON, N. J.—Rug
sėjo 5 d. Veydmono Dye 
House darbininkai išėjo į 
streiką, reikalaudami vy
ram po 75-80c į valandą, o 
moterim po 50c į valandą. 
Kuomet buvo paskelbta N- 
RA, darbininkam mokėjo 
nuo 35 iki 45c į valandą ir 
darbas buvo varomas su di
džiausia paskuba. Šioj dirb
tuvėj darbininkų dirbo apie 
aštuoni šimtai. Ši Dye 
House yra didžiausia ne tik 
Patersone, bet, veikiausia 
visoj Amerikoj;

Rugsėjo 6 d. dar keturių 
dye housių darbininkai iš
ėjo į streiką ir reikalauja 
tos pat mokesties, ką ir 
Veydmono Dye House. Dye 
housių darbininkai streikuo
ja po vadovybe National 
Textile Workers Unijos. Pa
tersone yra apie 85’muoš. vi
sos Amerikos dye housių. 

ištesi finansiniai prisidėti prie • Tad N. T. W. U. deda pa- 
i stangas, kad ištraukt Pater- 
sono visų dye housių dar
bininkus į streiką. Ištrauki
mas , visų Patersono., dye 
housių darbininkų į streiką 
yra didžiausias smūgis visos 
Amerikos šilko industrijos 
bosams, nes ir kitų miestų 
šilko pramonės bosai nega
li parduot nedažyto šilko. 
Ištraukti į streiką šilko da
žymo darbininkai rašosi 
prie N.T.W.U.

Nors Associted Unija, ku
ri yra prisidėjus prie Ame
rikos Darbo Federacijos, 
kalba ne tik apie generalį, 
bet apie nacionalį šilko pra
monės darbininkų streiką, 
bet nei piršto nepajudino 
delei ištraukimo šilko dažy
mo darbihinkų ant streiko. 
Ir palikimas šilko dažymo 
darbininkų prie darbo fak- 
tinai raiškia laužymą šilko 
pramones darbininkų strei
ko. Nes kitų miestų šilko 
pramonės kompanijos gali 
operuot savo dirbtuves ir be 
galo apsunkint Patersone 

Detroito draugai rašo, kad \laimėt audėjam streiką.
darbininkiškos organizacijos sa- Į 
vo konferencijoj nutarė steigti 
lavinimos mokyklą—suaugusių 1 
ir jaunuolių. Tarimas geras ir

Bet ne vien tik organizacijos 
turėtų įvertinti svarbą pasauli
nio jaunuolių kongreso. Yra 
šimtai draugų, kurie dirba ir

delegato pasiuntimo. Niekas i 
neprašo didelės aukos. Kvode- 
ris, pusdoleris, doleris daug rei
škia! Draugai gali tarpe savęs 
parinkti tam tikslui aukų, sudė
ti po kelis centus ir prisiųsti 
Nacionaliam Lietuvių Jaunuo
lių Komitetui, 46 Ten Eyck St 
Brooklyn, N. Y.
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Kuboje vėl perversmas. Ces
pedes valdžia nušluota. Jinai 
bandė eiti Machado valdžios ke
liu, bandė paslėpti po savo spar
nu Machado valdžios budelius. 
Liaudis sukilo.

Bet ir ši valdžia nežada lai
mės Kubos proletariatui. Jos 
priešakyje stovi liberališki pro
fesoriai, bankieriai, armijos vir
šininkai. Tie nauji ponai mu
šasi į krūtinę ir bažijasi, kad 
jie nieko bendro neturi ne tik 
su komunistais, bet net su so
cialistais. Jie ištikimai apgin
sią Amerikos Wall Stryto inte
resus, kurie kontroliuoja Kubos 
ekonominį gyvenimą.

Ar Kubos liaudis ilgai kentės 
ant savo sprando tuos naujus 
ponus, tai negalima atspėti. Vei- 

1 kiausia jiems irgi prisieis va
žiuoti keliu Machado ir Cespe
des.

turėtų boti pravestas gyveni- i pikietininką peiliu perdūrė 
man. Bet Detroito draugai tu- 7pęr krūtinę. Dalykas buvd

Hudson

nicį* XUA1A IIlUlVyiMcv livlUl 1 i 

gero pamato ir negali duoti tei-l 
giamų rezultatų. —*

Rugsėjo 6 d., veikiausia, 
oso moteris iš ofiso per 

bangelį (lietuvį J. Žiūrą)

Yonkers, N.Y 
upėje rastas įvirtęs automo 
bilius ir jame du lavonai.

negu pernai. Traktorių ga
mybai pašoko nuo/ 28j000 iki 
47,000.” ’ :.

East Hampton, L.I.—Au
tomobilius įbėgo į banką. 
Nelaimėj du žmonės užmuš
ti, d trys sunkiai sužeisti.

rėtų išvengti tų klaidų, kurias' 
esame matę kitdjie kolonijose ry
šyje su lavinimos mokyklomis.

Pirmiausia, reikia gero,- sis- 
temačio, atsargaus prisirengimo 
prie mokyklos.» Reikia suregis
truoti mokyklos lankytojus. 
Klek sykių draugams nurodėme 
prisirengimo svarbą, bet beveik/ 
visos įvykusios jaunuolių ir su-l 
augusių mokyklos parodė, kad) 
draugai nekreipė pakankama/ 
atydos į tą svarbų klausimą. Bul 
vo tokių atsitikimų, kad nuva-l 
žiavęs draugas mokyklą vest tu
ri eiti ir rankioti mokinius, pra
šyti draugus, kad lankytų mo
kyklą. Tokia mokykla neturi

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis
(First Lithuanian

Workers’ Daily)
Išeina Kasdien, Apart

Sekmadienių

PATERSONO DAŽU PRAMONES DARBI
NINKAI PADUODA RANKĄ AUDĖJAMS 

IR EINA I STREIKĄ PRIEŠ BOSUS

šiaip: Darbininkai pikieta- 
vo dirbtuvę ir apie 15 pikie- 
tininkų įėjo į ofisą, kad su
stabdytų dirbtuvę. Kiti pa
siliko už durų. Ir kuomet 
komisija argumentavo su 
bosu, tai per langelį ir per
dūrė peiliu virš minimą dar-

Detroito mokykla prasidėsian
ti spalių 15 d. Vadinasi, laiko 
yra gražaus. Be jokio vilkini
mo ir atidėliojimo draugai turi 
rengtis—rinkti finansus mokyT 
klost užlaikymui ir registruoti 
studentus, parenkant tuos jau
nuolius,-, kurie ištikrųjų nori la
vintis klasinio žinojimo. i 

bininką. Bet šis darbinin
kas nieko nesakė kitiems 
darbininkams, veikiausiai 
manydamas, kad nepavojin
gai sužeidė. Bet kuomet 
paėjo porą blokų toliau, pra
dėjo jaust slobnumą ir pa
sakė kitiems darbininkams. 
Tuomet buvo paimtas į li- 
gonbutį. Darbininkai, suži
noję, bėgo “atsiskaityt” su 
bosu, bet jau rado pašauktą 
policiją, ir darbininkai nieko 
nedarė. O policija pasakė 
išpirkt varantą, “tai tuomet 
areštuosime, o dabar mes 
nieko negalime daryti.”

Matai, kuomet iš ofiso 
perdūrė darbininką, tai poli
cija “nieko negali daryt be 
varanto,” Bet tegul darbi
ninkas taip padarys su bo
su, tai varanto nereikėtų, 
bet būtų paimtas kaipo 
žmogžudys. Tai tokias tei
ses turi darbininkai Ameri
koj.

Streikieris.

SOVIETŲ PRAMONĖS PAKlLfflOdR, 
JAVŲ NUĖMIMO DIDELIS PROGRESAS

e yra

“New York Times” kores
pondentas Duranty iš Mas
kvos rašo sekamai:

“Geriausias atsakymas iš
pūstoms pasakoms, būk šie- 
m
‘toks alkis, koks buvo 1921 
metais’,, yra nuolatinis So
vietų industrinės gamybos 
augimas paskutiniais mėne
siais.

“Kuomet sunkioji pramo
nė visuomet sezoniniai su
mažėdavo per javų nuo lau
kų nuėmimo mėnesius, nuo 
birželio iki rugpjūčio, šie
met gamyba kilo augštyn. 
Skirtumas ypatingai didelis 
tarpe šios vasaros ir perei
tos vasaros, kuomet kolek
tyvizacija buvo susidūrus su 
dideliais sunkumais.

“Šiemet ir kiekybė ir ko
kybėj kaip javų, taip, javų biliųt padaryta - šiemet ’ pęr 

.nuėmimo darbas augštesnis pirmus aštuonis i mėnesius,
40 nuoš. Anglies gamyba 
pernai pradžioje metų buvo 
200,006 tonų į dieną, ’bet nu
krito iki 145,0001 tonų rug
pjūčio mėnesį... Bet šie
met pradžioje metų buvo 
padaroma 180,000 tonų į 
dieną, o šiandien gi padaro-

VAISTUOS KAZOKAMS ĮSAKYTA SULAUŽYTI 
MAINIERIŲ STREIKĄ SCRANTONO APIELINKE J

SCRANTON, Pa.—Guber
natorius Pinchot įsakė val
stijos policijai (kazokams) 
sulaužyti streiką Lackawan
na pavjeto lųainierių. “Li
berališkas?; . gubernatorius 
išleido uždraudimą mainie-

riams laikyti susirinkimus 
prie kasyklų, maršuoti nuo 
kasyklos prie kasyklos ir pi- 
kietuoti. Kazokams įsakyta 
šitą Pinchot įsakymą, išpil
dyti. Bet mainieriai yra pa
siryžę kovoti ir laimėti. 1

Atmetė Generalį Streiką 
Prieš Imperialistinį Karą

LONDON.—Anglijos dar
bo unijų kongresas, kontro
liuojamas reakcinių elemen
tų, atmetė rezoliuciją, ku
rioje buvo siūloma skelbti 
generalį streiką, jeigu Ang
lija užpultų kurią nors ša
lį. Vadinasi, linijų kong
resas pasirodė šalininku 
Anglijos imperializmo.

PROTESTUOKITE PRIEŠ JUNGTINIU VALSTIJŲ 
GINKLUOTĄ INTERVENCIJA KUBOJE

Jungtinių Valstijų impe
rialistinis siaubūnas po pre
zidento Roosevelto koman
da turi pakėlęs ranką kirsti 
Kubos revoliuciniam judėji
mui. Sumobilizuotos milži
niškos kalinės spėkos su- 
kriušinimui Kubos darbinin
kų judėjimo, kuris savo ma
siniu pdbūdžiu ir kovingu
mu jau nuvertė dvi buržua
zines valdžias ir grūmoja 
trečiai.

Komunistų Partija ragi
na ir šaukia Ariierikos dar
bininkų organizacijas ir 

ma net 205,000 Tonų kas
dien !

“Koksų gamyba pernai 
rugpjūčio mėnesį kasdien 
duodavo 21,000 tonų, šiemet 
gi per rugpjūtį kasdien iš
ėjo po 30,000 tonų. Geležies 
rūdos pernai kasdien būda
vo iškasama po 30,000 tonų, 
šiemet gi padaroma 42,000. 
Geležies pernai išeidavo po 
16,000 tonų į dieną, šiemet 
išeina po 21,000 toną. Plie
no pernai buvo padaroma po 
14,000 tonų- į dieną, o šie
met pagaminama po 20,000 
tonų.

“Augščiausias pakilimas 
buvo automobilių ir trakto
rių gamyboje, kuri pasiekė 
augščiausį laipsnį pabaigo
je rugpjūčio mėnesio. Virš 
du sykiu daugiau automo-

Manė, kad Streikieriai, 
tai Pašovė Turistus

HELPER, Utah. — Koks 
žiaurus teroras prieš mai- 
nierius čionai viešpatauja, 
parodo ir tas, kad rugsėjo 6 
d. bosų mušeikos pašovė vy
rą ir moterį, kurie kaipo tu
ristai važiavo keliu šalę ka
syklos. Mušeikos paskaitė 
juos už streikierius bei 
streikierių simpatikus.

draugijas tuojaus siųsti pre
zidentui telegramas protes
to prieš Amerikos interven
ciją. Reikalaukite: “šalin 
rankas nuo Kubos! Ištrau
kite karo laivus iš Kubos!”

Taip pat Komunistų Par
tija ragina siųsti pasveiki
nimus Kubos darbininkams. 
Sveikinimo telegramas rei
kia užadresuoti: Workers 
Center, Havana, Cuba.

Manila, Philippinai.—Su
sikirtime tarpe mūrų ir val
džios policijos žuvo devy
niolika žmonių. Užmušta 
aštuoni iš policistų ir vie- 
rtu0įikąf iŠ 'civilių' žrtiOnių.EXTRA!

Duesseldorf, Vokietija. — 
Kruvinoji Hitlerio valdžia 
nuteisė mirtin devynis ko
munistus. Jiems bus galvoj 
nukapotos.

Havana, Kuba. — Kubos 
Komunistų Partija šaukia 
darbininkus tęsti revoliuciją 
iki pilno laimėjimo.

Naujoji Kubos valdžia nu
tarė sugrąžinti į vietas ofi- 
cierius, kuriuos buvo išviję 
eiliniai kareiviai. Laukiama 
neramumo kareivių tarpe.

Kubos Oriente provincijoj 
darbininkai užgrobė cuk
raus fabrikus, kurie pri
klauso Amerikos Wall 'Stry
to bankieriams.

“Daily Worker” Atida
rys Ofisą Washingtone

Komunistų Partijos orga
nas “Daily Worker” prane
ša, kad spalių mėnesį Wa- 
šhingtoųe, Amerikos sosti
nėj, bus atidarytas dienraš
čio ofisas. Korespondentai 
ir reporteriai tiesiai iš Wa
shington praneš “Daily 
Workeriui” visus įvykius. 
“D. W.” korespondentų šta
bui Washingtone vadovaus 
Marguerite Young, kuri 
rezignavo iš New York 
“World - Telegram” štabo, 
idant darbuotis prie komu
nistų dienraščio.

This Issue is

Composed of

Two Sections

LIETUVIU MAINIERIU KONFERENCIJA IR 
TRYS DIDELI MASINIAI SUSIRINKIMAI

Mainierių Konferencijoj Dalyvaus ir Masiniuose Susirinki
muose Kalbės Drg. A. Bimba ir Vienas Geras Kalbėtojas 
Jaunuolis, iš Brooklyno, Atstovas Lietuvių Jaunuolių Na- 
cionalio Komiteto.

MINERSVILLE, Pa. — 
Šį sekmadienį, rugsėjo 10 d., 
10- vai. ryte yra šaukiama 
plati visos Minersville-She
nandoah apielinkės lietuvių 
mainierių konferencija bei 
pasitarimas. Visi draugai 
ir draugės raginami daly
vauti. Bus apkalbami mai
nierių veikimo ir kovos rei
kalai.

Tą pačią dieną, vakare,
mainierių svetainėj, 3rd ir d., 7:30 vai. vakare, Sweeto 
South Sts., įvyks lietuvių svetainėj, Lloyd ir Main Sts.

ROOSEVELTAS TURI PRIRENGĘS 18
KARINIU LAIVŲ SUTRIUŠKINIMUI 

KUBOS REVOLIUCINIO JUDĖJIMO
WASHINGTON. — Uos

te Quantico, Virginijoj, su
koncentruota aštuoniolika 
karinių laivų ir 1,034 jūri
ninkai del veikimo Kuboje. 
Jie tik laukia įsakymo nuo 
prezidento Roosevelto leistis 
į Kubą ir malšinti revoliuci
ją, jeigu ta revoliucija ban
dytų pakelti ranką prieš 
Wall Stryto interesus.

K. Norkus bus Grąžin
tas į Liet, ir Baudžiamas

Apie amerikiečiams lietu
viams gerai žinomą vijurki- 
nį tautininką poną K. Nor
kų Kauno klerikalų “Ry
tas” praneša:

“Id. št.” rašo, kad Argen
tinos vyriausybė sutikusi 
Lietuvos teismo organams 
sugrąžinti 1926 m. pabėgusį 
iš Lietuvos į Argentiną K. 
Norkų, kuris Kaune laikė 
emigracijos biurą ir čia pri
daręs įvairių malversacijų. 
Tuo reikalu buvo užvesta il
gas susirašinėjimas su Ar
gentinos atitinkamais val
džios organais, kurie paga
liau sutikę Norkų perduoti 
Lietuvai. Norkus Argenti
noje jau suimtas ir arti
miausiu laiku bus sugrąžin
tas Lietuvon.

Kalinių Sukilimą Numalšino, 
Vieną Užmušė, Kitą Sužeidė

MATTEAWAN, N. Y. — 
Valstijos ligoninėj del be
pročių sukilo įnamiai. 
Vienas kalinys tapo nušau
tas, o kitas sunkiai sužeis
tas. Sukilime dalyvavo 
1,200 kalinių. Tik pagelba 
revolverių ir gazinių bom
bų policijai, milicijai ir ka
lėjimo sargams pavyko su- 

i kilėlius numalšinti.

mainierių masinis susirinki
mas.

Girardville, Pa.—Lietuvių 
masinis susirinkimas įvyks 
subatoje, rugsėjo 9 d., 7 vai. 
vakare, Levulio svetainėj, 
2nd St. Visi lietuviai ir lie
tuvės, taip pat jaunuoliai, 
kviečiami dalyvauti.

Shenandoah, Pa.—Lietu
vių masinis susirinkimas 
įvyks pirmadienį, rūgs. 11

Tuo tarpu prezidentas Ro- 
oseveltas pasikvietė atsto
vus Pietinės Amerikos res
publikų ir veidmainingai pa
reiškė, kad Jungtinės Vals
tijos nenori intervencijos į 
Kubą. Be to, į Kubą sku
biai išvažiavo karinio laivy
no galva ponas Swanson, iš
tikimas Wall Stryto agen
tas.

Uždaryti Bankai Gaus

WASHINGTON. — Re- * 
construction Finance Corpo
ration, valdžios finansinė 
organizacija, paaukojo net 
$93,892,523 uždaryti ems 
bankams. Tai auka bankie
riams. Gi smulkūs tų ban
kų depozitoriai negaus nie
ko. Jų pinigai yra žlugę 
tuose uždarytuose bankuo- > 
se.

SVARBUS JAUNO KOMU
NISTO IŠRADIMAS

MAS KVA.—Sovietų Są
jungos Jaunųjų Komunistų 
Lygos organe “Jaunuolių 
Pravdoje” pranešamas svar- < 
bus išradimas, kurį padare ' 
jaunas komunistas draugas 
Jarmočuk. Jis išrado tam 
tikrą elektrinį aparatą del 
varymo traukinio. Sakoma, 
kad pagelba to naujo išra
dimo traukinys galės bėgti 
iki 186 mylių į valandą. O 
kas svarbiausia, kad trauki
nys bėga be jokio drebėjimo 
ir gali kelis sykius'greičiau 
apsilenkti, negu dabartiniai 
traukiniai.

Prie šito išradimo jaunas 
komunistas darbavosi aštuo
nis metus. Sovietų valdžia 
nutarė tuojaus šį išradimą 
išbandyti. Gali reikšti tik
rą revoliuciją geležinkelių • 
sistemoj.

?:<
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Revoliucinė Junta ir Kas Toliau?
Kuomet darbininkų mėsinėtoj as Machado buvo nuvers

tas ir prezidento kėdėn atsisėdo De Cespedes, mes tuo
met sakėme, kad Kuboje revoliucija nužsibaigė,/bet tiktai 
prasidėjo. Mes nurodėme, kad masės vargo prispaustų 
darbininkų ir valstiečių nepasitenkins gražiais žodžiais 
De Cespedes, kuris tikrumoj tęs Machado politiką. Jos 
organizuosis ir kovos, ir kad tos kovos priešakyje vis aiš
kiau' ir ryškiau atsistos vienintele proletariato ir smul
kiųjų valstiečių reikalų gynėja—Kubos Komunistų Par
tija. ; ;

Ir mes neklydome! • ;
Praėjus keliom savaitėm, tie mūsų žodžiai išsipildė. De 

Cespedes tapo nuverstas ir įkurta taip vadinama “Revo
liucinė Junta” (“Revoliucinė Taryba”) iš penkių žmonių, 
kuri laikinai eisianti valdžios pareigas iki būsiąs sušauk
tas Steigiamasis Seimas ir įkurta pastovi valdžia. De 
Cespedes nuvertė sukilę kareiviai ir jūrininkai, remiami 
darbo žmonių. Vyriausis kaltinimas, primestas De Ces
pedes, tai tas, kad jis neišvalė valdžios įstaigų nuo kru
vinojo Machado palaikų ir nepataisė bendros šalyje pa
dėties.

Tik aišku, kad esamose sąlygose Kuboje negalėjo įsi- 
steigt kitokia valdžia, kaip tik revoliucinė, jei ne darbuo
se, tai žodžiuose. Bet ir “Revoliucinės Juntos” patiektoji' 
programa yra revoliucinė tiktai žodžiuose. Jokių radika

• Rugpjūčio 21 dieną Sovie
tų Sąjungoj: buvo iškasta 
208.4 tūkstančių tonų ang
lies. Tai didžiausia! kvota; 
pasiekta anglies pramonėj. 
Iki šiol; iškasdavo po 20(L 
205 tūkstančius tonų į die
ną. ’ ' J ' '

Tolydžio spižo nulieta (tą 
pačią dieną) 20.7 tūkstančių 
tonų, o plieno—20.4 tūkstan
čių tonų. : ; ? :

Reikia atsiminti, kad da? 
bar vasaros; laikas; Sovietų 
pramonės darbininkai gau
na po keturias savaites ato
stogų. Neveizint: to, tiek 
plieno, tiek' spižo,’ tiek -ang
lies pramonėj daromi nauji 
laimėjimai. Tai parodo au
gimą: darbo našumo ir ge
resnį susitvarkymą pramo
nėj: apskritai..

Na, ir akyregyj to, prie
šai šaukia, būk Sovietų Są-

Aną diėn šitam skyriuj I; 
buvo rašytą, ‘kad. Vilniuje,
mirųsis kun* Kr au j alls mo
kėjęs prisitaikyti prie Visų 
Lietuvos liaudies priešų. Da-

DARBININKU SVEIKATA
Rašo 0R. J. J. KAŠKIAUČIUS , . >

371 Lake St, Newark, NJ. : Tel., Humboldt 2-7964
........................ ---------------- ----- i ...-................ 1

Rūkymas ir Gėrimaš. Vėido
Tūštimų Įdegimas. Vidii- mą. Plautis galima argylo

, . rįų Nenialikias.bar gauname kunigų “Ry-
tą” (iš KaunoK kuris apra- Drauge gydytojau, ar 

' -ir T" • « » to 4 ’ I* ' *1 1 • — 1 •

kvėpavimo pleVių. atsparu

lio skiediniu.
“Silver nucleinate (or ar-

;., 6 ozs.” 
Galima pirma išsiplauti no- 
feų tuštumai paprastai suriu

įt’ihį šaukštuką ; druskos į 
ipuskvortę šilto vandens? O 
■paskui įvarvinti jos keletą 
lašų to skiedinio.' i?kiį> i Ja- 
rčma kas diena, net ir po 
kelis kartus, . j p-p
1' Klimato saušuinaš ne-

» i r. . T » 1 r .

daug V ką ! tereiškia. Dau- 
'giau ,reiškia geras maistas, 
saulės; šviesa- ant nuogų 
kūno dalių ; poilsis ir žuvies 
aliejus-^-“Cod liver oil” ar
ba “haliver oil.”

Jums, drauge, visokių bė
dų yra. Vargu, Kad jums 
taip jau senai dingo antdra-

šo Kraujalio laidotuves. Jo-1 kenkia rūkymas ir svaigi- gyrol) 15% solut
• « « a 4 a f • I ' • — • • . *> f • I /'""'I — 1 2 1 X —. 4 .se dalyvavęs Vilniaus kuni-į narni gėrimai .turėjusiam 

gų seminarijos rektorius .sifilį? Ar teisybė, kad kas
kun. Ušila, kuris sakė: ir metai atsikartoja? Kodėl‘vandeniu, ištarpiridš a^M- 
prakalbą. ‘ Pasak “Ryto’’, Į-vieni, daktarai duoda į ran- 
kun.i Ušila pareiškęs,, “kad ;ką vaistus su adata, o kiti 
kųn.Į prof. • Kraųjalįs. .būda- į iš; kaklo išima kraujo j sykį 
mas' lietuvis patriotas mo71« ant metų ? Katras gydy- 
kėjęs gražiai sugyventi ir j mas geresnis ? Kaip ų^si- 
šu-. lenkų- visuomene ir bu-J laikyti, kokios gyduolės* ha- 
voj'ds gerbiamas, .;.”;' Mes. minės geriau vartoti j tan- 
,žinome, kas ta. per /įvisųb 
irnęnė” ir 1 
Kratijalį gerbė !

. t I '• J

kiaū? Molončkite paai-sįkĮm-
\ M '

kad

Vienam savo 
j'Rytas” talpina

kodėl ji kun. ti per “Laisvę
; Ar “sinus trouble” ken-

■ ; |kia plaučiam? Kokis plovi- 
puslapyj 'mas geresnis yra? Ar ;sau-
Viennos 

kontr-revoliuęininko kard.... nvHu-icvvHuęminnu naru, jungos darbininkai masiniai Innitzer atsišaukM <<auku 
hnrloinn l/ri M1 ho h n <? Time . c . . vbadaują, kanibalizmas vieš
pataująs ir t. t. Koki begė
džiai ir neišmanėliai tie 
priešai!

Rusijos baduoliams” (kontr
revoliucininkams ir popams 
bei kunigams), o kitoj vietoj 
talpina sekamą žinią:

las klimatas daug padeda 
tam ? ;

Aš esu moteris apie 40 
metų. Savo antdrapanes

Matysime, kad suėmus šių 
metų derlių, užsėjus naujus, 
daug didesnius plotus žemės |

Itškų pakaitų jinai nežada. Atpenč, jinai paskelbia, kad žiemkenčiais javais—rugiais 
jos politika būsianti “griežtai respektuoti visokias skolas kviečiais visa . Sovietų 
ir atsakomybes,” kurias padarė Machado valdžia nenau- pramonė kur kas smarkiau
dai .Ęubos žmonių. Jinai, beje skelbia prikelsianti “naują 
Kubą”, “atstatysianti tautos ūkį” ir kitus abstrakčius, 
mažos arba jokios reikšmės neturinčius dalykus kiša.

Tuo viskuo “Revoliucinė Junta” nepatenkins darbo 
žmonių reikalų. Norint patenkinti tuos reikalus, reikalin
ga išrišti žemės klausimas taip, kad valstiečiai būtų ap
rūpinti žeme, kad darbininkai būtų aprūpinti darbu; kad 
būtų pagerintas jų būvis, sutrumpintos darbo valandos 
bent iki aštuonių dienai, įvesta socialė apdrauda ir pa
tenkinti kiti reikalavimai, labai svarbūs ir būtini kiekvie
nam darbo žmogui.

Plačiosios darbo žmoųių masės Kuboje pradeda supras
ti, kad nei Cespedes, nei “Revoliucinė Junta” jų reikala
vimų nepatenkins. Todėl tosios masės vis labiau ir la
biau krypsta pusėn komunizmo, kuris nors dar jaunas, 
bet jau spėjo parodyti savo ištikimybę ir sugebėjimą gin
ti jų reikalus.

New .Yorko “Times” korespondentas Havanoje, Mr. J. 
D. Phillips, rašydamas savo laikraščiui rugsėjo 6 dieną, 
teisingai pastebi, kad “Komunistai, vadovaujami Ruben 
Marinez Villena, jauno vado, kuris suorganizavo visuoti
ną streiką, privertusį Mačado pasitraukti iš vietos, toli 
gražu nuo pasitenkinimo” naujaja valdžia. Nuo pat Ma
chado nuvertimo laikų, sako korespondentas, komunistai 
darbuojasi, organizuodami mases tolimesnėm kovom ir 
laimėjimam. Ir todėl:

pakils

Iki šiol gerdkaį1 šlubavo 
Sovietų važiuotų (įtVanspor- 
tas). Bet pastaruoju laiku 
Sovietų vadovaujančios 
akys nukreiptos į tą pramo
nę. Tuoj surasimo, kokius 
naujus laimėjimus šitoj sri- 
tyj SSSR proletariatas at
liks. Šiemet, vadinasi, So
vietų Sąjungoj bus išrištas' 
duonos ir važiuotės klausi-; 
mai.

Permažai Sov. Sąjungoj 
iki šiol buvo vaisių, ypačiai 
pusiau tropiškų kraštų vai
sių: orandžių, grape-fruitų, 

I vynuogių ir kt. SSSR spau
da ir vadovaują organai už-

Komunistinis elementas greitai ^au Kylant Sovieti- 
s tigrėj a, ypačiai pietuose, kur tūkstančiai prastai apmo- piliečių gyvenimo lygma- 
kamų darbininkų šiuo tarpu streikuoja. Pranešimas iš lai, ant jų stalo turi būti už- 
Santa Clara provincijos skelbia, kad Hormiguero cuk- tenkamai visokių lengvesnių 
ralis fabrikas tapo užgrobtas 1,000 darbininkų. Santiago įskaitant pusiau tro- 
mieste komunistai buvo užėmę senatoriaus Gonzales Cla- ‘ piškų kraštų vaisius, 
vėl palocių ir jame įsteigė savo raštinę... Amerikonų i ‘
valdoihbj asfalto kasykloj Matahambre, Pinar del Rio! Lietuvos spaudą praneša, 
provincijoj, 500 darbininkų sustreikavo, reikalaudami di-! Klaipėdoj bušią^južda- 
desnių algų ir geresnių darbo sąlygų.. .. Havanoj šim- rytas superfosfato Jsįdirbi- 
tai smulkių biznių uždaryta delei streikų...”

Šiuos žodžius rašant, Havanoj ruošiama masinė darr 
bininkų ir studentų demonstracija prieš naują valdžią. 
Jai, aišku, vadovauja komunistai. ‘Buržuazinė spauda 
pripažįsta, kad komunizmo pavojus Kuboje šiuo tarpu 
yra labai rimtas. UTaigi greitu laiku galime tikėtis di- 
diešniį ir rjmtesniųklarbo žmonių bruzdėsiu, negu iki šiol. 
Dalis smulkiosios buržuazijos ir studentų dedasi prie ko- 
irtūnistųį sako pranešimai.

Kubo£ revoliucinis darbo žmonių bruzdėjimas deda dL 
dėlių pareigų ir ant mūs, Amerikos darbininkų, šiuo 
tirpu p. Rooseveltas siunčia ten savo eilę karinių laivų. 
Vyksta į Havaną ir karo sekretorius (ministeris) Swan
son. Tolydžio pačioje Kuboje jau kalbama apie tai, kaip 
Sako buržuazinė spauda, “žmonės trokštą Amerikos in
tervencijos.” Daugiau: jau ir bombos atsiranda; Ameri
kos konsulas, girdi, gavęs grąsinančius laiškus... J. V. 
ambasadorius Welles pareiškęs viešai savo nepasitenkini
mą delei nuvertimo De Cespedes valdžios. Mat, Mr. 
Welles buvo tuo žmogum, kuris De Cespedes ten pasodi
no. Jau eina kalbos, būk buvusis Kubos prezidentas Mo
nacal (liberalas) tūip jau “labai nepasitenkinęs” esama 
padėtimi. Sakoma, jis ruošiąs perversmą—veikiausiai $U 
pagelba Amerikos imperialistų. h

’ šiuo metu Lietuvoj įskaito- 
,ma apie 200 žmonių, kurie 
verčiasi valkata varnu. Jų skai
čiui vis didėja.. Ateityj .val
katos bus - sudrausti. Į Val
katavimą palinkušięms;. žmo
nėms tvarkyti ruošiamas įst, 
projektas, kuriuo už ‘valkata
vimą, valkiojimąsi bė darbo 
ir prašymą- išmaldų’bus baū- 
džiania. ; > . 1 ' :
Tąigį, ąr ne gėriąū kardi

nolas Innitzer ir jo sėbrai 
Lietuvoj padarytų, surikda
mi aukų šitiem “valkatom”, 
kūrie, veikiausiai, yra nie
kas kitas, kaip tik bedarbiai 
darbininkai ?

Arba štai žinia iš Dzūki
jos Alytaus:

je jau yra daug bedarbių. Iš
tisos šeimos vaikšto po apylin
kės. miškus, jieškodamos gri- 
bų, tačiau... jie išrinkti. . . ‘

Štai kam kunigai turėtų 
rinkti aukas,-jei jiem ištik- 

ėmė ir tuo klausimų griežtą rujų rūpėtų baduoliai! 
liniją: reikia kuo veikiausiai '• —-r—
tas trūkumas išrišti,- sako 
jie. Reikia užauginti dau-

mo fabrikas; ■ Vadinamas 
“Union fabrik.” Priežastis: 
neturėjimas rinkų, nėra kas. 
sunaudoja prekes — super
fosfatą.; Tarpe 300-400 dar
bininkų ’■ būsią atleista; ią 
darbo. ?. 1 J Į

Mat, kokis skirtumas tar-, 
pe fašistinės Ljetuvoš ir, so-

"‘v. . -.o x 1 m ipanės, tai veikiausiai įvykopamečiau jau 18 metų. Tu-lėsl 
riu vieną kūdikį. Turėjau ! 
operaciją: išėmė man iš- 
inkstų akmenį. Tarpais ma
nę plauna baltosios. Ir, jei 
ko už valgau, tai po krūtine 
diegliai ima taip dideli, kad 
išguliu lovoj savaitę ir dau
giau. Daug turėjau gydy
tojų, bet nėra pagalbos. 
Taip ir gazai vidurius kan
kina. Kraujas silpnas ir 
esu nervubta. Miegas pras
tas; :

Iš nėdatekliaus.negaliu ei
ti pas gydytojus, o antra, 
jau į gyduoles žiūrint, ima 
šiurpuliai, nes per 12 metų 
visokių priragavau. Duo
kite man patarimų, tai bus 
labai ačiū.

Atsakymai
Kiekvienam žmogui per-

Nors dar vasara, bet Alytų- didelis rūkymas ir gėrimas

Laikraščiai rašo, kad 1934 
metais į Maskvą vyksiąs 
dainininkas Kipras Petrau
skas su koncertais.- Su juo i 
vyks ir pianistas Dvarionis, ’
kuris ten lankėsi1 Šiais me
tais ir parvežė Lietuvon la
bai palankių įspūdžių apie 
Sovietų Sąjungą apskritai ir 
sovietinį meną ypatingai,

< - R. Mižara.

kenkia, o sifilį turėjusiam— 
da labiau.

Kas metai atsikartoja— 
kas? Sifilio liga? Ne. Jei 
sifilis pilnai išgydytas, jis 

I nebesikartoja. Tik neretai 
esti taip, kad prisėmė kas 
metai ar dažniau kraujas 
tyrinėti, kol galų gale tyri
mas parodo neigiamai, va
dinas, kad sifilinio nuodo 
nebėra sistemoje. Įsisenėjęs 
sifilis gydoma irgi ilgokai ir 
visaip: leidžiama į gyslas

Streikuoja Molderiai

: BRIDGEPORT,4 Conn.
Išėjo į streiką 150 darbinm- 
įų •(ihol.derįų) tūlos Menjįo 
Molding kompanijos. Jie&’ 
vadovauja,' Plieno, ir MetMp 

cialįstinės Sovietų Sąjun- Darbininkų- jįidustrinė Ūni-

o

gos!
7

*
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Wilkes Barre, Pa.
Pantaplig Pastoriai

Jų Pasakos apie “Badą” 
Sovietų Sąjungoje

Čionais tūli M. svietui pra
dėjo pasakoti, kad Sovietą 
Sąjungoj tikrai yra “badas”. 
Būk jie sužinojo per žmones, 
kurie sugrįžo iš SSSR. Sako, 
kad pas juos buvo atvažiavę 
'koki ten jų kūmai iš Detroi
to, Mich., ii- pasakojo,
jtuii Adomaičiai, gyvenę Det
roite ir porą mėtų 'ątgal, iš
važiavę į Sovietų $|jUngą su 
šeimyna, bet. jie pAbėgę iš ten, 
peš jiems gręsęs badas. Pasa
koja, kad Adomaičių vienas 
sūnus sugrįžęs atgaj. Detroi- 
tan visas apskuręs, o ,f Į tėvai 
įpąsprukę į Lietuvą. Tos šne
kos pasklydo po visą apielin- 
kę; jas čia paskleidė pantap- 
lių pastorius. Daugelis ir kiek 

n susipratusių pradėjo zurzėti; 
nekurie pažino Adomaitį, nes 
jis čia kadaise gyvenęs.

Kadangi ęia gyvena Ado
maitienės brolis, J. Jokubaus- 
kas, tai aš sumaniau pas tą 
žmogų pasiteirauti, ar jis ką 
nepapasakos apie minėtą “in
cidentą.” Šis žmogus nustebo, 
kuomet aš jam pasakiau, ką 
žmonės kalba apie jo gimines. 
Jis sako, kad gavęs laišką 
kiek laiko atgal, tai giminės 
rašo, kad jiems patinka gyven
ti Sovietų Sąjungoj. Rašo, 
kad jie gyvena Charkovo 
mieste; tėvas ir vykesnysis sū
nus dirba traktorių fabrike, o

dėl abelno jūsų organizmo 
silpnumo, kaipo viena sifi
lio pasėkų, mažakraujingu- 
mo ir gal dar,ko.

Kad baltųjų būtų mažiau, 
išsiplaukite kad ir iodo skie
diniu: šaukštukas iodo tink
tūros (“tincture of iodine”) jaunesnysis sūnus eina į mo- 
į kvortą gana šilto vandens.
Plautis galima- kad ir kas kiek mokėti, 
diena. ' • ' •' h i . < .

Jums diegliai vidurius' 
varsto;.; Tai gali būti pa
prastas nemalįmks, bet galį 
turėti ryšių ir su sifiliu. 
Sunku taip, už. akių, ką 
esmingo patarti. Bent ką 
bendrai. Vartokite maistin
gus, bet lengvai permalamus 
valgius: pieniškus, kiauši
nius, po truputį žuvų, švie
žios mėsos, daržovių ir 
vaisių. Tik žiūrėkite, gerai 
visa ką kramtykite, neryki
te rupių daiktų, kokių plu
šų, šiaudų, ašakų, nes tai 
drasko vidurių plėves. Dar
žoves,. kad ir žalias, su- 
kramtykite, syvus nurykite, 
o rupieną palikite ant lėkš
tės, nerykite. Taipgi ne
vartokite labai karštu iri

kyklą ir gauna iš valdžios

Turiu pasakyti, kad žmonės, 
kurie tuos paskalus paskleidė, 
puikiai pasitarnavo .buržuazi
jai. Kodėl gi, nekalba, kad 

'šioj šalyj egzistuoja' badas, o 
visko yra perdaug?

Reikia pasakyti, kad tai 
blogos valios žmonės. Jie ne 
vien tik minėtu klausimu pa
sižymėję, bet ir kitokių su
randa kabliukų, o daugiausiai 
prieš tuos draugus, kurie už
ima svarbesnes vietas organi
zacijose ir daugiausia veikia.

Būtų gerai, jei kas iš Det
roito draugų parašytų, kurie 
pažino Adomaičius.

Wilkesbarriatis.

Norwood, Mass., Žinios
IŠ Drg. Barney Creegan

Prakalbų

labai šaltu daiktu labai sal-1 31 d’ ru^PJūčio’Au^ ivVko laoai saitų aaiKtų, lanai sal. I prakalbos> kurias surengė T. 
dzių ir labai . rūkscių bei DtLietuvių svetainėj. Kal- 
deginančių daiktų. ■ ; bėjo d. Barney Creegan, kuris

Nuo gero maisto ir poil- yra areštuotas uz bedarbių 
šio pagerės ir kraujas. Kad. organizavimą Worcesteryj. 
mažiau būtu rūgimo ir du-'. J?rg- Creegan yra geras

- kalbėtojas ir organizatorius.
Creegan,

» Distrikto ri- 
miltelių: “p recipitated bose su prakalbomis.
chalk,” po trečdalį ar ket-1 Patartina lietuviams darbi- 
virtadalį šaukštuko, vande- • 'pikams skaitlingai lankytis į 
niu nugerdama.

Beje, neminėjau duonos
ir saldžių daiktų. Duona surinkta TDA reikalam $15.30.
geriau iš viso grūdo, bet ir

tam tikri vaistai; leidžiama P° kiekvieno valgymo, dabartiniu laiku d. 
į raumenis kitokie vaistai, Įnikite po truputį kreidos I važinėja Pirmo 5 . 7 .m t* 1 1 i . . .
trinama arba tepliojama da 
kitokie vaistai. Kartais į 
kraują įleidžiama net dru
gio ligos parazitų, kad pa
kiltų ..temperatūra • ir padė
tų greičiau išnaikint sifilio 
nuodus.

į Kuriš gydymas' geriau, . „ - . ,
tinką, 'tai gydytojo prievolę J<ia’ Užtat medaus, rudojo 
spręsti? Naminių gyduolių |CU^raus *r nesieruoto siro-; 
patariu nevartoti. Sifilis' P° . (unsulphured molasses)1 _

d. Creegano prakalbas, nes 
galima daug gerų dalykų iš
girsti ir pasimokinti. Aukų

Padengus išlaidas už svetai
nė I tokios daug vartoti nerei- $5.00. TDA perduota

Komisijos Narys-

ytea perdaug rimta liga, kad 
su ja terliotis kokiomis žo
lėmis. Be gydytojo patari
mo ir tiesiogines priežiūroj, 
privačiai v arba ligoninėj^ 
nieko nedarykite šū sifilio 
liga. Abel n ai imant, reikia 
higijeniškūi gyventi: varto
ti geras; įkaistas, daug šik 
šėtiš, dažnai būt ant saulės,

T"H 1 ■

šitie visi gandai, šitbš kalbos daromos tanų kad dąviįs 
pamato Amerikos hiarinirįkam's užvaldyti Kubą iV suk^u- 
šinti tėnaitinį žmonių veikiihą už geresnę ateitį. ;

Todėl mūšų, Amerikos darbininkų, pareiga, kuoūmiąį- 
siai-ir energiškiąūšiai pasakyti Wasbingtop0piperiališftj 7 ,
lakiejams:':''šaĮiiįi'^ėnkas'nW(>^ųl^^Tėvoliųcyos.į Mes re-*Mažnąi karštai maudytis ir 
Aname ir ręnišime Kubos revoliuęihp dąrbihihkų judėji
mą, vedamą už jų būvio pagerinifhą,' prieš jįpperialist.us 
ir “savus”'kapitalistus! U-; ” < .;? J Į ;; I kaulų tuštimo : įdegimas.

Jungtinių Valstijų darbininkų, pareiga viėriingu ir ga-! Plaučiam nekenkia pąpras- 
Įingu veikimu Užkirsti” kelią ,Kųįj)GS•-darbininkų, nepriete-' tai,' Hors, kaip'ir bet kokią 
liaihs pasmMgtj tos palies, bėšipfeęianęią; reyoliįiciją! ' ‘ sfogąį arba katai'ąš, mažina

galite vartoti dažnai: tai Nutarė Boikotuoti
gera energijai gaminti me- Vokidijos Produktas 
dziaga. {spauskite citrinos : -__; _
sunkos į vandenį, ir tokį Ii- į STOCKHOLM. - Švedi- 
nionadą saldykite medum ar jos parb0 Unijų Federacija, 
siropu ar ruduoju cukrum, kuri turinti 600,000 narių, 
Ir gerkite tokio limonado, nutarg boikotuoti Vokiefi- 

porąvietoj vandens, po 
kvortų kas diena.

Nusižudė Darbininkas
tt. • ,f 1 : '*
.; “Sinus trouble” yra veido

jos produktus, kol tenai 
i randasi fašistų valdžia.

Hammonton, N. J.—Čio- 
Į nai krūmuose rastas lavo- 

BOONTON, N. J.—Nusi-,nas sudegusioj mašinoj tū- 
šovė tūlas William L. Mer- lo Krause, 53 metų senumo. 

Pa- Spėjama, jog jis buvo api- 
Ši- plėštas, sumuštas ir paskui 

sudegintas.

rili, buvęs ugniagesis. 
liktam raščiūkyj sako 
taip užbaigiu viską?’ į

a
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They Are Preparing

on the workers* movement by creating a. basis for an interna-
.!>

NEW YORK, Sept.
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this 
war

-;

an hour the regular troops will 
on’ the way to the front.

1 ~~ ( Continued on page 2)

*

■Win*

■food As before.

; 4 M. Z';
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30-hour week for all youths 
under 18 doing adult work. 
No discrimination in pay 
for young workers.

A Youth Branch for. every 
Adult Branch.
Fight the NRA by demand-^ 
ing better wages.

Daily XV

mil THE PARIS CONGRESS!
The Lift. Youth Movement is Sending a 

Delegate to the World Youth Congress 
Against War and Fascism

In order to save themselves and 
their system from socialism; capital

lists are now preparing a new im
perialist war. Preparation of 

• new war is now seen, by the 
in China.

What is Japan doing over in Chi
na. She is now making the basęs for 

” an attack bn the Soviet Union from 
which United States and Japan will 
attack, while France, Italy, Eng
land, Poland, and Germany1 wilLat-

; tack on lhe other side. i! I
Roosevelts* “New Deal” is to build 

more battleships, gasses and new !
- ways of killing people. . |

32 battleships are to be built un- i 
der the Public Works program, cost- 
ing $238,000,000. -Secretary of the 
Navy, Swanson,' says when these 
32 ships are built we will still be far 
under the treaty strength.

Do we need battleships, while 17 
million of people are now starving i 
to death in -the richest country in the j 

“ ’world? No! These battleships are i
built to protect the profits of Mor-(ers called the youth congress which made a-great ..influence 
gan and other capitalists with our •• - .... ....

. meager wages. ’

The National Lithuanian Youth Committee decided to send 
delegate to the World Youth Congress . against War and 

This congress
a
Fascism which will be held September 22-24 
is calling for a fight against imperialist war which is looming 
before the workers, and against blppdy fascism which is wip
ing out thousands of workers. ' ...

This move is one of the greatest yet undertaken by the ’Na
tional Lithuanian Youth Movement.- The .Congress iš of' great
est importance and is being held "On a united-front basis. From 
all corners of the world, from alK'sorts of organizations, na
tionalities ,and parties, thousands of delegates will participate.

This will be the first youth congress since 1915 when in the 
midst of the World War, Karl Liebknecht and the other lead-

Recent information was given by tional .workers’’youth movement. Now another war faces us 
General Douglas Mac-Arthur, Army with the added danger of fascism r. now another world youth
chief of staff, who threw the bonus 
army out of Washington. He said, 
that 44 United States is better pre- 

- pared fdr war than at any other 
time in its history.”

If war should break out, within 
be

Japan Prepares for War 
in a Big Way

®s*1

-'JHI 
I

Some Results of the 
B’klyn Youth School;

congress is being called to raise a protest and fight against 
j the coining world slaughter/ .... . - - - ~
k Returning from the Congress our youth delegates will be 
able to tour the-country-and report to the workers what
happened. It will be an added incentive to building our 
youth movement; it will give impetus to all the young workers 
and students who are in oūr organizations.-

But we have to act quickly. The delegates will have to 
leave on the 14th and we have to raise $175 for his traveling 
expenses. Will we be able to do This ? Yes, if we take the 
responsibility and raise the money/'. During the campaign for 
the youth summer training schools we were able to raiseT Yir u m 1 A A ' jvuvn uunuuvi uxuuniifc ▼ ▼ y ” w

“ an article about janan>™xnia?M that more than one thousand dollars in a very short time. We can 
tarnraidwTs S „“that coun‘; raise the $175 very easily if each branch gives even aslo.w 

try. “Poison gas” rained from the as cents. - - ..... ■ --
i We urge all youth comrades who .support this great move 
l.to raise as much money as possible.'/ We also urge all the 
.youth organizations to donate as- much as; possible Immedia
tely. If your organization does-meet soon, donate the mo- 

*ney; we are sure that a workers’ youth organization will be 
more than willing to support such an undertaking. If possible, 
call a special meeting arid discuss-this problem.

At the chorus rehearsals the youth should take the initia- 
Itive to bring up this question. Comrades, the National Lith
uanian Youth Committee is issuing a special call. Answer in 
support! ~

WHO WILL BE FIRST? WHICH YOUTH BRANCH OR 
CHORUS WILL SEND IN THEIR DONATION IN SUPPORT 
OF THE FIGHT AGAINST WAR AND FASCISM ? *

i National Lithuanian Youth Committee.

"enemy” airplanes above Tokyo and 
15 million persons got taste of ,■ 

. war-time life, ;
• General Sadao Araki, Minister of 
War declared that the sham raid 
was necessary for the “spiritual 
education of the people.” Accord
ing to him, it is spiritually necessary 
to experience war, thereby giving

- support to it.
This sham raid was used for more 

than-one purpose. First, to prepare 
the population for. war; second to

- show other imperialist nations the 
strength of the navy and air forces; 
Third, for propaganda, in behalf of 
stronger navy and air forces.

The Communist Party and the YC 
. C in Japan are leading the workers 
in their fight against another world 
slaughter and in the fight against 
Japan’s attack on China. We should

- give our support in the U.S. by at
tending-the-Intemational Youth Day 
demonstrations and fighting against 
war. - i -

Many of our young comrades who' 
attended the ’ Brooklyn Summer" : 
Youth Training School have gone- ; 
back to their respective orgahiza-L ‘ 
tions and choruses and have begun , 
to practice what they have learned/ 
Some of these comrades haver-not; ; 
been 
are 
their 
uses 
bers.

Strange as it seems, one of the. 
most active students at the youth 
school .after his return home, writes; 
to the Youth Section about the hard 
time he is'having at home because 
of his attendance at the school. His 
parents are opposed to his being a 
Communist and because he is un
employed refuse to_keejp him if he 
doesn’t find work soon. His food is 
not the same as. that of the rest of 
the family and he is considered crazy 
becausg he tries., to . explain to his 
-family wliat he learned at the school 
and why ’he is a Communist. His 
people w6h’t"li8ten-to him, because 
they are catholics. They tell him 

-to go to the Communists for .work 
and bread. ' , \

How many Y. School students have 
such a. situation to scope with^ 
very few. In fact, most of them 
came to the school not of their/bW 
free will, but because their parents 
urged them to come. While thosė 
students who really learned some 
thing, were the ones who 
hard to pay their initiation 
to plead with their parents 
to come to the school.

The' comrade who wrote 
ter to the youth section 
active in. His organization and tries 
to do all he-can toward making the 
other comrades active. His one hope 
is that his parents will act more le
nient toward him and will try to 
understand his point- of. view.

Why don’t the comrades who at- 
. tended the youth school write in to 
the youth section? “ Let the other 
comrades know- how you are pro
gressing with your work.; Send in 
letters and *they will be published 
in the Youth Section. ' ; *

Come on, comrades, don’t delay 
any longer, we want to hear from 
you.

aętive before, but now tfieyi 11 
trying their utmost to build' •; 
LDS youth branches ariduihor^ 
and are recruiting new mem-;

H. Kaunas.

Roosevelt’s Son Calls for 
Training of 50,000 
War Pilots

į

.---- U—

CAMPS USED TO TAKE JOBS 
FROM FOREST WORKERS

GLACIER NATIONAL PARK, 
Mont.—The government saves a lot 
of money .by using the youth in the 
Reforestation camps to fight fires. 
This puts many., men jOut of work 
who' used to work for 35į cents an 
hour. Many meh are ^getting hurt

fighting thp fires^

Sy? j.A;-

DEMANDS WON FOR IMPROVED 
FOOD

LOS ANGELES, Cal.—The men 
work on the road at hard labor and 
are not given good food to eat. If 
they complain the officers tell them 
they will be dishonorably discharged 
and relief will be cut off from-the 
families. ....

Two strikes were called and - the 
officers used sly tactics to. quiet 
the youth. One day good food was 
served. With^a lot of bull from the 
officers andtbe '.next dhy,; rotten

Al

MANY YOUTH KILLED IN ~ 
ACCIDENTS

LITTLE ROCK. Ark.—One work
er from. Camp ; Slatington was run 
over by a train. Four more youths. ’ 
were injured as a 'trūck, carrying.22 
collided'With a farmer’s wagon. An- 
Other youth had -his ankle“ crushed 
when, pąrt, of “the train he was on 
jerked, -telescoping theį; cars, when 
the coupling brokę%. *A young work- ' 
ėr in the Eagleton camp died from' 
injuries' in a truck accident in the 
forests. ;

-- NEW / YORK, Sept; 4.—Elliot! 
Roosevelt, son of -President RoOse- 

-velt, demands that the government 
train 50,000 air pilots' for .tygeT in 
war, in a copyright article published 
.today in all the nearest papers.

“There are 15,000 pilots * in this 
country and 700 of them .have jbb$” 
he writes, and deciares' that the 
government should - “abolish the/gr- 
ganized labor in the ‘pilot profes
sion,’ pflft all civiliai! pilots on^he 

-officers- reserve list, pay their wągės 
train them -and many inoreį for 

war.”

i.
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SOW YOUTH CELEBRATE INTERN/ 
TIONAL YOUTH DAY IN SUCCESS OF1

•; MOSCOWr USSR.—Sept. 2 Hun-.7---------- ----------- -------------------------
dred'S' of thousands of young wprk- ' 1 ’ 
ers- celebrated Friday afternoon and t j

. nig^t, in Moscow despite a rainstorm. 1- .
M Large groups paraded, singing and ! '

carrying bapners, in the center of
“ ‘ the-city. .1

The marchers assembled around' 
’ Red /Square at six p.m. The parade 
thru the square began at 6:30. Uni
formed detachments of armed fac
tory youth passed in review to music 
supplied by a massed band of four 
hundred pieces. Then followed a pa
rade of thousands of members of 
sports organizations in many colored 

j; athletic suits.
Thereafter, masses of youth from 

; all parts of the cjity marched in.
eight columns, completely filling the 

’* square. It was a solid stream of 
young workers carrying a solid river 
of fed banners with slogans.

#ducts of the factories were held 
ajoft by the marchers.

CELEBRATE SUBWAY CON
STRUCTION 

representing subway 
with youth digging 
was an outstanding

Did Yoh Know That—
ANĖ OF Roosevelt’s- sons will be1 

{"connected in an advisory capa
city, with the new' Ed Wynn radio 
chain. Not that the lad knows any
thing about the industry; he’ll be 
paid for the glamour of his name.

Pro-

$590,000,000 were spent 
preparations this year, 
is spending $328,000,000 
navy.

. Hasson Alį; an -Arabian, rescued 
two boys from drowning last Decem
ber. A dinner was given in his ho
nor and he was. promised, a medal.' 
Instead of the medal immigration 
officials came and ..took him -to the 
immigration Station for deportation. 
A fine reward for bravery.

Snapshots of the World
By KAUNUK

50,285 Affiliations in France to the 
World Youth Congress Against War 

And Fascism
PARIS.—The delegates who have 

already given notice of participation 
in the World Youth Congress repre
sent the affiliation of 50,285 young 
people in France to the Congress 
movement.

20 pfennigs,” says this newspaper., 
“When you put it on, you will hear 
the first few bars, perhaps—buX'7 
suddenly the music turns into an 
anti-fascist speech.” --... .....

Tortured for Going with Jew,.
German Girl Loses Her Mind •"

MUNICH.-—B. Suess,- a young girl 
of Nuremberg, is in an insane asy
lum at Erlangen, perhaps perman* 
ently deranged.

For keeping company with’’a’ Jew, 
she /was seized by storm troopers.,', 
who shaved her head and dragged 
her through streets and cabaret^?; 
with a placard ardurid her which 
read: ' - •

“I have offered myself to a* Jew?’*

Meetings in Africa Protest Frame- 
Up of Nine Scottsboro Boys

NEW YORK.—A. Lagos, Nigeria, 
Women’s League and a mass meet
ing of Scottsboro sympathizers in 
the same African city, have passed 
resolutions of support to the ..Inter
national Labor Defense in its strug-. 
gle to save the lives and win the 
freedom of the Scottsboro boys.

Copies of the resolutions, dated 
July 24 and August 3, have just 
been received by the national office 
of the ILD here.

The Delegation of the Toiling Youth 
of the Soviet Union to the World 

Youth Congress Against War and 
Fascism

*M0SC0W.—The toiling youth of 
the Soviet Union is sending a dele
gation of five to the World Congress 
against War and Fascism, to take 
place in Paris in September.

NRA Cafeteria Does its Part by 
Firing Girl Who Ate Bacon

NEW YORK.—Before NRA, Nellie 
Kapowitz worked as bus girl at 
Silver’s Cafeteria. She earned $1 
a day for 5 hour work, and was not 
charged for the food she ate whole 
on the job.

After NRA, Nellie was given a 
raise of 20 cents a day and she 
worked orily 4 hours daily. Now 
she had to pay for her meals .which 
by order of the management could 
consist of only coffee and rolls.

During NRA she was fired, for 
eating a piece of bacon.

Robert Robinson, a negro,, engin
eer and inventor, was awarded a 
prize for his invention in .the Soviet 
Union. Robinson went to the Soviet 
Union because jif the bars set un 
by the United States government to 
prevent the promotion of the negro.

There are more than 200,000 child
hoboes in the United States;

A float, 
struCtion, 
timbering, 
ture.. Hundreds' of youth in 
ber boots, raincoats and rubber hats, 
carrying tools of-- subway construc
tion, were prominent in the march. 

This emphasized what the Plenum 
of the Moscow Com somob Committee 
reaffirmed two _days previous to 

• Youth Day—the patronage over con
struction of the new subway and the 
pledging of 10,600 youth to work 
on construction there. . , ,

Other sections 'of the parade satir
ized With-caricatures tendencies to
ward bourgeois -frivolity”1 meanwhile 
emphasizing study and sports." 
HONOR UERMA^ CHINESE YCL

Red Square also was- decorated 
with- huge illuminated slogans, op
posite the Tribune, such- as “Ning- 
tenth Anniversary of International 
'Youth Day,” “Hold High the Ban- 
ner -oL Leninist Irilefnationalsim.” 
There were huge pictures of, Lenin 
and Stalih. '
/.The/jslogans on the/bannors... at? 

tochbd hailed Stalih as the leader of 
ings. -There were large signs, in 
Chinese and one in German directly 
opposite the- Tribune ąs „a..special 
honor to these’.two fighting sections 
of the Young Communist. Tntėrna- 
the'CoJnšoihOls-and gave him greet- 
tion. - ~

Six huge searchlights at each end.1 _ . .. _
of Red Square, made an interlacing I an LDS youth branch. Keep up “the 
canopy of twelve beams over the good work, ’Frances I. Dy. -the way, 
.marchers, producing indescribable ef-! did . that • speakers’ class;; comein 
fleets bn' the low rain clouds and . handy “in any way? > • 
Sheets of-rain. The processions last ' One of our up-and-coming speak- 
ed tWo hours. j ers, EDWARD GRICIUNAS make

very,good speech _ at' the Lalsve’s 
picfiic in Phillie. Are you helping 
Frances,'Eddie?" ;

We hear from Baltimore that 
RUTH STANIS and EDDIE KAR- 
KO are busy building a new chorus.! 
and a children’s group. Don’t forget) ~ 
the LDS youth ^branch! At the end Į j 
of the youth drive , you should have ’ 
at least seven members "in your 
youth branch. ' .. ~
' FLORENCE SEMEN hris„ been 
sending in some very good material 
for the youth section in Laisve. .Read 
her “Do You Know. That?—”

We remember once when ZENE 
BECHIS sent in an article on war. 
We just received another from.him— 

, and what a difference! -What a dif
ference! - _ ..V J'. : /Ž

•• Ouf good, bld, ex-president, Heniry 
-Yuska Js whopping ,it Tip at .the Na- 
tirihal Lilh. Youth Com. Nobody 
can say that he isn’t putting his 
shoulder to the wheel. ' Good, work, 
Henry! The.\ other 'j students should 
be proud of you.

We haven’t heard from dr about 
Frank t^itkUb, A. ’Dobinis/' yitb 
Naskauslęąp, ;John Kraucalis and a 
few others. What do ypu'say? Will

•3 "A t'

con- 
and 
fea- 
rub-

Vanguard Youth Branch of 
Eliz. Plans Hike

The Vanguard Youth Branch in 
Elizabeth is planning a hike to 
Washington Rock, Sept. 10, Sunday. 
The. members and visitors will leave 
at 6:30 a.m.’ from 408 Court Street. 
The branch- chose that early Hour 
so that one whole day . can be spent 
hiking- and enjoying the fresh air 
and< beautiful Surroundings.

.All outsiders and students are 
cordially invited. A good time is 
guaranteed to everyone as the mem
bers of the youth branch are very 
sociable and friendly. Bring your 
own grub and dress in your hiking ’ 
clthes, also a quarter for carfare 
and incidentals .

Oxy-acetylene torch flame, hottest; 
known to man, emerges from -a cop
per .tip which does not melt despite 
the fact 4hat the flame is 4000. de
grees above the melting 
copper

point of

F

<3 ’‘A

Semen.

Sixty capitalists... (only one of 
whom occupies an official office), 
control the United.. States govern
ment. ‘ 7 F; Semen.

After Graduation
- The, Brooklyn Youth School now 
finished and the students back 
-in their respective colonies, we won-- 
der what they are doing. The re-- 
ports.arė nieąger, hut from what we 
hear some are? carrying the red. flag- 
with increased enthusiasm and hard

• work. -* • * * ’. *
From Elizabeth, • KA Y AUGULIS 

and JOHNNIE STASŲLIS are pep
ping. up the .LDS Youth Branch and; 
are working hard\to .create a good
sports \progranT to attract outside I 
youth. How about .that ping-pong^ 
table and wall-bulletin, fellows? We 
hope the other comrades are sup
porting’ these two leaders. h ,v

FRANCES GED VILES .from -the; 
Philadelphia Lyros Chorus is put-, 
ting all her energies into building

Soviet Workers Sets New Glider 
Record

KOKTEBEL, Crimea, USSR.—A 
new world gliding record was set 
here recently when a young worker, 

-Judin,, pilioting an airplane-drawn 
glider, covered 2,174.7 miles in 36 
hours and 56 minutes, despite ex
tremely poor weather.

Anti-Nazi Appeal on German Music 
Records

PARIS.—If you buy a music re
cord on the Streets of Bdrlin, the 
charites are you • won’t hear imich 
music when you put it on your pho
nograph, says Paris-Midi, a popular 
Paris afternoon paper. \

“You buy an operatic record for

News From the Pope’s Farm
ROME.— More than 200 pedigreed., 

fowl were killed by a. thunderstorm 
on the Pope’s farm,-according,to..the' 
N. Y. Times, this is. so typical "one 
wonders whether it- is safe any' 
longer to go to church when grains;; 
if even the Pope has no drag at-the 
divine weather factory—

Red Youth Party to ;Build _____ 
Subway; Seeks 10,000 Volunteers/ - 

Including. -Girls i *'
MOSCOW, Aug. 29;—Moscow is to: 

have a new subway^ , and to. jnsitf 
completion of .the ;first sect 
the appointed date,- Nov. 7, 19 
the Communist Youth PartJU.hM 
decided to mobilize ,i0,000 volunteers' 
for the work.- ‘ ’

The purpose of this step is to 
counteract the high; Tab^r.turnover.

OW

“Prosperity around the corner” 
Hoover said that long ago; " 

And people of this wealthy nation 
Die starving row on row.

To the way out led by the Communist 
The workers’ only friend

By means of strong mass pressure 
This depression we will end.

Joe Getts.

CAPITALISTS PREPARING 
FOR WAR ;

... (Continued- from- page
Peace industry will be turned into 

war industry. All Of the approxiuuk 
tely 15,000 factories were given ‘or-* 
ders in peace time" for nearly’’ 4,000 
implements of war. The - čontrąttg 
were drawn in peace time and’ only 
a phone call is necessary now? The 
government knows how much war 
load it can carry, how fast it £gi) 
be 2 turned into war. industry, and 
How fast it could be-produced!

There is even a War Finance (Cor
poration with $500,000,000,000" capi-" 
tai financing the war itself. Where 
did this money come from-—the ait? 
No, this money came from taxation, 
wage cuts, and high prices and who 
were taxed? Morgan.and other ca
pitalists? No, it came from the 
pockets of the poor.

At the sound uf a „gong, Congress 
will pass bills. One of these bills 
is the draft bill, which calls for a 
class of 11,000,000 males between 
the ages of 21 and 3.0- The best 
and the finest youth will go to wdr 
for the interests; of the capitalists 
ruling class. - "

But this great offer goes only to 
the working class youth, who will 
go to hell for $20 a month. The 
capitalist youth will stay home,' 
drink wine, and make love .to girls,- 
while we go to war and fight for; 
their interests. The bosses say,- “I 
am sure that you do not expect a 
lot of intellegent men to go to war, 
do you? Why, then this world willyou write in and let the world know ... „__ ., ...

that you are living ? Give us some \ become brainless.” 
tip-offs on the work you’re doing, 
etc.
1 We invite comrades from the other of all organizations must unite and 

youth schools, to send in the results fight any war made by the Morgans 
of the Marxist-Leninist teachings on —the only way out of this crisis

Now is the time to get organized 
and fight this coming war. Workers

the students

i '* * “A

for the bosses
ZeneBechis.

8 .5..S v. Į, 6
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By JOHNNIE

the last time I was 
same stores are still 
same bankrupt sales 

The same pawn shops

♦ beckoning “Welcome Buddies” sigh 
displayed on the front window. Now 
they have an N-RA blue buzzard

it " 
n

Let us go to the town of Washing
ton, Pa. • -
/ “Little Washington,” is the county 
seat of Washington County.

One change tfhiclv I did notice, 
’/plough, was on the notorious Ge- 

• neral Robinson Street “red light” 
’ district through which I was pass-

PITTSBURGH, Pa.—Things in
this city have hot changed very 
much since 
here. The 
having the 
downtown. . ____ .... ......
still have their assortments of ca
meras, wedding rings, and watches 
marked “Unredeemed.”

- »

b

1* k

^X.X •*»SAr‘

1 
r 
f

l?tVhewbh.nr S in« an APLA >’outh bra',ch- f>>ey <»«** Then will , coma -to the
city. When the American Legion responded ,and how! With a dollar Courtney, Finnleyville secttdK too,
SJ’hXi wfciTiJčnLynVn’ and & half donation to th* NLYC jhepresėntattves. Delegates wilt 
Lnn S and election of two delegates. Also . be elected from other places too.
even the ten year old boys, had a they decided to form a youth branch. I Pittsburgh will.-come through!
beckoning “Welcome Buddies” sign

T*they have ah NBA blue buzzard j n* L. C L I'D L.JI- 
there. I was wondering if General jH U yCuO(n Dftiftu

.Johnson had already worked' out a A-____— •
code for therit too/

Workinthe five jutf-Ten

seat of Washington County. There and after tWo or three weeks ^yow l conditions are' not as bad 
5ate a few industries here besides ~et I ♦k.x . ____,
“ -»ie4.i!nineS*i notes. FOr^šome ,ft is harder, never prOyėd -•

-outly^hg. Sections of the pity, having any elementary mq§ic,’.you!u-'■ 
.. This city has ; a; , mayor which is have to learn the iioįejh fStf&4^^ Aharps ^ 

flats and other 
months tKejy give you'-some loušy^ 
music such a^.-the. •<$
Course/?;;"America.” ..i That /twill just' 
about end the^semester/ 
time you are fusing the instrument; 
you have |p >pay Jpįr, :anything 
gotš/damaged, lost .dr doesn’t Work.

,v*V0ry “simpalhetfc^ to .the workers.
^Recently, 'H^’^as./A ittrikex M

mayor

r-.- *xRecimtty,- 'g^^as/A striker .oj:. 
?7^T1J0 girls ana Axnumber of men at 

the Hazel Afo^jnAj^ąr Company. 
They had been getting 25 cents; ah 
hour for slairfpį^d quit work, 
according to ^ Comrade Anna,

A cornmitįetf. 
to get pernpirafon 
see to It that-W'i 
in town amnW# 
fere. The mayor states that he 
was a hundred percent with them 
and that there would be no scabs

L^iHb^ 'fabtofy- girls. '
The first night of the strike, tear 

gas. bombs ;were thrown and thgre 
was fighting. ' The city police were 

’ ’;n'actiyę. Theų; the ;mayor suddenly 
’ recalled a meeting! of the Strikers and 
> brought a government NRA man 
' Jwith-him. This time the mayor told 
^ them to go back to work. They took 

a vote, ' The unanimous opinions 
Qwqyje^ ?Mo!” ••Then the government 

man spoke.. He: promised them that 
0no. pne Would be fired and they 

would get a 2J cent an hour raiše.
X1 Still .when ą vote was again taken?1 

the workers shouted, “-No!” V - 
Now came the mayor’s turn again.

He! apbkė with' tears in his eyps.
1 out his handkerchief, 

wiped’ hia>eyes and said: /‘Won’t you 
PLEASĘ go back to work. The NR 
A will soon be here and all of 
your interests will be looked after.” 
Each time he was voted down. The 
ranks of the young workers were not 
t<j fee broken. ?

wAA thirf^point it/ should. be of in- 
tqreflj to note that they were not 
suppdrted2by any trade union and; 
wQr^ leading ’'their own strike 100% ^ 
Thera were no outsiders !and no/Com- 
muntst Party members worked there.

rWeil, Monday came.. Monday is 
the Jateful 'day qf niany strikes. 
About half of. the workers returned 
this Monday And the rest, the next 
dayMany of-the girls, who worked 
so hard to wip th# strike, and even 
participated in hand to hand '’con-, 
fftcts with the* bosses when they 
Wanted to chase the pickets away/ 
cried bitterly ąs they went back' 
after losing the strike. They, re
solutely stated that they will Organ
ize better next time and win a high
er wage. They received an increase 
of 2ji cents per hour in pay while 
the then got a 5 Cent raise. But here 
the story ends; there is no organi
zation in The shop and no leader
ship. The workers should get In 
touch With pur comrades for help.

Ing from the beginning. If y^&nT WSSEjS 
Jlftewould inters ftput' ybur* • whole Jiearit

X

J LITHUANIAN YOUTH CONFERENCE

organizing youth into
even the union playerSJ dp^f?^^ the sports and social clubs and activity, 
prices!, . Cultural and educational activity.; Our

;;;MV

They should get in touch With Įįhe 
YCL which is organizing the young 
workers for a i 
their conditions. '

; a

‘L

------ He pulled

all work\besides me!

Youth Meeting J
7.^

Comrade Johhnie Qrjnari wiH 
on Saturday, Sept. 9, at the 
Hąjl, 142 Orr Street, Sohd. He will 
spęak on the problems facing the 
unemployed and forking youth to
day and the workers’ solution -to 
these problems. The meeting will 
begin at 7:30 P.M

Pittsburgh Heeds Conference Call!
Eight Ddegates Elected Already in First Few Days

PITTSBURGH, Pa.—Pittsburgh is . Then came the APLA meeting 
the first to respond to the cąll for N* S* Pittsburgh which elected

in 
a 

young Worker to the Conference and 
•i, - also madb a -two dollar donation,

ence will be held at the ‘ Little Immediately following ,the Fine Art 
Club”—'Lithuanian Workers Club at Circle held its meeting and elected 

'v four^--delegates L
/ Wednesday was the LDSA branch 
meeting and a delegate was elected, 

dock, Wilmerding, East Pittsburgh

organizing districts. The Confer-

1385 Medely Street, N. S. Pitts
burgh, Pa., on Sunday, l^t^iibęr 
10th. <mu a, ucicgavu nas cicvicu.

Johnnie Orman, secretary Of NL Also Johnnie is going to the Brad- 
YC went to Washington to try to dock, Wilmerding, East Pittsburgh 
get the comrades interested in form- section where delegates were to be

1.1 have been asked to write about

Cent Stores - of - Pittsburgh.^'• I have 
. ^ked,^ A'^b^^^-.Teh^.towh

First, you pick out an instrument j for quite a while, and'’ though the 
1-as.’some 

^Gradually, you įe^$). Ttlie 3W?/reaa vabout,-; they/could iih im-

Well, to start out witlv I thipk. • ..J, have been asked to write about 
I’ll tell you the history ‘of learning the- condition^,the . Eive, and Ten
to play an instrument in High
School. ■ : ''..r;;-

•)A

<T>: The- NR A" hasn’t, taken effect as 
’ 1ow 
as ever,- and ywe ’ ’

not” teHing hW ‘v-.._, -----

^^®UM^®&thout 
:belfig^;tdl^aKout^it 4ater;'>*^We' have 
to / take e^erythlV. and

/twice 
iat is

and 
w’times

M^^^^^ave^UK'work 
over-time a Ut. We do not get 
paid a cent extra after six o’clock. 
We can work until nine o’-clock and 
tiO^k-evan xget -a. Xword of Z ih^ikš 
for K------ ” ..
;• '• ■■ ’ “ her. ■

you will never learn to play.
You get into “Senior Band” after 

much drilling at maręhing, .and ..then . 
go to >Jay'f<?r’ foptbaN: grfmebS Į. 
Yes, pay your own fare, buy your 
own eatą. Paid for playing? Neye^l 
The band is asked to play for: Con
certs and big politicians.*-. For ex
ample, we play , on Halloween fof. 
these “big shots,” Yes, --played', in 
the rain, and to make it .worse,;"we 
had to march in it fol’ uncouple of 
hours, get our clothes * soaked and 
ruined and afterwards a Čbld.- The 
Politicians gave $10:00 but” we didn’t 
receive a cent. It .w£nt> for the 
“buying” of uniforms and',' “repair* ! 
ing” of instruments. '■ . V -s ’ e |

If we had more students’: in school ! 
that' were a little -more classpcpns- j 
cious we wouldn’Jj stand for it, but . . 
would make the school pay for the tiorial - Lithuanian Youth Committee, 
fare, eats, and-.-thro^iI^A^K'^S^^^^U1’^.' has ■ lagged*behind- 
extra. Some of us wbuM~ get to-'f lbr a long Ūme. i At this conference, 
gether and play as an orchestra and we shall discjis^ |he various pro- 
earn a few dollars. But that’s been į blems confronting youth and T^in 
stopped! It’s either the pn&n “big our orgafcMtkIhal apparatus.
shots” squawking or othersx^ecause p We”^re organizing youth into:

Sunday;/afternoon, SdJJt.” 10th Į pm 
2. Lithuanian Workers’ Club 

1835 Medely .Street, 
v ? / _• ”N. S;. Pittsburgh, Pa.
I Dear Friends:/ .
L .The Lithuanian Youth' has begun 
: to; Organize in/all parts of the couq- 
fry .-uĮfdęr 'the leadership of the Na-

groups ■ are composed of .the most 
intelligent Lithuanian working class 
youth who hold discussion^ dnd learn 
about various;topics'of the day, -have 
sports leagues^ choruses, and other 
activity.' ;; ■ ;

Alb- youth are invited tp, attend.
After, the; conference, there will 

be a;- •social-—7 IP.M. to which’’all/ 
Lithųąnjah; ybu|h;are invjted. Everyj 

. one weIcome-l* - '
Nat(6md Lith. Youth Com.

YCL Unit Organized

_____ _ __  v__ o Our. activity,; as a progressive ..or-- 
struggle Jto, better ganizaūon had i interested the Pitts- 

..._  _ The; address is: 'burgh Branch' 'of'- the" YGL^ (Young
2203 Center Avenue, Pittsburgh, Pa. į Communist League), and- so the or- 

. ' OkPworkeye who^were Motive in ; ganiąaįmn ^i)t 1 a representative 
theare being fired ttfchtA^d, I.speaker tp brie, of |ur weekly! meet 
left. 'X¥pu must do something, com- Sings. s 1. '
radęs. ;r i It is; wht><meagfef start ot four

>«

......' ....<.'■41.'.

SNAPSHOTS
F.A.G. CHORUS SNAPSHOTS

And so the meeting was held and-, 
it was successful. The Chorus iš 
being reorganized and at the neįfii 
meeting, September 15th, we shaft: 
have the first rehearsal again. T 
sure do hope that we have a piand 
by that time. A <

While we were electing delegates 
to the Ycuth Conference, Little So
phia sneaked up to “Sooey” and 
whispered into his ear. When he 
was nominated as a delegate, he ♦- 
promptly declined. I wonder if So
phia really has that much influence,;- 
or what was’ it?

■ — I..,--... I

We are going to have a youth 
conference and let me tell you every 
one' of us will do oUr part to make 
it a success. We are going to elect’ 
a district committee so that we may 
be able to organize more youth clubs/ 
too.

He also

Out* first meeting was called by 
a representative of the National 
Lithuanian Youth Committee, our 
member, Johnnie Orman. He also ' 
forwarded a little money for re- • 
freshments which we decided to give 
back to the youth committee, mąy- 
be with interest. \

* The youth committee is doing this'* 
work and we should all cooperąjj0 
with ’- it. We should donate some 
money once in a while to it. I heeįtd 
that the Washington, Pa. branch' 
has done its part and so has thb.. 
^Torth Side APLA \ branch. Others 
should follow the suit, too.
. I, t

; The LDSJYouth Branch is holding* 
a farewell social for. Johnnie OrmjJA 
bn Saturday night, 'September 16th J 
All chorus members are invited ,0 . 
attend. Bring your parents too, an^. 
let’s, make it a grandJarewelL Juhqr, 

member-, 
Whatdoyasay ?

OKMNX.

members; that we have hopes of es
tablishing a strong YCL movement, 
which - will cooperate with the ’.LDS 
youth branch and set up a strong 
working class movement in Western 
Pennsylvania an^ the youths in this 
territory. C '

We are building YCL fractions 
in organizations to help them func
tion better. Other comrades should 

or:;

PITTSBURGH GOSSIP
>;■ ANDNEWS

——   -

w* 
If.

Well, they sure are raising a fuss 
as to who the clown is, and why 
he (or she) doesn’t write anymore! ‘ 

One up for Johnnie! Comrade 
Gasiunas piled up plenty of work • 
for Johnnie,' and now Johnnie is\ 
taking it out on us, by making 7 

ne write in the Laisve youth 
That’s fine! Make 'em. • • ’ I >•

Pittsburgh comrades ap-« 
We’re

e 
Aectiori)

Also, t 
predate Johnnie’s presence, 

 

going to gi^e him a grand farewell < 
party on the\16th.

Looks like e’re/gbing to get the * 
piano after al. ,and some of the / 
chorus* members are coming "back 
(Thanks to Johnnie). .../>

Ėd, as a reporter, you’ve t done 
little and no reporting.

Since Elsie got a-job at the D. H. 
(Dutch Henry’s) she doesn’t show 
up at the meetings anymore. Can-’ 
we blame her? ' . n* *” '

Hurry hurry, we .have bw^ till 
the 15th to win second, prize,* • /

A, Winchell.
■ /'• ■ .... . _ iL. - . - 'A 

*■*** * * * •''T*"* 'i » '
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EDITORIAL COMMENTS
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» A Special Call to Alf LDS -YOutiT Branches

’ Comrades, the LDS Youth Drive has not been the success 
it should be. We must all feel personally-responsible to get 
in some new members. We all deserve crjticispi for not put
ting our shoulder to the wheel and pushing Shis įrive with 
all our might. . .. ,r .

♦. ■’ 1

In the face of the capitalist drive to increase the čatfipąign 
to lower the wages and the standard of living for all youths; 
in the face of the retrenchment plans of the capitalist govern
ment to deny the students proper facilities for education and 
sports, we must be increasingly ready to fight bacį. -If our 
youth organizations are weak ; our fight will not be effective ; 
if they are strong, we shall be able to successfully, organize 
the youth to get better conditions, etc. *

Looking at the NRA Without 
Rose-Colored Glasses

By BERTHA FULTON

Our LDS youth branches play an important role in organiz
ing the working class youth to become class conscious—to 
fight against this rotten capitalist system. ,

> . j ■■■.............. - . ............

• - It is criminal that during the ijast two weeks we. have got
ten in only one new LDS youth member. All our energies 
must be concentrated to wipe off that black mark from our 
record. It is our proletarian duty to get in as many young , 
members as we promised in the beginning of the youth drive.' 
Up to date, we have only 61 new members to boast" about and 
one fifth was. brought in by the adult comrades.

We cannot be satisfied with this record. We shotrld once 
and for all pitch in and work our heads off if necessary to 
make this drive a success in the short time left. RAISE THE 
RECRUITMENT TOTAL TO 100! Editor.

Lately we haven’t had any peace; 
it seems that wherever we go, what
ever we do, we see those nasty blue 
eagles plastered all over the place, 
and the loudest ballyhoo about the 
NRA. Whether it be the movie, 
where Roosevelt flashes his famous 
hypocritical smile and condecends to 
address the boys in the reforestation 
camps; or by the radio, where Bed
die Bantor, famous ęomedian makes 
wise-cracks, and Senator So-and-So 

’speaks on the NRA and youth, we 
are always coming in contact with 
the boss’ propaganda. .

We don’t realize just exactly what 
machinery has been set into motion 
to carry mass propaganda for the 
National Industrial Recovery Act. 
Famous writers, movie concerns 
newspaper syndicates have all been 
mobilized to put over, this scheme 

.of;the bosses’ for saving their pro
fits; 7/ . '

■ Maybe it is. a little hard to live 
through it all and retain the slight
est resemblance to a clear and ealm 
head,: but this we must, do- if we 
are to penetrate the very clever 
plan Roosevelt is trying to put over 
oh the working man, woman and 
youth in this country. Let us take 
off the rose-colored glasses and look 
at the NRA with Marxist eyes.

The Parasite Lives at the Expense 
of the Workers

wages. It is not because the capi
talist class likes the workers or feels 
its conscience bothering it but be
cause in a serious attempt to save 
itself, it makes certain small con
cessions to the workers. What we 
must keep in mind is that the NRA 
is a plan to save capitalism at the 
expense of the working class. How 
the burden of the crisis is placed 
on the shoulders of the worker will 
be studied later.

The first objective of the “New 
Deal” is the following:

Trustification: Under the slogan of 
“controlled production” the forma
tion of huge trusts will be speeded 
up. That means the inevitable death 
of the smaller capitalists unless they 
are assimilated into the trusts. The 
trusts will become more powerful 
embracing entire industries, such as 
wool or silk and will wipe out the 

'“small fellow.” . This is done to 
eliminate the competition between 
the trustified industry and the non
trustified industry, in favor of the 
trustified industry. The force of 
the law will now back up the trusts’ 
price-fixing on all commodities. 
That “hopeful” slogan “controlled 
production” will hot work and“ can
not work under capitalism. When 
the smaller fry will be eliminated 
in industry the competition will .be 
placed on a bigger scale—-that of 
one trust against , another. r The an- 
tagonims in capitalist society wilLbe

“Poison Pen” Barrage Against the Soviet Union
a • < — • - . . . ......

At the present time, we see a 
most vicious barrage of lies, “anti- 
soviet propaganda,” being launched 
by the capitalist press against the 
Soviet Union. At a time when the 
collectivized farms of the Soviet 
Union are reaping their biggest 
harvest, the captalist press cries 
^starvatkm in the USSR*’ Aifd at 
a time When the revolutionary'move
ment is rising in every country, they 
make feverous attempts to whip up 
anti-soviet propaganda, in an at
tempt to retard the ever growing 
movement, also to justify the capi
talist way out of the crisis, that is 
by a war, especially against the 
Soviet Union.

Tn\ Germany, where Bloody Hitler 
Is entrusted by the capitalists as a 
last resort to save capitalism, he 
took the lead in this vicious attack. 
He came forward with the slogan, 
to save thė “brothers in distress” 
in the German Soviet republic pn 
the Volga. Doesn’t *it seems rather 
strange that on-one hand, Hitler 
should take such a human interest in 
the “brother Germans” in the So
viet Union, and on the other hand 
murder his own “brothers” in Ger
many. That he should want to help- 
the “starving” Germans in Soviet- 
Union (where, there are none), and 
let the unemployed starve in his 
own country. It all shows that Hit
ler is trying to carry out the bid
dings- of the capitalists, calling for 
capitalist intervention against the 
Soviet Union. ./

These lies were carried on further 
by the pope of Rome, who has been 
the most vicious attacker of the So
viet Union. He allowed his tears“ 
for the starving Russians be made 
public. • Cardinal Innitzer of Vienna 
went still further stating that So
viet Union was back to cannibalism. 
Immediately after we saw all capi
talist press correspondents taking 
up the story.

It cannot be denied that there 
were certain limitations on foods 
last year in the Soviet Union. But, 
while there are certain shortages in 
the USSR, there is no real starva- 
tion, and in the capitalist world 
where there is so much that they 
have to bum food to keep up the 
prices,'millions are starving, facing 
real, hunger.

At this latest campaign, we must

1
carry on a relentless counter-cam^ 
paign exposing the lies and rally the 
masses tor.thfr support of the Soviet 
Unipn. We must point outthat the- 
Soviet Union - is the ' only fatherland’ 
of the working class, point out the,, 
tremendous achievmentS, show that 
there is no unemployment in the 
USSR 1 Z

Recently, Liston M. Oak, editpjt 
of “Soviet Union Today,” in a speech 
in Stamford, pointed out. five points 
that we must bring to the attention 
of the American workers, to show 
them the true facts about the Soviet 
Union. In this way, we shall be able < 
to point out to those who get their 
only information from the prejudiced 
capitalist press, the real existing 
conditions. I shall now list them 
only. In the next article, I shall 
attempt to briefly discuss them.

1) Historical background: (show
ing how czarist Russia was the most 
backward, and in fifteen years rose 
tremendously, , under Socialism.)

2) Comparisons must be relative
and not absolute: (when we make 
comparisons, instead of comparing 
actual production in any commodity; 
at the present time, we must com
pare the increase in production .dur
ing the past few years under,, so
cialism and the. decrease undęr ' ca
pitalism). — -

3) Soviet Union is dynamic (al
ways changing to meet new condi
tions) and not static (as capitalist 
countries that still cling to same 
rule of exploitation and private pro? 
perty). .

4) Cultural revolution: (the con
quering of superstition by science, 
the education of the masses, for ex
ample, in czarist Russia, 70% were 
unable to read or write, and today 
practically everyone is able). .

5) Upward trend: (capitalist pro-' 
duction has ^dropped 50%, while pro
duction ’ 
ward).

We know that the entire capitalist 
AyOrld is in a terrible crisis. Mar
kets arę, glutted; there is overpro
duction; there is underconsumption, 
and, in; order to insure its existence, 
and itsvprofits, Capitalism looks for 
a way out. In . the United States 
capitalism has tried, various methods 
suęh as cutting wages, lengthening 
the hours, .of the worker, etc. In 
other words, every attempt made by 
the capitalist class to insure its 
profits has been at the expense of 
the working class.

When the NRA comes along it 
begins to look as though here the 
government has stepped in to ben
efit the workers’ conditions and

deepened.
The Anti-Trust Law . has been 

brushed aside;, everything will be 
done by the government to en
courage the further trustification of 
industry. Labor costs will be re
duced nationally and drastically in 
order to insure to the capitalists 
the full benefits,of inflation in the 
home and imperialist • powers. -

(The second feature of the....NRA 
will be taken up in the next issue 
of the youth section; The subject 
will be “Inflation.” Be sure to 
study these articles in older to pre
pare yourself to answer any ques
tions young workers or students may 
give you. Send in whatever ques
tions you may have on the NRA.)

in USSR rises steadily, up-

. • c. s.

IO

NOTICE
regular. Snapshots will not, 
due? taį the* special. request

The 
appear 
for a Pittsburgh page. Next week’ll 
contain the' Snapshots arMfoft. Ą

■ ■ ■ j®

German Young Com
munists Carry on Fight 
: BERLIN.—Although Hitler has 

been trying, for six months now, 
to destroy the workingclass move
ment of Germany and especially the 
Communist Party and Young Comm
unist League, the. daily reports of 
the German press show quite clearly 
that thę YCL lives. It is shown by 
the fact that the police and Storm 
Troops confiscate new 
leaflets repeatedly; that 
Presidents of most of. 
states constantly call 
“people” to co-operate in 
the Communists.

; YCL Lives and Works
The YCL of Germany lives and 

works and' one must add> works 
quite well. Naturally, the terror 
hits the League very sharply and 
when our German League lost jn the 
last six-months about 150 Comrades, 
who were murdered in the most 
beastly fashion, when about 5,000 
young comrades were thrown into 
the concentration camps, when some 
hundreds had to flee, these were 
very heavy blows. However, hero-- 
ically,’ energetically, as young Bol
sheviks must, our young Comrades 
go about their work and their duty 
on the front line of the Anti-fascist 
Struggles. .

'■ YCL Leads Strike Struggle
In a whole number o{ factories, 

mostly ‘ under the leadership of 
Young Communists, actions were 
carried; through v from; , the lowest 
forth of protest to the fighting slo- 
gane:of; “Striki” ,

./'.-A. -Hi -s

Communist 
the Police 
the large 
upon the 
supressing

In Dusseldorf, 400 young forced 
labor recruits, among\them a great 
number of Nazis and reformist 
young workers went on strike and 
were victorious. They won: a) bet
ter food, b) better working clothes, 
c) payment of fare to the place of 
work.

In a glass factory in the Ruhr, 
ftO 'workers and’ working girls de
cided to strike aš a protest against 
the low wages, against the trickery 
of the bosses and against the health 
hazards in their trade. At the ap
pointed time all 120 fell into a 
“faint.” Through the strike they 
gained a wage increase of 2 pfening 
per hour.

It is also important to mention 
the fact that the “Young Guard,” 
the organ of the YCL and the 
“Young Bolshevik,” the organ of the 
functionaries of the YCL, is appear 
ing just as in legal times. Yes, the 
YCL lives—and i| will live till vic
tory is ours. ‘-.<4

New LDS Youth Branch 
Formed in Waterbury

Five youths have already enrolled 
here in Waterbury * for the LDS. 
With great enthusiasm, already they 
are planning out their activities. 
' The new branch will. held their 
first meeting, Monday nite, Sept. 
11th, at 8 p.m., 774 Banjc St., Water
bury, Conn.

A sport group is already being 
formed, with basketball as its first 
venture. All interested in sports 
are urged to be present as the acti
vities,/or the season wil be planned.

■■■
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Griežtai Padidintas Audėju Išnaudojimas 
Pagal NRA Planą-Lawrence, Mass.

Iš Ayer Dirbtuves ninkai, kaip mus apgaudinėja. 
į1, T> 14.-1 ii - i Taipgi ir kituose dirbtuvės ’’ Roosevelto mėlynas drasku- , . . x. , a■ skyriuose ta patį daro, 
nas taip įdrąsino Ayer dirbtu-; • i .< Daroininkai
*s bosus, kad jie darbininkus organizuokitės, 
{naudoja dabar daug dau-.siai nelaukite 
liaus, negu kada nors pir- j - - -
Jiaus.

Pirmiaus šito mėlyno dVas- uniją! 
kūno darbininkas dirba, j?rie .liaus, 
vieno katilo, kur. d.ąžomi, ,au-, 
dėklai. Dabar vieh’as d&rbi- , 
kinkas pastatytas, prižiūrėti 6 
katilus., Tuvi dirbti be'jĮokio taip pat išnąudojami.

ls

ir darbininkės, 
kuo greičiau- 
ilgiaus, nes 

j mus dar labiau prispaus ka- 
I pitalistinė sistema. Stokite į 

Neatidėliokite ant 
Laikas jau dabar!
Pacific Dirbtuvės 
dirbtuvės darbininkai 

.....__  ___ J ■ Algos 
atsilsėjimo; neturi, 'laiko * pie- ■ mažos, negauna nei $14 į sa- 
tums. Dirba 10 valandų į’ die- j vaitę. Nors kodekso nustaty- 
ną. Taipgi ant Abett vadina- j ta “minimum” (mažiausia) al- 

^mų mašinų, kurios dažo vii- $14, vienok gauna tiktai 
> po 2! 9-10 dolerių ir mažiau.

Šios

to

/smų mašinų, Kurios . aa 
Ivną, pirmiaus turėdavo 
’ mašinas, dabar turi dirbti ant

3 mašinų ir dar turi prižiūrėti 
4r>ną džiovinimo mašiną, viso 
pasidaro 4 mašinos. Darbmin- 
kas turi labai skubiai dirbti, 
kad kieviena mašina išleistų 
tiek dabar, kiek pirmiaus. gali suspėti visas sutaisyti. Jis 
Jeigu kartais darbas lieka ne- i neturi laiko nei kada prakaitą
pabaigtas, tai boseliai prilė
kę prašo būti ilgiau ir pabaig

ai darbą. Dąrbininkas išdirba 
pusę valandas ir daugiau lai
ko, bet mokesties negauna dau 
giaus. Pasiėmęs algą pasa
kai, kad turėjai gauti daugiau 

4 mokesties, tad gauni atsaky- 
y mą, kad “mums nevalia rašy- 

1 ti knygon daugiau laiko kaip
40 valandų į savaitę.”

Tai matot, brangūs darbi-

sta- 
tai- 
nuo 
ne-

Audėjam ir staklių taisyto
jams darbo duoda daugiau, 
negu pirma. Kiekvienas 
kliu taisytojas dabar turi 
syti 40 staklių; jis bėgioja 
vienų staklių pas kitas ir 

apsišluostyti, nėra kada nei 
prašnekėti; jei audėjas už
klausia, ar jau stakles galima 
leisti, tai jis tik galva linkte- 
rėja.

Klaidą darote, draugai dar
bininkai, kad nesiorganizuoja- 
te į uniją. Nebūkite palaidi!
Amerikos Komunistų Partijos 

Sukaktuvių Paminęjimas
X

Amerikos Komunistų Parti

jos 14-tų metų sukaktuvių pa
minėjimas įvyks 17 d. rugsėjo 
(September), 7:30 vai. vaka
re. Bus puikiausias koncertas, 
taipgi ir gerų kalbėtojų. Kal
bėtojai aiškins, kaip Part, bu
vo suorganizuota ir kokią nau
dą neša darbininkams, kaip 
pasiryžusiai kovoja už darbi
ninkų klasės reikalus. Nežiū
rint, kaip sunkus kelias būtų, 
Komunistų Partija eis savo li
nija ir tęs kovą iki pergalės 
kapitalizmą.

Visi darbininkai ir darbinin
kės, ateikite pasiklausyti. Dai
nuos Liaudies Choras naujas 
darbininkiškas dainas.

Koncerto vieta: Rusų svetai
nėj, 287 h'ving Ave., Lawren
ce, Mass.

Paskutinis Vakarienės 
Pranešimas

Vakarienės komisija gavo 
speciali pranešimą iš Lowell, 
Nashua ir Haverhill, kad iš 
ten draugai rengias atvažiuoti 
su keliais busais ir reikalauja, 
kad kiekvienam miestui būtų 
prirengtas atskiras stalas.

Gerai, draugai, mes tą iš- 
pildysime. Ką Lawrence ma
no apie tai ? Atrodo, kad gal 
ir lawrenciskiams reikės at
skiro stalo.

Dar ne viskas. Nash vės 
draugai irgi rengia vakarienę, 
bet dar nepaskyrė dienos ir 
reikalauja, kad mūsų komisija 
pasirašytų po kontraktu, kad 
lawrenciškiai būtų jų vakarie
nėj. Gerai, draugai, mes su
tinkam, tik atsivežkit kontrak

tą. Mes jau papirkom rašalų 
bonkutę ir ilgą plunksną pasi
rašymui.

L. K. Biuras.

NAUGATUCK, CONN.
' ♦

Literatūros Draugijos ir Darbi
ninkų Susivienijimo Kųopų 

Narių Veikimas
Todvi kuopos čia sugyvena 

draugiškai, sykiu laiko susi
rinkimus ir viską kitką atlieka 
bendrai. Bet kai del narių 
augimo, tai kitas klausimas.

Man pakalbinus vieną įstot 
į LDS kuopą, jis atsakė, kad 
drg. Ynamaitis prižadėjo 
bląnką išpildyti.- Bet jau trys 
mėnesiai praėjo; o aš nema
tau kuopoj to įiaujo nario. 
Tai aiškus paliudijimas, kad 
mes vienaip šnekame, kuomet 
sueiname į krūvą, o kai per- 
siskiriame, kitką manome - ir 
darome.

Mes savo LDS 124-ta kuo- *■ > 
pa bandykime išimti iš to ma
žo narių skaičiaus^. O drą,li
gai, prižadėję blankas išpildy
ti, nueikite ir taip padarykite.

Mes turime gauti mums 
skirta kvota narių, mažiausiai 
13; ir tą padarytume, jeigu tik 
norėtume ir tikrai darbinin
kams aiškintume vertę prisi
rašyti prie Lietuvių Darbinin
kų Susivienijimo čia gyvuo
jančios kuopos.

ALDLD 75 kuopa paaugo 
nariais nuo 7 iki 22. Kodėl ne
galėtų ir LDS kuopa augti?.

Buvo pasidarbuota sukėli

mui kvotos dėtai tarptautinės 
jaunuolių mokyklos, kuri ^įvy
ko Waterbury, Conn. Mūsų 
miesteliui buvo skiriama kvo
ta du doleriai. Nariai nėjo 
pas kitus kolektuoti; patys 
sudėjo po 25 centus. Pirmiau 
buvo skelbta vardai, bet pas
kiau davusių draugų vardai 
nebuvo paskelbta; tai dabar 
paskelbiame: J. J. Ynamaitis 
—25c. ir S. Urbelis 25 centus. 
Tad šių draugų kvoteriai da- 
pildė kvotą.

“Laisvės” skaitytojas ir dar
bininkų judėjimo simpatikas, 
P. Mikelėnas pardavė vieną 
.seriją tikietų “L.” pikniko, 
kuris įvyko rugsėjo 3 d. Penn- 
sylvanijos valstijoj. ALDLD 
narys, “L.” skaitytojas J. Zel- 
skas ir aš pardavėme po vieną 
seriją tikietų; taigi čia par
duota trys serijos.

Mėnesiniame susirinkime 27 
d. rugpjūčio vėl buvo pada
rytas tarimas, kas liečia susi
rinkimų ’ laiką. Prieita prie 
išvados, kad geriausiai susirin
kimą laikyti ketvirtą nedėl- 
dienį kiekvieno mėnesio. Susi
rinkimas bus garsinamas “L.” 
pranešimuose. Tėmykite, drau
gai, ir lankykite susirinkimą. 
Atsiimkite knygą “Spalis,” 
Tai yra interesinga knyga 
skaitymui; ji susideda iš 4 
apysakų. Draugai, nelaikyki
te knygų pas raštininką. 
Jums reikia jąsias skaityti; o 
antra, kuomet laiku neatsiima- 
te, tai apsunkinate raštininką, 
ne jam reikia jąsias nešiotis 
po kelis kartus.

Nepamirškite, kad sekantis 
susirinkimasrivykfe rugsėjo 24 
d., 3 :30 vai. po pietų, Linden 
Parke.

N augatuckietis-

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

: ĘASTON, PA.
ALDLD 13kp. susirinkimas įvyks 

10 d. rtigsėjo-Spet., 1933 m. Eas- 
tori Bakihg Co. svetaiheje, 36 N. 7th 
St. Prašidėš kdlp 3 vai. po pietų. 
Visi nariai būtinai atsilaikykite, nes 
yra daug Svarbių reikalų, kuriuos 
turėsime apsvarstyti. Taipgi turė
sim aptarti kaiį) £eHaus prisirengti 
prie rudeninio sbžono veikimo. Bū- 
kiniė Visi.

Sekretorė.
(211-212)

HARTFORD, CONN.
Išgirskime raportą iš jaunuolių 

mokyklos Waterbury, subatoj, rug
sėjo 9 dieną, September, 1933, Lai
svės Choro svetainėje, 59 Park St., 
Hartford, Conn. Pradžia lygiai 8-tą 
vai. vakare.

Po raportų, kuriuos išduos patys 
jaunuoliai studentai, bus šokiai. Nė 
vienas nepraleiskite progos. Likęs 
pelnas bus skiriamas suintimui jau
nuolių delegatų jaunimo į prieškarini 
kongresą. Mūsų jaunuoliai pradeda 
veikti, bet jie iš mūs reikalauja pa- 
gelbos. PageYbėkim jiems organizuo
ti.^ ir veikti del darbininkų labo. 
Lai gyvuoja lietuviai jaunuoliai ir jų 
organizatyvė pradžia veikimo. Ren
gia Liet. Darbininkų visos Organi
zacijos Hartforde.

Įžanga tik 15 centų.
(211-212)

DETROIT, MICH.
TDA Karolio Požėlos kuopos susi

rinkimas įvyks pirmadienį, 11 d. rug
sėjo, 7 vai. vakare, draugijų svetai
nėje, 3600 W. Vernon Highway. 
Visi nariai dalyvaukite.

J. Gintis.

NEWARK, N. J.
LDSA 10-tos kuopos susirinkimas 

įvyks 8 dieną rugsėjo-September, 
7:30 vakare; 180 New York Avė.

Draugės, atsilankykite, nes bus 
diskusijos ALDLD ir LDSA vienybės 
klausime. Todęl kviečiame ir drau
gus ant šio labai svarbaus susirinki
mo.

K. Stelmokienė Org.
(211-213)

PHILADELPHIA, PA.
Išvažiavimas į Burlholme Parką 

LDS 5 kuopos rengia draugišką iš
važiavimą į Burlholme parką atei
nantį sekmadienį, 10 d. rugsėjo. Visų 
prašome atsilankyti ir praleisti lai

ką ant tyro oro. Bus keletas laimė
jimų del jaunuolių.

Kviečia Komisija.
(211-213)

PITTSTON, PA.
Pasirandavoja krautuvukė tinkama 

siuvėjui, čeverykų taisytojui, barzda 
skutyklai arba bi kokiam kitam ama
tui. Vieta gera, arti Main St. Ran
da labai pigi. Kreipkitės šiuo antra
šu:

A. ValinČius, 9 William St. Pitts
ton, Pa.

(211-213)

SCRANTON, PA.
Ateinantį nedėldienj įvyks iš visų 

didžiausias piknikas, kurį rengia 
ALDLD 12-tas Apskritys, ant Runo 
farmos. Pelnas nuo šio pikniko yra 
skiriamas Daily Workeriui. Progra
moje dalyvaus ir Wilkes Barre Aido 
Choras su savo gražiom dainelėm; 
apart to, bus visokių žaislų, skanių 
užkandžių ir gėrimų. Įsitėmykite, 
jog įvyks nedėlioję 10 d. Sept, ir visi 
būkite šiame parengime.

KELRODIS: Iš miesto draugai ga
li paimti “23 School busą” ir važiuo
ti iki galui į 109 Hollow Ave (pikni
ko vieta). Bušui sustojus yra kelu- 
kas po dešinei, kuris veda j pikniką, 
bet jau ten bus girdėt orkestros bal
sai, kuri pradės griežt nuo 12 vai. 
dieną ir linksmins svečius iki vėlu
mos nakčia. Visus širdingai užkvie- 
čia Rengėjai.

(211-213)

DETROIT, MICH.
APLA 47-tos kp. mėnesinis susi

rinkimas bus sekmadienį 10 d. rug
sėjo, 2 vai. po pietų, Draugijų sve
tainėje, 3600 W. Vernon Highway ir 
25 gatvės.

Būtinai visi nariai dalyvaukite su
sirinkime, nes yra daugelis labai 
svarbių klausimų del visų narių ir 
organizacijos gerovės. Ir sykiu tu
rėsim apkalbėti kaip tinkamiaus pri
sirengti prie naujų narių rekrutavi- 
mo vajaus laike .

Sekr. V. A. Norkus.

PHILADELPHIA, PA.
Komunistų Partijos 14 metų su

kaktuvių minėjimas įvyks rugsėjo 
8 d., 8 vai. vakare, Labor Institute, 
810 Locuste St. Kalbės Earl Brow
der. Dainuos Lyros Choras ir John 
Reed Kliubas duos specialę progra
mą. Visi darbininkai kviečiami daly
vauti.

(211-12)

Nedėlioj, 10 Rugsėjo-September,1933
ANT J. IVANAUSKO ŪKĖS SOUTHFORD DALYJE

PRADŽIA 11-tą VALANDĄ RYTE. ĮŽANGA 10 CENTŲ YPATAI

SMiSI

Vilijos Choras, iš Waterbury, Conn., vadovaujamas K. Strižausko

Kalbės P. BUKNYS, “Laisvės” Adm. iš Brooklyno, ir V. J. VALAITIS iš New Britaind, ir du ame
rikonai kalbėtojai.

Bus šviežių, farmersko stiliaus, valgių ir obuolių saidėš. Kviečiame visos apielinkes publiką daly
vauti šiame parengime. f

DIRECTIONS: Ride down the Seymour State Road to the Southford Grocery Store ąnd turn to your left. Riding a • ąhort;way, 
turn to your right and there ig the picnic. From Southbury ride to the mentioned Southford Store, turn to your rignt and riding a 
short wayi turn to your right again and there is the picnic. . .

’ ■ ... <_________________________________ _______ ’____ __________ : ■ ' . . ... ........

SCRANTON, PA:
LDS 82 kuopos susirinkimas jvyks 

Sept. 10, nedalioje, 1 vai. po pietų, 
pas drg. K. Kubilių, 2126 Durken 
Avė. Visi nariai dalyvaukite, nes 
yra svarbių reikalų apsvarstymui. J. 
Norkus Sekr.

(211-212)

CLEVELAND, OHIO
ALDLD 190 kp. Susirinkimas at

sibus utarninke, Sept. 12, 7:30 vai. 
vakare, Slavin svetainėje, Holmes 
Ave. Draugai ir draugės, visi ma
lonėkite atsilankyti; dar yra draugų, 
kurie nėra užsimokėję už šiuos me
tus; būtinai turite atsilankyti, nes 
tuo klausimu turėsime ką nors da
ryti. Taipgi užėmus vietą naujam 
sekretoriui bus raportas knygų' per
žiūrėjimo komisijos.

Fin. Sekr. Mary Machuta.
(211-212)

PITTSTONO IR WYOMINGO
ALDLD ir LDSA kuopų smagus 

išvažiavimas nedėliojo, 10-tą d. Sept, 
rugsėjo ant Valinčiaus ūkės. Prasi
dės 10-tą vai. ryte ir trauksis iki 
volai fiaktį. Gaspadinės jau dabar 
gamina valgių ir gėrimų; turėsime 
gerą muzikę; vieni galės pasišokti, 
pasikalbėti ir pasivaikščioti po miš
ką. Visi praleisime linksmai laiką.

Kviečia Rengėjai.
(211-215)

HARTFORD, CONN.
ALDLD 63 kuopos susirinkimas 

jvyks panedėlyje, Sept. 11, 59 Park 
St., pradžia 7:30 vai. vakare. Visi 
nariai atsilankykite, nes bus ren
kami darbininkai “Laisvės” piknikui, 
kuris įvyks 17 d. Sept., Charter Oak 
Park. Kurie esate apsiėmę j pikniko 
komisijas, visi būkite šiame mitinge, 
nes turime aptarti viską pikniko rei
kale.

! Sekr. J. Rudzinskas.
(211-212)

NEWARK, N. J.
Trečias didžiausias ir paskutinis 

piknikas, kurį rengia Newarko dar
bininkiškų draugijų Sąryšis; įvyks 
nedėlioję, 10 dieną rugsėjo (Sept.), 
1933, Zatkos aprovė, Swilland Ave., 
kampas Glenwood Ave. Hillside, N.J. 
Pradžia 12 vai. dieną, įžanga 10c. 
ypatai.

šiuomi užkviečiame visus, senus ir 
jaunus, dalyvauti šiame milžiniška
me 3 draugijų piknike, kuris bus vie
nas iš įdomiausių ir puikiausių pasi
linksminimų šioje apielinkėje, užbai
gimo vasaros sezono. Sietyno Cho
ras duos gražų" programą, vadovau
jant drg. šalinaitei. Grajys puiki 
rusų orkestrą.

Visus ir visas prašo
Sąryšio Komitetas.

P! S. Iš visur važiuojant, imkite 
ant Broad St. No. 10 busą, kuris 
nuveš iki vietai. Automobiliais irgi 
tas pats; iškabos nurodys.

(211-212)

Phone, EVergreen 8-9130 Ignition Specialist :

WOLF AUTO REPAIRS
TRUCKS AND PLEASURE CARS REPAIRED

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

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

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

™ J

Mūšy Specializacija yra Moksliškas 
Ištyrimas Akių Pritaikymui Akinių 

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

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

PATARNAUJA 3
DAKTARAI:

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

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

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

JUOZAS KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborius

Pennsylvania ir New 
Jersey Valstijose

Užtikrinu, kad mano pa
tarnavimas bus atatinka- 
miausias ir už prieinamą 
kainą. Nuliūdimo valan
doje, prašau kreiptis prie 
manęs sekančiu antrašu:

• 1439 South 2nd Street, 
PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Bell—Oregon 5136 
Keystone—Main 1417

I
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b ATSILANKYKITE Į MAS1NJ MfflNGį 
PIRMADIENI VAKARE

Lietuvių Komunistų Frakci
jų Komitetas Brooklyne ruo
šia svarbų masinį mitingą se- 

, “Laisvės”
* į svetainėje, Brooklyne. Tiks

lias: paminėjimas 14-kos meti-

i Slčt svaiuų

Robert Minor, Komunistu Kandidatas į Majorus,k,,ti p“ieni, z i- J 7 .RVAfflinPiP Rrnnkl
Areštuotas Kaipo Vadas Streiko Pikietninku

Į JT/.1" u | J ■■

turi ko valgyti, kenčią badąt 
Juos reikia aprūpinti, maistu 
ir drabužiais ir kambariais. O 
tam reikia daug pinigų. Tuo 
pačiu kartu Tarptautinis Apsi
gynimas turi vesti daugybę

Kadangi nesenai sugrįžo iš teismiškų bylių, kad apgint 
Lietuvos brooklyniečiams ge-^ūsų draugus kovotojus nuo 
irai žinomas Petras Šoiomskas, kalėjimo, mirties bausmės, dę- 
kur jis išgyveno virš metus; portavimų ir tt.
laiko,' tai jis papasakos savo! Tad skaitlingai atsilankyki- 
įspūdžius, ką matė ir girdėjo te ir smagiai praleiskite girioj 

.Lietuvoj; kaip, dabar gyvena i laiką.
inių sukaktuvių nuo įsikūrimo Lietuvos darkto žmonės; f . ' j Vasara baigiasi ir gal šis iš- 
; Amerikos Komunistų Partijos. Taigi prakalbos bus labai važiavimas bus paskutinis. 
jTa tema kalbės d. R. Mizara, 'įdomios. Kviečiami visi Broo-
o apie jaunuolius, santikyj su klyno lietuviai darbininkai at- rinkite 

kampe 
Sts., o 
nimą.

BROOKLYN. — Trečiadie
nį buvo ' areštuotas Robert 
Minor, komunistų kandidatas į 
miesto majorus, kuomet jis va
dovavo streikierių pikietui 
prieš Progressivę stalų kompa
niją, 95th St?Jr .Ritmas Avė. 
Jis, eidamas priekyje 40 pikie- 
tų, tątsisaukė į kelis dar tebe
dirbančius darbininkus:

“Mėlynasai vanagas nieko 
neduos jums gero! Meskite 
darbą ir prisidėkite prie strei
ko; draugai darbininkai!”

Dirbtuvė yra užsikabinus 
NRA mėlyno vanago ženklą ir 
išėmus indžionkšiną prieš 
streikierius. Tuom indžionk- 
šinu teismas uždraudžia pikie- 
tihinkams pasirodyti arti dirb
tuvės. Be| drg. Minor ir kiti 
pikietininkai uždraudimų ne
paisė. Už tai tapo areštuotas 
jis pats ir penki kiti. Keturis 
teisėjas tuojaus paleido, o 
drg. Minorą ir dar vieną dar
bininką pasilaikė. Tuomet ke
turi kiti pareiškė: jeigu Mino
rą nepaleidžiate, tad imkite ir 
mus kalėjiman; bet policija 
juos laukan išmetė.

Minor išsikovojo paleisti sa
ve ir draugą be kaucijos iki 
teismo. Tarptautinis Darbi
ninkų Apsigynimas ves jų by
lą. >

Po tardymui streikieriai nu-

sivedė drg. Minorą į savo cen-i 
trą ir klausė jo patarimų, kaip | 
toliaus kova tęsti. Jis pabrė- 
žė, kad reikia spjauti ant į0 j revoHudnid darbininkųjudėji-'silankyti. 
“popieros sklypo,” vadinamo 
indžionkšino ir masiniai pikie- 
tuot dirbykla, įtraukiant į pi- 
kietą taipgi savo moteris; vai-, 
kus, kaimynus, ypač organi
zuotus bedarbius. Sako, jeigu 
ką ir areštuos, tai daug nepa
kenks; o jei gerai laikysitės 
pikieto eilėj, tai priversite pa- 
liuosuot areštuotus.

Besikalbant drg. Minorui su i 
streikieriais, atėjo atstovas 
nuo Rėmų Darbininkų Unijos 
ir pranešė, kad 400 tos unijos 
darbininkų pasižada mokėti 
10 nuošimtį savo algos į da
bartinio streiko fondą. Rėmų 
darbininkai ką tik 'laimėjo 
streiką, vadovybėje Industri
nės Rakandų Darbininkų Uni
jos.

Drg. R. Minor, senas revo
liucionierius, yra Komunistų 
Partijos Centro komiteto na
rys. Ne tik jis, kandidatas į 
majorus, bet ir kiti Komparti
jos kandidatai veikliai dar
buojasi streikuose ir kitose 
darbininkų kovose; jie nesi
tenkina vien prakalbas sakyti, 
kaip kad socialfašistai ir kiti 
buržuju partijų kandidatai.

R.

mų, kalbės d. Bertha: Fulton. I
--------4---------- --------- —--------

I • >

Komitetas.

Jeigu tą dieną lytų, tai. susi- 
į “Laisvės” svetainę, 
Lorimer ir Ten Eyck 
čia turėsime pasilinks-

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerkonišku Stilium

SYKj ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pabandykite!

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisves” Name

Brooklyn, N. Y.

Teisėjai Vengia Naujų In- 
džionkšinų Prieš Kovingą 
Šiaušių Streiką

Tūkstantį Dykūnų Politikie- 
riukų Nepaleidžia, bet Kelia 
Gyventojams Taksus

ir Odos

Gates Ave. 
bus tardy-

Vietiniai Dilmiai TD. Apsigynimo 17
Kuopos Išvažiavimas

6 ■  ' . i
Tarptautinio Darbininkų Ap

sigynimo lietuvių 17-tos kuo
pos išyažiavimas bus ateinan
tį sekmadienį, rugsėjo 10 d., 
Forest Parke. Tai svarbus 
išvažiavimas.

Lietuviai darbininkai, ypač 
šiuo laiku, turėtų paremti 
Tarptauiįinį Darbininkų Apsi
gynimą. Ši organizacija turi 
šelpti šeimynas tų, kurių tė
vai randasi kalėjime už darbi
ninkų reikalus, o vaikučiai ne-

Būtų labai žingeidu, delko 
LDS narių, ypač tų, kijrie save 
vadina pirmeiviais, vaikai-mer- 
gaites atsiduria bažnytiniuose 
choruose ir kitur.

Ar tai tokiem tėvams, būtų 
sarmata,.kad jų vaikai priklau
sytų darbininkiškuose choruo
se ir Lietuvių Darbininkų Susi
vienijime?

Per pastaruosius kelis mėne
sius, d. Bovinui sergant, LDS 
1 kp. susirinkimai buvo silpni, 
Si ūpo. Gal ir del to, kad vice- 

rmininkas nemokėjo vest su
sirinkimų pagal narių skonį.

Bet kaip naujas pirmininkas 
gali ko nors išmokti, jeigu nie
kas neduoda nei įnešimų, nei jų 
paremia,—o tik sėdi ir snau
džia? Arba į kokią nors komi
siją renkant, niekas neapsiimu, 
arba visai tyli: tegul sau pirmi
ninkas aiškina. . .

LDS 101 jaunuolių kuopos 
tūli nariai turi perdaug ‘parių” 
stubose, iš priežasties kurių net 
nedamiega, sugrįždami namo 
paryčiais. O. kuopos 
naujų narių gavimu 
lįūpįihasi. < į j

veikimu ir 
mažai kas

1*4-* • /Y /y y • Dirba 1,000 Kulkasvaidžiųpaleisti ąpię, l,Q00 žmonių, 
kurie imii algas už nebūtinai 
reikalingą politinę tarnybą. 
Bet Tammany valdžia toliaus 
atideda paleidimą savo politi- 
kieriukų, o dabar pasiryžus 
50% pabrangint vandenį gy
venamuose namuose, aptak- 
suot 5 nuošimčiais kiekvieną 
važiavimą taxi-cabu ir kt.

NEW YORK.—Aerial Ma
chine Kompanija gavo užsa- 

i kymą iš Washingtono paga- 
1 mint tūkstantį įvairių dalių 
kulka svaidžiams, naudoja- 

s miems kariškuose lėktuvuose. 
Naudojama naujausia medžia
ga “duralumin.”

oAAAMi- u. 'Metalistų Laimėjimai3,000 Mylių Atėjo Veteranas Į NEW YORK. — Excelsior 
su 75 Metų Motina I . , . ■ -Į . — • j _i darbininkai laimėjo streiką;

;NĘW YORK. — Valdžia 
ir fabrikantai jaučia didelę 
šp411ą ‘ Vienybės 70W ’ strei
kuojančių šiaiičių. !J)6del per- 
ėitą antradienį ir teismas atsi
sakė išduot indžionkšiną prieš 
Chatham čeverykų dirbyklos 
streikierius. Teisėjai supran
ta, kad streikieriai laužys in- 
džionkšinus vis tiek.

_ Kaip jau žinoma, šiam ma
siniam streikui vadovauja In
dustrinė Čeverykų 
Darbininkų Unija. * 4 _

Šiandien iš ryto 
teisme, Brooklyne,
mas šešių streiko pikietų, ku
rie buvo areštuoti prie Elco 
čeverykų dirbyklos. Kadangi 
ši dirbykla yra įvedus NRA, 
tai Roosevelto politikos prave
dėtas Gr. Whalen tiksliai rei
kalavo areštuot pikietus, kad 
teismiškai išbandyt, ar darbi
ninkai turi teisę streikuot 
prieš tas šapas, kur įvesta mė
lynasai vanagas. Sulig NRA 
išlavintiems čeverykų darbi- „ 
ninkams vyrams nustatoma 37 'ryžęs šičia sueiti atsakomingus 
centai į valandą, o moterims I valdininkus ir tol neduoti 

jam 
darbą, prašau su pirmu laišku pri
siųsti savo fotografiją. C Vincas Pa
pievis, 273 iLeonard St., Brooklyn,

NEW YORK. — Is Denve
rio, Colorados, atėjo 3,000 my
lių ex-kareivis Joseph Alkire 
su savo 75 metų amžiaus mo
tina. Kelionėje tarpais juodu 
pavėžino automobilistai.

i
Alkire buvo dujomis apnuo- 
dintas laike’ pasaulinio karo ir 
nuo to laiko niekad ,nesijautė 
sveikas; bet jokios pašalpos 
iš valdžios negauna. Jis pasi-

nuošimčių. Vadovavo 
trinė Metalistų Unija.

Indus-

Daugiau Apserga Mieglige
New Yorke šiemet mirė 

žmonės nuo miegamosios 
gos; dabar mieglige apsirga
dar trys. ’

28
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PAJ1EŠKOJIMAI

Rengimo Komisija
J . ■ ? ’ •

MEDIKALIS PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTĮ 
DR. FILURIN

.(Buvusio asistantų Hamburgo’universiteto 
klinike).

LIGOS: Odos, kraujo ir lyties-šlnpinimosi 
organų. Beskausmis gydymas garankš
čiuotų kraujagyslių. Patarimai linktarų- 
Spccialistų visose ligose.
Valandos: nuo 10 ryto iki 10 vakare 
Nedčliomis: nuo 10 ryto iki 2 po pietų 
113 W. 42nd ST. NEW YORK 

tarpe Broadway ir 6th Avenue

X-RAY Pasitarimai ir $6^00“BHI egzaminavimas

Laisvė Gaunama ant 
Sekančių Stočių

JONAS STOKES
FOTOGRAFAS

SUSIRINKIMAI

MOLLYN’S BARBER SHOP
IR BEAUTY PARLOR

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

447 GRAND ST.
Prieš Republic Teatrą

30 centų. Streikas eina 
žmoniškos algos.

ir tol 
del jiems ramybės, kol skirs 

pašalpą.

, PAJIEŠKAU
PAJ1EŠK.AU apsivedimui mergi

nos; esu 35 m. amžiaus ir tūrių gerą

Bedarbis Nužudė Kūdikį, 
Kad Gaut Insurance Nudūrė Buvusį Savo Bosą bank by

LAISVĖS BENDROVĖS 
DIREKTORIŲ ATYDAI

Laisvės bendrovės direkto
rių susirinkimas įvyks sekantį 
penktadienį, Sept. 8-tą dieną, 
8 vai. vakare. Visi direkto
riai dalyvaukite, nes yra svar- j 
biu reikalų aptarimui.
/ ; 1. į ; > (2ii-2ią) i !

SO. BROOKLYN, N. Y.
LDS 50 kuopos mėnesinis susirin

kimas įvyks 8 d. Sept., 8 vai. vakare, 
HanoVer Kliube, 738—5th Avė., kam
pas 24th St., Visi nariai dalyvauki- i 
te susirinkime ir' užsimokėkite duok
les. Prislrengkite su naujais suma
nymais ir atsiveskite naujų narių į 
susirinkimų1 prisirašymui.

Valdyba.
;(210-212)

1 i ’s. O X . i 1

IŠRANDAVOJIMAI

Pranešame, kad mūsų kainos yra 
žymiai, nupigintos ant visko.

Plauki) Kirpimas Mdterims. Taip
gi Finger Wave Arba Marcei 35c.

Permanent waves nuo $5.00 iki 
$9.00. Patarnavimas naujausios 
mados, 198Š mėtų»' ' į /

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

Mūsų darbas yra artistiškas.

Brooklyne:
136 Irving Ave. 
1538 Dekalb Ave. 
So. 4th and Havemeyer Sts. 
Bedford Ave. and So. 5th St. 
187 Bedford Avenue 
223 Bedford Avenue
222 Berry Street 
135 Grand Street 
287 Grand Street 
350 Grand Street 
Marcy Ave. and Grand St. 
146 Union Avenue 
Metropolitan and Lorimer Sts. 
617 Grand Street
Graham Ave. and Stagg St.
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 Avpnųe and 14th Street 
Chatham Square.
Desbrosses and Greenwich St. 
685 Washington Street 
6th Avenue and 42nd Street 
1st Avenue and 4th Street 

' .' . < ‘ * ■ ■ •* { ‘i
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šiuomi pranešu savo kostume* 
riams, kad perkėliau savo studiją 

naujon vieton, j 
po numeriu 
512 Marion Što 
kampas Broad*-; 
way, Chaunc^ 
Street stotoj 
Brooklyn, N. Y.!

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

. JONAS STOKES
512 Marion St., kampas Broadway 

; BROOKLYN, N. Y. I
Tel.; Glenmore 5-9467

PASIRANDAVOJA
Parsirandavoja fornišiuoti kamba

riai, garu apšildomi, visada šiltas 
vanduo,' visi šviesūs, su langais ir 
erdvūs. (Išduodame po $10 į mėne
sį. Mrs. Jusine, 105 So. 3rd St. 
Brooklyn, N. Y.

(210-212)

PARDAVIMAI
PARSIDUODA Republic restauran
tas lietuvių ir kitų tautų apgyven
toje vietoje^ galima padaryti geras 
pragyvenimas. Jau daugelis metų, 
kaip čia laikosi restauranto biznis. 
Parduodu todėl, kad turiu kitą biz
nį. 475 Grand St., Brooklyn, N. Y.

(211-216)

PARSIDUODA
Parsiduoda Lunch Wagon su vi

sais modemiškais įtaisymais ir vis- 1 
kas nauja. Parduodu todėl, kad rei
kia atimti jj iš tos vietos, kur dabar 
yra, nes čia statys namą. Kaina la
bai prieinama.. Kas turi tinkmų 
vietą kur bizniavoti, 
ga.

123—15 Sutphin 
maica, N. Y. ,.

Telephone, Evergreen 6-5810

.1. GARŠVA
Graborius (Undertaker)
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.
Ill ■ — ■■■>» .......m ■

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau ūmias ir chroniškas vyrų ir 

moterų ligas kraujo ir odos 
Padarau ištyrimus kraujo ir šlapumo

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

New York, N. Y.
Valandos Priėmimo:

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

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

ry ir Motery 
igos Gydomos 

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

Odos Nušašėji- 
mai', Nervų Ligos, 
A b e i nas Silpnu
mas, Skilvio Žar
nų ir Mėšlažar- 
nės Ligos, Nervų 

įdegintas bei Reųmatiški Nesveiku
mai.

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

X-Spinduliai, Kraujo ištyrimai, La
boratoriniai ’ IVrimai, Serumų bei 
čiepų įfimirkštimai.

Prieinama Kaina 
Sąlygos pagal jūsų išgalę 

Ištyrimas ir Patarimas Veltui 
KALBAM LIETUVIŠKAI

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.

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

Sergančių 
Chroniškos

NOTARY 
PUBLIC

TEL. STAGG 
2-5043

INC

naudokitės pro-

Blvd,, So. Ja-

(210-212)

NEW YORK. — McAllister 
Holder,' bedarbis negras, 32 
metų amžiaus, nužudė bemie
gančią ' savo trijų mėnesių 
mergaitę. Kaipo mirusiai 

- mergaitei, mat, jis norėjo gaut 
pinigų iš apdraudos kompani
jos, už kuriuos galėtų maitin
ti keturis liekančius savo ma- 
£us vaikus. Jis ilgą laiką bu
vo bedarbis. Tapo areštuo-

6 Užmušti Automobibais
" F '

New Yorke ir priemiesčiuo
se trečiadienį buvo automobi
lių nelaimėse užmušti penki 
vyrai ir vienas vaikas.

Millie Princienė trečiadienį 
peiliuku nudūrė krūmuose C. 
J. Wolfertą, kurio tarnautoja 
ji buvo, kuomet jis turėjo auk-j 
sų ir kitų brangumynų krau
tuvę. Jau ketveri metai, kaip 
jiedu sėbravosi. Sykį Princie
nė areštavo Wolfertą, kad’ jis 
ją užpuolė išžaginti. Dabar 
jis ketino pasamdyti piktada
rius, kurie nužudytų jos vyrą 
ir sūnų. Apie tokius planus 
besikalbant, Princienė susiner
vavo ir pagrūmojo Wolfertą 
nusmeigti. Jis paerzino, kad 
tu neturi gana drąsos. Tad 
Princienė parodė drąsą. Ji yra 
31 metų amžiaus; Wolfert bu
vo ' 45 metų ir taipgi vedęs, 
žmogžudė suimta.

YOV/? CHECK OH 'į

ur s/’v GRAMAM avė BKLYN 
to Succeed, Save Requtarlu

SOVIETU ŽUVIS
Krautuvėms proga įsigyti Sovietų 

žuvies už žemą kainą
Penkių Rūšių žuvys

10 kenukų kiekvienos rūšies, 
viso 50 kenukų

Už $5.75
Persiuntimas apmokėtas. Pinigus 

prašome prisiųsti i# anksto

427 LorifNrį SU ?BrooklyĄ, N( Y.,

Ko

PARSIDUODA
Parpidudda! saldainių krautuve ge

roje biznio vietoje. Krautuvė iš fron
to ir 3 kąiųbariai 'gyvenimui. Par
davimo ‘priežastį ' patyrsiteąnt vie
tos.

145 Ten *Eyck St. Brooklyn, N. Y.
;i .(310-215)

Telephone Stagg 2-4409 z

A, RADZEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS

, (Undertaker)
Vedu šermenis dr palaidoju tin

kamai 'ir už prieinamą kainą 
ParsaYndaū automobilitis vestu

vėm,. pąrėm, krikštynom ir ^Idto; 
kiem reikalam.
402 Metropolitan Avenue 

(Arti Marcy AvehUe) ’ 
BROOKLYN, N. Y.

W MATHEW P. SALLAS
i (B(ELAUSKAS)
M G R A B O K i U S 
Ml UNDERTAKERS and embalmers 
gW 660 GRAND ST. BROOKLYN. N.Y.

< Mūsų ĮSTAIGA ATLIEKA SEKANČIUS - DARBUS: 
IL mirusius'PARVEŽAM iš VISUkŠALIU, IR iŠ ČIA 

. I], PAS1UNČIAM t KUR KAM REIKIA. TURIM PRIVATIŠKĄ 
' PIRMĄJAI PAGALBAI AMB’JLANSIN; , AUTOMOBILIUI 

KURJUO PATARNAUJAM NUVEŽTI į LIGONINĘ IR
•’ PARVEŽTI. TURIM MOTERĄ MIRUSIOMS MOTERIMS( 

y prižiūrEti. duodam' GRAŽIA, vietą. SAVO. 
W MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

JĮ . VISAIS TAIS REIKALAIS1 KREIPKITČS I. MUS, O MES 
KUOGERIAOŠIAI PATARNAUSIM.

MUSU RAŠTINE ATDARA v DIENĄ. IR NAKT(. MŪSU 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA. U ’ ! « ’

Evergreen 7-8738 < | , Evergreen 7-1643

Lietuviai Meisteriai-Budavotojai
ALEX & URBAITĖS

GENERAL CONTRACTORS
Carpentry, Pąinting u 

Art Decorating
Pertaisome senus namus ir būda

vo jame naujus. Perbūdavo jame fron-g 
tus, sudedame duris ir įdedame sie-^ 
tus (screens) - į duris, langus' ir-’ 
porčiua Dengiame stogus visokiems g 
namams T . , 
51 * Meserole Street s

N-;X- ji’i-t.V-
188 South Street 

, , Brooklyn, N. Y. ,

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 kaa dien, seredoms ir subatoms 
nuo 6 iki 7:10 vaL vakarais.

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas I. Mrd fit.

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vaL ii ryto

. . , K fi . < ,

PAJ1E%25c5%25a0K.AU



