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KRISLAI;
Pa j ieškom Chicagos. v\ 
NRA Praktikoje.
Laukia Naujos Išdavystės 
Komunistų Partija. 
Tarnauja Bosams.

Rašo KOMUNISTAS.

Lietuvių Jaunuolių Nacionalis 
Komitetas pasiuntė atstovą į 
pasaulinį jaunuolių kongresą, 
kuris įvyks Paryžiuje. Ren-į 
karnos aukos padengimui dėlėj 
gato lėšų. Reikia pasakyti, kad 
šiame atsitikime Chicaga bai-l 

•.■šiai prastai pasirodo, Nieko iš 
jos nesigirdi. Dienraštyje “Vil
nyje” nesimato vajaus. Mid
West Jaunuolių Komitetas irgi

’ tyli. t j
vargiai doleris kitas yra atėjęs.

.t-

• Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštia 

į I
(First Lithuanian 

Workers’ Daily)
Išeina Kasdien, Apari 

Sekmadienių !

NEW YORK. — Į Sovie
tų Sąjungą išvažiavo Cali- 
fornijos sę^ątorius McAdoo,

Iš to milžiniško miesto Pr*e Wil^ono valdžios buvęs 4.*. . . . Iii— ' • v

Chicaga biędna, tiesa. Bėt 
biedni šiandien lietuviai darbi-/ 

Wninkai visoj ‘Amerikoje. Ta/ 
ciairs kur yra noro ir pasiry
žimo pas mūsų draugus, to4 

V kram dideliam if svarbiam rei
kalui galima gauti aukų. Nors) 
po mažai, bet darbininkai auko
ja. Todėl nereikia kaltinti 
Chicagos darbininkus abelnai. 

. Baisiai apsileidę mūsų draugai.
Jie neįvertina nei Paryžiaus 
kongreso, nei svarbos Amerikos, 
lietuvių jaunuolių dalyvavime/

1 jame. ,

Viena darbininkė siuvėja aiš
kina : Pirmiau dirbau 50 va
landų į , savaitę, dabar dirbu 
tik 40. Bet dabar daug dau
giau pavargstu, negu būdavo. 
Einu namo, tai galva svaigsta. 
Nesvietiškas skubinimas dirb
tuvėje.

Pirmiau dirbome 20 darbinin
kių, penkias prašalino, dabar 
dirbam tik 15. Ir tos ’penkio
lika turime padaryti darbą bu
vusių dvidešimties ir į 40 va
landų savaitėje!

Pirmiau gaudavau $9. Da
bar gaunu $12. Bet pirmiau 
užtekdavo del duonos, dabar ne
begaliu galo su galu suvesti, nes 
maistas labai pabrango.

Vadinasi, ta darbininkė ne
gali džiaugtis NRA.

Iš Antrojo Internacionalo 
konferencijos sugrįžo Amerikos 
Socialistų Partijos delegacija. 
Vienas, iš delegatų, tūlas Le
vinson pareiškė: Susitikau se
nus socialistus. Kalbėjausi. Pa
mačiau, kad jeigu kiltų karas, 
tai socialistai, vėl guldytų gal
vas už savo valdžias ir ‘tėvy
nes.”
; Levinson pilnai patvirtina ko
munistų senai skelbiamą tiesą, 
kad socialdemokratų partijos 
yėl parduos darbininkus, 
Imperialistiniam karui, -

kilus

'Darbininkai pasitikėt 
tiktai Komunistų Partija, 
met patys socialistai sako, kad 
jie, tai yra, pų partija parduos 
darbininkus laike karo, tai kur 
protas būtų darbininko, jeigu 
jis tą partiją dabar remtų?

gąli
Kuo-

Ponas Pruseika kalbėjo ben
dram lietuvių streikierių: susi
rinkime Patersone. Buvo kal
bėtojas ir nuo komunistų frak- 
cijos. Pruseika niekino ir šmei
žė revoliucinę audėjų, uąiją-f- 
ty uniją, kuri išvedė1 į šfreiką 
tūkstančius dažų pramonė dar
bininkų. ., . : / : ?

Puikiai tas renegatas pasida?- 
. bavo del bosų, valdžios ir Darbo 
Federacijos biurokratų, kursty
damas lietuvius darbininkus 
prieš revoliucinę, uniją; Vietoj 
vienyt darbininkus, jis juos;su
pjudė, sukėlė prieš savo klasę, 
prieš savo klasės interesus. Ne
tiesioginiai, bęt gudriai jisai, 
kalbėjo už Roosevelto NRA, nes 
valdžia, bosai ir Federacijos 
biurokratai eina iš vieno.

Tokia išdavikų rolė klasių ko
voje. • Kuomet ramu, kuomet nė
ra kovos, jie vaikščioja apsb 
.maskavę. Kilo kova, jų maska 
nukrito ir visoj šviesoj pasiro
dė bosų agentai. .

This Issue is

Composed of

Two Sections

valstybės iždininkas ir žy
mus demčkratų i partijos šu
las. Jis raportuosiąs Roo- 
seveltui apie $avo patyri
mus.

Čeveryky Darbininkai 
Laimėjo Unijos 

Pripažinimą
(Nuo specialio “Laisvės” 

korespondento)
B ROCKTON - MONT

ELLO, Mass. — Rugsėjo 9 
d. valdžios atstovas Smith 
vėl buvo sugrįžęs į Brock- 
toną ir City Hali klausinė
jo darbininkus atskirų dirb
tuvių apie Boot and Shoe 
Workers Uniją ir apie dar
bo sąlygas.’ Ryte nuo 10 
valandos iki 8 valandos va
kare darbininkai masiniai 
buvo susirinkę prie City 
Hali ir reikalavo valdžios 
atstovo, kad pripažintų nau
ją Brotherhood unrją; Šian
dien gautas pranešimas, kad 
Brotherhood yra pripažinta,' 
kaip viena didžiausia unija 
Brocktono apielinkėje. Vai-, 
džia spiriama turėjo išpildy- 

darbininkų reikalavimus.
šalna.

ti

Amerikos Vaikai 
Badauja

WASHINGTON. — Dar
bo sekretorė Perkins pripa
žino, kad vienas iš kiekvie
nų penkių Amerikos kūdi
kių yra nedavalgę, badaur. 
ja. N o,; o Roosevelto val- 
.džia išleidžia šimtus milio: 
nų dolerių karo reikalams, 
kuomet Y milionai kūdikių 
neturi tinkamo maiste.

PAVOGĖ, ŽIAURIAI NUPLAKĖ PLIENO; 
DARBIN UNIJOS ORGANIZATORIUS

v - - - - - -------y- 4 .

Plieną Magnatai ,ir Valdžia: Kruvino Teroro Pagelba Bando 
Pastot Kelią Metalo Darbininkams; Revoliucinė Plieno ir 
Metalo Darbininką Unija Varo Pirmyn Organiz. Darbą
KEWANEE, Ill. — Čionai 

prie Walworth kompanijos 
dirbtuvės du draugai, Plie
no ir Metalo Darbininkų In
dustrinės Unijos organiza
toriai, tapo ginkluoto mu
šeikų būrio pagriebti, išvež
ti į laukus ir bjauriai su
mušti,, nuplakti. Nuplak
tais yra draugai Keller ir 
Johnson. Chuliganai taip 
pat klausinėjo apie unijos 
organizatorių draugą Joe 
Weber.

Draugai Keller ir Johnson 
dalino lapelius prie dirbtu-

vės, kuriuose. buvo šaukia
mi darbininkai į kovą už sa
vo būklės pagerinimą.
,, Chuliganai buvo kompani
jos ir policijos suorganizuo
ti. Atyažiavo dešimtyje 
automobilių ir pasigrobė 
draugus1. .

Tarpe chuliganų buvo tūli 
Miller, Garland ir Wagner. 
Policija nieko nedaro, kad 
tuos razbaininkus suimti ir 
nubausti. Tas parodo,. kad 
Roosevelto valdžios policija 
yra įvelta į šitą kruviną te
rorą.

TRIS MĖNESIUS TURĖS1 
GULĖT ANT PILVO

•« V . i .

PHILADELPHIA; Pa. — 
Čionai tapo padaryta ope
racija ant nugarkaulįo tū
lam Harry Li Mageė. Dak
tarai prisakė, kad jis turi 
net tris mėnesius išgulėti 
ant pilvo nesijudinęs, jeigu 
nori sugyti.

600 Darbininkų Išėjo 
į Streiką Elizabethe

ELIZABETH, N. J. — 
. Diehl Manufacturing kom
panijos šeši šimtai darbi
ninkų išėjo į streiką prieš 
algų kapojimą. Pirmiau 
darbininkai gaudavo abel- 
nai po 50 centų į valandą 
ir dirbdavo 50 valandų į 
savaitę. Įvedus NRA, dar
bo valandos sumažintos iki

DAUGIAU AUKŲ SUPLAUKĖ DEL PASIUNTIMO I ■ 1 • * " 1 į

JAUN. DELEGATO Į PARYŽIAUS KONGRESĄ “ ”k“pot“
Mūsų jaunuoliai pradeda 

fitiansiniai atsiliepti dėl pa
siuntimo delegato į Pary
žiaus prieškarinį kongresą. 
Gautos auhos sekamai:

Draugė Della Rrolick pri
siuntė nuo Lietuyįą Dąrf i 
binįnkų 3usįvienijj)fnoonjau-. 
nūolių 145 kuppps,. šprah- 
ton, Pa., n

Draugė Ellanor Matuliu- 
tis prisiuntė/50 centų,-, aukų 
nuo Grand, Rapids, Mich-, 
Dailės Choro. , r r, //

Wilkes-Barre Aido Cho
ras paaukojo $1. Aukas 
prisiuntė draugė Jenny Ker- 
tulis. •’ ’ > ■■ ,:Į A.;<.

Draugė Ruth . ^taųis: iš. 
Baltimorės prisiuntė ? $1.60 
nuo Sports Club. Aukojo 
sekamai: po 25 centus, An
na Kucauskas, Stephįe Sas- 
na ir John .Jasaitis; J. Sta-, 
nys paaukojo 50 centų.: po 
10 centų, E. Staply,^ P.i- 
vąriunas, ir Adam .Črišs; 
Balsys aukojo 5 centus-, .

Draugas Tex Zėbraitis 
prisiuntė $3.64., Jis rašo,

A ■___________ . _______________________________

rqosemWBW paskOar
$50,000,000ARMIJOS Mą®

valdžia isleiį net $56,^0,- 
ooo! , 7

Tuo tarpjt'?mijiohai Bedar
bių Šeimynų nętėBk’a ;:ir‘ tos 
mizernos pašalpos. Valdžią 
neturinti ’ pinigu. .'O / plen- 
kiasdėšiitit Jihiliėnų dilelių1 

pės bus perorganizuotos ir išleis prįšlteh’gimypp^i^lm^
• / xn-Ll^i^rialistiįloJ’karo!v '' '*

WASHINGTON.. L Ęęo- 
>sevelto valdžią planuoja 
perorganizavimą Jungtinių 
Valstijų armijos, idant jiųai 
geriau atsakytų malšinimui; 
darbininkų ‘sukilimo ir ve- , 
dimui karo. _ Armijos kem-

pertvarkytos, -Tani tiksltii

Užtikę Lenku Šnipus ,

BERLYM. •_ Hitlerio val
džia paskelbė, kad jinai su-j 
areštavus tūlą Lenkijos špi- 
pą Walter Kedzjprsky ir. 
atidengus Įenkų šnipų lįzdą 
Vokietijoj.

kad Chicagos Lietuvių Kan
klių Mišraus Choro .piknike 
buvo renkamos aukos—'dėl 
choro ir del jaunuolių dele
gato. Surinkta viso $7.28.

, Iš Bicknelly, Ind., ALDLD, 
3(> kuopai ^aąnkojo '$1;^' > 11

. Labaii dėkui 'org&nizacir 
įjotus, kurios ^ prisideda su 
auka.;. i J ; Dar n nesukėlėme; 
.kieki delegator pasiuntimaš 
atsieiną. Nacionalis Jau
nuolių Komitetas turėjo pa
skolinti pinigų' del pasiunti
mo draugo StrižaUsko. Pri-* 
žadėjome paskolą1 kuogrei- 
čiausia sugrąžinti, kaip tik 
surinksime;.; Draugės ir 
draugai, ■ paidėkite mums 
jaunuoliams1 išpildyti savo 
prižadą, Prie • kiekvienos 
progos parinkite aukų tam 
tikslui. : Kad ir !po> mažai 
darbininkai aukoja, .bet vis 
tiek susidaro graži suma,, 
kuomet daug darbininkų au
koja.

Nacionalis Lietuvių Jau
nuolių Komitetas/ ; s > ;- 

46 Ten Eyčk St.; 
. - ■ ,.i Brooklyn, N. Y.

Darbininkai reikalauja, kad 
algos būtų pakeltos ant 25 
nuoš. ;

Mainieriai Atmetė Savo 
Vadus ir Tęsia Streiką

- - I I t I

i1: DEŠ MOlNĮ’S, La'.—tini- 
^ted Mine Workers unijbš 
viršininkai dėjo visas pa
stangas sugrąžinti į darbą 
tris fukštančiūs Iowa vals
tijos mainierių. Bet jų pa
stangos buvo ‘“veltui. Mai
nieriai laikė susirinkimą ir 
nutarė tęsti streiką prieš 
NRA.

HITLERIS ĮSAKĖ VOKIE
TIJOS ŽMONĖMS NE

VALGYTI

BERLYN.—Hitlerio val
džia išleido patvarkymą, 
kad kiekvieną mėnesį visi 
Vokietijoj žmonės turi atsi
sakyti nuo vieno sykio val
gymo ir tuos 'pinigus ati
duoti neva bedarbių šelpi
mui. •

valdžia islėi 
i •. i i • 

000!

' ' ' W "'

Nušovė Pu
—v.
ilk"

MARKSVILLE, La.
Rugsėjo 13 vienuolika ,ka* 
linių bandė;• pabėgti nuo 
baudžiavos ■ fąrmosi Du ka-; 
Ųniai tapo: nušauti, pęnki 
paspruko, o 'keturi suirtiti ir 
sugrąžinti į kalėjimų* nh | j

JAU 30,000 MAlNIERIįJ RANDAS KOVOS 
LAUKE; STREIKAS SMARKIAI PLEČIAS
United Mine Workers Reakciniai Viršininkai Bando Sulai

kyt Mainierius nuo Kovos prieš Bosus ir prieš NRA, Bet 
Ją Pastangos yra Veltui
P i ttsburgho apielinkėje 

minkštosios anglies mainie
riai urmu eina į kovą prieš 
bosus ir prieš valdžią, taip 
pat prieš reakcinius United 
Mine Workers unijos vir
šininkus. Apskaitoma, kad 
kovos lauke jau randasi ik1* 
30,000 ' mainierių. Laba1 
daug kasyklų visai uždaryt? 
ir streikas dar tebesiplečia

Senosios unijos viršinin 
kai dreba iš baimės prieš 
darbininkus ir deda despe
ratiškas pastangas, kad 
streiką sulaužyti. Buržu
azinės spaudos pranešimas 
sako: “Unijos viršininkai 
deda desperatiškas pastan-

gas, kad palaikyti mainie- 
jius kasyklose, kuomet ei
na * derybos del sutarties 
Washingtone.

“John O’Leary, narys 
United Mine Workers uni- ‘ 
jos tarybos ir William 
Hargest,. 5-to distrikto sek- 
retorius-iždininkas, išleido 
pareiškimą šiandien, šauk
dami mainierius ‘pasilik
ti ištikimais mūsų valdžiai ir 
unijai, pasilikdami darbe ir 
remdami NRA’.”

Bet mainieriai neklauso 
tų pardavikų balso. Mai
nieriai spjauna ant NRA, 
kaipo bosų įrankio del pa
vergimo darbininkų.

BURŽUAZINIS KORESPONDENTAS PRISIPAŽĮS
TA, KAD JIS NETEISYBE RASE APIE DARBI

NINKU TEVYNĘ--SOVIETU SĄJUNGĄ ,
d ■ i - : i —................................

. * ii i t ir •

Jokią Bado Sovietų Sąjungoj Nebuvo ir Nėra; Sovietų Prie-- i. 
šai Skleidžia Bjaurius Melus; Valstiečiai ir Darbininkai 
Gyvena Gerai ‘ / v

New York “Times” korės-1 vo netiesa pasakyta.
pondentas Duranty dabar 
lankosi šiauriniam Kaukaze 
ir tyrinėja tenykštę padėtį. 
Rašo savo patyrimus. Ra
šo, kad jis vienu j vienas 
važinėja, be jokių vadovų

Duranty sako: “šių žo
džių rašytojas mano, kad jis 
pats perdėjo nesenai rašy
damas, kad šiauriniam Kau
kaze, Ukrainoje ir žemuti-’ 

l nėj Volgos srityje pereitais
ir be jokių perkalbėtojų, nes : metais mirtingumai buvo < 
pats kalba rusiškai. Sako, ■ tris sykius augštesni už nor- 
kad jis lankosi ten, kur tik malius—bent jau šiaurinia- ? 
jis nori. / me Kaukaze.”

Duranty rašų, kad jokio 0 prįegų spauda apie 
bado nebuvo ir nėra Sovie- Duranty pasakymą buvo 
tų-Sąjungoje. Jis pats ne- prjragę labai daug ir stau-’ 
senai rašė, kad Kaukaze Sovietuose badas
gal tris sykius tiek žmonių . siaučia> Dabar> matote, jis ’ 
išmirę pernai, kaip papras- ’ prisipažįsta, kad jis rašė ‘ 
tai miršta kasmet. Dabar, tikros padėties nežinoda- . 
jis prisipažįsta, jog tai bu- ^aS;

Na, o priešų spauda apie

u ................. ......... ......
Gazolino 'Kairia/Keliama :>i.v 
Į PadangeiiBošy Nau^aį u, 

1 1 - - - - - - - "
.^ASHINGIEON;: ŽibAi 
lų pramonėje’. NBA jau veL 
kia-^gažęlinoc kaina t kyla be 
^ūstojimoj AŽibalė kompani-i 
jos įmetus pasidarys apie 
$450$00,000 daugiau; pėlifbp 
ne^u ; į)emaL U Mato te^ • kas 
gali džiaugtis įvedimu NRA. i

JAU IŠVAŽIAVO JAUNUOLIŲ PELEGACUA,

jo 1‘3 d.‘,‘ vidunaktį J Rlaii^ryH sūdanti, kad

Pasišovė KfidikišJ Ii'i .1 '

RED BANK,J N/ A J. — 
Edjmund Siekėte* 8 metų am- 
žiąųSj pagrūmojo f j motina:!/ 
kad jis nusišaus,' jeigu mo
tina vers ‘ jį i gerti i “castor 
oil.”r Motina J neklausė grū
mojimo.“ Vaikas pasiėmė re
volverį ir pavojingai persiu 
šovė. , Randami! ligohinšje..

f ( 5
* i: *

Rugsėjo 13 <f.,‘ vidunaktį, _ _ .
■skaįtlįpgąs -būrys jaunuolių v _
iy' jaugusių darbininkų iš; so apie spalių 5 d. Tuojau 

!lydejp. Ąiperjkop jaunuolių 
? dejegaciją i j - pasaulinį kon- 
'grėsą^.bkųris įvyką^ rugsėjo 
^2 d^ paryšiu j e. .JŠVažiąvo 
ir lietuvį^ atsio-
v as, „. j jdrąugąs. ■ Kle^ęnsas 
Strižauškutis, iš Waterbury.

. £ Išleistuvių susirinkimas 
buvo šaukiamas mokyklos 
svetainėj. Bet'1 paskutinėj 
dienoj miesto švietimo ta
ryba pranešė,, ka'd svetainės 
neduos, kad;« prižadėjimą 
svetainę duoti atsiima.! Tuo 
<gū(Ju išleiistuvių Susirinki
mą^ įvyko .Union Square. 
Paskui tdemonstracija'imar- 
šaVo prie laivo.' 1 i ( * •;

MACEDON, N. Y. r-Ek- 
•splozija gazolino štore su-. 
žeidė,du darbininku. Što- , 
ras priklauso Standard OįL 
kompanijai. * • * ». *:.<

<7 • n

I

jaunuoliai sugrįš iš kongre-

reikia lietuviams ‘ jaunuo
liams rerigtis prie šaukimo 
masinių į susirinkimų, ku
riuose1 draugas Strižaiiskas 
išduos raportą1 iš kongreso.

Advokatai Pradėjo Tyrinėt 
Reichstago Rūmų Padegimą

LONDON. — Tarptauti
nis advokatų komitetas pra
dėjo oficialiai tyrinėti, kaip 
Vokietijoš fašistai padegė 
reichstago rūmus, ii4 paskui

spaudos piknikas : . , 
Įvyks: Sekantį Sekmadienį, 17 
Dieną Rugsėjo (September)

HARTFORD,'CONN.
Piknikas įvyksta spaudos<»» 

naudai. Programoj dalyvaus,; 
Brooklyno Merginų Sekstetas, 
"Sakys prakalbas J. Siurba ir 
P. Buknys, iš Brooklyno.

Visa apielinkč būkite—
' uL CHARTER OAK PARKE ’

Iš. Brooklyno atvyksta kęle-. 
tas mašinų. New Havertas ir, 
WaterbUrys turi masiniai da
lyvauti! Worcdsteris ir Bosto-. 
nas taipgi rengiasi skaitlingai . .

4

bedą bando suversti ant ko- pribūti.’,
mūnistų. Tyrinėjime daly
vauja advokatai nuo' septy
nių tautų. ■ ,;i- (Daugiau žinių 5 pusi.)

Programoje dalyvaus visi 
Conn, valstijos chorai. jt A
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SUBSCRIPTION RĄTKS: 
SN.00 United States, aix months....12.W 
I7.0B Brooklyn, N. T., six months...<8.50 
>7.00 Foreign countries, six month*..IMO 
|f.0B Canada and Brasil, six months |1JO

■felted States >er, year--------
Brooklyn, ?N. Y„ feer year.., 
foreign countries, per year., 
Canada and Brasil, per yaax;.

—■■I ,i, ■■■■■,— ■„ i, i,,—..............   .4 ,Li.............................. ■■■■■■. « tn. ... > ' Ln......— we.—f

■atered a* secon class matter March XI, 1B24, att he Post Office at
Brooklyn, N. Y., fender the Act of March 8. 1870.

Kodėl, Draugės,Tylįtę?
Jau tūlas laikas prabėgo, kaip mūsų,‘spaudoję buvd 

paskelbta bendra rezoliucija, priimta ALDLD ir LDSA 
Centro Kom^etu ; abiejų organizacijų ' vienybė klausi-' 
mu. Mes manohiė, kpd abiejų organizacijųt nariai,- savo 
kuopų susirinkimuose^ šį klausimą svarsto. Tačiaūs tik
tai tuo tenkintis begalima. Reikia rašyti spaudoje— 
ypačiai “LaisvėjeVpr “Vilnyje,” dienraščiuose, kurie kas; 
dien pasiekia, pjip^tU organizacijų ^narius', ir nares. *'

Girdėtis, kad1 tūlų LDSA kuopų narės apie' vienybę 
abejoja> . Jo$ įąrguiįąnt.uoj^ būk; sįišivięhijųs,, tujos dar-; 
bininkės;nebfehorės.jeiti5(nedrįs) į bendrus susirinkimus/ 
arba, nuėję, neturės drąsus, savd ; reikalui diskušuoti. 
Svarstant vienybės klausimų ’centruose, ši mintis buvę 
iškilusi ir ji diskusųotą. , Del jos rezoliucijoj pabrėžta, 

z kad, susivienijus abiem organizacijom, daugelyje atvejų, 
kur moterys- norės, galės savo kuopas palaikyti, kaip iki 
šiol. Kitais žodžiais, galės laisvai gyvuoti ir veikti mo-' 
terų ALDLD kuopos. ' ’Taigi del to rūpintis nętenka. 
Draugės? neprivalo, abejoti.

Šita ir kitom vienybės reikalų' temom, draugės iš 
LDSA, ypačiai veikėjos, tiek iš Centro, tiek iš Apskri
čių, tiek iš kuopų privalo rašyti straipsnelius, išreiš
kiant savo mintis. Visi neaiškumai turi būti išrišti 
spaudoje,, kad narės ir nariai matytų ir kad neliktų nei 
viena narė arba narys, kuris balsuotų už vienybę pil* i 
nai neįsitįkinęs, jos reikalingumu.

Taigi, rašykit, draugės ir draugai!

Rūmų Padegėjams

v

j DarOsbs
Spaudos Pikniką Hartforde, Rugsėjo 17

. ? { į i, ———i'-'.- ; i • s •> • y
”\ Ja'U, nemažai esame nįatę Taigi, draugėSt ir drąugai iš 
“Laisvėje kad yra rengiamas apįęlinkėS: miestų, ir miestelių^ 
didėlis' piknikas mūsų spaudos važiuokite būsaiš; skaitlingai 
naudai, ■ “Laisvei” ir “Vilniai atsilankykite į šį pikniką, kad 
Jis įy^kš i nędėldienį, rugsėjo-' mūsų ’ išnaudotojai pamatytų, 
Sęjjteiųberi 17 d^, Charter Oak jog mūsų spAuda. yra galinga 
Parke; -Hartford, Conn;1 savo rėmėjais, ir kad mes turi- 
'graži ;;; nesibijoki*’me tokią spaudą, kuri visuomet 

<£ neiį lietaus, nes pastogių čia stoja už mūsų darbininkų reika-: 
iyra laibai .daug, kur galima-su- j;luš 'ir neša mums teisingas ži- 
tijptr V’peįkięms tūkstančiams niaS. ■ * • -
žiųoniųL; L : į- { >; •• Piknike .bus dar gaspądinių

;?ikųjjkje pirpgramą: 'turėsime skyrius, gurios bei kurie no- 
pUĮlylcįr < yPS ISp^uynic uciiy vetuo . i įlv < 

visį įCniįiį. valstijos darbininkįš- j valgių, esate pi 
ki chį^ž i; A’ iš Bi’oęklynė, N. Y., 59. į Park;. St., 
Merginų i Sekstetas. ’
bus i gųii | kalbėtojai; riestokuos pikniką, t :

San^s ^artįąrdietiš. ’

žiĄonitt} ■
' Į ' V I' ! ' * i • į■ v 5 < j x •puikią,'‘ Jps išpįldyme dalyvaus t rite 5 ką gašpadinėms aukoti iš, 

ašomi atnešti į 
Ląi£vės Choroiįr iš Brool 

Merdintį i Sekstetas. Taip • pat svetainėn, ;arba tiesiai. į minįmą

pamargįnimų. ’ 1 į
yr !• ‘ i.... ■ -r— ‘ft-—-t-'T!?—

9. d.į jsušiįrinkimas taipgi buvo 
skaitlingas, nes darbininkai' iš 
^vakarykščio mitingo, patyrimo 
žjngeidavo, ką turi pasakyti 
UTW vadai apie streiką. Ten 
buvo dar daugiau policijos; 
skirtumas tik tame, ka^ tame 
susirinkime ji buvo pakviesta 
apginti UTW. (Federacijos) va
dus; Ten kalbėjo- UTW 
vadukai ir pats miesto majo-i 
ras JJisher (mitingas įvyko; 
Phillipsburge, N. J.) ; kas cha
rakteringa, kad jau ten -visi 
miesto “čyfai” buvo namie ir 
net; pačiame ■ mitinge.

Po-jų prakalbų ir laike per
traukų vienas darbininkas pra
šė balso ir tik už tai. tuo j aus 
policiją puolė jį išmesti, bet 
darbininkams, sukilus > policija 
buvo priversta palikti - tą t dar
bininką ramybėje; Bet paskui 
vadukai pąmątę; kad gali būti 
pumaskuoti, .pasiskubino užda
ryti mitingą.
' $ie įvykiai daugeliui darbi

ninkų. atidarė akis; jie aiškiai 
pamatė,- kad

| UTW vadai ir sykių AF of L. 
dirba išvien ir rengia dirvą 
prie sulaužymo streiko ir tuo 
pačiu sykiu užkarti darbinin
kams NRA su- mėlynu draskū- 
nu. Ir tą siekiasi pravesti or
ganizuotu būdu, t.-y., prieš dar
bininkų norą, suvaryti į United 
Textile, Workers Union, kuri 
yra dalis Amerikos' Darbo Fe
deracijos, kurią ' valdo bosų 
agentai.

Dar nemažas skaičius .darbi
ninkų'; daug ko tikisi ’ iš Wa- 
shingtonb, būk ten viskas bus 
sutvarkyta, Jvisi nesusipratimai, 
bet nūsįvils!

Atsišaukimas į LDSA 1 Apskričio Kuopas
* • * * «

sukėlę, o mes tik pradedam. 
Todėl nei minutės neeikvokim 
laiko. Blankos yra išsiuntinė
tos kuopoms; rinkit ant tų 
bjankiį aukas, taip pat auko- 
kjt iš iždų, kurios turite pini
gų, nes laikas trumpas, o tiks
las labai svarbus.
‘ ’ Lietuvos draugai neišpasa
kytai sunkiose aplinkybėse tu
ri . dirbti. Nepaisant pasiutu
sio fašistų teroro, jie išlaikė 
partiją per :15 metų, ir jąją 
4ųt. tiek išauklės, kad galuti
nai nusuks fašizmui galvą .Lie
tuvoje. Bet; mes jiems tukime 
pagelbėti ir. juos pasveikinti 

: hfe- vien - žodžiu, bet ir savo 
centais, idant daugiaus įalėtų 
jpaskleisti komunistinės pitopa- 
g'apdos 'tarpe Lietuvos hied- 
n&omenęs. «

‘ ^Blankas ir aukas siųskite 
tiesiai Į Centrą. 4

' ' ; - T. Vasikpniutė. C
1 LDSA 1-mo Apskr. Sekr.
H ; P. S. šis atsišaukimas yra 
; išsiuntinėtas visoms kuopoms.
Jį reikia skaityti kuopos susi
rinkimuose ir išdiskusuoti.

Draugės! : '
Vasaros karštos saulėtos jdie 

nos jau praėjo; dabar' turim 
mestis visu smarkumu i .’darbą.

Nekurtos kuopos, neatsižvel
giant į karštą orą, veikė ;'ge- 

i rai, bet kai kurios šlubavo. Da
bar vis.As kaip viena turime 
stoti, darban, nes daug darbų 
yra prieš mus, kuriuos turim 
atlikti.

Gal ne visos pastebėjot, kad 
mus yra iššaukęs LDSA Tre
čias Apskritys į bolševistines 
lenktynes sukėlime 50 dolerių 
Lietuvos Komunistų Partijos 
Į5-kos metą sukaktuvėrių M'es 
dar mažai esame sukėlę'kai-; 
bamos kvotos. Kadangi; yis'os. 
kuopos darbavosi del Ąįneri- 
kos 'Komunistų- •Partijom 'J4*( 
kqs ;metų sukaktuvių ii1'jau-; 
nųolių mokyklos, tai ne^ahmaf 
buvo visko sykiu' mąišyįij Bet 
dabar visos kaip viena » stoki-, 
me darban, kad išpildyti, savo 
kvotą, tai yra sukelti $5,0.00* 
Lietuvos Komunistų Partijom, 
sukaktuvėm. ' ' ' ' ;

Chicagietės iššaukė mus į 
tas lenktynes ne ant juoko. 
Jos jau beveik tą kvotą yra

i

• I V*' • • • | z ’Valdžia; Bosai ir Amerikos Darbo Federacija 
prieš Streikuojančius Eastono. Darbininkus

' iEAŠTON, Pa.—Kaip jau^bū:’ 
vo pranešta rugsėjo 8 d., Visos 
šilko ' industrijos darbininkai 
yra kovos lauke. ; Paskelbė 
streiką. Tą dieną, kuomet’bu
vo pikietuojama Štandar^ Silk 
Coz. ii’ NTWU nariai dalinė ią-; 
pe|ius,: kviečiant į ’ masinį ■ mi-- 
tihgą, ' rengiamą NTW Unijos,, 
tai UTWU vadai (A.F. of L.) 
vaikščiojo’su policija ir pirštu 
nurodinėjo į kiekvieną lapelių 
dalintoją ir liepė. areštuoti.

• Ąet] matant tokią, didelę Pu
nią darbininkų, policija visgi 
neišdrįso dalintojus areštuoti, 
tačiaus: atiminėjo lapelius ir 
draikė. 1 ’’
i , Tą ; pą$ i vakarą vaL turėjo 
įvykti ipasinis mitingas.’ , Įr. mri 
tingą kįriširinko ;minia idarbi- 
niiikų, kad išgirdus AnnoriBui’-* 
lak prakalbą. Policija buvo 
apstojus duris ir laukė ateinant 
kalbėtojos. Pribuvus d. Bur
lak, tuoj aus ją pagfiębią ir pa- 
grąsina, kad šį vakarą mitin
gas yra uždraustas, nes neturite 
leidimo nuo valdžios, ir ADF 
yra* tam priešinga. Burlak aiš
kina, kad Amerikos konstitucija 
pripažįsta žodžio ir susirinki
mų laisvę, bet policija atsako: 
“Čia neina klausimas ąpie kon
stituciją. Privalote turėt leidi
mą.” ' •

Taip įvykus, tuoj buvo;. suT 
darytas komitetas, iš keleto 
draugų ir pasiųstas pas miesto 
majorą. (Reikia pastebėti, kad. 
pirma niekuomet nereikalavo tu
rėt leidimo mitingam^)'

Majoras pastate ., komitetui 
pirmutinį klausimą : i “Ar jūs 
priklausot prie, UTW bei AF 
of L. ?” Gavęs atsakymą kad ne, 
majoras Roberts pradėjo daryti 
išsisukinėjimus, kad jis neturįs 
nieko bendro su leidimais, tai 
policijos viršininko -darbas ir 
eikite ten, sako; jis esąs nar 
mie ir tikrino-, kad, išduos leidi-’ 
mą ir paskui pridūrė: “O jėf 
jis neduos leidimo, 'tai sugrįž
kite aš ° išduosiu”. Už penkių 
minučių komitetas jau buvo pį* 
lieijos viršininko; namuose, taipo
gi policijos stotyje^ ten ;įuv0 
pąaiškjnta, kad jo merą, , išvįr: 
žiavęs iš miesto. Sugrįžus pas 
majorą, jau ir jo nerasta; gau
ta paaiškinimas, kad jo nesi
randa mieste—/‘out * of towm. ” 
Pasirodė, kad buvo tarpę UT?W! 
vadukų, policijos •vir^įninko.; ii* 
majoro: susitarimas sųąrdVti mik 
tingą Naėional^s: Audimp Uni? 
jos. :* £4

Komitetas sugrįžę p^anešį, 
ką girdėjo; iš. lųąjęrd/’ir Polici
jos, ir nedabaigūs padaryti pa
nešimą,; policiją^ pradėjo. varyti

'>■

visus iš svetainės.
.Apleidus-. Vandervęer svetai

nę, darbininkai demonstratin- 
gai numaršavo į kitą! svetainę, 
t. y., NTWU buveinę, ir ten at
laikyta mitingas, bet, tik buvo 
leista, “vien nariams.? Iri tai 
po ilgos koįvos, nes ir čia poli
cija nenorėjo .leisti jokio mitin
go laikyti. : ; -

Mitingas buvo geras; Burlak 
pasakė’ gerą prakalbą. Paskui 

isekė diskusijos. Tapo pasmerk- 
'ti tory: vadukai ir ' policijos, 
žygiai, ries aiškiai 'pasirodė, kad 
dirba ranką rankon. ‘Tąipgį iš^ 
rinkta 12 delegatų į ;Nacionalę 
kęnfeiręnCiją PattersQne. - : .■ ’ - ’ ' ’ : • ‘ !, > -* • ' . • ' : 
UT.W Be:Roliėijos Pągelbos Nei 

. ' ■ > ' , žingsnio ; •
• ; 'Sekančią dieiną UTW sUšaju- 
'kė savo' susirinkimą. Rugsėjo

bosai, policija

BR RT, CONN.

Bridgeportiečių Rengimasis į 
Spaudos Pikniką—Priminimas, 
Kokią Svarbią Rolę Liojsia Dar
bininkiška Spauda Kovoje tcž 

Mūsą Klases Reikalus.
Bridgeportiečiai' ‘skubiai ren-Jbridgeportieciai skubiai ren

is ten taip pat|gjasį į darbininkiškos, spaudos 
nipko gero darbininkams, nega* nauc|aį ruošiamą išvažiavimą,
lime, tikėtis, nes ii’ ten varto
jamą tos pačios metodos ir vis 
pąieŠ, dąrbipinkus.

-i s J : • • • Streikierys. ♦

Šiandien Londone prasideda tarptautinis teismas Vo
kietijos reichstago rūmų padegėjus teisti. Reichstago 
rūmai, kaip žinia, buvo sudeginti vasario 27 dienų,, š.. m.

Niekas neabejoja, kad reichstagą padegė Hitlerio la- 
kiejai provakaciniais tikslais prieš komunistus. Nepai
sant to, hitleriečiai-banditai suareštavo d. Torglerį, Vo
kietijos komunistų atstovų reichstage frakcijos pirmi
ninką, su eile kitų darbininkų ir ruošia jiems teismą 
Leipzige. Neįsileidžia fašistai jokių svetimšalių advoka
tų ginti komunistus, o vietiniai, Vokietijoj gyveną ad
vokatai. nedrįsta stoti juo^ ginti, kadangi jiems patiems 
gręstų mirties bausmė.
. Tučtuojau po reichstago rūmų sudeginimui, tapo iš
rinkta speciališka iš tarptautinių mokslininkų ir advo
katų bei. šiaip žymių figūrų komisija, kuri iki šiol rinko 
medžiagą apie padegimą reichstago rūmų,

Kaipo to pasėka, įvyksta šis tarptautinis teismas, ku
riame dalyvaus eile žymių advokatų ir eilė žymių liu
dininkų iš Vokietijos. Daugelis tų liudininkų neišduos 
teisme savo pavardžių, kad fašistai nenužudytų jų gi
minių, esančių Vokietijoj, išliejimui keršto, šitoj byloj 
bus, be abejojimo, iškelia visos Hitlerio šaikos klastos, 
santikyj su reichstago padegimu. Apie tai bus plačiai ra
šyta mūsų spaudoj.

Rugsėjo 21 dieną, Leipzige, Vokietijoj, įvyks Torg- 
lerio ir kitų draugų teismas, kur fašistai bandys juos 
pasmerkti mirti, kad nekaltu darbininkų vadų krauju 
nusiplovus savo bjaurias rankas. Hitleriečiai nesigailės 
pinigų ir< darbo provokacijom. Šis Hitlerio govėdos pa- 
simojirAas privalo išjudinti kiekvieną darbininką.

Rugsėjo 21 dieną New Yorke, todėl, ruošiama, milži
niška darbininkę demonstracija ties Vokietijos konsula
tu. Nei vienas,;galįs dalyvauti, neprivalo; apleisti jos!

Parodykim Vokietijos budeliams fašistams, kad mes 
stovime su kovotojais prieš fašistus; kad mes juos gin
sime visais būdais!! . ...

SUTERSVILLE, PA —MAINIERRJ STREIKAS
. Rugsėjo .16 d. buvo didelis plieno darbininkų iš, McKees- 

angiiakasių susirinkimas, kur 
buvo vienbalsiai nutax*ta strei- 
kuot visoj šioj apielinkej, kol 
nebus mainierių reikalavimai 
išpildyti. Reiškia, turi būt va
landos sutvarkytos ir mokesnis 
nuo drenų dirbantiems;’ taipogi 
po kiek bus maįnieriui moka-' 
ina už anglies toną.

Mainieriai jau negalėjo ilgiau 
visokiems tiem prižadam tikėti 
ir nutarė negrįžt-Į^rbą, pakol 
jų reikalavimai<nebus išpildyti.

porto ir kitur. Plieno darbiniu* 
kai taip pat pasižadėjo sykiu 
stot į kovą už savo? būvio pa
gerinimą.

šioj Pensylvanijos dalyj strei
kas jau nuo pirmiau yra. Bet 
nebuvo sutartinai išeita į strei
ką : vieni streikavo, kiti dirbo. 
Bet šiandien, su rugsėjo 11 d> 
pilnai išėjo į streiką Warden ir 
Ocean num. 5; Taipgi, West* 
morel an d County visi, metė 
darbą.

šiandien visur buvo skaiilin-
Šiame susirinkime buvo, ir gos pikieto linijos; bet kol ka s>

• ę • >
nebuvo jokio užpuolimo hnt pi- 
kietuotoj^ f’ i i :

Kaip ilgai šis stręikas būs ir 
kaip jis bus vėdąmąą, teks* pa
tikti,; ir apjė tai bus daugiau 
žinių iš streiko, eigos dienraš
tyje “Laisvėje.’’^

Veisiejišlcis^ į
P. S. šią dieną streikas', yra 

jąų pilnoj gąlioir rytoj bandy
simo įr. plieno įdarbipinkus išį 
traukt į\streiką. J .< t

Broekton, Mass.—Didelis Lokautas 
prieš čeveryky Darbininkus

and S. W. Unija nuo pereitos 
žiemos pasidarė diktatoriška,, 
nes atėmė čąrterius įvairių lo
kalų ii’ nariai neturėjo jokios 
teisės išrinkti sayo atstovus; 
viršihinkaį paskyrė, ką jie no
rėjo. " * ’ ••
. Dabar, kuomet pasirodė, kad 
darbininkai stoja už naują uni
ją, senoji 'unija sugrąžino čar- 
teriūs lokalams (pirmininkas, 
pareikšdamas, kad “emergen
cy” jau praėjo) ir duokles su
mažino nuri 35c. iki 25c. į sa
vaitę. (Naujos unijos duoklės 
yra 25c. į savaitę).

Bet jau pervėlu. Darbininkai 
jau mato, kur vedė juos senoji 
unija. Darbininkai nenori uni
jos, kuri skaitosi tik su bosais, 
o ne su darbininkais.

Draugai šiaųčiai, laikykitės 
dvirtai. prie naujos unijos; ne
klausykite B. ir S. W. Unijos 
pirmininko ir bosų pareiškimo, 
kad jūs nelegališkai streikuoja
te ; manufakturininkai padarė 
lokautą; t bĮūkit lauke tol, kol 
bus pripažintą jūsų teisės.

Iki šiol darbas tvėrimui nau
jos šjaučių unijos ėjo nors ga
na rimtai, bet labai silpnai, ir 
senė ji Ęoot ir Shoe Workers 
Unija nelabai: kreipė domės į 
tai; be^ štai,4 kuomet atėjo; Ikif 
kąs .įvykdinti Roosevelto įndują 
planą, pasirodė, kad dvi unijos 
atstovauja darbininkus.

Manufakturininkai, '■ žinoma, 
pripažino tik senąją, uniją J ir 
pareikalavo; kad darbininkai bū
tų pilnai užsimokėję į tą u n i ją, 
jeigu nori toj dirbtuvėj dirbti 
ant ilgiaus. -Įvairiose šapose 
tuoj įvyko susikirtimai bosų su 
darbininkais. Jau daugelis dar
bininkų .buvo nemokėję į Boot 
ir Shoe W. Uniją per ilgą lai
ką; kita maža dalis prigulėjo 
jąų prie naujos, unijos (Broth-: 
erhood of Shoe - and Allied 
Craftsmen),; a dar trečia dalis 
dar tebemųkėjo. į. senąją uniją.

Bosai. pradėjo m^tjįti iš ;dar- 
bo tuoš darbininkus, kurie ne
moka į senąją uniją; tada kiti 
darbininkai snįstojo dirbę- ir sė
dėjo prįeį mašinų tol, • kol . iš* 
mestu^.f dąrbininkus f 
jįlarbą; '-įo'jai, žinoma, to nedą*; 
re, .ir tuo; būJu paskelbė 7‘lpį 
^autą-y, palčiadaipi riarbiųidku^ 
įnąiųo jiįr Uždarydami jšapąs. Vie* 
;ną gpoį jdtąi;>v§i jdarbdayfaii riž* 
(ląr.ę šapas; iy įabąr ' visame; 
feroctone yrajįdiįeiis lokautas.’ 
Kaųją Uniją tuoj sušaukę 
?Jriitingą įvairių lokalų- iį dar

uniją ; pirma išpildė tam tikras rėt daugiau teisių. , Tuo. tarpu 
fkortas, ręžignuodami iš .B-; rir 
S. W. trriijos.

Senoji uniją1 įaąipriešiųu,; pą-x 
reiškė, kad konstitucija .; neięį- 
džįa. nririųi ^rezignuoti įš tos 
upijos; jeigu . iri suętopėndav^s, 
vis vien dar. jis yrą narys; tos 
uiijosv iri tik^, jęigui tas narys 
priims kitą ąlhatą, tada rezig* 
na.rija bus rprįimtą. s ? ?

,,T.ąi įdįojtiškari rpąreįškirii^- 
-Atrędbį kad' s^kį; prisįhašęs prie 
turi uhijos* ririgaU. atsimėštri iš 
$(&,[ tik tocjk^i dgabkleisi in tjrl^k. 
Rrijk&r wiriririti; 1 jęg. šlife? iBį

priims į > AĮsių^tas ‘atstovas iš NRA
ponas Smith, Mass, vaisi, dar
bo biuro na^ys,* pareiškė, kad jis 
neturį ^teises'. 4 priveisti bosus 
.priimti išmęstuš darbininkus at- 
Jgąl ;, į daįbą, o kuomet'- naujos! 
mnijos atstovas Goodwin pasiun
tė telegramą ' į* Washingtoną ir 
pąrėikalayo duot daugiau tei- 

‘šių qp/; šmithui, tai šis pąsiprie-
fominkąi majaeihis rašosi į'na$j$. šiną; ęšą, jis nemato reikalo tu

jią ^ąįlį> konfęrericij ąs- su ma- 
hufakturininkaįsj nailjos ūhijos 
ir senos unijos atstotais ir ren
ką faktuą dėl NRA tyrinėjimą 
komiteto. • 3 >.

Tai matot, 4draugai darbinin
kai, kaip NRA komitetas veikia 
“del jūsų g^rpvės’’.
; 7y r i riejimas' įvyks: Washing- 
tone tik, aįęinanęią sąvaitę> o 
tua-tarpu darbininkai’ vaikščioja 
gątvėįse; ^e ‘‘ dprbę. Visa beda 
del i td, kad * bbsiar nenori prįpa>- 
■'.ŽŲi$i f.naujos uąijod» V : / . .
t- V. i.- Jį Dtbrbiaii'kkas^ ••

įvykstantį šį sekmadienį, 17 & 
rugsėjo-September, Chatter, Oak 
TPark, Jiartford, Conn. Išvažia
vimas prasidės 11 val| dieną.; -

Conn, valstijos lietuvių dar
bininkų organizacijos šaukia 
visus darbininkus masiniai da
lyvauti šiame didžiausiame pas
kutiniame apskričių išvažiavi
me.

Todėl, draugai, draugės ir 
simpatikai, nepraleiskite veltui 
tos puikios progos. Nors be
darbė slegia visus įvairiais bū
dais, bet mes visi privalome 
remti darbininkišką savo spau
dą,—kad kiekvienas , darbinin
kas ar darbininkė, užbaigus sun
kaus darbo valandas, arba be
darbis, pasiimant savo laikraštį 
į rankas, galėtų pamatyti kož- 
nos dienos nuotikius, kovas, 
streikus, kurių yra visur ir ku
rių vis didėja, einant linkui to 
laiko, kad įvyks didis generalis 
streikas Jungtinėse Valstijose, 
o bedarbių kovos delei socialės 
apdraudos pasidarys milžiniško
mis kovomis.

Todėl mums taip svarbu dar
bininkų laikraščius ir knygas 
skaityti ir platinti tarp kitų 
darbininkų, kad ii’ jie ^susipa
žintų su savo reikalais ir už
daviniais. Reikią pagelbėti 
j įems susipažinti su darbinin
kiška spauda, o tas darbas ga
lima atlikt taip, kad kas sa
vaitė vieną kitą vakarą perei
ti per liet.,? datb. -gyvenamas,, 
stubas, — pasiimti su savim 
literatūros,^ kurtos nemažai; ga
limą parduoti, o kibiems, nega
lintiems užžsimokėti, galima 
k[ek ir padovanoti. • 

p- Ypatingai' vajaus metu gali
ma pakalbinti prisirašyti prie 
kokios nors darbininkiškos or
ganizacijos, kaip kad prie Ame
rikos Lietuvių Darbininkų Li
teratūros,. Draugijos. ,

Jęigu mes, draugai,, pasidar
buosime, tąi..C.onnecticut valsti
joj galėsime gauti' dąr 200 ar 
daUgiau naujų narių į šią orga
nizaciją. • , '

Mūsų spauda, laikraščiai, ir 
knygos, lošia labai svarbią ro.* 
lę ekonominiame ir politiniame 
darbininkų gyvenime ir jų ko
vose, o ypatingai dabartiniame 
laikotarpyje krizijO,. bedarbės ir 
streikų. • • - ‘ ■

Labai daug mums pasitar- 
nauja darbininkiškas laikraštis, 
žaibo greitumu rišnėšio^aptos 
tikras ir teisingas, darbiniįfc. (

svarbiausias žinias ,po visas vie
tas. Ir darbininkas niekada ne
gali turėti pastovų ir tvirtą nu
sistatymą darbininkiškame ju
dėjime, jeigu jis nėra skaitęs ir 
neskaito darbininkiškos ’spau
dos.

Todėl aš čia ir norėčiau pri
minti, kad kiekvienas darbinin
kas ir darbininkė skubiai užsi
prenumeruotų vieną iš šių laik
raščių: “Laisvę,” “Vilnį” bei 
“Daily Workerį,” taptų savo 
spaudos skaitytojais ir arčiau 
susipažintų su darbininkų rei- 
laiS.

Šie laikraščiai yra nenuilstan
ti mūsų kareiviai, kurie visuo
met stovi darbininkų reikalų 
sargyboje ir nurodo darbinin
kams tikrąjį kelią, kuriuo eida
mi darbo žmonės galės pasįliuo- 
suoti iš kapitalistinės vergijos, 
nuverčiant trunyjančią buržua
zinę sistemą, o jos vieton įstei
giant darbininkų ir farmerių 
valdžią.

A. Mureika*.'

SHENANDOAH, PA.

pagel-

Užbaigiant šios vasaros se
zoną, Lyros Choras turės dar 
vieną smagų pikniką, kuris 
įvyksta rugsėjo (September) 
17 d. gerai žinomam Laud- 
man’s Parke.

Šį: sykį choras yra pasiren
gęs išpildyti ypač gerą pro
gramą su darbininkiškomis dai 
nomis.

Pirmiaus Lyros Choras ma
žai užsiimdavo darbininkiško
mis- dainomis, bet drg. Zdaniu- 
tei—Judzentavičienei paėmus 
chorą vadovauti, jis.- liko pa
verstas į tikraį proletarinį 
chorą; ir jis su drg. Zdaniu- 
tės—-Judzentavičienės
ba stenggįs patarnauti vien tik 
darbininižams.

Be to, dar dainuos Aido 
Choras ir Merginų. Sekstetas 
iš Wilkes Barre, kuris yra ge
rai žinomas visoj apielinkej.

■Šiuo sykiu draugės gaspadi- 
nės prirengs šiltų valgių ir gė
limų.

Kaip visiems žinoma, Laud- 
man’s Parke yrą didelė ir gra
ži platforma šokiams; taip pat 
ir muzįka buš"*pritaikyta.

. Tad, draugės ir draugai, 
kurie atjaučiate svarbą darbi
ninkiško choro palaikymo ir 
norite, kad ateityje Lyros Cho
ras gyvuotų ir linksmintų dar
bininkus gražiomis klasinėmis 
dainomis, veikalais bei opere
tėmis, tai turėtumėt« būtinai 
dalyvauti šiame' piknike.

Atsilankydami, jūs patys 
pasilinksminsite ir sykiu pa
rimsite Lyros Chorą.

B. J uęUįęątavięiutįį.
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SECTION II No. 218

Twenty-Five Youths at 
First Youth Conference 
in Pittsburgh, Penna.

t

30-hour week for all youths 
under 18 doing adult work. 
No discrimination in pay 
for young workers.

THE YOUNG WORKER AND STUDENT SECTION-

Brooklyn, N. Y-, Sept. 15, 1933

COMRADE STRAUSS ELECTED TO 
CO TOO

The eWorld Youth Congress Against Fascism and War will 
be attended by our representative Comrade C. Strauss from 
Waterbury, Connecticut. He left for. Paris and will-return 
Oct. 5. A series of tours will be arranged for him so that he.' 
will report to every youth branch and- chorus the result of the 
Paris Congress. - . - ~ ~

A special appeal is being made to all . the organizations for 
funds. Many have already answered our call. . The Van
guard Youth’Branch in Elizabeth was the first to answer with 
$1.00. Next week ConTrade Yeskevich, our national treasurer, 
will give a report of the organizations who have donated 
already. "

Follow the Elizabeth Youth Branch's lead; • it- has contrib- 
A~ resolution uted $1.00, what can you contribute? Come, on, Cleveland 

Connecticut youth branches’. It’s your 
. Show him "your support! All

youth branches and choruses should take: this, up immediately 
■your regular \ meeting. Individual 

contributions are-welcome. j. ‘ Z'
We. all realize the importance of. the;.fight against im-

PITTSBURGH, Penn.—-The Pitts
burgh District Conference is over. 
Twenty-five enthusiastic youths par
ticipated, listened to Johnie Orman’s 
report from the National Lithuanian Į 
Youth Committee and discussed pro- I 
blems pertaining to the youth pro- j 
blems in different localities.

A comrade from the YCL spoke ’ 
.outlining the importance of organiz- j 
ing Lithuanian youth into workers 
youth organizations. 1

Delegates from APLA Branch No. j 
50, Fine Art Circle Chorus, Wash- ! 
ington, ..Pa. APLA Branch, LDSA j 
Branch No; 60, and the DDS Youth i 
Branch participated. ________
was accepted endorsing the plan of . LeaDerS! Come on, L _ 
organization of-youth as decided by the National Lithuanian Youth Com- P0Ca ^omiade who gOmg. 
mittee.. Also possibilities were dis- | youth br<inches and choruses ; 
cussed "about holding a Lithuanian : without waiting for -your 
District Spartak-iade Athletic meet', j

A resolution was introduced en
dorsing the sending of a youth de- - ■ .
legate to the World Youth Congress perialist war which is looming, before the young workers— 
against- War and Fascism. It1 the importance of a fight against' bloody fascism. ; The Paris 
pledged support and cooperation in 
drawing largest possible numbers of Congress will be attended by, all sorts, of youth -from
youth to meetings- arranged in. the different nations and different; parties who will show the 
Pittsburgh District for the delegate greedy capitalists the power Of the 1* working class youth
to give his report.

Comrade Frank . Pascoe from Li
brary, Pa. was elected to go to -the 
United States Congress against War. 
Art Norkus was elected:as alternate.

The? conference concluded with the 
election of a district Lithuanian 
Youth Committee composed of: Helen 
Kohns, Mildred Urniecz, Arthur Nor
kus, Albin Boggs, and Eddie Norkus. 

.. The chairman of the Conference 
was Eddie Norkus, 'Secretary -was 

.Mildred Urniecz. Resolutions com
mittee was composed of Arthur Nor
kus and Walter Alinsky.

The National Lithuanian Youth 
Committee congratulates the Pitts
burgh Lithuanian youth in being the 
first td form a district youth cbm- 

’ mittee and to hold a district con
ference and pledges to do its ut
most in cooperating with them in 
every pos.Sible way.

against war. . .. • •>
SUPPORT THE PARlfS CONGRESS! /
SEND IN YOUR CONTRIBUTION IMMEDIATELY!

£|-~———Į  —| Į , XJx  k'LXJ ^TTV—i   į— 1-A-^-r-*^-—,

More Students; Less ‘ 
Teachers

• Deputies on Guard

PITTSBURGH,/ Pa.—Dr.- Ben - G

• Eighteen deputy - sheriffs sur
rounded £’ two car garage in Twenty 
seventh St. McKeesport, on August

Graham, superintendent of the.Pitfs- j £9, while- it- was being 'dismantled
i ZM <■ tv I *1 e* z-vl • ti r\ n <1 z » xJ » 1■> Y1. ____.. _ >______ ___ _ J*burgh Public schools has announced 

that the total increase in studejlts 
at the .public schools will .be ap- 
roximately 1,000 due to the economic v 
crisis. The total , number of Teachers | * 
to be employed this year is* to be 1 ?

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

Vol. XXIII,
-- '-- :_amn
Daily *XV

New Steam Driven Air
plane to be Used į " 
. For War -- 

V. . . I

While looking over a July’s issue 
of “Popular Science,” I Tame -upon 
an article which talks about a“ new 
invention, a steam-driven airplane.

This neW airplane was invented by 
George Beslerand and his brother, 
William. The airplane is driven Joy 
a steam engine and it makes Jbnly 
a little noise which can be hardly 
heard from hundred feet away.
* 'It is said that it would only cost 
about forty cents to buy enough fuel 
Oil to make a hundred mile trip.
- Because of the cheap- cost of fuel 
for this airplane it would be of 
great value in the industry for the ; 
workers but since the capitalists are • 
preparing a new war this is what ' 
they say about it in the July’s issue • 
of “Popular Science:” ' " !

“Because, .above a thousand feet 4 
•steam-driven 
silent as soaring birds they would • 
have 
work.
long been sought but muffling gasb- (’! 
line engines reduce their power to 
such an extent that the plane is im
practical. The new power plant, 
silent by nature, would permit long .< 
distance raids above the clouds by 
ghost ships giving off no tell-tale 
drone of motor to warn the enemy 
or to aid in directing anti-aircraft •> 
fire.” __ ;;

Why did our “peacemakers” -seek ■» 
•these silent planes for Jh^ny yęprš? k 
Is it because they want to establish -• 
peace ? Not They, sought these planes 
to make more profit for. themfcalv.es:' 
'and to use these noisel£s^.^girplanes • 
against the working class, in--the

i next world war. . 7" 7
Down with imperialist war!«- ..
All war funds to the unemployed! į 

William Serti«n. |j|

planes would be as 

particular value in miltafy .’ 
Noiseless war planes have '

ąnd taken away.. It was one of “GO JUMP IN THE RIVER;” SAYS Z 
those metal portable garages and

I was being reclaimed for nonpayment 
: of a bill.. These deputies- Ušed to
■ guard . money-''; being hauled from 

3~45£ .a~ drop'of over fifty s?nc(TW" place to Nace, but now, since U. S, 
year. • is.off;the gold standard...,.

PROSPECTIVE TAXPAYEBT ;;
Thomas Cole of Ohio TovįJKtp 

i was held in jail for; not pacing. t 
{.$10.50 in taxes. He was arreštdd ’’ 
i by the tax collector wl\o\apked .him 
1 to pay the tax and Cole answered, i’ 

“Go, jump in the river.” ' •<.»

We haven’tThe Waterbury, Conn., Youth Summer Training School which was recently completed after one month of Marxian-Leninist training, 
received, a complete report, but we urge the comrades to ivrite tip this very important school before it is too late.
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BoatgeoisSport DO YOU KNOW THATOn Building District Coffimittees 
For Youth Work

•• It is now two months since the 
hew National 11.1----- 1,
Committee has been working. It 
seems that it has many good plans

* with which to build the LDS youth 
branches but as the committee works 
along* and the youth movement 
broadens, more and more Work piles 
up, more tasks and problems con
front it.

We can easily see how impossible 
it is for a committee of 14 to take 
care of each’httd every youth branch 
that heeds attention. For instance, 
in Connecticut) there are possibili
ties for new youth branches and 
more new members but to send our 
organizers back and forth would be 
an expensive proposition indeed. In 
Connecticut we have some youth that 
are good speakers and organizers; 
why can’t they be utilized in this 
very important work? Practical 
work among the youth would give 

\thėm a chance to train themselves.
Comrade C. Strauss of Waterbury 
Is a very good example of what 
forces and capabilities we have that 
are neglected.
' For Massachusetts we can say the 
very same thing; Especially now 
that the youth schools have been 
held, more youths are willing to 
take responsibilities upon their 

.^shoulders. Ih Eastern Pennsylvania

Lithuanian Youth
ahd Brooklyn the same situation ex- 
iąĮs.

There are other reasons why dis
trict committees are necessary. Now 
each youth branch exists more or 
less independently, isolated from the 
other branches. With the establish
ment of district apparatuses, a unity 
will be gotten and the branches will 
help one another. Then too, our 
movement will be placed on a 
stronger basis because of the dis
trict machinery functioning smooth
ly,

. To do this work we are calling 
district conferences in the mentioned 
colonies. Adults in the mass or
ganizations will soon receive letters 
asking to prepare for these confer
ences.
\ We youth want to build our move
ment on strong „foundations lifte that 
which the adult workers have. With 
the older workers’ experience and * 
thę working youth’s enthusiasm and 
willingness to cooperate we should 
achieve this goal and build a youth 
movement that, will be'a threat to 
the whole capitalist system. Z

Comrades, answer "oUr call; pre
pare for youth district conferences!

Help build a revolutionary move
ment of the working class-youth!

Forward to the unity of the adult 
and young workers!

George Vedegis Gets Another 
Answer

Dear Sir:
-I am a Lithuanian youth who is 

; very interested ih swimming. Swim
ming has been my one ahd only 

, sport which J enjoy immensely. I 
* have made the HutChirison-Central 

High School’s major swimming team.
I enjoyed reading your, article 

"How To Swim” which is very help
ful to the beginners in swimming 
and also to those who arė trying to 
improve their sWimming. I have 
followed your instructions about, 
swimming and taught Tour of my 
friends to swim.

. Enclosed you will find some ex- 
< excises for strengthening the sWim- 
: mjng muscles which I clipped from 

ar magazine article by Robert J. H. 
Kiphuth a well .known swimming 
coach. I think these exercises will 
prove to be helpful to swimmers 
because they have 
great deal;

helped me a

YOūtš trhfly^ 
Joseph Galickis. 
GSotgri is seed•; (Editor’s hotel;

ing you a letter * ih answer but he 
wishes to extend through this col
umn his thanks in the interest you 
have displayed ip his article^ He 
also thanks you for the very in- 
strtiltive arid helpful article which 
yoil-sent hiin. If you have ariy prb- 

. blems of questions of any; kind, 
George will be more than willing 
to ftfclp. you out as he is very” well 
acquainted with swimming.

Opponents declared it proper for the 
base umpire to do so.

After settling that argument, 
Reading, taking the dirty end, the 
game continued fairly well untilneaf 
the finish, when another Reading 
player slid to third. The bake wjjį.t 
comprised of two boards, one slight
ly larger than the other. When the-- 
mud cleared, the Reading • playef 
had the smallest piece of board in 
his hand, the opponent with the ba|I 
in his hand promptly put it on the 
ruriner.

; "Safe,” (fried the Umpire. "Safe?” 
inquired the fielding team./ Im
mediately half of -them gathered 
around the umpire and when, they 
dissolved the umpire again and a 
little mote lustily cried, "Out!” HoW 
is that?” asked . the bewildered 
Reading team, "You can’t change 
your decicion and he was safe 
anyhow.” And -then very plea
santly (? j the other team said, 
"Once an umpire changed- his de
cision 7 times,” thereby allowing 
this umpirė thė saida right; ’

A man approaching said: "Reading 
Wa» gypped twiėe iri that game.” And 
Reader, believe it or not this' man 
managed professional baseball for 
a’ number of yeans.

Anyone who saw the game and 
wishes to say something about it is 
welcome. Reading had to furnish 
alUthe balls, bats, and gloVri, Op
ponents is that sportsmanship ? ‘ ;

By HENRY YUSKA
The pulp sport story magazines, 

mainly Street and Smith’s, have al
ways exerted a strong influence on 
the attitude of American youth to 
sports. These magaziheS have pepped 
up the youth with illusions and .cre
ated the "Frank Merriwell” ideal. 
Naturally, the propaganda contained 
in these magazines was of the bour
geois, negative type. The stories 
dealt with individual heroes, describ
ing their trials and tribulations, with 
their due victory. The stories con
tained no hint that economic con
ditions determined sport activities, 
nor did they take a sane attitude 
to the subject of winning. The ob
ject was simply to win, at any cdst. 
Of course, these magazines have al
ways irritated the class-conscious 
sportsmen;

-But-lateiy, the bourgeois influences 
,ip these magazines have expressed 
themselves with increased virulence. 
In a story by Btirt L. Standish, the 
creator of the unbelievable “Meri- 

.riwell” series we see a young man 
who is determined to acquire fame 
and fortune through sports. At the 
beginning of his career, he is badly 
beaten by his rival. He goes away, 
nurses his wounds and trains in se
cret.

Later a strike breaks out in the 
t-steel mill of the neighboring town. 
The authorities cannot break the 
strike because of the personality of 
the leader. (The strike leader is 
our hero’s former rival, of course). 

..The strikers look up to their leader 
because he is a man whocan handle 
his fists. SO our gallant hero de
cides to whip him in a fist fight and 
so shame him before his men. A 
match is arranged, which the hero 
wins (naturally). The story erids 
with the strike broken, the strikers 
cheerihg the hero; and the -hero, 
afterhaving bėėri duly thanked ahd 
praised, gets a good soft- job in the 
mill.

This nauseating misrepresentation 
of actualities oh the part of the 
bourgeois sport magazines is simply 
a planned, cold-blooded bourgeois 
scheme of propaganda to poison Jhe 
minds of the youth.

Out Of the 560 churches in the 
Soviet Union prior to the revolution, 
only 56 remain. Each year more and 
more are .being torn down and built 
up to serve such purposes as schobls 
arid meeting places for the workers 
etc.

The Soviet Union shall raise its 
own citrus fruits and its own tea 
around the region of the Black Sea.

In the coming war, women as well 
as men shall be drafted. They shall 
Work in the basic industries such as 
the steel industry, manufacture of 
ammunition, and even some shall . 
have to go to the front.

Cotrirades, fight imperialist war!

Today, in the U.S. thousands upon 
thousands of gallons of milk are

1 being poured iritb the sea while 
many workers’ children are starving, 
yes, starving in the richest country 
in the world, because of lack of 
millc. Some of the fat-bellied bosses, 
object to having the milk dumped 
into the sea because they say that 
the milk will polute the water and 
thus kill the fish, but they don’t . 
care. what hap'pens to the workers’ 
children.

The first five amendments of the • • 
Constitution of the U. S. guarantees 
freedom of speech, freedom of press 
and freedom of assemblage to every
body. But when workers attend 
demonstrations they are beaten up 
by the police. •

F. Semen.-
--- ---------4------... . -----------

NRA Gives $3 Cut 
in Salary to Youth

Swimttring

The Wages of the young work
ers in the Michigan Malleable Iron 
Co. are ribthihg to be proud . of, 
Until Iritėly we were getting 18c 
ah hoUr. The Cd. has seen that we 
are organizing in the Auto Work
ers Unioh, Sd the Co. thought "Well 
its better to give a little raise than 
to have a strike” ahd raised our 
Wages to 85c, while we work only 
£ hburs a. day. ’•

The Co. has put in the NRA sign. 
In corisequehce the actual wage we 
get for a week is about the same 
ot lower. I used to average $17 a 
week before. Now under the NRA 
I’m getting only $14. This, While 
thd prices of food are running up 
like the devil.

The Co. and Mr. Hoffman thinks 
We’ll bow and accept ariy rotten 
conditions, 
mistaken.
make the Co. improve conditions and 
pay' us decent wages; We would 
rather have the Auto Workers Union 
code, which fights for less hours a 
day ahd increased priy for overtime.

Let’s organize Here the Auto 
Workers Uriiori. Šomė of us are 
already on the job. ... -

"One of those who Slaves 
Alongside of You."

By FRANK ZERKOWSKY
When one speaks in the terms of 

"Swimming” he is takirtg quite a 
lot of ground in doing so.

As an example, when 
youngsters find it very hot, 
firnt thing they th'irik“ abtitib; 
swimming. They call the gang, arid 
off they gd tri; the "ole swimming 
hole.” When they get there, off go 
their, clothes arid ih they go. They 
dive, splash Writer on each other, 
throw mud arid do other softs of 
horse play and fun.

Now do you call this swimming? 
"Of course not!” you would say. 
Well, what Would yoti call it? 1 
Would call it "water sports.”

Swimming is classified into four 
distinctive classes; namely: freestyle, 
backstroke, breastroke arid side
stroke. All of these except side
stroke are used very much in com
petitive swimming.

In discussing swimming I will take 
the freestyle stroke first.

. ' (To be continued.)’

-Question Box
If any of you boys and girls have 

any questions, please send them to 
the Youth Section, and thty will be 
forwarded to Firahk Zerkowsky, who 
will answer/ them. 1 
-■4 -ir .■ r:? •• . ■

the 
the 

iš

But they are badly •• 
By organizing we can

Brooklyn Youth Brandi Jo 
Hike to Palisades

Vanguard Conirades Asks- for 
J;? . Speaker- ’' ’

Dear Comrades,
, On Sept. .17, we are ■ holding /an 

' outirig to Matawan, N. J., and- as 
v?e expect a large group of 3$Uth 
We wondered if you could send down 

young speaker. If it is possible, 
this person cdn come down to 408 
Gbhrf Street, Elizabeth, N.-‘„..'Ji'.'Xat 
10:00 o’clock as the bus leaves then.
«Thank ybUr
; A, VerieMw/,-
; (EDITOR’S ANSwW.r ■

W $hW abl$ to get - ymira 
siiėaker. HbWeyet,' with the 
Who^graduated, tfte BfooJtyyn;
school in your midst, you shoiitd h^ye' 
no, trouble getting a speaker. Whet’s 
the matter with Kay of Jfbhwb, 

Ig-or fof that mattef, Jeahette? Tlje

e

■ Ori« Who it , Not Statiafted 
with the Drieisions

Derif Comrades,
. Here’s a little something to put 
in the English section of the Lais
concerning the first base ball game 
played at the Laisve picnic, Sept,

•’ 3rd’ iri Phila, (>
tri seems as though the’ game' ran.

on smoothly from the beginning up 
to Where a new bail Was put ih the 

‘. game (the •other being., sb wot to 
handle) and .a lad from Readihg 
dripped the ball out in right field 
so čioje to the foul line the riSfW 

.. fieider Went to hook it out of the
sky. Ih the course Of doing so he 
let it bounce out of his hand out
side of the foul-line. The base 
umpire said, "foul ball,” and Readin;

■>

■f

&

s

[es
Ith

fare to Etabeth is $1.06 and would 
iĄvdl^ė mOfe* expense, Let tfs kriOW 
Whether Johhnie' or Kay accept. .

„With the same eager expectations 
and elaborate preparations that led 
to the sucess of our previous -hikes, 
the Brooklyn LDS Youth Branch will 
hold its first hike of the season to 
Palisades Park, on September 24.

We are meeting at Laisve at 8 
o’clock and at the Acme Theatre oh 
14th Street at 8:30.-

At Palisades Park nature will take 
us ip hahd. Blue skies above, green 
turf beneath our feet! We will 
Wander around and enjoy the full 
pleasure of real hiking. And as the 
old saying gaps, "Come one, come 
all.” -

Forward to the growth of 
youth organizations!

I

M

L. K.
- ...... .. ..... .

Have YourFriatwI Read 
“The Young Worker and 

Student”
C
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PHILADELPHIA LAISVE’

The Brain Trust.

is* your chorus work news ? v

SHEftANbdXH SNAPSHOTS
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SNAPSHOTS.—.., ----
SO. BOSTON LAlSVE’S 

CHORUS
mu ■' r i-t'i n '7

How do yob do, everybody? Well, 
well, we see you’re all Wondering 
who Splash and' Slap arė.

Slap and Splash ate ori the job 
but how abdut the chorus corres
pondents? Nothing has been heard 
from the three Who were elected to 
correspond. Wake ūf»f

Our new members have perfect at
tendance so far. That’s the spirit, 
keep it upf; What’S happened to our 
old members? You should _jėt ri 
better exariiple than you1 have been 
doing. ,
• Our . maestro, Mr. Sugar, should 
show ipord pep and spirit* Y6uį 
must remember that all songs arė' 
not sung iri “march tempo.” Be 
mote exact, make surd the members 
understand the' point you arė stress* 
ing, and have more discipline—then' 
we wilt have a more successful 
chorus. Criticism is a’ good teacher.

The chorus .member? better pay 
more attention to the teacher and 
singihg, ahd not to the opening of 
the floor. Evefytfme the dOOr opens 
—pop, go the heads in that direction' 
to see who co’mės in. And 8 times 
out of ten ft’s always some one 
going, out that it is only a waste 
of enęrgy.

We’ll see- how well our chorus 
members react after reading our 

. advice. r
Slap arid Splash.

NEWS FROM
MASS.

> r- IMPORTANT!
Bdy, oh Bo#! We really are good! 

Imagine, carying off -all the prices 
at- the Montello picnic. Keep up the 
good work.

That sure was close .harmony 
comingi from the reap of the bus. 
You’re using the wrong- methods fof 
getting “somebody.” '

, —-------
We sure do ,miss Willy now that 

he has left for college. Best of 
luck to you, “Bill.”

Wonder why Vinnie looked so sad 
Sunday? Did she refuse you, Vinnie?

t... ...
Come on, music committee, let’s 

see some real hard Work done by 
you. •

Welcome Margie, we are glad to. 
see you back in our group. : -

Better not gėt fresh with' Izzie, 
boyš. After that maryelous de- 

-iriPrištratipn of her strength,; I fear 
you won’t have ri. CWahce to hold’ 
your oWri against her.

One of Us Jr.

Picnic Newsflashes
Teddy seemed to win a fąvor with 

the girls. After.» his first run. the 
girls shouted,; ‘Take him off the 
team," but they knew they wanted 
him on.

Newark’s baseball team seems 
pretty good, The other- teąihs had 
better get more practice or they’ll 
be down at the bottom.

Did you know that a second Joe 
E. Brown was at the picnic? He’s 
not such a bad sport, arid he can 
take it.. f - '

Those, girls Will get; to be gb6d, 
chėer leaders some day, but riot if1 
they shout till they havė nd Voices 
left. ;A;

Dear, dear our sophisticated Albina 
doesn’t even say “hello” to people 
she knows. Getting high hat?

Wonder why Mildred wanted to play 
baseball with the boys so much. 
Was it for th'e sake of plkyirig or 
was it because - Frank was ; on- the 
team? -

Tony S. doesn’t mind Jean B’s 
company at all. D'd y6U pal?

When it comes to razzing or 
cheering,’ they all Ibok forward to 
“Pėpriėr." 1

>. 7 . » ,............... • „ Nėivark’s RedKėad sėėmed to be
Editor’s Note: Shenandoah, where interested in Mickey. She said she 

is'your chorus work news? v called him “Mitzi” because of the 
................ . “M.” ori his sweater.

BROOKLYN AIDO CHORUS
the next picnic, concert dr dance?

Anriie Laurie.

Famous Sayings and Ambitions
BLANCHE: I’nrf waiting fdr a nice 

moon-Ht night.
NĄNCY: Did y< see' the fellow 

from Brooklyn?
MARY O.: Who is the- fellow with* 

the white shoes?
POPEYE" I’ve’ a date -on‘ tonight 
GREEN: Anybody kndw where I can 

Sėli a bkby elephant ?
REIKAUSKAS: Anybody want any 

’ sardines?
CARL HERMAN: This is the basic 

x task. >
MILLS: Veil, vats the prospective? 
ZEMATIS: Picnic Was a success.

The Lyrob Chotūs is going along 
with flying* colors būtį watch out 
fori the- Unemployed Sextette.

. When aTe we having our next se-
• erst fehėarsal for the sextette, 

Harik?
> WANGO: Let’s have a' demonstra- 

tfoi>

AL. K. Speech is golden., 
ALDY: Bus drivers are such inter

esting people.
The chdrus is growing my lads 

and lassies. Keep it up and soon 
therewillbe a chorus worthy of 
Brooklyn. Nobody can/ resist our 
persuasive speeches/ if we only try.

Why nOt keep up the old custom 
of paying dues mbhthly in the chd- 
rus? Maybe we’ll be able to pay 
some of our morė pressing debts 
back.* - /•

Why does the wondering instinct' 
seiie Mattey every time we are 
ready to go home? She goes for 
a Walk with her flame, and gesund- 
heit! She is left behind. Curb* your 
wandering spirit,* Mattey, .curb it.

Lillian, I have learned confiden
tially prefer Mozart toShubertand 
other Broadway ‘'products. Wild 
partie? alqo displease , her conserv
ative temperament

Try a Merry-Go-Round,—SALES
MAN—“What kind of car would you 
likt. įnašam ,fo«r, six or eight cy- 
lindėta?'’

TIMID CUSTOMER—"Couldrit I 
begirt With*one?"

. ELIZABETH NEWS

The “Red Star Sextet”'is,back on 
the job again. We have accepted 
two invitatipng already. One on the 
17th in Plainfield and the second 
for the Communist Party of Eliza
beth* - •. -

“Prof/’ is doingv his share. We' 
have some snappy, new songs. Let’s 
do our share,

Wa will, have to work twice as 
hard for the 17th as “Prof”, wriri’t 
be' with us> Steve Mill take Kis 
place. Cpppri^ate with' Ker- and' I’m. 
sure, we’ll be O. K.

That’s iriė.^š^ff,. girl?, show them 
We can work alone, wh'rih.Me really 
have to. /I;*-1

/ “A' Star,"
unto m i wii y    »w,.i j m .i. ■ i .■11.1111 A iihhmi ■

. VILIJOS CHORUS NEWS
/ • - /■—' — ■.VI--------— .»■ .

Vilijos Chorus is certainly becom- 
ming popular ■ now* ?Just imagine, 
We have received an invitation jtp 
sing in Southbury and the following 
Week we are to. ,toy Hartford*

A feW df /pur^rihdrus mbiribefrri* ha£$ 
the ability. to ■ become" teacher?of

Comrades:— . “ •
In the last issue of- the Youth Sec

tion, .Sepb. 1, there appeared 
a snapshot of the Bangos Chorus,- 
Elizabeth, under the name of Sally- 
the Shoop. . C

There wėfįe- some very personal- 
feelings hurt apdthe. person who. 
wrote some of the cutting, remarks’- 
was cowardly enough to use my.. 
name.* •* ,;

As a special favor will*you kindtyį 
announce in the next issue of the. 
Yopth Section, that,, that article Was 
not written by me and refuse o 
accept, ariy; more.' articles that were - 
not written by me but use my pen- 
name of\Sally the Snoop.
- Gosh, if ydri cotlid šėė thp upheav
al that articles caused around here— 
boy, you’d'know just hoW I feel.

Comradely,
Sally the Snoop;

Otherwise known asp * ■<
Jeanette "Pepper” Krūtis.

(Editor’s Note):. Comrades, this 
has happened a few times before. 
We cannot tolerate such action. In 
the future, jrour “Snapshots”- will be 
returned if- not signed by your real 
name and; address. Your name will 
not be disclosed to anyone by the 
editor, būt for safety’s sake’we shall 
require the sigriatprė and address 
of the sėri’dėe.

NATIONAL LITH- YOUTH 
cbMWfftiB • sends pro-

TĖŠT Tt) ROOSEVELT

The National Lith. Youth Com
mittee sent a telėgfam of protest, 
against the arihed iritėrvehtiriri of the 
U.S. goverrintent in Cuba. It de
manded that all battle■.... ships be 
removed from Cuban water?.

AIDO CHORUS PROTESTS 
AGAINST U.Š. WARSHIPS
ALONG CUBAN SHORE

. The youtįh in Aidos Chorus of 
BfOėkl^' sėni ariUriiphritiri p^o^eat to 
Roosėvelt agalnst thė AmeriCriri irii- 
pėriališt’ policy of intervention iri' 
Cuba.- All wdrkėrs’ yodth organi
zations arė1 urged to brimbard' th? 
White House with protest letter? arid 
telegrams.

The feet, ofc the - English 
youth section Will 'be contin
ued bi tomorrows’s issue; 
Watch for your articles and 
“Snapshots.”

ORGANIZE AND FIGHT

By HELEN MANTFSKA
Workers, black and white, 
Organize and fight.
Fight against the bosses, 
They who have small losses. 
Fight .against forced military 
„ labor camps,
Fight-, against hunger, cold *“ 

and damps.
The worker's should all unite, \ 
TO organize and fight.

y.----- - I ..................................... ...

: PITTSBURGH,* Pa.—The first dis- 
tftdt conference was held, And it 
was held in Pittsburgh, the center 
of steel, iron and the . Jhome of 
Hėiriz’s ničkles rind his 57 varieties^ 
'f'O'gėthėr vdtK this, J' me’rin the h'orii^ 
of" e^ploitdtio’h. H6fe iš. £hė 
where, in case of war, Heinz will* 
can food for the army. The iron, 
and steel mills will make guns and? 
ammunition, and the bituminous coaf 
mines Will not only dig the coąl to* 
operates these mills and battle ships/ 
but. will also mine coal and operate 
the coke ovens to get by-products- 
for; chemicals and the poison gases 
which, we learn about in the high, 
school and the college chemical" 
laboratories. * •*

The Pittsburgh Lithuanian Youth 
conference realizes this and not only 
pledged to arrange the biggest mass 
meetings to greet Comrade Straus? , 
upon his return from the Pari? 
Congress, but also elected a young; 

Railroad worker, F. Pascoe to repre
sent them at the U. S, Congress 
against war, I just wonder hoW! 
many of the Eastern youth branch
es have; elected delegates. |

-.........    l,

Sq far very” few items appeared' 
popularizing the Agtf-War' Congress . 
which iš tp be- held in New York. 
This must be ,tąkeri up at the next > 
meeting of every youth branch arid 
adult’ branch. Youth delegate? should 
bė elečted, beeriuše' whėri‘; th’ė. nex£' 
war doės edmė,1 wė shrill bė the'bnėri 
>ho will be drafted into it tri 
slaughter'-our felloW workers df othef 
lands. We must begfh NOW bėfdrė' ’ 
the war iš upon us tol educari6' thri' 
youth what, td do in case' of wari,’ 
Wri must all* organize and carry out 
ah! effective struggle against war?.

I As ComFadė Pa'scde stated when. . 
aškėd about ‘ the ■ conference and hid 
views, “it is much1 bėt§& to did! 
fighting agaihst capitrilfsfwrifs, thaA 
to dip fighting arid RilHrig other 
worker?' in a Capitalist War/’ That; \ 
spirit must be. instilled ift eVer#11 
yoiriig worker’s" rhiriO. We rife the, 
Ones to do the’ educating. All thi * 
members of our orgariizritiol^ ardf 
the ones who are the vanguard' of . 
thri’ youth.

I was visiting thė minės thė" v 
Other day and špoke to many miners 
,ori their views of the.NRA BW 
Eagle.- Many of them call it a blue" 
chicken and they say,. “The sooner? 
we chop the blue chicken’? head off,: 
the sobner we will have soirith’ing to • 
eat/’ į

How many of you have seen the 
new NRA stamps? The quotation 
enscribed on 1 it says. “In Common * 
Determinationi” While the. working

C i man, working woman rind the farmer f 
> (with a scythe are in step;- The: cap* ' 

i italist who stands in the picture 
between the worker and the Yariner 
is out of step. That is What the 
capitalist govęrnnient call? “In / 
Common Detern^įnation.”

The artist must have Made A * 
mistake, and rumors are that the"" 

:US. Post Office Department has • 
received many protests ^ from the ’ 

i Capitalists for it. The worker has a : 
hammer on hi? shoulder while thė“

I righ^.Bert, Jimmyitand Joe? that .3”ŽX Kmove th? :
capitalist who stands between the ' 

hegtecting the du?y of writing farmer’with the scythe and the 
inf® our wall paper. Has the papbr worker with a hammer, the hammer 
become tiresome already ? Npxt re- ana wou,d be *cr6ssėd, just
heanal should see the mail-box as m the-worker’s symbol of ofga'n- 
flooded with ędntributions. - i?ation, the hammer and sickle art.
,<^ngratu  ̂ if the capitalist^./lands

m -‘hose nevi membets. If everyone between thb worker aiid farffiir, let 
'ra?,,1 rhaL a *^! “ehirtė him out: Without

•Wuw aAull1 al? ięaplw- “W- and worl“r '’•>»>«
plč^ėd-thia new- member so’ thag. be closer together, and their tools 
he will Join and be one of us. . /j=.^would come Very neto' id' the Woric- 

t’Ą*1*1 s'"Warit’” 

many tickets as possible to make ' Tr^ ~
this" supper a success.

Till I spy' on ydu1 hbxt, 
Mferi SherloCk.

r Long live the unity of thW> 
, working- chits - •;
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THE COMMUNIST PARTY WAS BORN IN 
THE HEARTS OF REVOLUT. WORKERS

Should Veterans Kick?

Ii.' į—— '■'!< —■ v T-

-' ■ ■■■ < — -----— than the war itsefL -AtJąąst, I felt
Thq Communist Party of the Un^ Įt^at waywat lėadt the-comrades' off 

our’branch felt tĮįat way..; The jjo-’ 
cialistš of Germany -joined-the Kai< 
sėr! 'The socialists of France and' 
Belgium embraced theit ruling clas
ses! - The Scheidemannš, Vęndėrvėl- 
des arid RtenoUdels appealed to lheir 
followers, to the workers of. their 
.countries, to forget'.the class strug- 

to forget everything what? was 
said against the capitalist war, -

Right there and then in my heart, 
the socialist .movemerit yrąs dead. 
Everything changed. The Socialist 
Party was now different. .Something 
in'tne-crushed for ever. How could 
It ^be that we, socialists, fighting for 
the brotherhood of mankind,^preach- ’ 
inrf against war,, are /for;, tįhis ter-; 
rime war, for this; horrible- blood-' 
shed! We, who said, that we have 
nothing to lose but our chains^ we, 

-who Sincerely accepted the teachings: 
of the Coinmunist Manifesto,o that 
the worker-has no fatherland in the 
present system, we noyr are-to shed 
our Hood for our “fatherland!”

- America , was riot;, at. war 'in ’1914. ; 
Būt did the Socialist Party-arid its 
press condemn the treachery of the 
Second International and- especially- 
the social democracy f.of^Germany? 

| Noi at all.- Our leaders, bur papers,

these^tfaitors. Their cry- wasp “We 
/have ‘ no right to. / pasą judginent. 
upon the actions of our comrades in

_ ’ We were told that these 
“comrades” were caught unprepared, 
that they probably.. had pcT, choice! 
Lėt ūš Wait till 'tha’ skies 'have been 
cleared again.- Then jve< sKalJ> find 
out what it is all about! -

" (Continued^ next! vteek).3? ' \
■.? ;• • '" a

z ~ -
3; DESSERTIONS EREQUiBNJ/ ;
LITTLE ROCK, Ark.-^Yduni men 

from the CCC camps are deserting' 
daily. Officers send!out. scouting 
cars to . bring, back deserters, . Many7' 
are dishonorably discharged for lead-* 
ing j>rdles^s.:; itfhe? jrouth at;„ these, 
camps speak of 'the brutal conditions 
and the. ones deserting cąn bą sečn. 
on highways and freight fears travel^/ 
jng home. ! ‘ .

ited States of America ią. celebrating 
its fourteenth anniversary. But our 
Party is really much olcTer. It was 

born in 1914—nineteen yearsTeally
ago.

The 
was a 
As a rank and. file worker apd new 
in movement, I did not know much 
about its program find theory, but 
1 loved the Party-one wonderful 
spirit of class solidarity! All com
rades! Workers! We dreamt about 
the great future which would be 
brought about by the Socialist Party 
in America and by the Socialist In
ternational throughout the world. In 
that new world, there would- be ho 

, classes, no exploiters, no wage 
slaves, no iriisery arid suffering, no 
back-breaking toil under the fist of 
the boss! All would be free and 
happy* No more wars, no more 
bloodshed, no more strife among 
the people. Socialism!

First, as a steel worker,later as 
a paper mill employee, I found in 
the Socialist Party an answer to-lny 
dream—a. dream of an ’ emancipated 
world from this horrible wage slav
ery. It was a new life for me.

But the year of 1914... f?War!” __________
as Jf the whole world was thrown į became The-greatest ^apologists for 
into the air by a great volcano. * —
The strong cociąlist movement pf 
the world would rise and smash this 
creature. The great'Socialist Inter- ( Europe!” 
national! The powerful Social De
mocratic Party of Germany! Im
possible... The war cannot go on. 
The monster will be crushed by the 

. mighty fist of socialism!
Didn’t we say that We are opposed 

to ’ all Wars? . Didn’t the Second 
International time ’and again, -, pro- 

. claim the great truth, that a-'war 
is coining an<£. that the socialist 
movement Would fight it” with all; 
might at. its comand? . .

We discussed these questions ”a-- 
mohg ourselves, in. the branch, Jn 
the factory. Our only hope was the 
socialist parties of Europe. \ Im- 

J?ossiblen the socialists would never 
TJetray the working class into the 
imperialist slaughter..^

At last we got our answer io 
our dream—an, answer more horrible

momentous year of 1914! I 
member of the Socialist Party.

A. recent talk with an ex-wounded 
service man prompts me tq write a 
few dtemseregarding veterans of the 
recent struggle.

The veterans of the recent strug
gle, to make the/world safe for de- 
iqocracy are; now suffering that 
shake bite. The same newspapers 
which wefe fainting them as heroes, 
14v or 15 years ago, are now de
nouncing them, as a bunch of pen
sion grabbers without merit and 
without - conscience. They are re
presented to fee loafers who propose 
to live the rest of their days on' 

-public funds. It is said that they 
have ; already procured very large 
sums from the Treasury, and that 
thęir -demands for more has no more 
justification than a demand of a 
prohibition; agent for his bribe. The' 
fact is that the. damage the heroes 
suffered” by being thrust into the 
war is much underestimated, and 
that the amount of compensation they 
received since they ’ came is equally 
overestimated. Most of them were 

^’/cheated out of at least two years of 
their-lives All were set back se
riously in their careers, and a large 
number were ruined altogether. But 
now, when they ask for modest dole 
to tide them over a hard road, they 
are treated as if they were hijackers 
holding up a bread wagon on its 
way to the poor house. The few 
that were getting a pension for dis
ability have been cut off altogether 
orreceive.so little .as to make it 
almost negligeable by the new deal 
politician in Washington.

There are two classes among the 
veterans. The first consist of in
nocent fellows who still believe that 
the war they were forced to fight 
in wasf.a honorable thing, , however 
unwilling, was ja great service to 
humanity. ? Hie other class is made. 
up of men who have come to .. the 
conclusion that it wfts all swindle.

“Iff fts some say, they were .all 
heroės, than no regard Could be too 
grea$ for them, whether in cash: oft, 
otherwise.^. And if, as others say, 
they' were-alp suckers, then certainly 
the Country ought to restore to them 
at least a part of what it took from 
them under false pretenses, y

7 ... T S.-E. P. ’

Resolution on 
Organization

I ■ ■

The work in organizing and draw
ing in more and more Lithuanian 
youth into our Lithuanian workers’ 
oragnizations is of the utmost im- ? » . 
portance. We must have strong 
youth organizations. . ,„

Therefore, we go on record.' as 
endorsing the National -Lithuanian 
Youth Conference’s decision that, the 
youth branches be the core?of activ
ity. ' , •

We shall strive to organise LDS 
and Supreme Lodge of Lithuanians, 
of America youth branches.

Around these youth branches, we 
shall strive to build sport sections, 
choruses and dramatic groups draw
ing in. as many youth'as possible 
who are now members so far.\

We shall try to organize .a dis- ' 
trict Spartakiade Athletic męet. ac
cording* to the suggestions of the 
NLYC.. ... • •' r /

Where there are no youth branch
es, we, will organize either youth 
branches or sport clubs and ^will 
build a good Lithuanian Sports 
movement under the leadership of 
the National Lithuanian Youth Com
mittee.

Accepted unanimously by the Pit
tsburgh District Lithuanian/Youth _ 
Conference, Sept. 10, . 1933.,

The Pioneers of Baltimore 
Learn Workers’ Songs

' Our . pioneers. keįje sure! y
can sing. J; With Eddie? K&rko at tWS 
piano and I helping -with the sing
ing we got -along rifeli, The piori- 
cterS: are heipg^ taught a new song 
which is “Stand Guard.’! Some parts 
of the song were- difficult to . the 
children but ip a - short time I’m 
sure.. they’ll . be able to master it. 
Eddie and F are getting a big kick 
out of teaching the Pioneers some of 
the songs.1 wd lęarried at the Brook
lyn ‘ Youth' School.x

One' of<the. small girls (she was 
Eddied sister) asked me to. take her. 

įhome. While ?we were walking along 
^the street 7she asked me to sing with 
•her. ’ We' started with the “Inter- 
jiational.” As we sang it, we walked 
'along ,3vith. qur Heads held high and 
our fists clenched in the air.; Than 

įcame the good ole “Soup songw after 
-tt followed part of “Stand Guard.” 

- - --------- , With the people staring at us, we
thinking so, Chicago, if we have no appl-ications to back,your diecame braver and sang, a little

'/• *A4T __. t i * , « clz-.ilfa* •' DaIiotta >4- Vw ■Frvllrci •Villi'

Ė DI TOR I Al & OHMENT S.
SHOULD THE YOUTH LDS DR1VĘ BE. EXTENDED? .

• “ - ' *■“**”’ ‘ ' j ' • '* ?"*. >*• -

Letters are coming in asking that the LDS 1?outh Drive 
be extended to the end of this;year? These Jefters state; that 
during the summer months, it was very difficult -to get in 
any members as most of the; yduth, went on -vacations, and' 
the ones that stayed in the cities Yourid it too hot to spend 
nights at meetings and went to the beach instead. We šhalf 
make all. efforts to extend ;thįe youth drive, • but until then, 
each youth branch should ;be^ working ’lia-rd? to get in ne^v 
members.' ••..... —-’•••į

A fėw weeks ago we heard.from Chicago that ina^^hcw 
-members were coming in. Thus far w^ have received three 
applications in all from Roseland - and "Brighton Park. ~ We 

“don’t want to cast any insinuations, buCnt does .^eem as .‘(f 
ithe original report was a bubble. You can’t blame, us feir

įcariie .the good ole “Soup song” after

statement. Most likely this matter .Qjt 4 filling j out,! the 
^applications and visiting the doctors has been neglected. Step 
.joh it, comrades, and finish the jįb! X” ’ ! a

The East comes in for its share of criticism. Brooklyn, 
although it is picking up and has already decided ori”a<gym 
and uniforms for basketball, has received only two new 
members to date. What do you say, comrades. Let’s'bring 
iri the new members now that we, have something substantial

, • ia.c^fer į ,•^■■7* ;.{■ fi ■ " .

We won’t go into details n0w* būt if We w^re to takė eąeh 
youth branch we would find very few who are taking this 
youth drive seriously. Fellows, and girls erase the black 
mark on our record and set the pace for the adult branches. 
Or goal should be “One Hundred New LDS Youth Members

With - the people staring at us, we 

dodder. ' Relieve it or not, folks, -but 
4t was. a lot. of fun walking along’ 
the streets aHd singing Proletarian 
songs. I doh’t think that Baltimore 
ever heard anything like that being 
sung qh the streets before.

Į know that the Pioneers are beat
ing, the Sport Club now! v

Eddie and'I are?trying our best 
'to keep, the Sport Club from going 
on the rocks but it seems as tho 
the members don’t want to cooį>erate 
ydth 'uaii- We’re going tb try to Have 
a meeting next Friday night. So 
Until then I’ll be baying, Bye! ' !

?! ' The ;fiig'?R«l. • ■'

P. S. I hope that the rest of the 
students pf the Youth School are

The 1W0 Training School- į
Sunday, August 27; seventeen stii- .- 

dents for the IWC Training. School -
met at the Peoples Auditorium at ! ; 
3 o’clock -to leave for the Nature 
Friends Camp in Gary, Indiana. . The ' 
students represented ’three different 
organizations, the TWO, t the 4>DS - 
and the RM AS (Russian Mutual'Aid - 
Society). / ... ’ r

Upon arrival wee- were ' shown !' 
about the camp and got/acquaint-' 
ėd with pur program for the next L 
twos weeks. ty ....gp į C,

; We rise at 7; A. M. ■'and have 
calesthenics' before i washing., This £ 
fs followed by breakfast, pur morn
ing is then filled by one* class''and ! 
a game, either baseball, yplley -hall, '* 
or fist ball. So.; far-our mornipg ! 
classes have; been ;onthe History-and ' 
Foundation -of -the Fraternal Move- / 
merit, the’ History of thelWO, the 
NRA, and International Youth Day. / 
At noon we have lunch,“with a study P 
period, two classes, and” field sporte ! 
in the aftemoop,., Puri < afternobn r 
classes have ; consisted ‘of Public t 
Speaking, the IWp-Cultural Eočpbsj- ! 
tionr Scottsboro and Mooney Cases, ! 
Marxism.Arid the Trend-of the Wjprk- T 
ing Class Movement? At 6 P.mT We ' 
have supper, arid these suppers,” din- .. 
ners, and breakfasts’are really some- -- 
thing good, thanks to" the co6k. After 
supper we have a study period until ! 
8- P.M. and1 then we? play some - good ’ 
games, as Breaking .into Moscow, or • ■ 
we have a camp fire or go bp a hike.

We have a wall newsboard bn 
which we post reports on games, 
editorials, personals, .announcement^ /■' ' 
etc. ■'To make the games Jand all * 
other ...activities more interesting, ” 
merits are given for winning games 
and contributions to the wall ijeWS- 
board. Demerits are given for com- ... 
ing late to classes or making-any / 
serious offense.- These merits ate 
given to the two squads, Red Squad 
and Scottsboro Squad, which are 
made up of half the students on ? 

•erich sqUad. J >• , .

Every student is very enthusiastic 
and grateful for the opportunity he 
or she is getting ■ in physical- arid 
cultural training. We hope to bring 
back something. that will* prove 
valuable to improving our branches 
and developing them further.

Sophie Shimkaitis. 
Delegate of LDS of Brighton. Park.

■ .................. . .1 ■.... .. ■ .w . . I., -—— J ... I Jt ■■ l.l *

tryirig- just as hard as we are. I 
see by the papers that Elizabeth, N-J- 
is getting on the map. Atta boy, 
Johpnie and Kay! - Keep up the good 
work^ Frances, and ' florist forget 
write and tell me all about th'e iLiDS f 
and .the

' • (Mickey). ■

b
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Penktas Puslapis
'J

PATERSON, N. J bimnkai, padirbėję kelias sa
vaites, pamat.ė> kad pasidaro 
dar blogiau, ir pradėjo strei
kuoti, nes dirbti ir badauti ne
galima. Bosai gi sako: eikite 
dirbti, nevalia streikuot, o kad 
ne, tai gausite kulkų. Darbi
ninkai atsako: kad ir mirsime, 
bet' kovos lauke, o ne prie 
mašinų iš bado.

Draugės ir draugai, mes tu
rime kuomi nors.prisidėti prie' 
kovojančių darbininkų, kad 
atmušustą " bjaurų -NRA. pą> 
tvarkymą, kur atima teisę 
streikuoti ir, daleidžia kovo-

rėkite^ komunistai leidžia ’Ja- Silk Workers į, Uihij0's! vadais.

Iš šilko Darbininku Streiko ir
Bendro Fronto Prakalbų

Streikas šilko audėjų ir da- 
žėjų eina visu smarkumu. Kol

Jcas policija pačiame Patersorie 
medarė užpuolimų; mat, ir po
licijai algos yra mokama “scrip- 
sais,” kuomet miesto ižde nėra 
pinigu. ,

8 d. rugsėjo buvd lietuvių 
bendro fronto prakalbos strei-. 
kieriams. ---- į

Pirmiausia kalbėjo, drg. Siur- i
ba; aiškino, kodėl dabar kyla jančius darbininkus žudyti, 
streikai—kadangi “svieto lygin- J
įojai” iš NRA nustatė darbinin
kams 13-14 - dolerių algos; do- 

t lerio vertė puola, produktai 
brangsta,—tad darbininkai grie
bėsi kovos 
Apie unijas 
kad dabar, 
nesako, kad 
vieną uniją, 
fUęt reikia pasakyti, kad dar
bininkų reikalus geriausia gali 

t apginti tokia kovingoji 
kaip National Textile J 
įlaija, kuri išvedė daž; 
streiką.

Užbaigus Siurbai kalbėt, pir
mininkas J. J.< Dulkis užsimanė 
pastabas padaryt. Pradėjo:

^“Aš manau, aš manau, kalbė
tojas nepagerbė mūsų uniją; 
mus išvedė į tokį milžinišką 
streiką Federacinė • unija, o 
‘Laisvė” ,ką sako apie tą uni
ją?”

Publika suūžė šauksmu: “Nu
stok! Mums nereikalingos jūsų 
pasakos; jūs visur priekabių 
j ieškote. čion yra bendras 
frontas.” . / j

Ir taip buvo Dulkio “spyčius” 
uždarytas, o'jis vis dar laukė 
publikos apsistojant ir norėjo 
dar nors kiįūs šešis žodžius pa
sakyti, bet publika neleido.

Antru kalbėtoju buvo Prū- 
seika. Kalbėjo apie streikus, 
bendrą frontą ir po daug kar
tų pakartojo, kad Vokietijoj ne
buvo sudaryta bendro fronto 
prieš fašistus. Nacionalę Au
dėjų Uniją Pruseika vadino 
“mažiuke unija,” ų federacine— 
“didžiąja;”'gale savo prakalbos 
ir diskusijose agitavo už “di
džiąja” uniją; sakė, jeigu ko
munistai neįstengė subudavot 
dideles unijos, tad neturi tiesos 
kalbėti apie kitos unijos 
griekus. >

Pruseika vis dal* kalba 
Vokietijos ' nebendrumą. 
norisi paklausti: o kaip 
čion pas mus, jeigu fašizmas 
būtų vykinamas? Ar stotų 
G r e eno-Lewiso‘ vadovaujamos 
unijos prieš fašizmą?—Nieka
dos; o būtų pirmutiniai su fa
šizmu.

įrankio—streiko, 
drg. Siurba sakė, 
laike streiko, jis 
darbininkai mestų 
o rašytųsi į kitą.

unija, 
M’kers

vadų

apie 
Man 
būtų

Streikierys.

WORCESTER, MASS.1
Dalyvaukime Draugijų Pikni
ke — 'Remkime Kovų prieš

, Fašizmų!
\ 1
Piknikas naudai Worceste- 

rio draugijų Priėšfašistinio 
Komiteto įvyksta rugsėj©-Sep
tember 17 d.,’ateinantį sekma
dienį, Olympia Parke.

Visi Wcrreesterio ir apįelįn- 
kės lietuviai $ąrbininkai, daly
vaukite; tOmi padėsite kovo
ti prieš fašizmą. .■ U

Draugės ir draugai, mes ma 
tome fašizmo įsigalėjipią Vo
kietijų!, kur jis kerta galvas 
nekaltiem^ darbininkams o 
Amerikos Judžiai tą kruviną 
režimą rodo žmonėms ir per
ša, kad čia žmonės jį priimtų.

Kaip tį|L.tųo pačiu laiku ir 
Amerikoj,, fašistinis jūdėj.imą.s 
kelia galvą. Roosevelto NRA 
yra kelias prie fašizmo, NRA 
politika stengiasi sugriauti ko
vojančias unijas, šaudo darbi
ninkus, kurie atsisako badauti 
po NRA. Philadelphijoj, Pa., 
du streikieriai nušauti, 10 sun
kia sužeista; mat, po NRA ne
valia streikuoti. ’

Ką tatai reiškia, draugės ir 
draugai ? Nagi, 
fašistinę diktatūrą. ■

Po NRA bosai skelbia gerus 
laikus darbininkams; bet dar-

ateinančią

Mes, lietuviai darbininkai, 
turime paduoti ranką kovojan
tiems darbo žmonėms, kaipo 
dalis Amerikos darbinjnkų kla 
sės. Nes už trumpo i-Iaiko ir 
nies .būsime priversti streikuo 
ti. ;

t

Stiprinkime jėgas Y pasjtiki- 
mui tų kovų; remkimę priešfa- 
š i s t i n į j u dėjimą, prisidė-- 
darni, kas kuo galime-; daly
vaukime visi šiame parengime.

Lai gyvuoja kova, Amerikos I 
Kompartijos vadovybėje, prieš į 
kruvinąjį fašizmą! Lai gy
vuoja darbininkų vienybė! Lai 
gyvuoja Amerikos Komunistų 
Partija!

Worcesterio Lietuviu
Priešfašistinis Komitetas.

negu Nącionale Tekstilės Dar
bininkų ' Unija |r. Komunistų 

’Partija. •’ , ; . č ;
Ant galo, būtų, buyę daug 

ątakymų Pruseikai;:: bet jau 
iiktys ‘ šklokininkai į pamatė, 
kur jų vadas nusmunką ; todėl 
jie uždarė šusirinkimą.
į ' Ąš nori unuo savęs pasakyt, 
kad mes, lietuviai darbininkai, 
iąikytumės vienybėje ne tik 
žodžiais; bet ir darbais prak
tikoje. Tr ” _J- ’
nepriklausyti prie Jos; tai nie
ko nereiškia. Visi turime pri- 
.Ip^usyti' prie unijos ir vienas 
kitą pasiklausti: ar priklausai 
Įme unijos?, * ’ J . ■ ; , •' > '■
f J'Broliai lietuviai, kpl mes ne-

įpeliuSį šmeižia .’Associated Silk 
Workers vadus'; vadinai streik-, 
Įaužiais šapų č.ermąnusi

Bet paskiaus sklokos vadas 
pamatė) kad,: darbininkai pra
deda nerimauti prieš j d plū
dimą; tai ir nustojo kalbėjęs.
, Tuomet drg. Siurba pąėmė 
lapelius, perskaitė, ir parodė 
darbininkams, kad lapeliuose 
nėra nieko panašaus, ką Pru
seika sa^ o, ► nes lapeliai šau
kia visus darbiniųkus; į vie ly
bę. Drg. Siurba parodė, Kad 
Pruseika meluoj'a. . r

Paskui darbininkai pradėjcl 
Pruseiką kritikuoti. Tad Pru
seika yėl . eroė dari dduąiau , 
plūsti Komunistų Partiją ir ’pHklajušysirųe prie- iųiijos, - tol 
Nacionalę Audėjų Utiiją; Fru- pus bosai ’išnaudos?,: kaip . iki 
sęika pą'sakė, į ;kąd jis -daug «)dl. . 
daugiau pasitiki ’ Associated

r f . ' HUDSON; MASS;
Vakarienė -di'i- Šokiai; rengia L.P. 

kliubas, 17 School St., įvyks sukato
je, Sept. 23, '7:30 vai. vakaye. Įžan
ga suaugusiems 45c. Taigi jauni ir 
seni dalyvaukite visi, kaip vietiniai, 
taip ir iš apielinkės. • Čia patys pa
silinksminsite ir paremsite darbinin
kišką kliubą.

(217-218)

duoda darbininkams.: Draugės, būti- prasidės 3. vai; po pietų, vakarienė 
nai ateikit laiku, kad turėtumėm pa- j3US tgliau. šokiam yra tinkama
kankamai laiko diskusijoms. Kviečia- - - - -- - - - - -
mos ir ne nares ir draugai vyrai.

Sekretorė.
(216-218)

Kalbėti už uniją, bet

■ Darbininką?

PATERSONO ŠILKO DARBININKŲ GALINGA
PROTESTO MONSTRACIJA RUGSĖJO 13-te

PATERSON, N. J,
Pruseikos Puolimai prieš Kom
partiją ir Nacįonalę Audėją 

Uniją Bendro Fronto 
Prakalbose »

Rugsėjo—Sept. 8 d. čia bu
vo lietuvių draugijų bendro 
fronto prakalbos streiko klau
simu. Buvo kviečiami ir visų 
sriovių kalbėtojai; bet pribu
vo tiktai drg. J. Siurba ir L. 
Fruseiką.

Atidarant susirinkimą, sklo- 
kininkas J. J. Dulkis apgailes
tavo, kad negalėjo gauti kal
bėtojo nuo Amerikos Darbo 
Federacijos A.S.W. Unijos.

Pirmą prakalbą sakė drg. J. 
Siurba; aiškino, ką reiškia N 
RA, Roosevelto mėlynasis dra- 
skūnas, ir kvietė visus Pater- 
sono darbininkus be skirtumo, 
kuriai unijai priklauso, laiky
tis vienybėje prieš bosus.

Draugui Siurbai pabaigus 
kalbėti, kad- jau suriks J. J. 
Dulkis, būk Associated Silk 
Workers Unija 
Federacijos) 
unija, būk
streiką, būk “Laisvė 
tos unijos vadus. Minioje kyla 
sujudimas; darbininkai reika
lauja, kad šklokininkai nutiltų. 
Tas J. J. Dulkiu! labai nepar 
tiko, kad darbininkai neprita*-

WILKES BARRE, PA.
Ateinantį nedėldienį, Sept. 17 d. 

įvyks piknikas, kurį rengia visos 
darbininkiškos draugijos palaikymui 
svetainės. Bus įvairus -programas, 
gera orkestrą grieš. šokiams, bus 
visokių valgių ir geringų, Jęi tą 
dieną lytų', 'tai parengimas atsibus 
darbininkų centre, 325 Market St.
; KELRODI^; Iš miesto-imkite Ply
mouth karą , 'ir važiuokite iki Ply
mouth, vieta tarp dviejų

BRIDGEPORT, CONN.
Lietuvių Darbininkų Susivienijimo 

Amerikoje 35 kuopa, užbaigimui va
saros sezono, rengia vakarienę ir šo
kius, šeštadienį, 16 rugs.—Sept., A. 
Mureikos farmoj, Milford, Conn. Pui
ki orkestrą po vadovyste A. Juodo 
grieš šokiams. Įžanga visiems pri
einama—tik 50 centų ypatai. šokiai

platforma. Bus galima linksmai lai
kų praleisti. Todėl draugai, draugės, 
ir simpatikai darbininkiško judėjimo 
esate kviečiami dalyvauti šiame pa
rengime. Draugai, kurie esate pa
ėmę platinimui vakarienės tikietus, 
malonėkite tuojaus priduoti už juos 
pinigus ir neparduotus tikietus. Nuo 
Bridgeporto važiuokite Boston Post 
Road linkui New Haven. Pravažiavę 
Milford, pamatysite iškabą—■'pasuki
te po dešinei, ten tėmykite iškabas, 
kur sustoti.

(216-218)

tiltų.
(217-218)

PA.
piknikas

Čia
DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APT1EKA 

randasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus daug 
prieinamesne kaina, negu kitur dabartiniu laiku.

A. M. KISHON, Aptiekorius Savininkas 
8701 JOS. CAMPAU AVE. DETROIT M,1CH.

GREIČIAUSI PASAULYJ LAIVAI

į SHENANDOAH,
; Lyros' Choro 'smagus 

įvyks' nedėlioję, 17 d.; Sept. Vietą 
gana graži Laudamah I’afk, prasidės 
10 vai. ryte ■ ir trauksis iki vėlai 
ųaktį; Turėsime gerą muziką; vieni 
galės pasišokti, pasikalbėti "ir pasi
vaikščioti pb mišką.; Viši praleisime 
linksmai laiką. Kadangi piknikų se
zonas baigias. tad kaip vietos taip 
ir apielinkės lietuviai dalyvauki! šia
me Lyros Choro' piknike. Choras 
y,ra ^pasij’engęs duoti gerą ir įvairią 
programą.

‘ KELRODIS: Iš Shenandoah, va
žiuokite' Nd Main gatve (Route 142) 
nauju Ringtown keliu, nuvažiavę į 
pakp.lnję, prie pirmos gazolino stoties 
sukite po kairei, čia pikniko vieta.

e (217-218)

. BREMEN 
EUROPA

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

LIETUVĄ •

Arba keliaukite 1 Ik jį DI IC
Ekspresiniu laivu JiVIDUO
Informacijų klauskite pas vietinius agentus, arba 

NORTH GERMAN.LLOYD 
57 BROADWAY - NEW YORK

PATERSON, N. J.—Rug
sėjo 13 d. įvyko skaitlinga 
demonstracija, kurioje į da
lyvavo daugiau kaip 2,000 
šilko pramonės darbininkų, 
po vadovybe Nacionales 
Tekstilės Darbininkų Uni
jos. ' ;

Matai, 13 d. rugsėjo įvy
ko konferencija streiklau
žių, kurioj dalyvavo šilko 
dažymo kompanijų^ bosai, 
Amerikos Federacijos lyde
riai, ir taip vadinamo Na
tional . Labor Board atsto
vas, pasižymėjęs streikų 
laužytojas ponas Moffėt. 
Konferencija įvyko prie už
darų durų. Sako, net -ir 
laikraščių reporteriai nebu- 

"vo įsileisti. National Tex
tile Workers Unija buvo 
pasiuntus savo atstovus, 
kad tie streiklaužiai nepar
duotų Patersono darbinin
kų, gigantiško streiko. Bet 
tie streiklaužiai neįsileido 
N.T.W.U. atstovų ir laikė 
.streiko pardavirhb konfe
renciją po apsauga 100 po^ 
licmanų, kuriem buvo įsa
kyta daužyt galvas darbia 
ninkams buožėm ir mest 
ašarų bombas, jei darbinin
kų atstovai po- prievartą 
veržšis į vidų konferencijos. 
Žinoma, darbininkų atstovai 
nesiveržė po prievarta į 

Laisvę”Ur konferenciją, tik siuntė pra
keiksmo šūkius antrašu 
streiko pardavikų. ■

Po demonstracijai buvo 
masinis susirinkimas N. T. 
W. U. svetainėj. Streikie
riai griežtai nusistatę už 
^tęsimą streiko, kol nebus 
mūsų reikalavimai išpildyti. 
Draugai darbininkai, budė
kime! Nes tie streiklaužiai, 
laikydami7konferenciją prie 
.uždarų durų po policijos 
apsauga, rengia muirį ; kilpą, 
ant kaklo. Jie nori .^liyaryti' 
pirma dyehouzių. darbinin
kus į darbą už mažiausią al
gą, kaip tik galima,T kad, su
daužius ’streiko nugarkaulį, 
o paskui./jiems bu§ lengva 
apsidirbt ir su . audimo jdar- 
bininkais,.- - ?

Ką darbininkai turi dąryt, 
kad streikas nebūtų parduo
tas? Ogi turi stot į Natio
nal Textile Workers .Uniją 
ir po jos vadovybe kovot 
už savo reikalavimus. Taip
gi darbininkai turi stot ir 
į.,A .m e rikos Ko mu'n i s t ų 
Partiją, kuri visiy griežtu
mu gina darbininkų reika
lus? Draugai darbininkai!

PA.
Order — 
Pašalpine 
įvyks 16

WILKES BARRE,
International Workers 

Tarptautinė Darbininkų 
Organizacija rengia* balių; 
dieną rugsėjo—<Sept., Darbin. Centre,’
325 E. Market St. Bus gera orkes
trą; grajys lietuviškus ir angliškus 
šokius. Prie -,to, bus gardžių užkan
džių ir gėrimų. Draugai, šiame 

.baliuje būkite skaitlingai,, visi žino- 
Jeį mes norim, kad mūsų ; te ;keno naudai yra rengiamas, 
kova butų laimėta, mes tu- 
įim'kovot, kaip ekonominiu 
taip i|”, politiniu froųtu. 

. ‘Rito kelio mums nėra, 
' ; j Streikieųis.;

. Iš 
i kitų .-miestųį kaip tąi:. iŠ Scran tono, 
i Pittstono', Luzernės, Plymoųtho, Nan
ticoke, ir t.t. atsilankykite kuo skai- 
tlingiausihi. Širdingai- užkviečia

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
b

yra

BRIDGEPORT, CONN.
Du Svarbūs Pranešimai

1. Penktadienį, Sept. 15 d., 
šaukiama^ susirinkimas delei priėmi
mo ir išklausymo mokinių jaunuolių 
mokyklos raportų. Susirinkimas bus 
Liet. Jaunų Vyrų svet., 8 vai. vaka
re. Po programai bris teikiama už-

(Am. Darzbo 
yra geriausia 

Laisvė” laužo 
šmeižia

■f2. Sųbatoj, Šept. ^>4,' LDSA 35 
kįiopa rengia vakarienę šu šokiais, 
ant drg. Mureikop ūkės, Quarry Rd., 
R^-ilford, Gorin,, šękiąi ,prie: lietuviš
kus muzikos prasidės. 3 vai. vakare. 
Vakarienė 5 valandą; vakare; vaka
rienė bus iš farmos produktu ir far- 
mėse augintų paukščių. ’• Tikietas 50 
centų ypatai. Dalyvaus ir brookly- 
niėčiai. Atsitikime lietaus, parengi
mas bus nedėlioj, Sept. 17 toj pat 
vietoj nuo pięt..

Komisija.
. ' (218-219)

, Komitetas.
' ' i • • .(217-218)

{ MINERSVILLE, PA.
Paskutinis ’ piknikais šio sezono 

Harley Spring pušyhe, nedėlioj, 17 
rugsėjo; pradžia 10 vai. ryte. Ren
giama progresyvių Draugijų naudai. 
Draugės ir draugai, kviečiame visus 
be skirtumo dalyvauti. Tuomi ne tik 
ką pasidžiaugsi! vasarinio sezono už
baigimu, o ir paremsite kovingą ju
dėjimą darbininkų reikaluose.

Rengimo Komisija.
(216-218)

NEWARK, N. J.
Tarptautinio Darbininkų Apsigyni

mo Newarko lietuvių kuopos susi
rinkimas įvyks pėtnyčios vakare, 15 
d. rugš.-^Sepi.į-Š"vai. vakare, Lietu
vių Salėje,. 180 New York Avė. Bus 
tapottąs; delegatų jš Tom Mooney 
konferencijos.' Distrikto ■ raštininkas 
nupieš; Atstatymo Industrijos Akto 
(NRA) vertę! ir ką darbininkai iš 
to laimės. Visų narių būtina parei
ga atsilankyti į šį susirinkimą ir 
agituoti pašalinių kuo daugiausia. 
Atsineškite, draugai, taipgi narines 
knygutes, dėžutes ir blankas aukų 
rinkimui, kurie esate paėmę. Padary
kime šį susirinkimą tikru susirinki
mu. . - >

Draugiškai— Sekretorius.
(216-218)

<♦>

Phone, EVergreen 8-9130

WOLF AUTO REPAIRS
Ignition Specialist

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

ria plūdimui prieš 
prieš revoliucinę 
Audėjų Uniją.

Dulkia nutyla.
kalbėti sklokos va'das Prūsei- 
ka. Jis mato, kad- darbinin
kai neoritars tokiam burnos 
vartojimui, kaip kad bandė J. 
J. Dulkis. Todėl Pruseika 
pradėjo kalbėti, būk ir jis sto
ja už streiką, už darbininkus, 
už bendrą frontą, bet toliau 
vis labiau Pruseika pradėjo 
kandžioti. Nacionalę Audėjų 
Uniją ir Komunistų Partiją. 
Užbaigus Pruseikai kalbėti, 
pora darbininkų davė klausi
mus, o pora Pruseikos pasekė
jų davė porą plūdimų prieš 
Nacionalę Audėjų Uniją. Tuo
met renegatas Pruseika grie
bėsi dar daugiau plūsti prieš 
National Textile Workers Uni
ją ir sako, kad negalės gyvuo
ti Nacionalė Unija. Tas atska
lūnas griebėsi'skaityti7 iš “Co- 
mmunist’o” (svarbias vietas 
apleisdamas, o pasirinkdamas 
tik tulus ^avikritikos šaki
nius) ; ir sako, žiūrėkite, kad 
komunistų vadas Browder sa- 

.ko, kad komunistai nemoka va
dovauti unijose. • Paskui Pru
seika sakė, žiūrėkite, štai at
viras laiškas partijos nariam; 
“jie patys kritikuojasi, kad jų 
unijos krinka, partija krinka” 
(taipgi paslėpdamas partijos 
laimėjimus). Toliau Pruseika 
pradėjo visa burna rėkti :«žiū-

Nacionalę

Pakviesta

REIKALAUJA ŽUDYT 
POLITINIUS PA

BĖGĖLIUS
LONDON. vo-Čionai 

kiečių fašistų kliube iškelta • V1 1 — 1 9 • ' • A

READING, PA.
ALDLD 143 kuopa rengia puikų 

pikniką gražioje vietoje, netoli nuo 
miesto. Piknikas atsibus rugsėjo 17, 
sekmadienį. Draugai ir- draugės, 
kviečiame vis'.ts atsilankyti ir parem
ti darbininkų organizacijas. Kviečia
me visus vietos- ir apielinkės. Priva
žiavimas labai lengvas: ...

PRIBUVĘ -iš kitur paimkite ke
lią Lancaster Ave. ir važiuokite iki 
KUrtz house; pb tam paimkite kelią 
po kairei—No 73’; New Holand Rd. 
Pavažiavę mylę ii- 1/, ten rasite vie
tą pažymėtą prie - pat kelio po dešj- 
hek Taip patDrg'. K. Romikajtis 
su savo troku nuveš veltui tik susi
rinkite kąip ,1 arba 2, valando
mis ant 6th i y Birfgaman St. ■

- (218-219)

; I PITTSBURGH, PA į
' ALįDLD 87’ kuopos įsusirinkimaš 

įyyks” rugsėjo> 24 dieną, kaip 2 vali 
po pietų, Lietuvių Darbininkų Kliubeį 
1335 Medley St. N. S. ę Malonėkite 
visi ‘draugai j-ir' drauges dalyvauti 
šiame suvirinkime, mes yra daug da
lykų apšVarstyhiui.f) Z • ■ ' •' “

1 Sekt. P. ^Bernotas. 
M :(218-219)

> ------

PATERSON, N. J. > , 
ALDLD 84 kp. susirinkimas įvyks 

17 Sept., 62 Lafayette St., 3 vai. po 
pietų. Visi nariai būtinai atsilan
kykite, ries yra daug Ąvąrbių. reika
lų aptarimui. Taipgi :stenkitės at
sivesti nors po vieną liaują narį.

. < U : (217-218)

YONKERS, N. Y,
Išvažiavimas; rengia Am. Liet. 

Darb. Literatūros Draugijos 172 kp. 
Įvyks nedėlioję, 17 rugsėjo—Sept., 
ant Aqueduct Tunelio (toj pat vietoj, 
kur visuomet -buvo). Prasidės 10 v. 
iš ryto ir tęsis iki vėlai vakare. 
Grieš gera muzika. Savo atsilan
kymu paremsite kuopą, kuri sklei
džia darbininkišką apšvietą ir tuom 
pačiu sykiu turėsite sau smagumo, 
linksmai laiką praleisti. Jei tą die
ną lytų, tai išvažiavimas bus per
keltas į 24 d. rugsėjo (September). 
Dalyvaukime skaitlingai, linksmai už 
baigkime vasaros sezoną.

(216-218)

ELIZABETH,; N. J.
Išvažiavimąs į< Ravine Drive; Mat

awan, N.J., 17 rugs. Bangos Choras 
ir tryš kp. iš Lipdep, Nv J. ALDLD, 
LDS įr£ LDSA kuopa, rengia Jjasku^ 
tini šip. sezoito išvažiaviihą. Dtaugaį 
ir drauges, visi - esate, kviečiami tlaį- 
Jyvauti - tame, d'tarigisįkame išvažia
vime, Auresite pro£ą į smagiau laiką 
praleisti, Prie smagus muzikos,; apart 

'to, bus skanių užkandžių ir gėrimų. 
•DraųgSų įsiteinykite, nepraleiskit tos 
progos,- -nes bus ir‘-laimėjimas^ Vie
nas iš. atsilKijkiųsių laimės žiemiriį 
overkotą. Kas norite važiuoti-busū, 
galite kiekvieną« vąkai'ą užŠiYegis- 
truoti LD Drąug. RliUbe, 408 Court 
St. Busas išeis iš Elizabeth kaip 10 
vai, iš rylo?"nuo Kliubo. Iš Linden, 
išeis (rokas kaip 10 Vai., nuo 15th- 
St. ir Wood Ave. Tikietai su įžanga 
ir kelione kainuos 50 centų. Visus 
kviečia 1 . Rengėjai.

- ■’ » (216-218)'
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Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New

JUOZAS KAVALIAUSKAS

1 1
Užtikrinu, kad mano paT 
tarnavimais 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

EASTON, PA.
Lietuvių Darbininkių. Susivienijimo 

Amerikoje 14 kuopos susįrinkimas 
įvyks seredoje, 13 d. rugsėjo, dd. 
Senkevičių stuboje, 1545 Lehigh- St.; 
prasidės; 7 vai. vakare.. Visos narės 
dalyvaukite, nes bus išduotas rapor
tas iš LDSA 5-to Apskričio konfe
rencijos,^ taipgį.. turėsime diskusijas 
apie; Rooševelto 'NRA ir ką tas aktas

HAMTRAMCK, MICH.
ALDLD 188 kp. susirinkimas įvyks 

mans St. Viši nariai būkite paskirtu 
laiku,'nes turimę svarbių reikalų ap- 

i.. Afsiveskfte naujų narių.
1 •’ Org. M. T.

x J. ’ (217-218)

iškaba, kurioj raginami fa
šistai šaudyti iš pamatymo Sept.^iT^cCio^vaLUyt^13o.i4>VYe 
tuos, kurie yra politiniai pa- j 
begėliai iš Hitlerio Vokieti- .tarti
JOS. . i 1 < J •

I
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Šeštas Puslapis Penktadienis, Rugs. 15,1933
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J. Eisenberg Skudurą 
Ko. B jaunai Išnaudoja 

Darbininkus
dirb-
Mon-

Samdo

patirt apie

Valdininkai Stengiasi 
'Išteisint Piktadarius 

,. Kalėjimo Viršininkus
♦ < . • .. ,■■ r i ..
' NEW YORK. — Trečiadienį 
buvo pašauktas išklausinėji
mui ex-kareivis Mark Shahian. 
jis, mat, “Daily Workeryj” iš
spausdino savo pas notarą pri
siektą paliudijimą, kaip Wel
fare Island kalėjimo sargybi
nis užmušė negrą kalinį Ja
mes Matthews.

Vietoj stengtis
žmogžudystę, tai pagelbinin- 
kas apskrities prokuroras Saul 
Price ir kiti klausinėtojai pik
tai užsipuolė liudytoją Shahia- 

į kambarį buvo privaryta 
policijos, detektyvų ir kalėji
mo perdėtinių; viskas sutaisy
ta taip, kad išgąsdinti liudinin
ką ir priversti jį užsičiaupti.

Kalėjime pačiam Shahia- 
pui be jokios priežasties vie
nas sargybinis išmušė dantis. 
Taigi čia buvo pašauktas ir1 
dantistas Max, Goodman, ku
ris tada kalėjime pirmas ap
žiūrėjo Shahianui dantis. Pirm 
išklausinėjimo, jis priėjo prie 
Shahiand; ir prašė nesakyt, 
kad sargybinis .tatai padarė; 
“jeigu aš tiesą pasakysiu, tai, 
įfirdi, man pačiam bus nege- 
Hli.” Price ir kalėjimo virši
ninkai taip pat bandė įkalbėt, 
būk Shahian griūdamas nuo 
laiptų išsimušė dantis arba 
per muštynes su kitu kaliniu 
jie buvo jam išbelsti.

Laike klausinėjimo Shahia- 
hui padėjo Tarptautinio Dar
bininkų Apsigynimo advokatai 
Ed. Kuntz ir Abr. Dranbw. 
Bfet ponai klausinėtojai lą^ąi 
nėnoYėjo įsileisti TDA advoka
tų^ ir už 15 minučių juos pas
kui laukan išsiuntė.

t Tokia procedūra rodo, jog 
apskrities prokuroras ir kitį 
valdininkai stengiasi pridengt 
ir užglostyt žmogžudystes ir 
kiias nedorybes, kurioą yra da
romos už kalėjimų sienų prieš 
djarbininlęus, kuriems pasitaiko 
ifelaime papulti į jų nagus.

Nedėlioj Visi į Forest
Park Išvažiavimą

Nedėlioję, 17 d. rugsėjo, 
Forest Parke įvyksta paskuti
nis, šio sezono išvažiavimas. 
RengTa- ALDLD 1 kuopa ir 
Aido Choras; tai dvi didžiau- 
Sięs Brooklyne lietuvių darbi
ninkų organizacijos.

( Visi ir visos, dalyvaukite 
masiniai, nes šis išvažiavimas 
bus visais atžvilgiais puikus. 
Choriečiai rengiasi, ir jie su
sirinkusius palinksmins daino
mis ir žaislaią., / . . ,
4 ^raleiskime laiką parke, kol 
dar galima. f (
\ Komisija deda pastangas, 

kad išvažiavimas ‘ būtų visu 
kuom aprūpintas.

Aš Būsiu.

Šiandien Teismas prieš Drg. 
R. Minorą už Vadovavimų, 
Streiko Pikietui, ,, , .
'.‘"BROOKLYN. ,— šiandien 9 
vai. yra šaukiamas į magistra
to teismą, ant Pennsylvania ir 
Libėtty Avenues,' drg? Rober
tas Minor, komunistų kandida
tas į miesto majorus. Jis bu
vo areštuotas už tVardovavimą 
streiko pikiętinlnkams, “už 
laužymą NRA» politikos.”

? Draugą Minorą, gins jjTDA 
advokatai; Ųęt ir darbininkai 
tiri ateit talkon ^užpildyti ter- 
smabutį, irprivęfąt tdisęją pa- 
lijiosuotšį kovotoją. ,.

Ši skudurų perrinkimo 
tuvė randasi po num. 55 
trosė Avė., Brooklyne. 
išviso šešis vyrus ir apie 20 
moterų. Vyrų darbai dalinasi 
taip: du trokų vežėjai (drai- 
veriai), vienas formanas (lie
tuvis')1, trys paprasti darbinin
kai. visi lietuviai.

Tūlas laikas atgal šioje dir
btuvėje dar buvo pakenčiamą, 
nes dirbtuvė buvo kur kas ma
žesnė, o su tiek pat darbinin
kų. ' ’ '

Dabar, ypač po pasirašymui 
po NRA “įstatymu.” panaiki
no vyrų laiko kortas, kurias 
tam tikram laikrody.) Įkišę 
punčiuodavo” ryte 
nes, mat. ‘ 
dirba: ryte 
ro 6 vai., 
ilgiau, kol 

. Paprasti 
nuo 12 iki 
formanas gauna 30 dol., trokų 
draiverys vienas sakosi gaunąs 
20 dol., o antras apie 45 do
lerius savaitėje.

Darbas be jokios sistemos, 
neapsakomai sunkus: o tas va
rinėjimas iš vietos j kitą—vie
nas darbas nebaigtas gena 
prie kito, ir taip per visą die
na.

Pietų duoda tik pusvalandį; 
taip nukamuoja, jog vakare 
parėjęs namo negaliSnei rankų 
nei kojų sulenkti.

Prie tokių darbų turėtų sam
dyti- mažiausia 6 paprastiiš dar
bininkus ir mokėti 'po 50 cen
tų į valandą, o ne po 18 ir 23c. 
./Dabar. eisime prie ■ rhoterų. 

Joą 'pradeda dirbti huo '8 vai. 
iš> ryto, dirba iki 4:30 po pie
tų. Pusvalandis' pietums; tai 
reiškia aštuonias- valandas jom 
reikia ant kojų išstovėti, o lan
komis priverstos dirbti, kaip 
mašinomis. Bosas bėgioja, kaip 
galvos netekęs, ir viš rėkia, kad 
negana greit dirba.

Moterim ir merginom mokėjo 
po ! 14 dolerių savaitėje. Bet 
savaitė atgal, arba po pasira
šymo “NRA code” bosai pasi
liko apie porą patyrusių mote
rų ir “forleidę”; kitas visas pa
leido. Jų vieton suėmė naujas 
po 7 dolerius už 48 valandų 
savaitę. ‘ . ■'

Tai matote, kiek čion darbi
ninkai laimėjo; tai ve kiek 
Roosevelto NaRAi sutrumpino 
valandas ir pakėlė algas. 
J O tai Vis pačių darbininkų 
kaltė. Darbininkai neturi būti 
ant tiek mulkiai, kad bijot savo 
reikalus apginti.

Organizuokitės kaip vyrai, 
taip ir moterys, nes tik or
ganizuoti būdami išreikalausite 
žmoniškesnės darbo sąlygas ir 
geresnį pragyvenimą, arba jtau 
nors RoošeVelto prižadus — 
trumpesnes valandas ir' 40 (^en- 
tų valandai.

Infprmacijų apie unija galima 
gauti “Laisvės” raštinėje, arba 
vakarais tarpe 7-8 vai. nueikite 
po num.’ 61 Graham Ave: čio
nai visados rasite draugų ir 
draugių; kurie su mielu . noru 
jums pagelbės ne tik susior- 
ganizuotja i kovoti iki
jūs lairpesite, ir negalės jūąų 
taip krfihinališkai aJpVogt.’ bar 
karta patartina pabust anks
čiau, ^es nepakenčiama :ilgiau 
laukti* “ * Reporterė.

U Z 
ir vakare, 

‘trumpas” valandas 
nuo 7 :30 iki vaka- 
o tankiai ir daug 
“pabaigia” darjbą. 
darbininkai gauna 

16 doleriu savaitėj;

OPIUMO BIZNIERIŲ ? 
įi MIRTINA KOVA.
NEW YORK. — Per italų 

pokilį ant Elizabeth gatvės 
susišaudė pardavinėtojaf opi- 
bmo bei kitų* narkotišk^ svai
galų. John Tegrai. nušautas, 
Fr. Galvano mirtinai sužeistas.

■—FTr-T : » i* * * I * 1 (j — t -fr-  '  

NRA Pavergėjy Dirb-; i lynėą Į^igstymai, prieš
tina Demonstracija^ Negrus Darbininkus

) e

NEW YORK. — Kad darbi- / * I
.ninkai užmirštų gyvenimo pa
brangimą, pasmarkintą skubi- 
nimą darbiose, persekiojimus 
unijų ir streikierių,—tai NRA 
politikieriai trečiadienį suruo
šė didelę patriotišką parodą, 
kurios tikslas buvo dar toliaus 
palaikyti tuščią pasitikėjimą, 
kad Ro.osevelto politika vis 
tiek gerins žmonėms, būklę.

Kapitalistų laikraščiai: pilni 
paveikslų ir pasididžiavimų, 
kad parodoje maršavę 250,000 
žmonių, o į ją žiūrėję , du me
lionai.. / Bet didelė didžiuma 
martuotoji) buvo dirbtinai, su
daryta. r 'Fąbrikantai, pirkliai 
ir s.ofisaii verstinai išvarė dar
bininkus ir tarnautojus pusdie
nį iš darbo ir, liepė, tame er- 
myderyje dalyvauti. Kleino ir 
kitos departmentinės krautu
vės dargi privertė savo mergi
nas pirkti uniformas ir čevery- 
kus deloi parodos,—nors joms 
temokta po 12-13 dolerių algos 
per savaitę. Panašiai išvaryta 
į rooseveltinę dembnstraciją 
aktorės, aktoriai įr kt.

Bet pirmą vietą parodoje 
užėmė, tai pulkai kareivių su 
plikais durtuvais ir policijos 
su buožėmis. Maršuotojai bu
vo užšriubuojami dainuot pa
triotiškas ir kariškas dainas. 
Per..demonstraciją buvo kurs
toma ir karo ūpas. Virš paro
dos gi kriokė 46 kariniai orlai
viai.

Negrai buvo išskiriami ir 
šioje “NRA vienybės” demons
tracijoje. • Jie buvo surikiuoti 
į atskirus nuo baltųjų būriųę.

Daugelis darbinirikų garsiai 
išreiškė pasipiktinimą tuom jo- 
marku; net iš ofisų langų gir
dėjosi šauksmai, adresuojami 
martuojančiai bankieriU' gru
pei : “Ana va, ateind 40 vagių 
šaika.” “Būū—būū,” pasigirdo 
iš darbininkų, 'kuomet lkds tai 
iš patriotų suriko’, kad $ašVei- 
kirif miesto majorą 'O’Brierią, 
kuris Stovėjo ant platformos 
ant 5th Avė. ir-42nd' St., "du 
gėnerolu Johnsorid ir policiį’ūd 
ex-komisidnierium' Gr; Whalta- 
nu. -t .

NEW YORK., - Pastaruo
ju laiku vdaugiau daroma 
Užpuolim.ų.'apf .negrų. (Nęp.er- 
šenai go’Vęda^v&s nėnųlynčia- 
vo negrą' Josėphą Whitlocka' 
Jamaicoj, kad jisj būk.pėr lan
gus žiūrinėjęs Į baltųjų kam
barius.:. •;’r > u b, t 

> Dabąr tap6 suimtas' negr&s 
Oswald Thomas. Detektyvai 
huovadoj ' jį kankina, verčia 
prisipažinti, būk jis nužudęs 
tris mažas mergaites. Kapita
listų laikraščiai pasakoja,'būk 
polįciją jį.'ątsiyijo .į jo skal
byklą, ir ten sučiupo. 'Bet pa-, 
sirbdb, ką<j' P9 nurodomu nu
meriu, 135 Wyckoff ' Ave., 
Brooklyne, yra ne jo, bet chi- 
niečio Wah On skalbykla, ir 
niekas ten nematė policijos al- 
sivejant Thomasą.

Pereitą ąptradienį buržuazi
jos laikraščiai" paskelbė, kad 
lsugautas negras Alvin Alfred; 
esą, jis Central Pai'ke' užpul
dinėjęs baltąsias moteriškes su 
žaginimo tikslais.

Buvo surankiota keturios iš 
tokių vadinamų užpultųjų ; 'ir 
nei vieną iš jų nepažino vadi
namo “užpuoliko.” O vis dėl
to geltonoji spaudą pliauškia 
prieš “gorillą-negrą,” kaitina 
baltųjų ūpą prieš negrus.

Kadangi,komunistų vadovy
bėj daugiau negrų ateina į 
bendrą kovos frontą su baltai
siais prieš išnaudotojus, tai iš
naudotojai stengiasi sukelti 
lynčiavimo bangą prieš negrus 
darbininkus ir visai būdais pa
kenkti negrų ir baltųjų prole
tarų vienybei.

i

LICENSES
BEER—WINE ____

Siunčia Karo Pabūklus prieš 
Kubos Darbininkus

BROOKLYN. —Vienas dar
bininkas iš armijos punkto ra
šo, kad pereitą savaitę į Rū
bą buvo išsiųsti toki kariški 
įrankiai: labai stiprūs švytu
riai, trokas kulkasvaidžių, keli 
naujoviniai radio perduotuvai, 
karo lauke naūdojami telefo
nai ir kiti pabūklai. Tai Ame-' 
rikoš prisirengimai 'užimt Ku
bą, jeigu kitaip negalės būt 
suvaldomi kubiečiai revoliuci
niai darbininkai ir vargingieji 
ūkininkai.

NOTICE in hereby given that License No.
. N. y. fal 1231 hits. been, jsjjupd. to the 

uhilerslignėd to sell beer an<J wine at retail, 
un.Uer S.rttiK W10
Contl-o) Lay , at 1845 Ropkaway Parkway, 
B)-qbkly, ..C-punK , Kingą, not. tp . be
Consdrrted upon ,thę said‘premineH. ,

' ( ; T DEBORAH KOyKOFŠKY J 
; 184K Rockaway P^r^ąy,, Brooklyn, N. Y.

, i .. • ■1 • "• ,'1 ,j ' - ' I ■
- NOTICE is hereby given that License No.
I N.. X» A-11686 has been issued, to. the 
vtadersignedj td|- 4eiR*becr krfnd Twine at retail,

i wilder Section '76 of the'' Aicdholic Bevereg|i 
Control ‘ /Lr'V <. kt"* 859 a Ffąnklfn '1 <A’yenuė. 
Broąkly, 4 Cou.ytr "Vt ^TKin^s, i, ripį, to Be 
consumed upon the said premises',

. . ■ — • MAX -CHO8AK
659 Franklin Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License 
N? Y. A-11728 has been issued to 

undersigned .to sell bęer and wine at retail, 
under Section 75 of the Alcoholic BėVcrega 
Control Law at 1499 Gates.
Bidokly, County of Kings, not 
consumed upon the said premises.

' WILLIAM F. SCHWARTZ 
1499 Gates Ave., . .Brooklyn, b{. Y.

NOTJCE’ is- hereby: giv<|n that License No. , 
N. Y. B-11758 has ' been issued to the i 

undersigned to sell beer and wirfe at i^tiiil, 
under Section 7G of the Alcoholic Beverage 1 
Control > Law. nt 5404 New Utrecht Ave., 

to bė

ĄlcpFjoljė Beverage i

No.
___  _____ the 

undersigned to sell bęer and wine at retail,

Avenue, 
to be

Brookly, County of Kings, not 
consumed upon the snid premises.

LOUIS DEL POZzO
5404, New Utrecht Ave., Brooklyn, N. Y.

—... .■ r .......... .................

Prigavingi Verkšlentojai

PARDAVIMAI
PARSIDUODA

Parsiduoda saldainių krautuve ge
roje biznio vietoje. Krautuvė iš fron
to ir 3 kambariai gyvenimui. Par
davimo priežėstj patyrsite ant vie
tos, , ; - • • •

145 Ten Eyck St. Brooklvn, N. Y.
(216-221)

- MėnesiuiBROOKLYN.
į kalėjimą nuteistas požeminių 
gelžkeJių. “pedliorius,” Krank 
Squires. Jis buvo,vienas tų, ką 
važiuotojams.; primeta kokią 
patriotišką, knygutę arba atsir 
šaukimą^ o paskui .kolęktuoja- 
sipenktukus .bei dešimtukus, 
pirm. ,to paprastai i pasakyda
rni graudų, “spyčiuką” apįę 
savo fvapgus, kaip “bedarbio.”

Nuteistas .kalėjimai), dabar 
pakosi, kad atsėdėjęs . paskirtą 
laiką ,eisiąs į biznį.,,t;yadinasi> 
jis perą paprastas -bedarbis, 
bet profesionalis prigąudinėto- 
jas. < . u

PITTSBURGH, Pa.—Lietuvių Dar
bininkų Kliubo susirinkimas jvyks 
spalio 6 dienų, 4835 Medley St., N. 
S.,, kaip 7:30 vai,, .vakare. , Malonėkit 
visi atstovai atsilankyti.

‘ : ' (218-219)

fjORfičlAb pirkti nedidelę farmukę 
■ !iš apie '20 aki^ Žėnies', ‘netoli nuo 
New Yorko imlesto,‘ už apie .50 ar 
6Q( piyliu. i Rašykite: J. Keturakis, 
427 Lorimer Street, Brooklyn, N. Y. 
.! ' : t ' '■ ■ ! 1 1 ' 1' ! ' (216-219)

k < . < i I

f

60 YEARS'SIRVICE
Suue Safely 

„ ushwick 
V) SAVINGS BANK

GRAND ST.. AT GRAHAM aV€.. B’KLYN- 
BANK BY MAI L - n

■ 1 - ■ 1 ' < .• -Ar- —— ... ■ ■■ - — -

Telefonas: Stagg 2-9105

DRJ A. PETRIKĄ
(PETRICK) / 

SbANTV.iėYHYlnJJAS
221 South 4th Street

Brooklyn, ^N.. y. ,. . 
X-Spindulių Diagnoza

Gazo Anestetiką
Valandos: nuo 9 ryto 

iki 8 vai. vakare . - 
Penktadieniais ir , šveptajlieniais 

, tik susitarus , .
)

MEDIKAMS PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTf ‘ 
l>R. FILURIN

'.(Buvusio aH’iBtantų Hamburgo universiteto 
* klinikoj. 1 » <

. LIGOS,: , Odos, kraujo .ię lyticS'AInpiuiniosi 
' organų. Bbskauknils ’.gydymas gafankA- 
' čiuotų krftujręgysliu. jt ^Patarimą! Daktarų-
Spccialistų vlįoso ligose.
Valandos: nuo 10 ryto' iki 10 vakare 
NcdėliomU:. iujp. 10 ryto iki 2 po pietų 
113 W. 42nd ST. NEW YORK 

tarpe Broadway ir 6th Avenue

XRAY Pasitarimai ir $4»~)>OO 
-PAI egzaminavimas,

T7

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

t

Pranešame,1 kąd mūsų ką|ųoą > yia 
i i žyrųiąi, nupigintos, ,ant yiqko.

' • * ‘ : 4 ’ ' J ‘ Į i

Plauką Kirpimas Moterims. Taip
gi Finger Wave Arba Maręėl 35c. 
t Pdrmhhent* waves jiuo ?5.0Q iki 
$9.00. Patarnavimas naujausios 
mad&įI

Vy^rariię,;. .^kerparie?WWcufl ir 
apskptaTtaet^arzdas f5pė,j vai- 
kamą';>1s^^thuldrpii^ą^''^c.

Mūįsų ■ ^ar.b^ ryta Artistiškas.

> ■.} < i* i •'

Tėjephęne, įEvergr^eri 8,4310
f 3? .'t.-’'i ■*••'5 r"5.•!» 2/ ■ ‘p' j-v

i

Graborius (Undertaker) '
LAIDOTUVIŲ DIĘEKTORIUS

Išbalzamuoja ir laidoja nupurusius 
ant visokiu l£apiniu5 parsamdo au
tomobilius ir Renetas veselijoms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimams.

. .'. j :. r , * -4.
231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.

A------

«==== T■ "'I 41 ' L C 17Telephone ,$tagg 2:4409 ,

A. RADZEVIČIUS.
■. LiĘtūViš fciUBdtaus;;. 

(Undertaker)
Vedu Serjneriįs jr , pajhįidojū tin

kamai D uŽ prieinamą" kainą 
Parsatndati autoniobilifas vestu 

vem.'-fiarSm; Erikžtjm'onu 4r kito
kiem1' reikalam.- ■ - - . < -
402 Metropolitan Avenue 

' (Aftl JMajrcy Ą'v^ife)^ ' ’
( BROOKLYN, N> Y.? ; : j J 

■.... Jrini7ivili.jr|Tnwrrrjr,iiii ii'l-A'l lir- ir »BT<liTiwy
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LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami 
, Lietuvišku ir Amerkonišku Stilium

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pabandykite!

^SAVININKAI MARGIUKAI
417 ftorimer Street, ’ J -“Laisves” Name

Brooklyn, N. Y.

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

Laisvė Gaunama ant 
: Sekančių Stočių

; Brooklyne:
Į ■' * * • -V ’

13Č Irving Ave. 
1538 Dekalb Ave.
So/ 4th and Havemeyer Sts- 
Bedford Ave. and So. 5th St. 
187 
223 
222 
135 
287 
350
Marcy Ave. apd 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 Avepue ,and 14th Street 
Chatham Square .
Desbrosses and Greenwich St. 
685 Washington 
6th Avenue and 
1st Avenue and 
(J . ‘ . n

Street
42nd Street 

4th Street
i v") ; ■

■

<

U
<♦>

<f>

<f>

<♦>
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JONAS STOKES
FOTOGRAFAS

Šiuomi pranešu savo kostume- 
riams, kad perkėliau savo studiją 

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

Naujo} vietoj 
81 u d i ja daug 
geriau įrengtai 
todėl paveikslai 
padaromi kuo- 
puikiausi.

STOKESJONAS
512 Marion St., kampas Broadway i 

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

Sergančių 
Chroniškos

Jf

i: ‘ ’ , 1

KRAUJO SPECIALISTAS
V Gydau ūmias ir ehroniikai'ryrq ir 

moterų ligas kraujo ir odos 
PadaraU iityrimus kraujo ir ilapnmo

DR. MEER
W. 44th St. Room 302 

; York, N. Y.
.Valandos Priėmimo:

Byte nuo 10 Iki 1. Po pietų nuo 4 
iki 8 valandai vakare 

Sekmadieniais nud 11 ryto iki 12 dienų
< Telefonas Lackawanna 4-2180 1 • . *

Vyry ir Motery 
Ligos Gydomos 

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

Odos Nušaš^ji- 
mai, Nervų Ligos, 
A b ę 1 nas Silpnu
mas, Skilvio Žar
nų ir MČšlažar- 
nčs Ligos, Nervų

įdegimas bei Reumatiški Nesveiku
mai.

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

X-Spinduliai, Kraujo ištyrimai, La- 
borątorinjai Tyrimai, Senimų bei 
čiepų Išmirkštimai,

Prieinama Kaina
Sąlygos pagal jūsų išgalę - 

Ištyrimas ir Patarimai Veltui
KALBAM LIETUVIŠKAI

156

0

DR. ZINS
110 East 15 ST. N. Y.
Tarp 4th Avė. ir Irving Place 

įsisteigęs 25 metai
Valandos—9 A.;M. iki 8 P. M.

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

NOTARY 
PUBLIC

f.
%
i

INC

TEL. STAGG 
2-5043

. (<8;

r MATHEW P. BALLAS 
(BIELAUSKAS) 
G R A g O R i U S 

^UNDERTAKERS and embalmers 
b; 660 GRAND ST. BROOKLYN. N.Y.
• ' 1 MUSU IŠTAIGA ATLIEKĄ' SAKANČIUS DARBUS.:
J : MIRUSIUS PARVEŽAM IŠ VISU ŠALIŲ,’ IR IŠ ČIA

, PAS1UNČIAM L KUR. KAM REIKIA. TURIM PRIVATIŠKĄ J 
PIRMĄJA! PAGALBAI AMBULAQKINl AUTOMOBILIU

® KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI L LIGONINĘ IR
4 ‘ PARVEŽTI. VuRIM MOTERL MIRUSIOMS MOTERIMS 

PRIŽIŪRĖTI, DUODAM* GRAŽIĄ. VIETĄ. SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

s . VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS l MUS, O MES
‘ KUOGĖRIAUSIAI PATARNAUS1M.

MŪSŲ RAŠTINE ATDARA DIENĄ. IR NAKU MŪSU,
i ^Elefonas niekad Nemiega. h Vi

f 1 t
f

»

Metalistai Keturiose ‘ 
šapose Laimėjo Kovą .

NEW YORK. — Streikierjai 
Continental, Lehman, Century 
ir Empire Plating kompanijų 
per trĮsjėtą-ketveftą savaičių 
kovos laimėję 30 -nuošiipčių 
dąugiau aigoL ftiėinį vadova
vo .Industrinė Metalistų Unija...

Evergreen 7-87^8 .* ' ? ' \ Ęverfereen ‘^4643

Lietuviai MeisteriaiWavotojai
'i -i

GĘNĘRA1> CONTRACTORS _
Carp^tiįry/ Pąihtipg

^.rt Decorating —
Pertaisome senus namus ir buda-<

'vbjaine naūjiis. Perbūdavo  jame fron- 
tus, sudedame duris ir įdedame šie- 
tus (screens) J duris, langus ir

, porytis. | ©engiame stogus, visokiems
ria'hidms^ * >• j, i-., i > • t s, >» K /

, 51 Meserole Street: ,, 1?8 SputK 3rd Street
'Žroblll^, N.'Y? ; : 1; ;' Broiilyn, k Y.'

■ i

i

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

Williamsburghex
252 Berry St, , : ,K Brooklyn, N. Y. 

arti Grand Street
Telefonas Evergreen 6-3959

Ofiso valandos nuo 1 iki 4 kas dięn, seredoms ir subatoms 
nuo 6 Ud'TtlO vaL vakarais.

FLATBUSH OFISAS 
i 2220 Avenue J v . 
Kampas K. Mrd St

^EOfiLIOMlS 

Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto

• i i




