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uždegti plieno darbininkus 
pasiryžimu kovoti už savo 
reikalus visoj pramonėj.

10,000 PLIENO DARBININKU STREI
KUOJA; AUDROS PRADŽIA PRAMONĖJ

Henri Barbussė Pribus New Yorkan Šiandien; Ruošiama 
Demonstracija Jo Pasilikimui; Prieškarinis Kongresas 
Prasidės su Dviem Masiniais Susirinkimais

sutartį. Bet darbininkai ke
lis kartus pertraukė jo kal
bą baubimu ir paskui' ponų 
pasiūlymą atmetė.

1 Chiang Kai-shek Vėl Ka
riaus Prieš Komunistus

Streikuoja Automobilių 
Darbininkai..

(Daugiau Pasauliniu
‘ 5-tam puslapyj)

2,50(1 DELEGATU JAU IŠRINKTA 1
PRIEŠKARIN] KONGRESĄ, KURIS

PRASIDEDA ŠIANDIEN, RUGS.' 29

Eiliniai Dažų Pramonės Darbininkai Atmetė 
Associated Silk Workers Vadę Sutarti

KOMUNISTUS; DRG. DIMITROVAS VĖL 
SUKĖLĖ AUDRĄ FAŠ. BUDELIU TEISME

Liejyklos Darbininkai
Didvyriškoje Kovoje

LDS III Apskr. suvažiavimas 
praėjo—turbūt ramiausis iš vi
sų buvusių. Veikliausi draugai

Imperialis
tinės valstybės pasidalino, 
kiek kuri galės eksportuoti 
kviečių.: Gi Sovietų Sąjun
gai pasiūlė, kad ji .tegali iš
vežti $7,000,000 bušelių. So
vietai šitą pasiūlymą griež
tai atmetė ir reikalauja 75,- 
000,000 bušelių kvotos.
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HAVANA, Kuba. —‘Po 
visą miestą išplatinti lape
liai, kuriuose darbininkai 
šaukiaihi paskelbti visuoti
ną streiką, kad nuvertus 
prezidento Martin valdžią.

Pripažįsta Komunistę 
Vadą Nekaltu

Nanking. — Valdžia pa
skelbė, kad laike 'liepos ir 
rugpjūčio mėnesių nuo Gel
tonosios Upės potvynių žu
vo 50,000 žpionių, o bado 
sulaukė vienas milionas var
guolių. , '

SECTION I. Telephone Sta<gg 2-3878

darymo pramonės darbinin
kų. O toj sutartyje jokio 
algų pakėlimo darbinin
kams nesuteikiama. Darbi-

WASHINGTON 
sevelto valdžia gavo pasiū
lymą nuo Anglijos valdžios, 
kad Jungtinės Valstijos su
laikytų budavojimą keturių 
naujų karinių laivų, del ku
rių kontraktai su kompani
jomis jau pasirašyti. Bet 
Rooseveltas atmetė Angli
jos pasiūlymą ir įsakė tuo- 
jaus pradėti darbą prie 
naujų laivų budayojimo.

Wittenberg, Vokietija. — 
Du tūkstančiai protestonų 
kunigų pasiuntė Hitlerio 
valdžiai protestą prieš kiši
mąsi į bažnyčios reikalus.

W a s h i ngton. -x. Kubos 
buržuazinės valdžios agen
tas pribuvo Washingtonan 
ir jieškoy kad Roosevelto 
valdžia pripažintų Kubos 
valdžią. t

Lygos viršininkai.
Tie jaunuoliai sako, kad 

jie galutinai įsitikino, jog 
Socialistų Partija ir Jaunų
jų Socialistų Lyga yra dar
bininkų vienybės ardytojai. 
Toms organizacijoms nerū
pi proletariato kova prieš 
buržuaziją.

Grove City, Pa 
kolegijos studentai įmetė 
baltą žiurkę' į' ' barškančių 
gyvačių klė.tką ir manė;'kad 
tos nuodingos gyvatės tuo- 
jaus žiurkę užkapos. Bet 
studentai nustėbo, kad žiur
kė užmušė septynias gyva
tes, o kitos dvi pabėgo.

London. — Turkijos vai 
džia atsisakė įsileisti du an
glu lakūnu — Kingsford 
Smith ir J. A. Mollison.

Aštuoni socialistai jau
nuoliai, kuriuos išmetė Jau
nųjų Socialistų Lyga už re
voliucinį veikimą, oficialiai 
įstojo į Jaunųjų Komunistų 
Lygą. Jų tarpe yra buvęs 
J. S. Lygos sekretorius 
Smerkin. Kiti jauni drau
gai taip pat buvę Socialistų

MICHIGAN CITY, Ind 
—Rugsėjo;27 d. .devyni ka 
liniai kriminalistai paspru 
Jkųiš valstijos kalėjimo. Pa 
nėgįmui panaudojo revolve 
rius prieš sargus.

Sellersville, Pa. —Čionai 
išėjo į streiką penki šimtai 
United States Gauge kom
panijos darbininkų. Reika
lauja algų pakėlimo. •

Havana, Kuba. ■— Dabar
tinė valdžia pareiškė, kad 
jos tikslas .yra išnaikinti ko
munizmą Kuboje. Ar pa
vyks, tai kitas klausimas.

WEIRTON, W. Va. — 
Rugsėjo 27 d. išėjo į streiką 
dešimts tūkstančių Weirton 
Steel kompanijos darbinin
kų. Sukilo prieš įsakymą 
dirbti sekmadieniais. Dar
bininkai taip pat reikalau
ja pripažinimo unijos* Šio
je dirbtuvėje gyvavo kom- 
panična unija, bet darbinin
kai nusprendė nuo jos atsi
kratyti.

NRA ir Jos Perėtojai.
Prieškarinis Kongresas 

ir Parapijonai.
Brooklyniečiai,

Sukruskime.
Rašo J. SGR. ’

muose atidarant prieškari
nį kongresą. Kaip jau pa
skelbta, masiniai susirinki
mai įvyks svetainėse: Mec
ca Temple, 133 W. 55th St., 
ir St. Nicholas Arena, West 
66th St., New Yorke.

Visi vietiniai delegatai 
privalo asmeniškai užsiregi
struoti šiandien tarpe 9 vai. 
ryte ir 6 vai. vakare St. Ni
cholas Arena svetainėje.

Lietuvių darbininkų dele
gatai, neužmirškite daly
vauti kongrese. Jeigu ku
rie negalite, alternatai pri
valo dalyvauti.

Jau NRA "gimdytojai” per
mato, kad tas jų perėjimas eina 
ant šuns uodegos. Dabar pra
dės "vajų” už 25 valandų savai
tę ir iki "pavasario” duos “dar
bo” del 5 milionų. Lig šiol dar
bais teaprūpinę 2,200,000 iš pa
žadėtų 6 milionų 

ypie bus tik muilo burbulas 
bedarbių eilės nei kiek nesusi
traukė. Neužilgo sulauksime 
atidarymo degtinės, "daug dar
by” naujo burbulo. Ir taip 
trauks, kol prie pirmos progos 
įmes į karo nasrus. Reik nepa
miršt, kad bedarbiai yra sužy
mėti pirmieji kanuolių pašarui. 

<Tad, bedarbiai, nelaukime, kada 
būsime "išganyti”.

.’BOSTON, Mass 
kelio South Statione bandi
tai užpuolė paštos vežįmą, 
pagrobė 3 maišus registruo
tų laiškų ir pabėgo.. Mano
ma, .kad jie nusinešė aapie 
$60,000. >

PHILADELPHIA, Pa. — 
Rugsėjo 27 d. čionai įvyko 
kumštynės tarpe Šarkio ir 
Loughran. Teisėjai nesusi
taikė, kuris iš jų laimėjo, 
tuo būdu klausimas 
ti pasiliko referėe^ 
nusprendė, kad 
Loughran. 
ka raundų
Bet.pinigiškai laimėjo Šar

kis, nes iš kalno jarp buVo 
prižadėta užmokėti $25,000. 
Jis tatai ir gav^,( nors 
kumštynes prakišo. J Gįi Lo- 
ughran nieko nepešę. vRęį- 
kia atminti, kad visas kum
štynių biznis Amerikoje yra 
bjaurus grafitas. *

SOCIALISTŲ policija 
SKALDĖ GALVAS DAR

BININKAMS >

Streikas prasidėjo sų. 50 
darbininkų, kurie metė dar
bą vienam departmente. Šie 
streikieriai pradėjo?f pikiai 
tuoti fabriką ir tuoj aus vi
sa masė darbininkų metė 
darbą.

Šis West Virginijos plie-

LEIPZIG. — Rugsėjo 27 
d. teisme buvo šturminga 

Į diena. Hitlerio valdžia pa
statė policistus liudyti prieš 

I komunistus.
Didelis susikirtimas kilo 

tarpe draugo Dimitrovo ir 
teismo, kuomet buvo pasta
tytas liudyti tūlas augš- 
č i a u s i o teismo teisėjas 
Vogt, kuris neva vedė tyri
nėjimą, ant kurio pasire
miant buvo apkaltinti drau
gai Torgler, Dimitrov, Po
pov ir Tanev. Tas juodas 
fašistas susidūrė su klausi
mais iš kaltinamųjų pusės. 
Jis rėkė, kad komunistai 
kalti už reichstago rūmų

Berlyn. — Hitlerio val
džios ekonomijos ministeris 
Schmitt išleido uždraudimą 
boikotuoti žydų bizniškas 
įstaigas. . : ; >

Washington. — Šiuo tar
pu užsienyje gyvena 420,000 
amerikonų. Apie pusė jų 
gyvena Kanadoje.

LEIPZIG, Vokietija. — 
Hitlerio teismas gavo tele
gramą nuo penkių buvusių 
Bulgarijos valstiečių kabi
neto narių. Telegrajna 
skamba: “Nors Dimitrov 
yra mūsų politinis priešas, 
tačiaus mes pripažįstame jo 
idealizmą ir teisingumą. Jis 
negalėjo padegti reichstago 
rūmų, nes jo idėjos atmeta 
individualį terorą. Mes ir 
visa Bulgarijos tauta yra 
įsitikinus, kad jis nekaltas.”

GREENSBURG, Pa. — 
Rugsėjo 27 d. į miestelį pri
buvo keli vežimai Walworth 
Foundry kompanijos mušei
kų. Streiko vadai tuojau 
pranešė darbininkam ir į 20 
minučių susidarė pikietas iš 
apie tūkstančio darbininkų. 
Plieno darbininkams pribu
vo'pagelbon mainieriai. Ap
siginklavę darbininkai pi- 
kietavo fabriką visą naktį 
ir laukė mušeikų užpuoli
mo. Bet mušeikos nedrįso 
pulti ant kovingų darbinin
kų. Streikui vadovauja 
Plieno .ir Metalo Darbinin
kų Industrinė Uriija. '

Tokyo
laivynas atsikratė kabineto 
kontrolės. Laivynui suteik
ta teisė* veikti nepriklauso
mai.

Visos darbininkiškos organi
zacijos siunčia savo atstovus į 
prieškarinį kongresą. Atstovų 
bus net ir nuo National Guards. 
Bet nuo parapijų, kurios suside
da iš darbininkų, atstovų tur 
būt nebus, dėlto, kad parapijonai 
gyvena kunigų protu. Kunigam 
sulaikymas arba panaikinimas 
karo reiškia sumažinimą jų biz
nio. O imperialistinio karo pa
vertimas į darbininkų karą prieš 
išnadotojus būtų smūgis kunigi
jai. Už tai jie neleis parapijo- 
nam dalyvauti tame kongrese. 
Bet parapijonai turėtų eiti per 
galvas tokių ganytojų ir daly
vauti Prieškariniame Kongrese, 
kuris įvyks New Yorke, nors 
kaipo svečiai.

Net buržuazinė spauda 
negali paslėpti to fakto, 
kad Pittsburgho apielinkė- 
je minkštosios anglies maL 
nierių streikas nuolatos ple
čiasi. Mainieriai sukilo ir 
pasiryžę kovoti prieš Roo
sevelto valdžios ir United 
Mine Workers unijos biuro
kratų pasirašytą kodeksą. 
Kasyklos uždarytos Somer
set, Fayette’ ir Westmore
land ’ pavietuose. Centrali- 
nėje Pėhnsylvanijoj tūks
tančiai .mainierįų metė dar
bą i? stojo į kovą. Mainie- 
rių masiniai maršavimai 
nuo kasyklos prie kasyklos 
lengvai uždaro kasyklas ir 
išveda mainierius į streiką.

Šarkis ir Vėl Prakišo 
Kumšt 
$25,000 už Prakišim?

ŠAUKIA STREIKĄ PRIEŠU 
KUBOS VALDŽIĄ

J

Munich. — Hitlerio kny
gos “Mano Kova” jau esą iš
platinta milionas kopijų. 
Visi fašistai • priversti ją j 
skaityti.

SOVIETAI ATMETĖ 
IMPERIALISTŲ 

PASIŪLYMĄ
LONDON

Prieškarinio kongreso! juose masiniuose susirinki 
prirengimo komiteto sekre
torius Donald Henderson 
praneša, kad jau yra išrink
ta ir atvyks į kongresą 
apie 2,500 delegatų iš visų 
Amerikos kampų. Bus at
stovai iš visų 48 valstijų. 
Tokio kongreso-šis kraštas 
dar nėra matęs. Tai bus 
bendro fronto kongresas ko
vai prieš karą.

Šiandien, rugsėjo 29 d., 
1 vai. po pietų, laivu “Be- 
rengaria” pribus garsus 
francūzų rašytojas ir ko
munistas Henri Barbussė. 
Jis kalbės šį vakarą abie-

Bet ir tas be- 
nes

MILWAUKEE, Wis.' U 
Rugsėjo 27 d. čionai sve- 
čiuosna pribuvo ■> Hitlerio 
valdžios atstovas Luther. 
Darbininkai komunistų va
dovybėje laiką demonstraci
ją prieš budelio agentą. Gi 
miesto socialistų valdžios 
policija padarė kruviną už
puolimą ant darbininkų. 
Vienas darbininkas pavojin
gai sužeistas ir nugabenta® 
ligoninėn.' Suareštavo 23 
darbininkus. r

ninku susirinkime kalbėjo 
valdžios agentas Moffit, 
keikė . Nacionalę Audėjų 
Uniją ir ragino darbininkus

Iš Šanghajaus praneša
ma, kad Nankingo valdžia 
ir generolas Chiang Kai- 
shek vėl ruošia naują kam
paniją prieš komunistus 
Centralinėj Chinijoj. Jau 
esą sumobilizuota 400,000 
kareivių. Puolimas ant ko
munistų būsiąs daromas 
Kiangši ir Fukien provinci
jose.

, Tai bene bus jau šešta iš 
eilės Chiang Kai-sheko 
kampanija prieš komunis
tus. : ; Penkios • nepasisekė, 
veikiausia susilauks to pa
ties ir šita šešta.

DETROIT, Mich. — Keli 
tūkstančiai tulšių ir dažų 
darytojų paskelbė streiką 
Murray Body, Fisher.Body 
ir Briggs komp. dirbtu
vėse. Jie paskelbė simpati
jos streiką, kad padėjus ko
vą laimėti j Flint General 
Motors kompanijos darbi
ninkams.

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių

Garsus francūzų rašytojas ir komunistas, kuris 

šiandien atvyksta Amerikon ir dalyvaus

i

padegimą. Draugas Dimit
rovas teisme garsiai pareiš
kė, kad Vogto tyrinėjimas 
buvo “vienpusiškas, antago
nistiškas ir žiaurus.” Fa
šistiniai tūzai paraudo iš 
pasiutimo, pertraukė teismą 
ir suėjo pasikalbėti, kaip 
nubausti d. Dimitrovą už 
“įžeidimą teismo ir jo dide
nybės teisėjo Vogt.” Dimit- 
rovui įsakyta tylėti, arba 
jis bus prašalintas iš teismd 
rūmų. f

Ponas Vogt pripažino, 
kad komunistai buvo laiko
mi pančiuose ištisus penkis 
mėnesius.

PATERSON, N. J. — 
Associated Silk Workers 

ir draugės išrinkti į šių metų! unijos vadai Schweitzer ir 
valdybą. Kadangi apskričio iž- Kelly buvo padarę SU bosais 
de buvo apie $20, tai svarbiem ir valdžia sutartį -del dažų 
darbininkiškiem reikalam išau- 
kota $10. Bet randaąi kuopų, 
kurios neįvertina savo apskričio 
sųyažiavimųir Apie šešios kuo
pos neprisiuntė delegatų. Ne
žiūrint kokios tų kuopų valdy
bos, bet pasirodo didelis pačių 
narių apsileidimas. Brooklynie
čiai neturėtų iš džiaugsmo ran
kas trinti. GreatneckieČiai be- 
gailestingai pylė mums kailį, o 
magaryčiom davė apsileidėlių ir 
miegalių titulą. Taigi, jei nori
me atsikratyti nuo tų "dovanų”, 
turime sukrust gavime naujų 
narių, kaip suaugusių, taip jau
nuolių ir vaikų.



Antras Puslapis Penktadienis, Rugs. 29,1933
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Vokietijos Komunistų Partija Delei 
Leipzigo Teismo

' Išvakarėse Leipzigo teismo, Vokietijos Kompartijos 
Centro Komitetas išleido atsišaukimą į viso pasaulio dar
bininkus. Atsišaukimas labai svarbus, todėl čia paduo
sime ilgokas jo ištraukas. • ; i

“Laike keletos dienų,” sako atsišaukimas, “laisvės ko
votojai, pavergtųjų draugai, revoliucijos kareiviai ruo
šiamasi padaryti aukomis vienos iš bjauriausių politinių 
kriminalysčių, kokią kada yra papildžius valdančioji kla
sė. Augščiausiajam Leipzigo teisme, kur nuo 1918 metų 
Weimaro demokratija gyvais laidojo revoliucinius kovo-*! 

. tojus į Vokietijos buržuazijos kalėjimus, prasidės Torgle- 
rio, Dimitrovo, Popovo ir Tanevo bylos—rugsėjo 21-mą 
dieną.

“ ‘Padegimas,’ ‘kriminalystės prieš liaudį ir tautą’, šau-

Teko matyti “Thunder 
Qver Mexico” (“Griaustinis 
Viršuj Meksikos”). Tai be- 
kalbinis žymaus Sovietų ar- 
tįsto-direktoriaus S e r g i e - 
jaus Ęisensteino gamintas 
judis, kurį finansavo rašyto
jas Upton Sinclair su savo 
giminiečiais. Tai tas pats, 
beje, judis, delei kurio šiuo 
tarpu verda nemažas skan
dalas Amerikos spaudoj. 
Originaliai, šis judis buvo 
pavadintas “Que Vive Meji- 
co?” (Kaip gyvena Meksi
ka?), bet “taisytojai” neži
nia kuriais sumetimais jį 
perkrikštijo.

Gal daugeliui bus įstabu, 
bet “Thunder Over Mexico” 
yra išromytas ir už tai daug 
atsakomybės puola ant Up
ton Sinclairio!

no.” Kas būtų buvę, jei 
veikalas nebūtų buvęs taip 
nedorai sužalotas ?!

Taip, torontiečiai draugai 
ėmėsi uolesnio plunksnos 
darbo. Bet Montrealyj iš
rodo ne viskas taip, kaip 
turėtų būti! . * , <.

cibnierium, iki galėjo daryti 
iš to biznį. Kuomet darbi
ninkai pamatė jo tikrąjį 
veidą, jis pradėjo jodinėti 
patriotizmo arkliuku.

Jaučia, mat, senis, kad 
Dariaus-Girėno vardu dar 
galima iš tam tikro sluoks
nio žmonių gauti dolerių. 
Grigaitis visuomet bus ten, 
kur doleris!

MAINIERIAI TĘSIA KOVA, NEPAISYDAMI 
PARDAVIKIŠKOS NRA VADŲ SUTARTIES

Kuomet garsusis Eisen- 
steinas buvo išvarytas iš 

I Hollywoodo, kur jis buvokia fašistiniai padegėjai ministerial ir ragina žudyti ko-1 . ... J .... . J; ^oSi.. oficialiai pakviestas diriguo-munistus. Provokatoriai ir padegėjai sėdi teisėjų kėdė
se! Papirkti banditai yra liudytojais! Klastos—jų dą- 
frodymai! Papirkti parsidavėliai nuskirti “gynėjais.”

“Nupieškit uždangalą nuo Leipzigo juridinių krimina
listų orgijų! Proletarinis pasaulio teismas prieš rud- 
marškinius lakiejus Thysseno ir Kruppo, kurie daro ju
ridinio žudymo įstatymus, kalina ir kapoja galvas žmo
nių vardu! Darbininkai visų kraštų, viso pasaulio pa
vergtieji! Kodėl Leipzigo teismas yra suruoštas, kokia 
jo reikšmė?

“Hitleris* Goeringas ir Goebbels patys įmetė degančius 
nuodėgulius į reichstago budinką, ir šviesoje liepsnų fa
šistai prigavikai suorganizavo plebiscitą, reichstago rin
kimus, kovo 5-tą dieną. Prisidengę reichstago gaisru, jie 
pradėjo žudymo jr plėšimo kampaniją prieš anti-fašisti- 
nę Vokietiją. Melais ir prigavystėmis jie vedė kruvi
nuosius pogromus prieš raudonąją armiją ir laisvę. Ko
munistai buvo apšaukti padegėjais, Kompartija įblokšta 
į kruviną nelegališkumą, tarsi kokia pučistų arba že
miausių sutvėrimų govėda. Nuo to laiko tūkstančiai bu
vo nužudyti arba sužeisti. Reichstago padegimo krimi- 
nalybė pasiuntė tūkstančius nekaltų asmenų mirti badu 
koncentracijos stovyklose. Leipzigo teismas taikomas iš
teisinimui rusvųjų žudeikų del papildytų jų kriminalys
čių, pradedant su sausio 31-ma diena.

“To neužtenka! Kontr-r evoliucija per greit apvaikš
čiojo savo pergalę. Jinai pavertė Vokietiją į kalėjimą, 
lavoninę ir ginklų sandėlį. Bet badaują negali būti pa
penėti moterų ir vaikų ašaromis delei pavogimų nuo jų 
duonpelnių. Giljotina, plieninis bizūnas ir kartuvės kri- 
zio neišriš. Žiaurus alkis ir skurdas sekančią žiemą ne
bus galimas paskandinti fajervorkių dundesiuose. Gilus 
nepasitenkinimas bręsta gelmėse pačių nacionalistinių so
cialistinių masių. Proletariatas ruošasi žygiavimui pir
myn, vadovaujant nelegalei Komunistų Partijai... Nau
ja banga teroro ir žudymo išsilies iš Leipzigo teismabu- 
čio. Leipzigo teismas išteisins buvusį lunatiką ir mor- 
finos naudotoją Goeriųgą, suteikdamas jam laisvę daryti 
naujas provokacijas sekantį rudenį ir žiemą.

“Juridinė kriminalybė Leipzige yra klasinė byla su
bankrutavusio kapitalistinio pasaulio ir jo* rusvų są- 
draugų prieš revoliucijos partiją—Vokietijos Komunis
tų partiją. ,.įf

“Leipzigo teismo fafsas yra įžanga į didįjį teismą Vo-

ti Dreiserio “Amerikos Tra
gediją,” jis, Eiseiįsteinas, 
nuvyko į Meksiką. Rašyto
jas Sinclair padarė su juo 
sutartį, kuria einant, Eisen
steinas pagamins payeikslą 
apie Meksiką, o Sinclair fi
nansuos. Padaryta sutartis 
su Meksikos valdžia įr dar
bas pradėtas. Surinko Ei
sensteinas sau personalą.iš 
labai lavintų arba visai Uela- 
vintų meksikiečių ir paga
mino tokį judį, kurio gražu
mui ir įspūdingumui gali 
prilygti tiktai toki kino pa
žibos, kaip “Potiomkinas.” 
Ir štai prasideda tragi-ko- 
medija!

Veikalas reikia pritaikyti 
scenai, “apkarpyti,” kaip jie 
ten Hoolywoode vadina. Ei- 
sensteino į Jungtines Vals
tijas valdžia neįsileidžia. 
Sinclair pasisamdo buržua
zinį “karpytoją” ir su juo 
apkarpo taip, kad palieka 
veikalą be pabaigos. Beje, 
pabaigą prikergia, bet to
kią, kuri sukoneveikia vei
kalą! Pabaiga veikalo pa
rodo, būk Meksikos darbi
ninkai jau laimėjo savo ko
vas, užvaldė šalį ir dabar 
yra laimingiausi, puikiau
siai gyveną gražiausioj sa
vo šalyj!... Tai, žinoma, 
yra didelis melas ir kaip 
Sinclair drįso tą padaryti-L 
sunku įsivaizduoti!

Prięš tokią Sinclairio tak
tiką daromi protestai. t)ar-

kietijos Komunistų Partijai, josios ’Čentraliniam • Kojni-1 bininkų Fotografijos Sąjun-
tetui ir jojo įkalintam vadui, Ernst Thalmannui.
' “Komunistų teismas Leipzige yra ženklas, duodamas 

rusviems kankintojams pradėti griežtesnį kankinimo Vo
kietijos žmonių žygį.

“Darbininkai, pasaulio darbo žmones! Parodykit,-kad 
jūs galite išrišti uždavinius, kuriuos išstatė Vokietijos 
proletariato priešakiniai būriai. Parodykit fašistam žu- 
-deikom jų ministerių kedėse, ir viso pasaulio valdytojarn, 
kad proletarinis internacionalizmas gyvuoja ir žygiuo
ja. Parodykit šitam sugedusiam kapitalistiniam nenau
dėlių pasauliui, kad 
ga, rašanti herojiškus proletarinės solidarybes obalsius 
ant savo vėliavos... Diena, kuomet prasidės teismas 
rugsėjo 21 d., privalo būti subūrimas visų milioninių pro
letarinių spėkų į būrius. Ji turi prikelti snūduriuojan
čius ir apsileidėlius; jinai turi sukelti aliarmą net labiau
siai atsilikusiose stubelese; ji turi suburti visus darbo 
žmones į vieną nepergalimą revoliucinės vienybės prole
tarinių darbų srovę!

“Darbininkai, visų kraštų! Neturi būti jokių abejoji
mų !. Draugai šaukiasi į jus iš skiepų ir kankinimo urvų. 
Komunarai stovi ptįeš^kruvinųjų fašistų teismą. Kovo
tojai už proletarinės revoliucijos laisvę turi būti išgel
bėti!”

nauja pajėga atsirado tarpe jų, paje-

ga ir Anti-Imperialistinę 
Sąjunga ’ išleido atsišauki-- 
mą, rūginantį judžių lanky
tojus protestuotu prieš su
gadinimą Ęisensteino . vei
kalo ir reikalauti atsteigi- 
mo Jo. Net buržuaziniai 
kritikai pripažįsta veikale 
trūkumą, nors kiekvienas iš 
jų sutinka, kad tai yra kū
rinys, kokį tegali sukurti 
tiktai Sovietų artistas !

Apie veikalo šiužėtą ir ki
tas smulkmenas, tikiu, 
draugai parašys į Meno 
Skyrių, šeštadienio “Lais
vėj.” čia manau paminėti 
tik tą, kad “Thunder Over 
Mexico”‘padarė į manę gi
linusį įspūdį, , kokį ešū jodo
muose paveiksluose matęš 
per eilę pastarųjų metų — 
nuo pamatymo “Potiomki-

Grigaitis būtinai užsispy
rė pasiųsti sjavo ląĖūną' į 
Lietuvą. Be • sarmatos tas 
žmogus! Skelbia ęyjėtui, 
kad tai esą daroma ‘‘poks- 
lui”, pagerbimui Dariaus- 
Girėno” ir t. t. Kas 'jam ti
kės? Nebent tiktai įtokis, 
kuris visiškai; nėra apie tą 
žmogų girdėjęs!

“Vadavę” jis darbininkų 
klasę, skelbėsi esąs revoliu-

Organizavo jis Kujolą- 
Bingolą; garsino ir dainiš
kus aliejaus šaltinius; bara- 
banijo Grigaitis kiekvienu 
barabanu, kuriuo tik buvo 
galima pasukti į savo pusę 
žioplių akis. Žinoma, kiek
vieną tokį darbą jis švelniai 
apgaubdavo p a t r iotiškais 
obalsiais, gražiais žodžiais, 
žavinčiais pažadais.

R. Mizara.

Įvairūs Dalykai
Nuteisė 71 Vyrą už 
Užmušimą “Raganų”

D a r ess alaam miestelyj, 
Rytinėj Afrikoj, nesenai bu
vo įdomus teismas.; • Buvo 
teisiam^ vieno kaimo visi 
gyventojai vyrai, visoj 75 as
menys. Jie nukankino to 
paties kaimo vieną sejną mo
terį ir jos dukterį; kaipo 
“raganas”. Tamsūs ir prie
taringi Afrikos gyventojai 
dar tiki į visokius burtus. 
Ir šie vyrai buvo įsivaizdinę, 
kad nužudytos dvi-moterys 
galėjo užsiųst ligas ar kito
kias nelaimes ant žmonių. 
Mušė jas tol, kol užmušė, 
užkankino.

Iš 75 vyrų 71 buvo nuteis
ti kalejiman 6 mėnesiam 
ir daugiau.

Požėlą (europietį čampioną 
ristiką) ant jūs. (Pasirašo) 
J. Minauskas.”

Tiem ura-patriotam “did
vyriais” yra ir budeliai Pil
sudskiai, pavergėjai šimtų 
tūkstančių lietuvių ir milio- 
nų kitataučių. O kai del 
Šarkio, tai pan Kowalczyk 
galės "atsakyt, -kad jį sulupo 
žuvies pedliorius Levinskis. 
Kaip sau norite, bet tokie 
patriotų pasišnekėjimai pri
mena man žąsine argumen
tą su šunim pep tvorą.

■■■■ ■ ■■■............-h—

Premijos už Straipsnius
Vienas Kaune išeinantis 

laikraštis, “Žinovas”, pa
skelbė, kad duos geras prė-

‘ SUTERSVILLE, PA.
Nors jau kęletas dienų, 

kaip senosios United Mine 
Workers Unijos, viršininkai su 
kompanijomis neva pasirašė 
tą mainieriams pardavingą 
sutartį ir prezidentas Roose- 
veltas uždėjo ant jos savo 
OK, bet mainieriai laikosi vie
nybėj ir negrįžta į darbą to
mis išlygomis, kurias jie dar-> 
bininkams primetė. Sunku 
kovą vesti su tokiais unijos 
vadais, kokiais jie yra. , » •

I

Vietoj šaukt angliakasius 
laikytis, kol streikas bus- lai
mėtas, tai tie vadai, kaip ’tik 
atbulai, ardo darbininkų vie
nybę, varydami darbininktiš 
atgal į darbą. Jau jie buvo 
suklaidinę mainierius šalia 
Greensburg Jamison kasyklos. 
Bet pavyko tuos darbininkus 
perkalbėti, kad laikytųsi, pa
kol streikas bus laimėtas.’

Visoj vakarinėj Pennsylva- 
nijos daly mainieriai drūčiai 
laikosi, išskiriant tik H. C. 
Frick, kur buyo susikirtimų— 
geriau sakant, kompanijos mu
šeikos ten. Užpuolė mainierius, 
ir buvo daug darbininkų ap
šaudyta ir kitaip sužeista.

Kad unijos viršininkai būtų 
kitoki, tai taip nebūtų, kaip 
kad yra daroma West Virgi
nijoj.

Čionai Pennsylvanijoj strei-

apie Morgan-

Virginijos ir 
ant rubežiaus

kas pilnoj galioje, o ten dirba 
pilnais garais 
towną ir kitur.

Tarpe West 
Pennsylvanijos
sutraukta baisios jėgos viso
kių ginkluotų padaužų, ir jie 
nieko nepraleidžia įeit bei į- 
važiuot į West Virginiją; už
kerta kelią, kad Pinrtsylvani- 
jos streikieriai su pikietu ne
nueitų ir neištrauktų į streiką 
dirbančius W. Virginijoj. O. 
tam reikėtų labai fdidelio pi- 
kieto. . . i į •

Dabar rubežiuš tafp tų dvie
jų valstijų saugojamas dieną 
ir naktį, ir sunku ten juos pa
siekti Penn. valstijos darbi
ninkams. J

Bet šis streiKįs
damas, kad senosios 
viršininkai daugiau 
kompanijos 
mainierių.

Tad šioj 
darbininkai
kosi ir viens kitą laiko nuo 
darbo, kol bus kokių pasek
mių iš streiko.

ra taip ve- 
unijos 

rūpinasi 
reikalais, o ne

apielinkėj eiliniai 
dabar patys tvar-

P. S. Tankiai negaliu ką 
pranešti, ba 
ant stampos.

neturiu pinigų

Draugiškai, V- 
rašinėjimą iš to(Ačiū už

svarbaus kovos lauko. “L.” ad
ministracija pasiųs Jums paš- 
taženklių—Red.)

Lawrence, Mass., Žinios

Vaikas Išvirė šaltiny]
Klamath Falls miestelyj, 

Oregon valstijoj, netoli mie
stelio centro yra šaltinis, iš 
kurio veržiasi karštas van
duo. Vietinėn mokyklon 
yra traukiama rynomis tas 
vanduo maudynėm. Nerei
kia anglimis šildyt mokyklai 
vandens.

Šiomis dienomis įpuolė tan 
šaltiniu septynių metų vai
kutis, D. Darnell. Nors toj 
vietoj šaltinis tik pėdos gi
lumo, vienok vanduo tiek 
karštas, kad vaikutis, įpuo
lęs šaltiniu,. nespėjo iššokt, 
bet greit numirė. Pribuvus 
pagelba vaikutį rado pusė
tinai apvirusį.

Grąsina Lenkam Šarkiu ir 
Požėla

New Yorko laikraštukyj 
“Daily News” yra skyrius, 
pavadintas “Žmonių Balsas” 
(Peoples’ Voice). .Tame 
skyriuje pakelia savo balsą 
prieš lenkus tūlas- lietuvis, 
matyt, patriotas. Jis duoda 
pastabą kokiam tai Kowal- 
czykųi, kuris, matomai, bu
yo, rašęs apie - savo' (lenkų) 
tautos herojus. Jis sako:

“Susilaikyk, W. Kowal
czyk. Tavo surašė garsiųjų 
“lenkų” skaitliun įdėjai Pil
sudskį, Koįciusžką ir Šien- 
kievicių. šie, v^rai nebuvo 
lęnkai; jie buvo lietuviai. 
Jau ne pirmas kartas jūs, 
lęnkai, p'apildot šitą prasi-- 
kaitimą, ir jeigu jūs neper
sto si t savintis mūsų didvy
rių, mes, lietuviai, ūžsįūncly- 
sime Jack Šarkį ir Ėarolį

mijas (dovanas) už parašy- j zaciJ’ą 
mą atatinkamų straipsnių 
šiose temose: (1) Kodėl Lie-.
tuvos inteligentija serga 
kortavimo ir girtuokliavimo 
ligomis; (2) Kodėl padažnė
jo įstaigose pinigų išeikvoji
mo aferos.

Stebėtis reikia, kad po šio 
paskelbimo praėjo pora sa
vaičių, o laikraštis dar ne
užsmaugtas ...

SVARBUS IŠVAŽIAVIMAS IR 
BENDRAS SUSIRINKIMAS

1 d. spalio-October, šį ne
dėldienį, įvyks draugiškas iš
važiavimas Maple Parke, Met
huen, Mass., visų šių organi- 
■,kurios čionai suminė
tos: ALDLD 37 kp., LDSA 8 
kp., Liaudies Choro, LDS 125 
kp., taipgi Maple Parko Ben
drovės ir “Laisvės” skaityto
jų-

Visus kviečiame atvažiuoti 
ir pasilinksminti. Bet apart 
išvažiavimo, taipo pat turėsi
me bendrą susirinkimą visų tų 
organizacijų. Yra labai svar
bių klausimų, kuriuos turime

spręsti visi išvien.
Be kitko, artinasi “Laisvės” 

vajus, kuris prasidės 15 dieną 
spalio. Tai turime gerai pri
sirengti; kad galėtume pasek
mingai darbą varyti pirmyn. 
Todėl, draugai, įsitempkite ge
rai, kad nepamirštumėte.

Galite atvažiuoti nuo pat 
ryto; ' laikas nepaskirtas, tik 
kad suvažiuotumėt ne vėlia*u, 
kaip 2 vai. po pietų. Turime 
būti visi tame susirinkime, ku
ris šaukiamas visų organiza
cijų ir “Laisvės” skaitytojų. 
Prašome visus būtinai suva
žiuoti.

Kviečia Bendras Visų
Organizacijų Komitetas.

New Yorko valstijoj prie 
įvairių darbų šių metų rug
pjūčio mėnesį buvo užmušta 
99 darbininkai. Praeitų me
tų rugpjūčio mėnesį prie 
darbų buvo užmušta 119 
darbininkų. Skirtumas vei
kiausia todėl, kad dabar ma
žiau darbininkų tedirba.

SOUTHBURY, CONN.

WORCESTER, MASS

šu

Delegatai į Prieškarinį 
Kongresą 1

Vietos draugai pusėtinai 
sidomėję prieškariniu kongre
su. Tddel siunčiama nemaža 
dėlegacįja į New Yorką. Tarp 
delegatų bus ir 4 lietuviai, ku
rie atstovaus lietuviškas or
ganizacijas. Viso iš Worces
terio bus 15 deelgatų.

Iš Fitchburgo siunčiama 3 
delegatai, iš Gardnerįo 2, iš 
Maynardo 3, iš dviejų kitų 
miestelių po .vieną.

Rugsėjo 28 (k vakare vi
siems delegatams buvo rengia
mas balius po num. x 29 Endi
cott St., kaipo jų išleidimas į 
kongresą. - .

(šis pranešimas, išsiųstas iš 
Worcesterio rugs, 26 d., atėjo 
“Laisvei”, kada buvo jau už
baigtas rugsėjo 28 d, numeris. 
Todėl pavėlavo, paskelbimas 
išl’eištųyių,bąįiąūs prieškarinio
kongrėso delegatam.—Red.)

rikonis, K. Bendleris ir J. 
Pakush—po 25c.; K. Linkevi
čiūtė—50c.; J. Bendzevičius— 
30c. Kiti draugai nepadavė 
vardus. Ačiū kuopa taria vi
siems aukojusiems.

Tai pasirodo, kad darbinin
kai įvertina jaunuolių darbi
ninkų judėjimą. Jie įvertins 1 
šį jaunuolių žygį ir ateityje. 
Tik jūs jaunuoliai, žygiuoki
te pradėtu keliu, kurį nurodo 
Komunistų Partija.

Aukotojams, Vilijos Chorui, 
kalbėtojams ir visiems • daly
viams kuopa taria padėkos 
žodį.

Dabar žodis kitas kuopos
Pakalbėjo draugas K. | nariams. Draugai ir draugės, 

mes turime pradėti darbą ga
vimui naujų narių, šiais me
tais dar tik vieną naują narį 
gavome, 'o jau metai baigiasi. 
O tie nariai, kurie dar neuž
simokėję, ateikime į susirinki
mą ir užsimokėkime duokles.

Susirinkimas įvyks pirmą 
nedėldienį spalio. Vietą ir 
laiką visi gerai' žinome. Visi 
draugai ir draugės būtinai 
būkime šiame susirinkime, nes 
yra svarbių reikalų aptarti, t 
Knygas, kurie dar negavote, 
šiame susirinkime galėsite « 
gauti. . . \

Southburio Girininkas.

Žitiios iš Ūkininkę Veikimo
Rugsėjo 10 dieną įvyko 

|ALDLD 225 kuopos piknikas. 
Pavyko, galima sakyti, pusėti
nai gerai. Kaip tokios bedar
bės laiku, tai negalima labai 
gerų pasekmių tikėtis. Atsi
lankė draugų ir draugių iš ar
timų miestelių ir kaimų. Nu
matomą, kad kuopai liks ir 
pelno, bet kol kas dar komisi
ja visas atskaitas nesutvarkė.

Programos išpildyme daly
vavo Vilijos Choras iš Water- 
burio.
Strižauskas—jaunuolis. Reikia 
pasakyti, kad jaunuolis K. 
Strižauskas kalba gerai. Rei
kia, kad jisai kai,betų daž
niau. Pasirodo, kad greitai 
waterburieciai turės gana ge
rą kalbėtoją. Antras kalbė
jo P. Buknys, “Laisvės” admi
nistratorius.

Publika, matėsi, buvo pro
grama patenkintu. Paskiaus 
šiame piknike rinkta aukos 
jaunuolio pasiuntimui į Jau
nuolių Kongresą Paryžiun. 
Aukas rinko draugai: Olga 
Sinkevičiūtė ir Pakush. Su
rinkta $3.35. Aukos perduo
ta draugui P. Bukniui, kad | 
jisai perduotų Jaunuolių Ko- i 
m it etų i.

tam tikslui. Pastebėjau, kad 
Vilijos Choras surinko virš. 12 
d oi . /Kuopos, nariai aukavo 
sekamai: J. Mutiolis, A. Pet-

Amsterdam. — Dr. Peh- 
Irenfest, profesorius Leyden 
i Universiteto, nušovė savo 
sūnų studentą, 16 metų am
žiaus ir paskui save nusišo
vė.
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Only Two More Weeks Left in LOS Yooth Drive
123 JOIN LDS IN YOUTH DRIVE SO FAR

Easterners Plan Battle

COM STRAUSS’ TOUR IS PLANNED

as

( Continued on page

(Continued on page 3)

your words and

Comrade, do you think 
Drive will be extended 
period, say ,even lihkėd

At Least 25 Youths Expected From Our Movement 
Will Make Plans to Fight War

In order to combat the rapid strid
es made . in the west recently, the 
comrades of the East are mobilizing

Chicago “Sparks” Lead with 21; East Prepares to 
Give Westerners Battle

States
Confcress will be back. to

All Local Organizations Urged to Prepare; Tour Starts 
October 7 th in Newark

Short Story Contest to 
Start Oct 1st

nearer to another 
than it ever has been 
The Capitalist press of 
States as well as of

NEW YORK. — As we go to 
-press, already delegates are begin
ning to arrive to the U.S. Anti-War 
Congress.' Our youth delegates are 
firm in their: conviction that only 
by militant struggle and overthrow 
of the capitalist system will we be 
able to stop the bloody slaughters 
engineered by the Capitalist War 

'j mongers. The world is on the brink 
of another imperialist slaughter. 
(Read article in this section “Just 
How Near Are We to a New World 
War?”) j .

Lithuanian Youth organizations 
have responded splendidly so far 
in reference to the congress. At 
least twenty-five are expected to at
tend the sessions. One of our major 
tasks is to fight imperialist war!

Starting with the first of Oc
tober ,and running till the end of 
the year will be the duration of 
the short story contest which the 
Laisve Youth Section is planning.

There will be good prizes given 
way and anyone is eligible to en
ter. The rules and prizes will be 
published in next week’s edition 
of the Youth Section. From time 
to time ,the best story will be 
printed. Watch for next week’s 
announcement. But., ..you may 
begin to write right now. • Write 
about working class life, life in 
our organizations, stories of 
struggle ,anything about workers 
that you can think of. Use your 
imagination - as much as possible, 
but be real. Make your stories 
reflect teal life. ’

Many of us have talent ih writ
ing but have never expressed it. 
Now is your ėhance! ,

HENRI BARBUSSE
World Famous Writer Who Will 

Speak at Anti War Congress

The 
world 
in history, 
the United 
Europe are all admitting this fact. 
Everyone knows the danger of war 
and intervention .in Cuba. Every
one also knows that there the work
ing class is exploited more, even, 
than in the United Statės because 
Cuba is a semi-colonial country of 
the U.S. Imperialists. It is a stra
tegic point for battleships and for 
airplanes not only in so far aS in 
case of ,a European war, but it is 
also the placd from which the Pana
ma Canal is guarded.

There is a war danger, becoming
graver and graver in the Far East. 
The fuse that was lighted at Muk
den on September 18, • 1931, is ra
pidly burning itself out and one can 
expect to hear the powder magazine 
to which it is attached go up, in he 
air at any minute. When it does 
blow up, there will be no dodging 
of dirt and rock anywhere on' this 
earth. Asia and the Pacific Ocean 
will not bę able to hold it all.

Youth Must Prepare to 
Combat Danger

Rocked in the proletarian section 
of a great ocean liner—Berengeria, 
and ever, constatnly reminded as 
such by the rumble and vibratiop of 
the motors', I sit and with each roll 
of the rough sea continue my 
yarn— ?

Enough with the poetic endeavour 
and to the realer side of life on the 
boat. First, a personal note. Al
though the sea has been rough ever 
since our disembarkment, all dele
gates appeared regularly at meal 
time, with no apparent sign of the 
dreaded sea-sickness. May I say 
that to those that hoped, I would 
not get sea sick- 
wishes did not go for naught. In 
our ship paper, we heard of the 
storm that hit the Atlantic Coast and 
are wondering how we missed it.Youth of all nationalities must 

unite for their common good. They 
must unite to end this insane ca
pitalist system. which causes all wars. 
They 'must be told how to best or
ganize into the largerstand strongest 
Anti-War movement that the capital- 
■ist world has ever known. Comrade 
Strauss will soon be back from the 
World Congress of Youth against. 
War and Fascism which was held 
in Paris. He will outline the pre
parations for a new world conflict 
and present the plan which was ad
opted in Paris to fight war, 
delegates from . the United 
Anti-War

September 30, 1933! A truly great 
day in the social history, of the 
Brooklyn LDS Youth Branch. At 
seven o’ęlock at Laisve on this event
ful evening there will be held a most 
enjoyable and the first of its kind, 
a Harvest Dance. Delegates to Anti- 
War Congress from- Chicago, Pitts
burgh, Reading Philadelphia, Con
necticut and MassechusettS will be 
present.

The admission is but fifteen cents 
and you will be able to dance to 
your hearts content. -For entertain
ment there will be many different 
kinds of baloon games, which I am 
certain, everyone will enjoy. Also 
your; appetite .will most certainly be 
appeased by the delicious food being 
prepared. To say the least, this 
dance warrants, one’s walking the 
proverbial mile to "attend. . ' '.

bers. This is the task they have, set 
before themselves. Letters are -go
ing out and a huge campaign is be
ing launched to get at least forty 
new members before the drive is 
over. This will necessitate the coope
ration of all youth branches and of 
adult comrades. The minimum quota, 
of forty, has been set in order to off
set any amonut of new members be* 
sides those already sent in by the 
Western comrades. They now have d 
lead of only twenty nine, and most of 
the Eastern comrades do not expect 
to have them send in more than 
eleveiNmore new members. However, 
to be careful, the Easterners are 
being warned that the Middle West 
are good steady workers and will do 
their darndest to pull in as many 
votes in their favor as possible. 
The Brooklyn Branch must especially 
take steps to compete with the 
Sparks. ’i

Many letters, especially from the 
west come in, urging the extension 
of the drive. The writer of this ar
ticle, personally spoke with Comrade 
Mizara the National Chairman of 
LDS and here is the result of the 
interview:

Question: 
the Youth 
for another 
up with the adult membership drive ?

Mizara: No, I don’t think so.... All 
prizes and calculations, in my opin
ion, must be done, in connection 
with the present drive, on October 
15th. Then the writer went to com
rade Helen Jeskeviciute who stated 
the same thing.

;To change the subject to interest
ing personalities. At our ...table, 
there happens to be — a professor 
from U. of Minnesota. Having been 
told of the purpose of our trip, he 
became proud of us, and-more, sp, 
because of the fact1 that We sat Ms 
table. It so. turned out that .he 
was chairman of he student Anti- 
War and .Fascism League in the U. 
of M. He expressed deepest. regrets 
thątv he would not be able to stop 
at the Congress. Z **/

Tony Garsinskas, President of 
Chicago Committee of Action 
will Speak at LDS “Builders” 
Dance , Saturday. Other Dele
gates to Anti-War Congress 

will be Present. Great Pro
gram is Planned

30-hour week for all youths 
under 18 doing adult work.

Notice to Anti-War 
Delegates

All delegates to the United 
States Anti-War Congress from 
the Lithuanian Youth Organiza
tions MUST get in touch with 
Comrade Johnnie Orman, secret
ary of the National Lithuanian 
Youth .Committee as soon as 
they arrive in New York. This 
is very important.

All delegates and alternates, 
must register personally on Wed
nesday or Thursday at 104 Fifth 
Avenue, Rdom 1*610, or on Friday 
at St., Nicholas Arena, .69 West 
60th St., from 9 a. m. to 6 p. m.

world 
war

their colonies and wherever possible, 
they should work together in giving 
the reports.

However, if Comrade Strauss is 
not scheduled to come to your colo
ny soon, it is advisable that one 
meeting be held for your delegates 
to give a report when they return 
from the_U. S. Anti-War Congress, 
and then, when Comrade Strauss 
comes to your colony, hold a meet
ing for him.

Here are the tentative dates. They 
are subject to change for a period 
of one week after they appear in the 
Youth Sections. So—act fast!

The NLYC is preparing a form 
leaflet for all colonies at a very 
low price. Send in your order as 
soon as possible. —

A Youth Branch for every 
Adult Branch: ‘ F ' 
Fight the NR A by demand
ing better wages. ~ *.

War is Lurking at Dur Door 
Congresses are Held

YOUTH DELEGATES ALREADY ARRIVING 
FOR U. S. ANTI-WAR CONGRESS

LETTER FROM COMRADE 
STRAUSS

The LDS Youth Drive is in its all their forces to draw in new mem
final stages. Only Two more weeks 
are left for getting new members 
at the reduced rate and winning of 
the prizes. The Chicago “Sparks,” 
through the excellent work of Com
rade Lillian Zutra, has recruited 21 
members and expect to get many 
more. Other Middle-W^st branches 
are working almost as hard.

In the advent of the drive, several 
new branches have been formed. 
Those to send- in news of such ac
tion, are Philadelphia, Paterson, New 
Jersey and Los Angeles, California.
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Sincėrely,

seems to want to go to 
I’m. pretty sure a great 
members can go If they 
reaŲy want to 

One of

DO YOU KNOW THAT

of the

get-

If

only
going

«yer

Study,

“I

more than all the

beautiful free

all- 
third

feed 
the

to 
de-

who are 
the Reich-

by 
for

the
So-

you win a million 
the lottery... of life, 
not to realize your

longer 
City alone.

But, 
real mar- 
hand.

beautiful. For instead of 'a cheap 
Hollywood romance, the kind of 
Greenwich Village thing many mis
led girls seem to long for, it may be 
your fate to find a Communist 
sweetheart, to whom you will be not 
just a girl, an inferior, but a loyal 
comrade in the great struggle, shar-; 
ing everything in fair weather and 
foul.

“I have written a longer letter 
than yours, and one possibly not as 
clear, but that’s because many of us 
Communists have forgoten how to 

simple and direct as we should
Good luck to you. whatever you i

Ruin Your Life 
don’t' ruin your life

Moscow, in the Soviet Union, shall 
build a subway. It will be ready by 
1934, just in time to celebrate 
seventeenth anniversary 
viet revolution.

See page 1 for important an
nouncement.

is Romance?
Julia, this is 

answer for what

the future with him 
is the real romance of 
learn, grow. ,

. 9

not
■ you
want

not
American

They are fighting it. 
by the re-

Whats the matter, chorus mem
bers? How about some action? Why 
there are only one or two enthus
iastic members in the entire group.

Brief summary of last week’s re
hearsal:

7:15 P.M. Mae is patiently await
ing members of boys octette.

7:30 The group has increased to 
five members.

8:00 Johnnie Green walks in eat
ing a “Fudgicle.”

8:10 Vittie S. comes in and calm
ly asks if octette practice has been 
held yet.

8:30 Chorus rehearsal starts (fif
teen members present).

9:00 General call for intermission 
is heard.

10-15 Rehearsal ends. Very little 
has been gained at the meetings and 
yet nothing seems to be done to 
remedy this. '

A few members protested when 
Vittiė called the majority of -the 
Drama Group members, “Dead 
Wood.” Well, members, its up to 
you to prove he’s wrong.

No one 
Norwood, 
many mre 
themselves

Don’t
repeat, 

giving up the glory „of reality 
something which doesn’t exist.

“Come down to earth, you will find 
more beautiful dreams here. You will 
find that Communism is not only 
harsh and practical, but is the poetry 
that gives a meaning to our crazy 
life. And it develops one mentally 
and spiritually. 
Hollywoods.

“Julia, unless 
to one shot in 
you are certain 
Cindirella dreams. You will be a 
wage-slave like the rest of the youth, 
you cannot avoid the economic strug
gle. You have been fortunate up 
till now to escape its worst oppress
ions, but wait until something hap
pens like Fascism arid another war. 
Wait till you have to work in some 
office sweatshop, and not for a kind 
Boss. Then you will understand why 
people become Communists.

“So it’s better for you right now 
to think about these things, and to 
realize that sooner or later, you will 
have to fight bravely on perish. That 
is the fate .of every worker today. 
Your dreams''-are dreams of escape, 
Julia. I assure you as earnestly as 
I can,. that nobody- escapes tbday, 
Even when he does, it is not worth 
the doing. w

“Communism will pot destroy -your 
dreams, only what is false* and .„ęhal- 
lowin them. • What is gooHį what is 
rooted .in the biological romance of 
life, will lie/deepened and made more

• -i V. • ..jasi .IS,-"

What
“Of course, 

’'enough of an 
'feel your personal problem. You 
something definite—a lover, beauti
ful dresses, the kind of existence 
Marlene Dietrich seems to lead in 
the movies.

“If you were a Russian girl of the 
same age, you would have the same 
biological impulses, but they would 
find a different expression. You 

• would have been educated by your 
environment to want to do something 
heroic and good for your fellow-man 

, and the community. Even ^yeur per- 
- tonal love would. be affected by this 

powerful wish. Foy\instance, you 
■would want a boy as your lover who 
.was a good workerJand Communist— 

And you would know beautiful dres- 
*. MS and lackered/ pink nails alone 
'(twonld not (get hjm to like you, but 
\^your Cpmmunlat devotion would. -

Michael Gold Answers Wofk- 
jjidg-GirPs Letter Which was 

'Published Last Week
"f * I

Editor’s Note: Last week we pub- 
' lished a letter from a certain “Julia 

H.” She was a typical American 
youth, afraid of Communism, want
ing boy-friends and good times. 
Michael Gold, author of “120 Mil
lion,” “Jews Without Money,” and 
now, a columnist for the Daily Work
er, attempts to answer. What do 
you think? How would you answer 
her letter. What do you think of 
the way Michael Gold answers? You 
girls, who are afraid of the Com
munist Movement, you boys who 
would rather “have a date” than 
come to a meeting. What do you 
think? Write it to the “Laisve” 
Youth Section.

An Attempt at an Answer 
“Dear Julia:

“You are a sweet girl, and the way 
you face your own nature, and hon
estly confess what you find there, 
shows in you the /beginning of a 
first-class mind. We can never get 
anywhere in life by ignoring reality 
or by being hypocrites. Don’t let 
anyone make you feel ashamed of 
wanting to be like Marlene Dietrich, 

j It is the normal biological impulse 
for a girl your age. Most boys 
seem to want heroism and adventure, 
but most girls want love and dresses.

“Both of these longings, for hero
ism and for love, are not trivial, 
but the deepest desires of the human 
race. Nature provided that this 
should be so, for without heroism 
and love the race could not survive. 
They have been called romantic im-." 

’pulses by the dried-up liberal profes
sors like Joseph Wood Krutch. He 
even has written a book to prove 
love and heroism nd longer exist

. in the world. But no Communist^ 
would write such a book.

“For Communism is the voice of 
the great mass of human beings who 

/do all the work and receive none of 
the rewards under capitalism. This 
enslaved mass has been deprived of 
Jove, heroism and romance by the 
(Capitalist system. Is there anything 
more terrible than to see the youth 

. Withering away in mine, factory and 
field ? One finds as much genius in 
the working class children as in any 
•Other class, But these children never 

I receive an education; they must go 
to work at hateful jobs, they are 
driven and exploited for profit. And 
in. twenty years they are gray plod- 
ing beasts of burden, with blinders 
on theirs eyes, and no hope of beauty 
left in their hearts.

U “Communism is the bitter cry of 
this mass for freedom and light.

. Communism is the great romance of 
our day. Just what you feel in your 
letter,-, is what the millions of work
ers feel everywhere, and the world 
sum and total of their feelings fig 
what we call Communism.

“It demands for each member of 
<the human race what you want for 
yourself as an individual—love and a 

world.

į StraussSeods Utter
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And you wouldn’t fear the future 
with a worker as your lover—-no, it 
would all seem simple and beautiful 
to you. And Marlehe Dietrich would 
seem evil and affected, with all her: 
vampy poses and rather commercial
ized sex-charms. •

“But, Julia, you have been corrupt
ed by bourgeois America. What 
should be simple and beautiful has 
gotten mixed up with Hollywood 
propaganda. You have been daziled 
by something unreal. Marlene Diet- 
rich and the rest of those people are 
vulgay, greedy and ignorant types of 
humanity. You are a much finer 
human being than most of them, if 
you but knew. Ask anyone who has 
been in (Hollywood to tell you about 
some of these folks. You have seen 
only the false mask they present in 
public.

“No, the true romance of life is 
not to. be found in the Hollywood pic
tures. What they really present is 
a propaganda for money-making, 
and you have fallen for it, for ex
ample, that you will have to marry 
a poor worker. This frightens you, 
and it may grow into a fear that 
will keep you constantly unhappy.

“For you will never associate with 
rich people, any more than most of 
us. So do not spend your life dream
ing of some accident by which like 
Cinderella you will meet and marry 
a millionaire prince. It will doubtless 
never happen. If It does happen in 
one case out of a million it still 
doesn’t mean> happiness. Look at 
the case of Rose Pastor Stokes, who 
married a millionaire, then discovered 
her heart was really with the work
ers, so she left hiim

“The Hollywood films are mostly 
based on the Cinderella theme. It is 
a lie and it makes girls despise their 
own working class brothers and 
sweethearts.' What a folly this isrto 
give up something real-and true for 
a false shadow on- a screen”;

“No, Julia, the true romance is in 
your own neighborhood, among your 
own friends. There you are sure to 
find, if you will’ look, some young 
intelligent working-class -boy, who 
studies at night, who, perhaps, soap
boxes for the Young Communist 
League, who has within him all the 
poetry, heroism and love you will 
never meet in ten years at Holly
wood. Face 
bravely—this 
life.

(Continued from; page 1.)
After an investigation among the 

3rd class passengers, it was most 
cheering to hear that they were con
tinuing on to the Soviet Union. In 
this group of tourists, were several 
workers delegates. We going so near 
and yet so far from the Soviet 
Union, would have given our last 
shirt button to go with them* 
duty comes first and like 
tyrs, stick to .the task at

A universtity - man 
France on the Swiss border in 
fense of religion, gave us the follow
ing definition of a soul. Take it 
for it’s face value: “A soul- is a 
simple spiritual substance that con
sists of a part not of any other 
part.” Maybe I’m wrong and am 
willing to be corrected.

On the boat we met Maragrie 
Smith (Walker), widow of the late 
Walker, who died in the Soviet Un
ion. M. Smith / is the author of 
“No Bed of Rioses,” and “GmTHave 
Mercy on Me.” Her latest book 
“Broadway to oscow”, is to be pub
lished in January. Here is one of 
the many writers that has applauded 
the workers achievement in the So
viet Union and has come ;to be in 
complete sympathy with the workers 
movement. She prefers to spend 
her time in 3rd class.

There is no sharper picture of 
class-distinction .than on a liner of 
this sort... Here’s an incident. Hav
ing been bound with unlimited en
ergy that youth is gifted with, we 
exhausted all sources and looked for 
more. By chance we slipped into 
the Tourist Class—next to the upper 
class—and discovered a ping pong 
table. This provided ample diver
sion, till we were requested to get 
back to our stalls; Back in our 
class we asked for our ping pong 
outfit. We were told that on the 
last trip to New Yorka-the Boy 
Scout 'delegation had wrecked it. 
Since that -time, no.»effort was made 
to repair or replace it. After 
we’re not, human beings, but 
class passengers.

In our spare moments we 
discussed the reaction of the 
class passengers to 
class, 
right.
such:—I - know damn
Where I belong, but I must put on 
the dog, even tho, just a jump ahead 
of the sheriff. It’s humorous to see 
the game of bluff. They are strand
ed in midrair. Proletarian in origin 
and bourgeois in idea.

even 
upper 

just us—3rd 
For the first, your guess is 
For the Tourist, it would be 

well that’s

With these incidents, I perhaps 
would go on for ever, but there are 
more important issues for our pre
cious space especially our fight 
aginst imeprialist war danger. Soon 
the Congress will start. We are 
making history in the class struggle. 
Let us not underestimate our task. 
Long live the Lithuanian Revolution
ary Movement. To a successful 
campaign against war—to a success
ful “First Youth World Conference 
Against War and Fascism.”

C, Strauss.

30,000 families are no 
ting relief in New York 
They will starve, even the bourgeois 
papers tell us. But will they 
these starving workers ? 
workers force them to.

- —4 —.......

The Cuban workers are 
protesting the invasion of 
Imperialists.
(Many of them are killed 
actionaries.

The four Communists 
being accused of burning 
stag by the Nazi, were not given a 
choice of lawyers to defend them. 
The German fascists want to murder 
them; even refuses to accept the 
idea that an American liberal law- 

has offered to defend them.
■F. Semen.

—---------------- <.

By ALEX GOCHFELD
Quiet ripples 
mark
Spots of sunken produce,
Food for hungry bellies, 
Thrown to bloated......

Sated............. .
Eels and inky squids.
15,000,000 starve
THERE TOO MUCH TO EAT! 
15>000j000 bodies,

Shrink from hunger and cold, 
CLOSE THE FACTORIES! 
THERE IS TOO MUCH CLOTH... 
SMASH THE MACHINES

THERE’S TOO MANY SHOES... 
Millions more tp starve ' 
And freeze. . . ,
A crate of rotted oranges, 
Eggs, 
Cast ashore at Coney,

Rockaway.. Miami.. San Francisco.. 
Galveston....! 
The sea is sweet 
With sugar....
Capitalism
Seizes its hair.
To tug itself from a mire
Of decay.........
AND MILLIONS STARVE........!
The workers shall not die
Of hunger
In the stench
Of rotting system....
They shall fill their bellies with 
REVOLUTION....... !
And millions will march forward 
TO FIGHT.

“New Order,” December, 1932.

WORCESTER AIDO 
CHORUS NEWS
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By JOHNNIE SNAPSHOTS
SOUTH BOSTON LAISVE’S 

CHORUS

Here is a beautiful letter recently 
received. A young girl, militant and 
mad at capitalism because she un
derstands how the present system 
exploits the working class. She has 
gone thru’ many struggles, this girl, 
and none of them “scared her 
away.”

I first met her in Scranton when 
the Chicago delegates were coming 
to Scranton on their way to the 
National Lithuanian Youth Confer
ence. She proudly told me of the 
struggles going on in Scranton fac
tories and mines. She proudly stat
ed that she too has played a pvt 
in the struggles of the working class 
to better their conditions of liveli
hood. It is writen in the true, milit- 
.ant spirit of ,the type of youth in 
our organizations. Real heroes and 
heroines who are fighting to bring 
about better conditions for the hu- 
man race.

SOUTH BOSTON LAISVE’S
CHORUS

Ye Gods! Members, when will you 
begin to use your cerebrum?’ All 
this excitement about two lads in dis
guise—“S. and S*”

One of our boxers, Stanley Chu- 
berk, is a delegate to the U. S. 
Anti-War Congress to be held in 
New York. Good luck, Stanley.

The dramatic group must be crit
icized for having rehearsals during 
-intermissions of the chorus rehears
als. The result is --that 
mjnutes were lost due to 
hearsing. The intermission 
proximately five minutes.

Maybe you nlembers don’t tknow 
it, but we have a former tfteipbė* ih 
our midst who arrived from Russia 
not so long ago. He is pone Other 
than Tony Adams. Welcome back— 
and here’s hoping we See you .more 
often at rehearsals. Heard that you 
have got a handsome .brother;. bring 
him around—the girls will be de
lighted.

Scranton, Pa.

about 20 
your re
lasts ap-

Sports have sprouted in the Laist 
ve’s Chorus. The boys challenged 
the girls at boxing did they did not 
accept it/ Are you yellow?

Dear Comrades, '
Here I am again, ready to tell 

you of what is going on in Scran
ton and has been for the last 3 or 
4 weeks.

Most of the mines here in Scran
ton are out on Strike. The men are 
fighting for equalization of work, 
higher wages and etc. The strikers 
have succeeded in getting most men 
out, but there are some who still 
work.

Every day, there are pickets ar
rested and clubbed. Governor Pin- 

"chot also sent out his state troopers 
- .-4o club and slug workers while his 

wife is going around to the silk 
•mills “to see that the workers get 

' higher wages.” One can easily see 
what kind of a racket these capi

talists are running.
Now I will tell you of some of 

"' the things which have happened 
during this strike and which are 
still going to happen.

Wednesday morning, Sept. 13, my 
friends and I went ^picketing at 
Oak Str. and Brick Avenue. For 
two weeks, over 19 scabs from Oak 
St. and Brick Ave. (Scab Town) 
and nearby places had been going 
to work with police protection and 
the picketers always warned them 
not to go to work, but these warn
ings did no good. It was raining 
very hard that morning but stjll, 
that didn’t stop the strikers from 
picketing. The cops were in a very 
bad humor because it rained for 3 
or 4 clays and they had to get up 
very early and' went to sleep 
late since the strike. At about 6:15 
o’clock the scabs lined up A they 
always did and. in one group start 
walking up the street and the state 
troopers and cops disappeared. When 
the scabs were part way up the 
street the pickets told them to turn 
hack and go home. The scabs would 
not turn back so all of the pickets 
from all sides got after the scabs 
and beat some of them up. As soon • to come, so ai me lasi meeung we 

.US the pickets and scabs began J elected Servit Gugas as our hew 
fighting, cars full of state troopers president. So far he’s been doing 
and city cqps came rushing up the good work Now practically all the 
street and many pickets were executive committee is made up the 
clubbed and arrested, One old man, j the youth so let’s all get together 
a picket, was clubbed by one^ of oUr ( and cooperate with them.

What’s the matter with} the girls 
in connection with sports ? You pro
mised a volley ball team and no
thing has been heard from you yet. 
Even the committee is asleep*

The boy’s boxing will prove that 
sports are essential to 
youth to our chorus.

attract more

did not take 
The rehears-

We noticed that you 
our advice, members, 
als are getting very noisy—no dis
cipline at all. It will be difficult 
to learn “Mes Alkani,” if you keep 
up this conduct. When Comrade 
Sugar says, “Pike down,” he certain
ly means it.

We’ll see you Friday at rehearsal 
at 8:00 P.M. Don’t forget its a 
date.

Slap and Splash.

DETROIT AIDO CHORUS

After a 
-Chorus has 
tices at the usual time and place 
We have quite a few new members, 
but some of the former members 
haven’t returned. I wonder if its 
work that is keeping them away—or 
just a plain “I don’t care for it” 
feeling, or maybe it’s the lack of 
carfare. Whatever the reason is, 
Come Back!!!

short vacation, the Aido 
again resumed its prac-

The Chorus gave a few picnic and 
excursions this summer, but the 
highlight was the two-day picnic at 
Terza’s farm. I’m sure that the 
comrades present .enjoyed themselves 
very much. It was lucky the wind
storm held outsuntil Sunday -evening...

The monthly meetings of the Cho
rus were held at the end of every 
month as usual. Our former pres
ident just wasn’t interested enough 
to come, so at the last meeting we

city cops and then after he fell, the ' 
cop kicked him. That’s how brutal - 
our pity cops arę. The next morn- ; 
ing only 18 scabs went to work 
because the rest were afraid to go 
and, these thirteen were guarded 
by 40 state troopers and the whole 
city force. I ov uc tqiicvi up pavjiux ,

Also, last Monday, Sept. 18, one gon and all the pickets were -ar/ 
of my friends by the name of Al rested. Now, we can easily see how 
Horvath, was shot and slightly these grafters work hand in hand, 
wounded while picketing. He was There are so many scabs getting 
shot by a leader of the scabs. The beaten up now, that others are 
capitalist1 newspapers didn’t say who afraid to go to work and stay home, 
shot hittt, they just said shots were The strikers are determined to -win 
fired. They didn’t say who fired this strike. They are tired .of being 
those shots .because they didn’t want abused by bosses, tired of working 
the workers to know who the scabs so hard for little pay, and all arie 
were. I ready to picket at any time. If

One night ,about three weeks ago, those men stick together, go picket- 
all the, corner lights were outp be- -ing in masses, /the strike is won, her

B.

The other day, there were strikers 
picketing near Holy Rosary Church 
and the priest came out and told 
them to get off the street. The 
strikers didn’t pay any attention to) 
him, so he called up the patrol wa-

•all the^corher (lights were outp. be
cause the bosses wanted to smuggle cause if we don’t organize and fight, 
scabs in to work. But, they were we will all die of starvation and 
fooled becouse the p|ckets’ forces never overpower this police ^terror, 
were stronger tha^) . ever that night. I Nell Monkuskie*

----- 1-----
October first (1st) is going to be 

a big day for us. It is to be the 
final picnic of the year and we 
expect it to go off with a “bang!” 
It should, with the two “gaspado- 
rius” we have—Al and Serve. Bertha 
Beanię and Ruthie are going to be 
the ‘gaspadines.” There isr going to 
be a musical program, and all soijts 
of races and games. Don’t forget to 
bring your friends and relatives.

Lost and Found Department:—
Lost a chorus member by the name 

off Frank Price. Come back, all the 
girls miss you.

Found1—A business girl in our 
midst—Ruth Goniprow, who has a 
charming brother that excels in 
sports. /

Lost—another chorus 
rievieve Wallace. The 
quiet without i you.

Found—Two famous 
go blackberry picking
o'clock at 'night somewhere along 
Schaffer Road ,in Royal Oak. When 
asked where The berries were they 
replied they ate them on the way 
back. Tsk, tsk, how selfish.

Lost—-A voice the morning after 
spending the night before singing at 
a picnic by the beer stand. Anyone 
knowing of its whereabouts, please 
notify Comrade Demenskiene.

The So. Boston Laisve’s Chorus 
is holding a dance on Saturday, Oc
tober 7th Dahlgrin Hall, comer E 
and Silver Streets. Music will foe 
provided by Bert Oris and. his Mu
sical Revelers. It’s safe to say you 
will enjoy it. So let’s all be there 
with bells on. - .

An hour before chorus practice 
last Friday, five of us showed up 
for boxing. Well, we sparred a bit, 
but Vic and Johnnie were trying to 
make the. birdies tweet.

We’ve decided ,to install a regula
tion ring for boxing and wrestling. 
We sure admit we need more trail
ing, and we’ll get it. Here’s hoping 
more youths join our chorus to 
make a fair sized team in all sports. 
$o come on, you fellows who haven’t 
joined yet! ' - • 4

Get going you warblers! We’re 
having a membership drive. We 
want new members, not mere talk 
of it. Which reminds me that there 
is too much talk" during chorus prac
tice. Cut out the talk and let’s get 
down -to sihging or we’ll never 
amount to anything as a chorus. 
Imagine reading a popular 
sheet while trying to sing!

member, Ge- 
chorus is so

couples who 
at about 10

Adios, readers. I’ll sign in memo 
ry of our eformer correspondent.

Aisha II.

AIDO CHORUS NEWS

What chorus girls entered the 
“skloks’* .b^buty Contest Sun. Sept. 
2,4 at Olympia Parkr ^at. $19. ^picnic 
held by the skloks? What ALTO 
won a prize ? ; So you couldn’t go to 
the Comm. Party picnic in Norwood • 
—too beautiful? Or was it that you 
drank too much sweet cider?

The drama group should have 
more rehearsals, then they will have 
less mistakes.

How did jg?u enjoy dancing at 
Norwood, members, those of 
who / were there? What a 
smooth floor, I’ve never seen 
like it, have you?

J 'heard the girls’ octdtte can sing 
without the aid of a piano—will 
wonders never cease,—well, don’t 
let it get to your heads, girls.

you 
nice 
one

What’s wrong with the operetta 
.committee? You know we should be 
learning the j operetta now, and the 
committee hasn’t given out the parts 
as yet, come, come, what’s wrong? 
Let’s get going, no? time to waste 
Dec. 31, isn’t so far away.

■ <* ' ’ ». »-■■■■■■». Į..H i I <

Who’s • the soprano who belonged 
to the Y.CL And l)er parents belong 
to the -Comm. Party, went to the 
skloks picnic instead of going to 
Norwood? You are supposed to be 
a leader, dear Miss. Who’s going 
to follow you if you go backwards? 
Come bn, get back on the right road, 
yes, and come to your senses.

/ " One of Us.
Editor^ ̂ Nbte:
' We i were .under the impression 

that dach chorus and organization 
who contributed snapshots under
stood, by now, that there is not 
sufficient space for „long snapshots. 
Therefore, if you send in several' 
pages,'we have to cut some out in 
order tp^m#ke room for others. It’s 
not because of-personal reiparks or 
riames^tientioried, but for the rea
son mentioned ibboveiį , Do ’not Write-

^more MK&ri-; 2^
/ \ J;.

song 
If ifc 

reoccurs, I’ll mention names. wm 
we ever come in on time? It’s 8:00 
P.M. that we start.

By the way, the Norwood picnic 
of Semptember .24th, had a fair 
crowd and was attended by our 
chorus and others too. The speakers 
from Brooklyn, N. Y., gave brief, 
clear talks. The dancing could 
have been better and there wasn’t 
enough entertainment.

Chorus Correspondents.

STRAUSS’ TOUR
(Continued from page 1)

All local,/ organizations, 
youth and adult, will please 
take^nęte tjie following 
dates’assignee!.to your res
pective colony for Comrade 
Strauss’s meetings upon’ his 
return from the World Con
gress of Youth Against War 
and Fascism. All local or* 
ganizations must immedia
tely communicate with the 
National Lithuanian Youth 
Committee about whether 
the dates listed .are accept
able. This is of the utmost 
importance since it will be 
impossible to change the 
date later on. All organiz- 
tions must act immediately.

The Tour: '
October 7th—- Newark, N. J.
Ocotber 8th—Paterson, New Jersėy 
October 9th Elizabeth, N. J. 
October 
October 
October 
October 
October

necticut Youth Conf.) Conn. Pro 
visional Youth Committe

1 to arrange the dates.
October 23 till 29th

Shenandoah and vicinity 
with Comrade Orman.

October 30th till November 5th— 
Wilkes Barre and vicinity together 
with Comrade Johnnie Orman.

November 6th—< Binghamton, N. Y. , 
November 8th—Rochester, N. Y. 
November 9th—Youngstown, Ohic^ 
November 10th till 12th,

Cleveland, Ohio
November 13 till 15th—

Detroit, Michigan
November 16th -r-Gr. Rapids, Mich.
November 17ih till as long As neces

sary—-Chicago District (Midwest 
Youth Committee, please note.) 
Upon return from Chicago, Com

rade Strauss will go to Massachufiį* 
etts which will conclude his- tour.

L-

10th Brooklyn, New York 
11th—Great Neck, N. Y. 
13th—Baltimore, Md.

14th and 15th;' Phila.
17th till Qctober 22’ (Con-

Pa.

of ęonn,

together

iiįĮį
py *
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What’s On

A Story by BILL ROGERS PHILADELPHIA

line No.

It

signify

8

event of the season—See

Sat down on the

Committee in New

and no 
cheers

No. 50 
the end 
are all

Tony 
Where ?

There was 
It was for getting 
members into the 
drive. They won it 
A silent radio was

on Sunday.
“The Kidsualskys.”

He needed a rest— 
from everything. He

a meeting night. He 
position of chairman

Social 
page 1.

go to bed. He
There was

on 5th 1-----
| of the line.
■ there—•

* Asst. Sec. Frances Buiriauskas.

Garsinskas will speak.
See page 1.BILL WAKES UP..

Bill was a conscientipus young 
worker, yes, a class conscious fel
low, full of big intentions. He re
alized the need of a good youth 
organization. That is why he un
dertook the job of organizing the 
Nunsech LBS Youth Branch, practi
cally all by himself.

He started out with his pal, Tom. 
Despite the fact that he knew very 
little of organizational matters, he 
found a place to meet, gathered his 
friends, and formed the branch.

He had to work hard to combat 
the elements which, he realized, were 
degenerating his friends. They were 
sons and daughters of workers just 
like he was himself. He was gra
dually organizing them and educate 

. ing them. He was learning to make 
them militant fighters for the work
ing class. He progressed very slow
ly because he was isolated till now, 
from working class organizations. 
He knew little of how to make them 
function properly or how to keep the 
members interested. He took all 
the work upon himself as so many 
inspired youths do when they be
gin to work in an organization. He 
had worked in the club now for 
about a year, 
to get away 
was tired.

There was 
gave up his 
for two weeks to his friend, Tom, 
and began to make preparations 
for his trip to the country. The 
members did not care particularly 
who was chairman, besides, they 
felt the meetings were dry and it 
was a waste of time anyway. -

Bill trodded home determined not 
to worry about the success of the 
branch for two weeksr He would 
go swimming, fishing, and what
ever else he found interesting. Then, 
he would come back. He would try 
to figure out a good way to bring 
new life into the branch. He would 
think of a stimulant, but now, what 
he needed most, was a rest. Such 
were his thoughts.

He came home.
bed and began to remove his shoes 
and prepare to 
glanced upon his table.
a large envelope from the National 
Lithuanian Youth
York. Many times, these letters 
from New York pulled him and his 
Youth Branch out of a tight place. 
He was tired but he felt it his duty 
to read or even just to look over 
the contents of the bulky envelope. 
But maybe he should not bother 
about it for two weeks. Wait till 
he comes back from the country be
fore he should bother himself with 
anything concerning the Youth 
Movement. He put on his pajamas 
and looked at the envelope again. 
No. He would not read it till he 
came back. It would only cause 
him to worry while he was away. He 
pulled back the covers. Again he 
took the letter and fingered it. It 
was not sealed. He pulled out the 
flap and peeped in. There was a. 
pamphlet with a green cover. ,

But why should he worry about it 
now ? He was going away. That 
Was it. Why should he bother? He 
layd down. Pulled the light covers 
over himself and tried to fall asleep. 
He tossed back and forth. He could 
not fall asleep. Never before had 
the Youth Committee sent out a 
pamphlet. Maybe it was the “Pro
gram of Activity” he had read about 
in the Laisve Youth Section. But 
that was promised long ago. It sure
ly couldn’t be it.

•He turned on. the light and reached 
for the enevlope. Pulled out the 
green covered pamphlet and looked. 
It was the PROGRAM OF ACTIV
ITY. He began to read it. It was 
interesting. He skimmed over it. It 
Spoke about club headquarters. So
cial and Sport directors. Education
al .director. He never thought of 
that before. That was what his 
branch-needed. He began reading it 
again from the beginning. His eyes

began to' feel that they could not 
stay open. He had gone to bed 
late the night before last and last 
night. He was tired.- The pamphlet 
slipped; out of his hands and his eyes 
closed land remained that way. He 
was breathing deeply.

of the old shabby looking 
which was there once,- there 
bright spot. It was just 
'What did they do? Rent 
club house ? His heart be- 
sink. He came closer and

He was having a “swell time” at 
his uncle’s farm/ away from the 
city, its noise and dust and worries. 
He was preparing his baggage to re
turn home. How he wanted to re
main! What? Was hq becoming 
lazy? Was he beginning to shirk 
his youth branch? Nope. He will 
go back and try to figure out some
thing for the branch. He would 
show the Youth Committee that his 
branch will be put on the map.

The trip home was a long one.
was the meeting day when he, ar
rived. He gathered his things to
gether and hurried to the club. 
He would talk the whole business of 
the youth branch over with the 
members and see if they had any 
ideas.

He was approaching the club house 
when suddenly he stopped and stared , 
in the direction where it used to b.e. I
Instead 
building 
was a 
painted, 
out the 
gan to
saw a large sign hanging over the 
front door. There was an inscrip
tion: “Nunsech LD<S Branch Head
quarters.” He peered in thru’ the 
windows. Everything was changed. 
The windows were bright and sparkl
ing. Thru’ them he saw worker,s 
.books, magazines and pamphlets- 
neatly arranged in a rack near a 
w;all. There was a book-case filled 
with good books. Some, it seemed, 
were from a second hand book store, 
but they appeared interesting.- In 
place of a dirty dull looking build
ing, it now had the lustre of a new 
club. An ideal LDS branch.

With quickened heart beats, Bill 
opened the door and he stood with 
his eyes and mouth “gaping”. More 
surprises greeted him. The meeting 
had already started. The members 
were seated and orderly. Some were 
taking notes while a young girl 
whom he had never seen before was 
talking about having more sports 
activity for girls. There were many 
people present who had not been 
there before. The book-case loaded
with good books stood where the old in a dream.

broken table used to be. 
a trophy on it. 
the most new 
LDS during the 
in two weeks!
on a table near the window. A Wall 
Newspaper was between two wind
ows’ in the rear of the room. It 
was covered with drawings, cartoons, 
and clippings and articles. A nice 
ping-pong table was there; bats and 
boxing gloves hung in a corner. 
Photos in neat frames were hanging 
on the walls. Every thing was spick 
and span. Tom was sitting behind 
the table holding the gavel which 
was never used before.

“Bill, Bill. Why didn’t you write 
or let us know you were coming?” 
The members all turned their heads 
and began talking at once. Tom 
pounded the gavel on the table for 
all he was worth. He finally brought 
the meeting to order.

“Comrades,” he began, “this is 
Bill, the fellow who organized our, 
branch. There are many new mem
bers here who probably do not know į 
him. What do you say we give him i 
three cheers, sing “Solidarity” and 
call a recess for ten minutes so we 
can all talk with him.”

“I make a motion to that effect,” 
said John, who used to be the fat
test and laziest member of the 
branch as Bill knew it.

“I second it,” seemed to come 
from all over the room.

“All those in favor, will 
by saying, ‘Aye’”.

There were many “Aye’s” 
“No’s.” So three rousing 
were heard and were followed by 
the song “Solidarity.”

Then the recess was called and a 
group rushed over to Bill. “Where 
in the devil did you guys get all 
of these ideas and money?” he 
asked.

Well, as for the sport equipment 
and trophy, we won that by getting 
the most members into LDS. You 
remember. The NEB of the LDS 
offered seven dollars worth of sport 
equipment to the branch getting 
most members and when the Nation
al" Lithuanian Youth Committee 
heard that we got fifty new mem
bers in two weeks, they decided 
that we should get a trophy, too. The 
books, well, some members donated 
some, the branch ordered both sets 
from ALDLD and it cost us three 
dollars. But they are sure good 
books. Then the adult organizations 
helped us to get oui’ club house 
fixed up and buy some furniture. 
Oh, yeah. The Workers’ Furniture 
Corporation donated the radio and 
book-case. The Program of Activity 
gave us ideas.

“Wake up, Bill. Wake up. You 
will be late.” He heard as though 

He opened his eyes.

The Phila. LDS Youth Branch No. 
’,128 is giving a hike at Penny Park 
on Sunday, Sept; 30, 1933.

Everybody is welcome to come and 
meet at the end of the car 
50.

Directions: Take ai car 
Street and ride to 

Hoping you

_______ ______  . A
BANGOS “KIDS DANCE”
Take notice everybody. The most 

unusual dance of the season is to 
be given by the Bangos Chorus of 
Elizabeth on Sunday, Oct. 1st.

This dance is one of the biggest 
• affairs and altogether, different from 
i what we’ve had. It’s “The Kids 
Dance.”

All you have to do is dress as 
a kid (small child)—a short frilly 
dress and a hair ribbon. A pair 
of pants and socks, plus a lollypop 
is all one needs.

Prizes will be given for the ciftest 
dressed kid and the hobo kid.

Admission 15 cents for the adults 
and 5 cents for the children.

So, come one, come all, to the 
“Kiddies Dance’ at 408 Court Street,

P. M.

“HAPPY DAYS” <
(From M. Gold’s Column in D. W.)

Happy days are here again. Upton 
Sinclair promises to run for govern
or of California on the Democratic 
ticket. In Cliffside Park, N. J. a 
boy was found guilty of disorderly 
conduct for blowing his nose de
risively at the singer in a moyie. 
Aimee McPherson is promising to 
build a temple in New York. A Rus- * 
sian has invented a train that runs 
on ball-bearing spheres. B. O. has 
crippled many a promising career,

■ says the president of Life Buoy 
i Soap.

His mother was standing over him. 
She had just packed his grip. The 
Program of Activity was lying on 
his lap.-

“Wake up? You bet I will. I’m 
not going to the farm, Mom. I’m 
going to see Tom and then I’ll be 
at the club-house the rest of the 
day.

UKRAINIANS HOLD NATIO NAL YOUTH CONFERENCE
Not the Lithuanians alone are building their youth organizations and 

workers and students into the revolutionary workers youth organizations, 
photo of the Ukrainian Youth conference held in New York, September 3,
ward to organizing all the youth of America for the overthrow of Capitalism 
establishing a workers form of government!

drawing young 
the 

For- 
and

Here is 
4, 1933.
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. LOS ANGELES, CAL PANAIKINS VISAS 
PARTIJAS

Apie Svarbesnius Įvykius
ALDLD 145 kuopos susirin

kime rugsėjo 10 d. išduota ke
li geri raportai. Drg. Lecišau- 
skas gerai darbuojasi prie vai
kų kempės, kaip matyt iš jo ra
porto. Šį sezoną vaikų kempė 
tęsėsi per 6 savaites, kur jie j 
buvo gerai užlaikomi ir moki
nami klasinės sąmonės. Kem- 
pėje-mokykloje buvo apie pus
antro šimto darbininkų tėvų 
vaikučių, abiejų lyčių, nuo 10 
iki 15 metų t amžiaus. Pagirti
na, kad jirl jiętiivių penki vai
kai. [Tik reikia, kad tie vaiku
čiai būtų prirašyti prie Jaunų
jų Pionierių. Antraip, tai jie 
nepajėgs plačiąu protauti ir su
prasti klasiniu^ reikalus.

Prie tos kempės palaikymo 
yra prisidėję sekančios lietuvių 
organizacijos su $5.00: ALDLD 
145 kp., LDSA 66 kp. ir LDS 
35 kp. Taipgi prigelbėjo pasi- 
mokėti negalintiems bedarbių 
tėvų vaikams. Tai geras daly
kas auklėti klasiniame susipra
time jaunąją gentkartę.

Visapusiškai apsvarstyta apie 
vienybę ALDLD su LDSA. 
Vienbalsiai užgirta vienybės 
klausimas.

Tą patį padarė ir LDSA 66 
kp. Reiškia, abi Los Angeles 
kuopos pilnai remia tų dviejų 
organizacijų vienybę ir trokšta, 
kad visi ir visos nariai ir na- : 
rėš vienbalsiai nubalsuotų už; 
vienybę ir kitose kolonijose.

Rugsėjo 15 d., LDS 35 kp. į 
tarimu, buvo sušauktas jaunuo
lių susirinkimas, kuriame tapo 
suorganizuota LDS jaunuolių 
kuopa. Tai puikus darbas, kad 
iš tokios mažos lietuvių koloni
jos, o atsirado jaunuolių būre
lis,. kur sutvėrė sau kuopą. Į 
valdybą išrinkta šie jaunuoliai: 
pirm. Al. ‘Repečka, prot. rašt. 
J. Pupiūtė, fin. rašt. Ch. Armi
nas ir ižd. Leo Levanas. Tai 
visi rimti ir gabūs nariai ir 
reikia tikėtis, kad jie pajėgs

sutraukti visus Los Angeles 
liet, jaunuolius, j šią kuopelę. 
Nutarta susirinkimus laikyti, 
pirmą penktadienį kožno mene-į Trr„XT A „„ ...
šio po num. 1914 E. 1st St. I VIENA. Dollfuss dik-

Bet nereikia atsidėti vien ant (tatūra paskelbė, kad bus ŪZ- 
jaunuolių; suaugusieji taip pat darytos visos politinės part- 
privalo jiems padėti visame ka-[j0Sa Socialdemokratai, ku

rie kelios dienos atgal ofi
cialiai siūlė talką šitai val
džiai, jau protestuoja ir ša- 
ko skelbsianti visuotiną 
streiką. Kuomet Austrijos 
Komunistų Partija buvo 
paversta nelegale, socialde
mokratai džiaugėsi.

me.

NRA

Koresp. M.

LOWELL MASS
Pasitikimas ir kas 

Toliaus

buvo nepaprastas

bus

Roo-čia 
sevelto kodekso pasitikimas. 
Per 10 minučių bažnyčių var
pai gaudė, fabrikų švilpynės 
švilpė; biznieriai mėlynais va
nagais langus sau lipino ir 
džiaugėsi, kad ateina dangiš
kas rojus ant žemės. Ir žino
ma, išnaudotojams yra • ko 
džiaugtis; mat, jie, vaduoda- 
miesi tuo NRA kodeksu, gali 
du syk augščiau kainas pa
kelti. O ką darbininkai, galų 
gale, turi bei turės?—Juo di
desnį skurdą.

Bedarbę kaip buvo, tai ir 
tebėra. Pamatinės pramonės, 
kaip tai, medvilnės ir avalų, 
šimtais atleidinėja darbinin
kus. Ant žiemos bus dar dau
giau bedarbių.

Miesto valdžios ir dabar ai
manuoja, kad nauji šimtai be
darbių registruojasi ir reika
lauja pašalpos. Taipgi darbo 
jieškančių kas rytas slankio
ja šimtai pagal dirbtuves.

Todėl, kas džiaugėsi, kad 
bedarbė pranyks prie NRA, 
tai labai apsigavo.

7 Žvalgas.

14 ŽUVO NUO AUDROS
PARYŽIUS. — Pietinėj 

daly j Franci jos rugsėjo 27 
d. didelėse audrose žuvo ke
turiolika žmonių. Padary
ta daug nuostolių.

Luckies požymis

puikios tabako

K.iekviena8 žino, 
jog ilgi, drūti, balti pelenai yra 
pasėkomis pilno puikaus tabako 
degimo. Įsidėmėk pelenus ant 
Lucky Strike. Žiūrėk, kaip vienodi, 
kaip drūti, kaip balti. Tie ilgi,

* balti pelenai yra neapsirinkamu 
požymiu puikios Lucky Strike ta« 
bako kokybės, pilnai sukimšto — ir 

{ , be liuosų galų.

VisuometK.puikiausis latakas
VISUOMET įpuikiausiš\ap(lirblmas

VlSUOMET^ato^

Kalinių Sukilimas Tapo 
Sulaužytas

. pasidavė. Iš jų 80 sukišta i ,
į karcerius, ir' bus kruvinai PRANEŠIMAI IŠ KITUR 

| baudžiami. Sukilimas ėjo 
septynias valandas. Val
džia buvo sumobilizavus 
apie tris šimtus poiieistų ir 
kelis šimtus kareivių kali
nių sukilimo numalšinimui.

l

Farmeriai Šelpia Mainierius

DOVE CREEK, Colorado. 
—Šios apielinkės farmeriai 
jau pasiuntė vienų troką 
maisto delei New Mexico 
streikuojančių; m a i n i erių. 
Greitu laiku žada pasiųsti 
kitą troką. Tarpe- Dove 
Creek ir streiko lauko yraPHILADELPHIA, Pa; —

Eastern kalėjimo kaliniai dviejų šimtų mylių kelionė.

Visi Waterburio ir Aplinkinių Miestų 
Lietuviai, Būkite Vilijos Choro 
Vakarienėje Rugsėjo 30 Dieną

Yra rengiama vakarienė su muzikale programa, 
kuri įvyks ateinančios subatos vakare, rugsėjo 30 
dieną, Lietuvių Parke. Įžanga prieinama—po 

75 centus ypatai.
Kaip Waterburio, taip ir kitų miestų lietuviams dar

bininkams yra žinomas Vilijos Choras, kuris visada pa
tarnauja darbininkiškiems parengimams be jokio atly
ginimo. Jis dainavo ir dainouja . naujausias revoliuci
nes dainas, šaukdamas darbininkus j kovą už geresnį 
rytojų. Vilijos Choras taipgi •niekad nepamiršta 
darbininkų kovų, kurios tiktai buvo bei šiandien 
jis jąsias rėmė ir remia visais galimais būdas.

Chorui yra reikalinga turėti pinigų—užsimokėti 
das už praktikų vietą, pasipirkti gaidų, mokėti algą 
mokytojui ir dar įvairiems mažmožiams, 
šiandien yra tuščias.

Visi Waterburio ir kitų miestų draugai 
esate kviečiami dalyvauti šioj vakarienėj, 
vavimas padidins Vilijos Choro idą ir sustiprins choro 
narių dvasią, kas šiuo momentu yra labai reikalinga. 
Taigi visi būkite vakarienėj!

Si

visų 
yra:

ran-

O jo iždas

ir draugės, 
Jūsų daly-

PHILADELPHIA, PA,
Tarptautinio Darbininkų Apsigy

nimo 3 sekcijos susirinkimas įvyks 
penedelyje, October 2 d., 996 N. 5th 
Str. Visi T.D.A. ir visų simpatiš
kų organizacijų naikiai malonėkite 
būti ant šio susirinkimo. $iame su
sirinkime bus svarstoma TDA visos 
kampanijos, ir Ted. Richards keisas, 
taipgi distrikto 3 konvencija, ir 
daugybė kitų labai svarbių reikalų. 
Taipgi pačios sekcijos reikalai dabar 
nepergeriausiam stovyj, todėl reika
linga platus susirinkimas, kuris 

sutvarkyti visus reikalus.

Aido Choras baigiant sezoną ren
gia didęl|: .ir gražų pikniką del pasi
linksminimo visu. Bus visokių įvai
rių pamarginimų įr kontestų, kaip 
tai: virvės traukimas tarpe Laisvės 
Choro ir Aido Choro. Bus visokių 
gardžių užkandžių ir gėrimų.—Kaip 
jau viąięms yra žinoma iš praeities 
Aido Choro piknikai visuomet būna 
linksmi, tai.,nepraleiskite šios pro
gos, bet atsilankykite visi.

Kviečia visus ir visas
Bendras Komitetas.

(229-230)

Kurie nežinote gerai kėlioj kur va
žiuoti. Važiuokite sykiu su'tais, ku
rie žino. Nebijokite lietaus, ten yra 
tuščios mainos ir jei lytų, tai yra 
kur pasislėpti.

Komitetas.

lės
ga

LINDEN, N. J.
Apvaikščiokime 14 metų sukaktu- 

ve's Komunistų Partijos, rengia Ro
selle ir Linden vienętai; įvyks suka
toje 30 Se^)t. 7 vai. vakare, Polish 
National 
N. J. 
programa? 
linų 
Choras 
programos bus šokiai, 
tojai sakys prakalbas, 
centai.

(230-231)

PHILADELPHIA, PA.
LDSA 11-tos kuoos susirinkimas 

įvyks 2-rą d. October, 995 N. 5th 
St. Phila., Pa. 8 vai. vakare.

Visos draugės stengkitės dalyvauti 
šiame susirinkime.

Apart svarbių org. reikalų išgirsi
te svarbų raportą delegatės drg. . A. 
Gi'dviliūtės jaunuolės, kuri atstovavo 
LDSA 11-tą kuopą prieškariniame 
kongrese New Yorke.

Kuopos Valdyba.
(229-230)

Hall, Roselle St., Linden 
Socialiai' gera koncertinė 

Rusų ir ukrainų mando- 
orkestra ir lietuvių Bangos 

iš Elizabeth dainuos. Po 
Geri kalbė- 
Įžanga 25

CHESTER, PA.
APLA 30 kuopos susirinkimas 

Įvyks pirmadienį 2 spalių, 8 vai. va
kare, Lietuvių Kliube, 339 E. 4th 
St. Visi nariai malonėkite susirinkti 
ir naujų narių atsiveskite. Jau per 
du mėnesiu neturėjome susirinkimo, 
tai susidėjo daug svarbių reikalų ap
svarstymui.

Sekr. P. Kašarauskas.
(230-231)

SO. BOSTON, MASS.
Lietuvių Amerikos Piliečių Kliu- 

bas rengia pirmą šio sezono įvairų 
vakarą. Nedėlioję (Oct.) Spalio 1 
d. 8 vai. vakare. Prie ^isų pamargi- 
nimų bus ir vakarienė, 
čiam atsilankyti.

Įžanga 40 centų.

Visus kvie-

Komisija.
(229-230)

DETROIT, MICH.
Paskutinis didelis piknikas, kurį 

rengia Aido Choras, nedėlioję, 1 die
ną spalio (Oct.), 1933; ' Beechnut 
Grove (Saimono Darže) Middle Belt 
Road (Tarpe Ecorse ir Michigan 
Rd.) Pradžia 12 vai. dieną; šokiai 
prasidės 2:30 vai. po pietų. Įžanga 
15 centų ypatai. Prie įžangos tikie- 
to bus duota Žąsis del laimėjimo. 
Gerbiamieji draugai ir draugės:

■

BAYONNE, N. J.
Vietinis vienetas rengia vakarienę 

su programa paminėjimui Komunistų 
Partijos 14 metų sukaktuvių. Po va
karienei bus šokiai prie geros Gurs
kio orkestros nedėlioję, 1 spalio-Oct., 

i 7:30 vai. vakare, 10 W. 22 
Bayonne, N. Y. Skaitlingai atsi

lankykite smagiai laiką praleisite ir 
sykiu paremsite kuopą.

Įžanga 50 centų ypatai.
Kviečia Rengėjai.
(229-230)

j pradžia
1 St., Ba;

CLEVELAND, OHIO
Antra protesto demonstracija įvyks 

28 rugsėjo, tai yra sekantį ketvergą, 
2 vai. po pietų, ant Public Square, 
rengia TDA su parama visų darb. 
organizacijų. Bus protestuojama 
prieš Hitlerio pastangas nužudyti 4 
komunistus, darbininkų klasės vadus. 
Kartu protestas bus prieš miesto ma
jorą Millerį, kuris kooperuoja su Vo
kietijos atstovais. Kiekvieno darbi
ninko būtina pareiga dalyvauti šiose 
prakalbose..

(229-230)

HARTFORD, CONN.
Spalių-Oct. 2 d. 8 vai. vakare, Ru

sų - Ukrainiečių svetainėj, 87 Wind
sor St. kalbės Ruby Bates, liudininkė 
už Scottsboro jaunuolius ir taipgi 
kalbės Ada Wright, dviejų Scottsbo
ro jaunuolių motina. Prakalbas ren
gia Tarptautinis Darb. Apsigynimas. 
Visiems reikia atsilankyti' į virš mi
nėtas prakalbas.

J. ž. 
(229-230)

WILKES BARRE, PA.
Aido Choras turės puikų išvažiavi

mą nedėlioj, 1 d. spalio, ant Valan
čiaus farmos. Piknikas prasidės su- 
batos vakare ir tęsis per visą naktį. 
Trokas išeis nedėlios ryte, 10 valan
dą, nuo publik skvero.

Šis puikus išvažiavimas bus pas
kutinis, tad visi važiuokite, nes už
ėjus šaltam orui nebus daugiau pro
gos ant tyro oro pasilinksminti. Bus 
gera muzika, ten yra gera vieta pa
sišokti. Taigi iš visos apielinkės ir 
visi Choro rėmėjai, ir tie, kurie myli
te dailę ir dainas paremkite šį choro 
išvažiavimą. O choras atsilygins už 
tai sudainuodamas jūsų organizacijų 
prengimuose.

Mūsų Specializacija yra Moksliškas 
Ištyrimas Akių Pritaikymui Akiniu 

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

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

PATARNAUJA 3 
DAKTARAI:

T 
o

< >

1

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

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

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

JUOZAS KAVALIAUSKAS

Pennsylvania ir New 
Jersey Valstijose

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

PrtlLADELPHIA, PA.
Telefqnai: Bell—Oregon 5136 

Keystone—Main 1417; it’s toasted ”
DĖL GERKLĖS APSAUGOS — DĖL GERESNIO SKONIO



leštaB Puslapis
. ...

I

**▼

Didelis Koncertas ir 
Šokiai Spalio 8

...... ..
‘ ■ ♦ > 

vakarėlis ren
giamas, šeštadienid vakare. Rugsėr

Penktadienis, Rūgs. 29,193$
......ii ' į. ■ V’., t.

Apie Lidluvą ir So v 
Sąjungą-Raportas 
Drg. J. P. Miltelio

Hillmano Skebavimas
Prieš Kostumeriškų

Šapy Darbininkus

Tokį raportą duos “Vilnies” 
administratorius drg. J. P. 

‘Milleris, kalbėdamas sekma
dienį, spalio 1 d., “Laisvės” 
šVe^ainėje, khmpas Lorimer ir 
Ten Eyck Sts., Brooklyne. 
Pradžia 7 vai. vakare.
‘ ’ Kalbėtojas, drg. Milleris 
sugrįžta iš Europos šiandien, 
po ilgoko lankymosi Sovietų 
šalyje ir Lietuvoje. Jis abie
jose šalyse išbuvo keletą mė
nesių ir ten tyrinėjo žmonių 
būklę, todėl jis parsivežė daug 
svarbių ir įdomių žinių kiek
vienam lietuviui darbininkui; 
Pirmiausiai J. P. Milleris kal
bės Brooklyne—mes, reiškia, 
būsime laimingiausi išgirsti jį 
pirmiausiai. O kam šiandien

NEW YORK. — Streikuo
janti kostufneriški kriaučiai 
sužinojo, k;ad darbai iš ųžstrei-
kuotų siuvyklų yra išvežami ir 
padaromi ša'posė, kurios turi 
sutartį su Amalgameitų Rub- 
siuvių Unija.
siuvėjai, vadinasi, turi atlikti

Spalio 8 d. Aido Choras 
rengia didelį koncertą Labor 
Lyceum ‘svetį 949 Willoughby 
Ave.

Šis koncertas ‘bus pirmuti
nis šį sezoną; tad visos spėkos 
dedamos, kad padaryti jį pui
kiausiu. Programa bus įvai
ri, joj dalyvaus net iš Hart
ford, Conn., solistė—A. Kat- 
kauskaitė, žymi radio daini
ninkė. Taipgi dainuos Dilo- 
vas, .žymus rusas< liaudies, dai
nų djainininkas. .Kitas dalis 
programos j išpildys^ sekami : 
N.< Hodarik, - irgi rusas daini
ninkas, A. Višniauskas, visiems

Amalgameitai žįųomasj lietuvis, .dainininkas 
Bayonne, J. L. Ka-

skebinį darbą, patys nežino- ^liaūskAftČ v pagarsėjęs ^eri 
z-1 m * lx r* ' i __ *_ __ — — «

medžiagįnių nuostolių pada- PASiLINKSMiNiMQ
/■ . v ii I giamas, sestadienid van.«lc. b,uhryta uz tris mihonus dole- j0 30, 1933, su muzika ir šokiais, 
viii ' i Įžanga ir užkandžiai veltui. Ma.

Į ‘ ' - ■ -- - ...

Peiping. Nankingo vai- ninkas . '
džia susitarė su Japonijos! 
militaristais bendrai kariau-1 
ti prieš chinus sukilėlius,;
kuriems vadovauja genero
las Fang Cheng-wu.

Įžanga ir užkandžiai veltui, 
loniai kviečia visus atsilankyti savi-.

Jonas Jurevičius
148 Grattan St., kampas Varick

Ave. Brooklyn, N. Y.
Phone :\ Stagg 2-7311

(230-231) i

?• -

<!>

<b

<!>

<♦)

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokią Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerkonišku Stilium

<}> 
at

<

<

LICENSES I
!____BEER—WINE I ■
Į ' < 111

NOTICE
N. Y. B-13217 ha» bęen, issued? |°■ 

urtdei awied to sell beer and wjn'e ax ..retail, 
under Section 76 of the Alcoholic Beverage 
Control Ląw at 284 Scholes Street. Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed . upon the 
saUl • premises. ’ ■ ■. :,-

B. POVILIŪNAS & W. LANCEVICH 
284 Srjwles Str., , , Brooklyn, N. Y.

:------—t-t r -I J .) ■*—►■■'■■■r-f f..-i---------------

SUSIRINKIMAI

PARDAVIMAI
<♦>

<!>
PARSIDUODA

-J 1 PAjRSI DUODA Saldainių krautuvė 
C1! labai pigiai; ^Įsišaukite po num. 58 

iOereby given that License No. I Ten Eyck. Brooklyn, N. Y. ' 
' ’ (230-31) '• '

<♦>

<♦>

SYKĮ ATSILANKĘ PERS1TIKRINSIT 
Pabandykite!

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisvės” Name

Brooklyn, N. Y.

<f>

>

>

T
? parsiduoda
Parsiduoda . kęstųmęrskas kriąučių 

Storas' šu "visa beikalmga < mašinerija 
ir yra stako. Parduodu su staku ar- I 

j ba ir be 'štako.į-iPardavimb prležas-Į 
tis: jsąyin^nkas 'tfi^i'du biztafti,sdą h, 
saliūną., -Tad; suriku: abu' tinkamai 1 

vesti.' - “ ‘ •> . į .-.f j?j . U
___  __ j t Jei negalės “ke^’r- užsimokėti, tąi 

įvyks pirmadienį, spalio 2, ‘‘Laisvės’’ duosiu ant Jengyų i.smokcsčjų. Kreip
kitės: River View Bar and Grill, 10J I 
Metropolittan Ave.^ kampas Wythe 

i Atdara bi laiku.
Tel. Evergreen 7-8792 . t

' ; ;;6229-231) j

BROOKLYN, N. Y
APLA 22 kuopos susirinkimas

im ■■hiihXm— i mfr

MEDIKALIS PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTĮ
DR. FILURIN

.(Buvusio asistantu Hamburgo universiteto 
klinike).

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

tarpe Broadway ir 6th Avenue

XDiV Pasitarimai ir $QOO
“BMI , egzaminavimas *

JONAS STOKES
FOTOGRAFAS

Šiuomi pranešu savo kostume- 
riams, kad perkėliau savo studiją: 

naujon vieton, 
po numeriui 
512 Marion Št., I 
kampas Broad-'; 
way, Chauncey; 
Street stotis'; 
Brooklyn, N. Y. |

Naujty vietoj | 
s t u d i ja daug I 
geriau įrengta, I 
todėl paveikslai ; 
padaromi kuo-; 
puikiausi. ;

JONAS STOKES
512 Marion St., kampas Broadway I 

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

darni, ką dirba. j ginų Sekstetas, Rusų Mando-
Todel kostumeriški kriau-’]įnų Orkestrą, susidedanti iš 

čiai, kuriem vadovauja kairio-120 muzikantų, mišrus Aido 
Choras ir dar negirdėtas Aido 
Choro Vyrų Oktetąs, kuris 
šiomis dienomis tik ką susi
tvėrė. Taip pat yra užkvies
tas Bangos Choras iš Eliza
beth, N J./ kuris, manom, ne
atsisakys dalyvaut.

Po koncertui bus šokiai prie 
šaunios Wm. Norris orkestros, 
kuri grieš lietuviškus ir ame
rikoniškus kavalkus.

Nors koncertas turi vertės 
kelių dolerių, bet choras, at
sižvelgiant į šį bedarbės lai
ką, nutarė, kad įžanga būtų 
tik 75c ir 50c. Už šią mažą 
įžangą galėsite ne tik išgirsti 
gerą koncertinę programą, 

.bet ir linksmai pasišokt ir pa
sikalbėti su draugais.

ji, Industrinė Unija, išrinko ir 
pasiuntė delegatus į Amalga
meitų centrą pasikalbėti su 
Hillmanu, Amalgameitų pre
zidentu. Bet jie tuojaus buvo 
varu išvyti iš p. Hillmano pas
togės.

Na, o tik kelios dienos atgal 
Hillmanas per italų laikraščius

raštinėje. Pradžia 8 vai.
Visi draugai ateikite ir 

kėkite užvilktas mokestis, 
liktumėte suspenduoti, nes 
seimas nutarė, kuris neužšimokėS 
per du mėnesių ir pusę, tas laike 
ligos negaus pašalpos—jsitėmykite!

;A. Baltaitis.
(230-231)

vakare.
uŽsimo
kad ne 1 Ave., Brooklyn^, 
praeitas

neįdomu sužinoti ape Sovie- |veidmainiavo, kad jis velija 
tų Sąjungą, apie kurią tiek vįso jero streikuojantiems 
daug laikraščiai rašo ir žmo-1 k'ostumeriškiems siuvėjams... 
nes kalba? Kam šiandien ne-( 
įdomu sužinoti apie Lietuvą, 
kur, kaip sako spauda, darbo 
žmonių vargas pasiekė augš- 
čiausio laipsnio?

Kalbėtojas nušvies tuos da
lykus kuo plačiausiai.

Nesivėiuokite pribūti!
Po prakalbų laisvos disku

sijos ir klausimai, jei kas jų 
norės.

Įžanga veltui.
Kviečia Rengėjai.

IŠRANDA VO J IMAI
PASIRANDAVOJA Williamsburge 

fornišiuotas didėlis- kambarys del 
vieno, ar dviejų vyrų, ant atskiro 
floro su visais pilnais įtaisymais. 
Randa pigi. Kreipkitės:

110 So. 1st St., Brooklyn, N. Y.

Parsiduoda Delikatessen 
.* X , » • v ■.

Parsiduada grosemė ir biznis iš
dirbtas gerai, per daugelį mteų. 
Priežastis pardavimo: savininkas tu
ri apleisti miestą.. Kreipkitės 11 
Perry St., ,New York City.

(229-231)

Budeliškas Unijos 
Gengsteriy Darbas

Būkime Jaunuolių Kp.
Šokiy-Žaislų Vakare 

y f i lb -i.L r r
* Rytoj vakare LDS jaunuo

lių kuopa duoda šokių ir žais
lų programą “Laisvės” svetai
nėje; Gera bus šokiams muzi
ka. Įžanga tik 15 centų. Pel
nas bus naudojamas įsigyti 
jaunuoliams reikalingus kos
tiumus ir kitus įtaisus, kad ga-

m

NEW YORK. — 
riai yra svarbiausia 
socialfašistinių unijų 
bo Federacijos vadų 
rius darbininkus, 
buvo įrodyta susirinkime ma- 
liavbtojų, priklausančių prie 
Amerikos Darbo Federacijos 
vietinio distrikto.

Narių ^susirinkimas Mecca 
Temple'svetainėje pereitą an
tradienį buvo sušauktas neva 
delėi užgyrimo sutarties su 
samdytojais. Distrikto sekre
torius Ph. Zausner sakė, kad 
b'osai sutiko mokėti po 9 dol. 
dienai ir įvesti 35 ‘ valandų 
darbo savaitę. Bet Lduis We
instock. ir kiti kairieji nariai

Gengste- 
atspirtis 

i ir Dar- 
prieš na- 

Tatai vėl
Automobilis Užmušė Vaiką 
ant Šaligatvio

BROOKLYN. —, Susidūrus 
dviem automobiliam,- vienas iš 
jų užbėgo ant- šaligatvio prie 
num. '884 43rd St., užmušė 
Sofiją Dobruskiną ir sužeidė 
penkis žmpnes, tarp jų vieną 
kūdikį 4 mėnesių amžiaus.

i L ■ ■ • —-——-i------ - ’

Pypkių Darbin, Streikas

PASIRANDAVOJA
Pasirandavoja privatinis garadžius, 

žiemą apšildomas; vieta kampas Lo
rimer ir Ten Eyck Street. Kreipkitės 
į “Laisvės” ofisą. 1 >•.

(229-231) '

BROOKLYN LABOR LYCEUM
. t » • '

; DARBININKŲ įstaiga
' ' .ii/ h ■? *

Salės del Balių, Koricertų^ Bąn-j 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų' ir 
tt. Puikus steičius su naujau
siais įtaisymais, i Keturios bo- 
lių alleys.

KAINOS PRIEINAMOS
949-959 Willoughby Ave.

Tel„ Stogą 3847

i i ■'- m

lėtų daugiau veikti darbiniu- -veikėjai žinojo, kad su 75
kiškame sporte.

Eikime į tą parengimą; pa 
remkime jaunuolių judėjimą.

R.

Byla Prieš Godų 
; Aukso Krovimąsi
NEW YORK. — Milionierius

samdytojais iš kiekvieno 100 
nebuvo padaryta jokios sutar
ties.

Idant kairieji nepakaltų bal
so susirinkime, tad distrikto 
vadai užsiundė ant jų ginkluo
tus gengsterius. Tie padau
žos, grūmodami revolveriais, 
išvarė laukan Weinstocką ir 
prigrąsino išsinešdinti iš mies
to. Po to jie bliakdžekiais

NEW YORK. — Jau dvi 
savaitės streikuoja 160 darbi
ninkų L. and H. Stern Pypkių 
Kompanijos; reikalauja pridėt 
20 nuošimčių uždarbio, 
žint nepriklausomą jų 
ir darban priimt visus 
kierius.

pripa- 
uniją 
strei-

Meno Sąjungos Centro 
Biuro Nariams

Telephone Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS ‘ 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoja tin

kamai ir už prieinamą kainą 
Parsamdau automobilius vestu

vėm, 
kiem
402

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

Telephone, Evergreen 6-5310

J Sergančių Vyry ir Motery 
'' Chroniškos

4

USHWahk
' gran0 sT" corifterest 

Bank by Mai! WRITE FOR BQQKLET

Telefonas: Stagg 2-9105 >

DR. A. PETRIKĄ
r y (PETRICK)

DANTŲ GYDYTOJAS 
221 South 4th, Street 

Brooklyn, N. Y/ 
X-Spindulių Diagnoza 

Gazo Anestetiką 
Valandos: nuo 9 ryto * 

, , , . , iki8 , vai.. vakare 
Penktadieniais< ir šventadieniais 

,t i tik susitarus , . ? • »

J. GARŠVA 
Grabinius (Undertaker)
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Išbalzamuoja ir laidoja numirusiu* 
, ant visokių kapinių; parsamdo au 
H tomoVilius ir kerietas vesclijoms, 

krikštynoms ir pasivažinėjimams.

231 Bedford Avenue

Brooklyn, n. y

omos

*

krMjjo specialistas
Gydau ūmias ir chroniikaa vyrų ir 

moterų ligas kraujo ir odos
Padarau iityrimua kraujo ir ilapumo

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

New York, N. Y. ;
Valandos Priėmimo:

Ryte nuo 10 iki 1. Po pietų nuo < 
iki S valandai vakare

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

šiandien 
te delei sa 
katos ištylimo, 
jums bus 
ta, kaip jū 
kai stovite.

Odos 
mai, Nervų 
Abel nas Silpnu-. 
mas, Skilvio žar- 

____ nų ir Mėšlažar- 
nės Ligos, Nervų 

įdegimas bei Reumatiski Nesveiku
mai. •____________ uin.4i

Kvėpuojamųjų Kanalu h Kitos li
gos yra sėkmingai gydomos naujo
viškais, moksliškais būdai ).

X-SpinduliaL Kraujo ištyrimai, La
boratory niai /Tyrimai, Se rūmų bei 
čiepų Įšmirfcštimai. 

Prieinama Kaina
Sąlygos pagal. jūsą . išgalę 

Ištyrimas ir Patarimas Veltui 
KALBAM LIETUVIŠKAI

DR. £įN$
110 Fast 16 ST. N. Y.
Tarp 4th Avė. ir Irving Place 

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

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

teiki- 
b svei-

iškin-
fiziši-

šašėji- 
Ligos,

advokatas Fr. B. Campbell tu-1uzpu°le ^upę kairesnių na- 
rių; daugeli sukruvino ; o du, 
Paulių Vargą ir Joe Levittą, 
taip sužalojo, kad jiedu tebe
guli ligoninėj. ; ‘

Prieš darbininkus vadai 
naudojo tokius kriminalistus, 
kaiį) ’Harry Ėoken, Tony Be- 
neditto' ir kt.

Eiliniams nariams susirinki
me nebuvo leista nei prasižio
ti ; apie sutartį šu bosais vadai 
visiškai neatsiklausė nhrių. ' 

ę ’ ' ■ •' B. P. ‘

- --------- — I

rėjo pasidėjęs 24 didokus aukso 
gabalus, apie $200,000 
ęhase National Banke. Bankas 
norėjo pervest jo auksą į val
dišką federal io rezervo banką, 
o su Campbell i u atsiteist popie
riniais pinigais’ kaip kad reika
lavo valdžia, pagal įstatymą 
prieš privatišką aukso krovi- 
mąsi if laikymąsi.

Campbell tarti pasipriešino ir 
užvedė bylą, kad sulaikyt banką 
nuo pėfvedimo jo aukso į ' val
džios glčbą. Bet už tai pats 
Campbell liko areštuotas. Jei
gu jis nėklaušys valdžios įsaky
mo, tai jam gręsią 10 metų ka
lėjimo ir $10,000 piniginės pa- 
baudę«• * ‘ j *1'

f

250,000 KQMPARTIJOS 
PLATFORMŲ

Šį šeštadienį, 6 valandą va
kare įvyks Centro Biuro susi- 
rinkitnas. Visi jo nariai pri
būkite laiku, nes yra svarbių 
reikalų apsvarstymui.

‘ J. Ndlivobilm,
. 1 Laikinasis Sekr.

Pirmiausia Bankieriai
. * /
v New Yorko Spiestas turi iki 
spalio 1 d. išmokėt savo dar
bininkams, tarnautojams ir 
valdininkams $25,000,000 al
gų. Bet valdyba pirmučiau
siai apmokės 30 milionų Ro- 
ckefelerio-Morgano bankams 
nuošimčių irsiimų. Q darbinin
kai tarnautpjai gausią palauk
ti algų, jeigu tuotn tarpti ban- 

'eriai neduotų miestui nau- 
naskolos.

NEW YORK. — Komunistų 
Partijos rinkimų vajaus fajK 
mitetas išleido ketvirtadalį mi- 
liono platformų-laj|ęlįų,z kur 
išdėstyta komtinistų reikalavi
mai šiuose rinkimuose ir aiš
kinama, kodėl darbininkai pri-j 
valo balsuoti tik už šiuos pari
tuos kandidatus. i

Kiekviena lietuvių darb. ori 
ganizacija turėtų parsitraukti 
tų platformų delei plačiausio 
paskleidimo. Platformos yrĄ 
gaunamos Communist Elec
tion Committee Campaign 
Headquarters, 799 Broadway, 
Room 526, New York City.

Reikia Nakvynių Prieškari
nio Kongreso .Delegatam

. . : -------
.Delegatams jį t prieškarinį 

Amerikos kongresą trūksta 
daug.nakvynių.- Lietuviai darr 
bininkai bei simpatingi biznie
riai turėtų parūpinti nakvynes 
bent trims desętkąms'delega-

hDraugai ir pritarėjai, tuo? 
jaus praneškite “Laisvei”, 
kiek delegatų kas galėsite per* 
nakvinti. < . .

Komisija

Audros Nuostoliai

TAMPICO. — Jau atras
ta 50 lavonų žuvusių žmo
nių audroje. Bet atkasinė- 
jimas griuvėsių, tebeina i^r 
manoma, kad ddug^įugiati 
bus žuvę. ..Apskaitoma, kad

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

Phone, EVergreen 8-9130 Ignition Specialist

WOLF AUTO REPAIRS
TRUCKS AND PLEASURE CARS REPAIRED

Patenkinančiai ir už prieinamą kainą sutaiso automobi
lius. ’ Speciališkai gerai atlieką sekamus darbus,

Welding-Straightening-Body Work-Duco Spraying.
’All Work Guaranteed. Towing I>ay and Night

ryto

Ofiso valandos nuo 1 
nuo 0

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki IX vai. ii

DR. HERMAN MENDLOWITZ

Evergreen 7-8738 Evergreen 7-1643

Lietuviai Meisteriai-Budavoto  jai
ALEX & URBAITĖS

GENERAL CONTRACTORS x
Carpentry, Painting' 

Art Decorating
Pertaisome senus namus ir būda 

vojame naujus. Perbudavojame fron-« 
tus, sudedame duris ir jdedame sie
tus (screens). į duris, langus ir 
porčius • JJejįgi^riio istojguš visokiems 
namlr^s [ Į,.. I ' į l * ' \ 
51 Meserole Street 

s.. Brooklyn, N. Y.
u i ' ' i i . ; / ; ■

188 South 3rd Street
' Brooklyn, N. Y.

. VYRAI IĘ MOTERIS
* ■ / KURIEMS REIKALINGA

Viršutiniai ir Apatiniai Setai Dantų ar Bridges ir kurie Negalite 
Reguliariai Užsimokėti ' Deritistinę Kainą,., pasirinkite .laiką 

lankykite specialėmis diehorfiis: i ; ','5 < T

>'e\' l Nuo 9 vai. iš ryto iki 9 vakare
šeštadieni ) J

Sekmadienį, nuo 10 vai. iš Ryto iki 1 po Pietų

DR. B. SHIFERSON
403 East 14th Street, ' Kampas 1st Avenue

New York City
1 Kliniko ir Dispensary Kainos 1 ;

Ekzaminącija Velt|ii-rPriimame Savąitines Mokestis

NOTARY 
PUBLIC

INC

TEL. STAGG' 
2-5043

MATHEW P. BALLAS 
( B 4 E Lfi U S K AS) 
G R A B O K i U S 

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

MUSU (STAIGA ATLIEKA SEKANČIUS • DARBUS: 
mirusius pervežam i§ visų Saliu, IR iš čia 
PAS1UNČIAM t KUR KAM REIKIA. TURIM PRJVATIŠKĄ 
PIRMĄJAI PAGALBAI AMBULANS1NĮ . AUTOMOBILIU 

1 KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI. ( LIGONINĘ IR 
. PARVEŽTI. TURIM MOTERĄ MIRUSIOMS MOTERIMS, 

PRIŽIURĖ-TI. DUODAM' GRAŽIĄ, VjETĄ^ SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

1 VtSAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS (. MUS, O MES 
KUOGpRIAUSIAI PATARNAUSIM. ' ‘

, ( „ ;MUSU RAŠTINE ATDARA DIENĄ, ir NAKT^ mD^^ t
TĖLEFpNAS NIEKAD NEMIEČA. * ‘

Praneša visuomenei, jog jis atsidaro savo ofisą 
WiHiaxnsburghet '

2b2 Berry St., i r, : • Brooklyn, N. Y. 
arti Grand Street

’ Telefonas Evergreen 6-3959 
iki 4 kas dien, seredoms ir sukatoms 
iki 7US0 vai. vakarais.

FLATBUSH OFISAS 
• 4 222S Avenue J
— Kampas S. 2>rd St.




