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nos ir kai kurios staltieses.

panų, kurias policija dar ra
do ir galėjo pažinti, tai bu-
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Pirmas lietuvių 
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Workers* Daily)
Išeina Kasdien, Apart

Sekmadienių

Henri Barbusse, dabartiniu lai
ku keliauja su prakalbų marš
rutu. 7
ir d. Mann, tai yra jau pradžia ‘ 
vykinimo gyveniman Prieškari
nio Kongreso tarimų.

Šiam kongresui tinkamą kre
ditą atiduoda ir komunistų prie
šai. Tačiaus šitas didžiulis ir 
gerai pasižymėjęs bendru fron
tu kongresas išdegė gerai tik 
todėl, kad už jo stovėjo Komu
nistų Partija. Lai parodo re
negatai, ką jie naudingo nuvei
kė darbininkų judėjimui?

Dabartiniu laiku karo liepsna 
žybčioja ir ginklai žvanga Japo
nijos ir Sovietų Sąjungos fron
te. Grąsinimai jau eina į akci
ją. Japonijos valdžia pradėjo 
ne juokais daryti provokacijas.

Sekamas jos žingsnis, tai jau 
būsiąs diplomatinių ryšių nu
traukimas. Po to—-kas seka? 
Tai ginklų kalba. Veikiausia 
Japonija turi susiuostymų ir su 
kitomis imperialistinėmis vals
tybėmis. Veikiausia ji mano 
gauti talkos.

Na, bet šių dienų žinios sako, 
kad net Anglijos laivyne sukili- > 
mas. Karui kilus tokių sukili
mų gali kilti daugiau. Jie gali 
pasirodyti ir Japonijos laivyne.

Toki sukilimai parodo, kad 
imperialistų jėgos nėra tos, ku
rios paduodama skaitlinėmis. 
Taip pat ir Sovietų Sąjungos 
jėgos nėra tik tos, kurias mes 
matome skaitlinėse.

Toki sukilimai, kaip kad An
glijos laivyno kariniame laive, 
•—yra Sovietų Sąjungos stiprė- ’ 
jimu!

SECTION I. telephone Stagg 2-3878

MUKDEN. — Santikiai 
del Rytinio Chinijos gelžke
lio eina prie griežto veiki
mo. r 
ponijos valdžios

Barbusse ir Mann kalbėjo pa
staruoju laiku Washingtone. | 
Washingtone yra Amerikos ka
pitalizmo galva—valdžia, 
je kapitalizmo sostinėje Bar
busse atvirai pareiškė:

“Tikroji ir nuolatine karo 
priežastis yra kapitalistinė sis
tema.” Taip draugas Bar
busse pasakė, nuvažiavęs į Wa- 
shingtoną. Tai teisingas ir drą
sus pasakymas. Karai bus ga
lima panaikinti tik tuomet, kuo
met bus panaikinta kapitalisti
nė sistema.

KRISLAI
Spjaudo Ugnimi.
Barbusse Turas.
Sovietų Propaganda.
Kam Jie Reikalingi?

Rašo MARKSISTAS
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diečius prie Gelžkelio Darbo; Provokacijos Nesiliauja

Kiti Klausimai, del Kurių 
Eina Ginčai

1.—Ant gelžkelio, Man- 
chouli stotyje, kur veikė 

Dar visai nesenai Ja- Sovietų prižiūrėtojas, tai 
i valdžios išpera, Japonijos policija sulaikė jo 

darbą ir prievarta deda 
(Manchukuo valdžios virši- 

vo kelis Sovietų Sąjungos ninką.
Barbusse turas, su juo viršininkus, kurie dirbo prie nnr» iai ian nrod-Jia i .

gelžkelio. Gi dabartiniu lai- areštavo Sovietų Sąjungos 
ku paaiškėjo, kad Japonijos gelžkelio prižiūrėtojus ir jų 
valdžia jau pasamdė į Sovie-! vieton įteikė savųjų sura- 
tų Sąjungos darbininkų vie-, šą ir reikalauja, kad jie bū
tas apie 300 baltagvardiečių. | tų padėti į Sovietų darbinin- 
Vadinasi, Japonija organi
zuoja kontrrevoliucionie
rius prie gelžkelio, kurį val
do Sovietų Sąjunga pusiau 
su. Chinija.
Japonija šaukia Valdžios 

Posėdį...........
Japonijos valdžia per sa

vo užsienio ministerį pareiš-

SHANGHAJUS. — Gerai 
žinomas Chinijos moderniš
kasis buržuazijos vadas, ku
ris gauna Amerikos pasko
las, paskelbė, kad jisai da
bar vėl pradeda vajų prieš 
Chinijos komunistus. _J

Šiam puolimui Chiang 
Kai-shekas pirmiausia pasi
rūpina ligoninių reikalais, 
kad turėtų kur padėti sužei
stus savo kareivius. Mat, 
komunistai dabartiniu laiku I
padarė didelius laimėjimus.

Darbo Taryba Laužo 
Darbininkų Streiką

WASHINGTON, D. C. — 
Pastaruoju laiku kapitalisti
nė spauda praneša, kad 13,- 
000 plieno darbininkų yra 
streiko lauke. Taip pat sa
koma, kad daugiau anglies 
kasyklų užsidarinėja.

Todėl Nacionalė Darbo 
Taryba pareiškė, kad jinai 
imsis darbo ir žiūrės, kad 
streikas būtų baigtas. Mat, 
jie mato, kad darbininkai 
gerai laikosi.

Medvilnės ir Vaisių Darbininkai Veda 
Karingas ir Kruvinas Kovas prieš Bosus

VOKIETIJOS KOMUNISTAI NEKALTI 
PADEGIME REICHSTAGO

Naujus Liudijimus Iškėlė Policijos Leitenantas, Kuris Pir
mas Pribuvo j Gaisro Sceną; Dimitrovas vėl Pašalintas 
iš teismo, Kuomet Jisai Bandė Save Apginti
BERLYNAS. — Vėl pau- munistus. Durys, pro ku- 

ji liudijimai ir įvykiai paaiš- rias buvo sakoma komunis- 
kėjo Vokietijos fašistų teis-' tai pabėgę, buvo užrakintos, 
me, kur bandoma mirčiai Apdegusių ir sudegusių dra- 
nuteisti Torgleris, Popov, 
Tanev ir Dimitrovas. Da
bartiniu laiku liudytoju bu- vo Van der Lubbeso drapa- 
vo policijos leitenantas Emil
Lateit. Šitas liudininkas Paskiaus tas asmuo prisipa- 
pirmiausia pribuvo ant see-j žino, kad jisai valkiojo pa
nos, kuomet buvo padegtas degtas drapanas, kad uždeg- 
Vokietijos valdžios namas, ti namą.
Šis policijos viršininkas, ku
ris buvo vyriausiu liūdinin-

Sensacinė spauda paskelbė 
vieno vaiko sugrįžimą iš Sovie
tų Sąjungos. Tas vaikas yra 
tik 11 metų, bet jisai kalba apie 
Sovietų “propagandą” taip, kaip 
užaugęs (Dirbtine reporterių 
kalba). Jisai grįžo pats vienas, 
savo motiną palikęs Sovietų Są- 

> jungoje.
Tas vaikas važiavo į Sovietų 

Sąjungą apie trys metai atgal. 
Tai reiškia laiku, kuomet ši be
darbė dar buvo tik prasidėjus.
Tačiaus tai ne taip svarbu. 

Svarbu pažymėti tai, kad kapi
talistinė spauda kalba to vaiko 
lūpomis.

kų vietas.
3. Manchukuo policija iš

plėšė Sovietų Sąjungos fi
nansinio atstovo raštinę ir 
padarė kratą.

4. Manchukuo viršininkai 
atsisako paleisti Sovietų Są
jungos ^nršinftfkūs, kuriuos 
jie areštavo be reikale!/7 ‘ ‘

Šie'yra klausimai, dėl ku- 
kė, kad jinai šaukia minis- rių 1 ateityje1 gali prieiti' 
terių posėdį svarstymui tuo- prie aštresnių susikirtihiį 
jautimų santikių su Sovietų Japonija jieško priekabių, 
Sąjunga. Šiame posėdyje kaip pagrobti Rytinį gelžke- 
jau bus kalbama apie politi- lį, kurio dališ prikladsų :So- 
nių santikių pertraukimą.

—,------------------------- ----

Katalikė Moteris Paliko Savo Kūdikius Bažnyčioj 
ir Subvėj “Dievo” Valiai

TULARE, Cal.—Bovelnos 
darbininkai išėjo į streiką, 
kad išsikovoti bent kiek 
žmoniškesnes darbo sąlygas 
ir didesnę mokestį. Ją 
streikuoja apie 18,000. Bet 
valdžios ir farmerių, kurie 
augina medvilnę, jėgos yra 
sumobilizuotos prieš darbi
ninkus. .-;:H I

■ Kuomet darbininkai -• strei- 
kieriaiž buvo jpijkieto'- eilėse/ 
tai* policija* 6 darbininkus 
nušovė. Visoje šioje apie-; 
linkėję sužeistų yra apie; 20'

darbininkų. Tačiaus strei- trečiadienio sesijose, pa- 
kieriai laikosi, nepaisant tų reig^g, l^ad tie paskelbimai, 
teroristinių užpuolimų.

SAN FRANCISCO, Cal. 
Čia taip pat streikuoja 3,000 
grape vaisių rinkėjų. Dar
bininkai laikosi gerai, jie ne
grįš į darbą iki jų reika
lavimai bus- išpildyti. Šį 
stręįką >, vadovauja kairioji 
vadovybe. , , , -

Teroras prieš šiuos darbi
ninkus naudojama, visais at
žvilgiais. Vienok streiko 
ūpas yra zgeras..

“Daily Workeriui” iU j Atidėjo Kilimą į
Reikalinga Pagelba i Stratosferą

Dimitrovą Pašalino iš 
Teismo

Dimitrovas, B u 1 g a rijos 
komunistas, teisme pradėjo 
save teisinti ir kalbėti, kai
po savęs apgynėjas (advo
katas), nes jisai pareiškė, 
jog neturi tikro advokato; 
—tai teisėjas jį sulaikė ir 
nedavė kalbėti.

Vienok šioje sesijoj jau 
gana aišku, kas padegė Rei
chstago namą, nes pats V£n 
der Lubbe prisipažino, kad 
jisai padegė namą.

Laiškai, kurie sugauti čia, 
Amerikoj, parodo, kad Vo
kietijos fašistai padarė pla
nus ne tik apkaltinti komu
nistus, bet ir sifiliu juos už
krėsti. Darbininkai turi 

______ , _______________ reikšti protestus prieš tokį 
tai tiksliai, kad įkaitinti ko- fašizmo terorą.

i būk šiame name surasta 
daug degančių medžiagų, 
kuomet pribuvo policija, — 
yra netiesa! Jie darė kratą 
ir nieko panašaus, kaip kad 
skelbė fašistai, nerado.
Durys Buv<r~Užrakintos 

Namas Buvo Galima
Išgelbėti

Leitenantas Lateit liudi
jo, kad namas buvo galima 
išgelbėti. Jame nebuvo nie
ko tokio, kad negalėtų išgel
bėti. Gi buvo rašyta ir pa
daryta komunistams prime
timai, būk jie prinešę kokių 
degančių medžiagų į namą.

Ir net kapitalistinė spau
da rašo, kad tai darė fašis- i

Stratosferą
MASKVA.—Sovietų Są- 

NEW YORK. —Dabartį-’jungos mokslininkai atidėjo 
niu laiku darbininkų dien
raštis, “Daily Worker,” žy
miai pagerintas. ' Jo leidi
mas kainuoja daug daugiau, 
negu kada pirmiau. Todėl 
jisai geriau ir platinasi. Ta
čiaus t panama darbininkų 
dienraščiui dabartiniu laiku 
labiau reikalinga.

Dienraštis dar negalėjo 
taip ’ daug išsiplatinti, kad 
galėtų pats save pasilaikyti;. 
Todėl' darbininkų ■ pareigą 
aukoti/ kiek kas . gali; Siųs- 
kite aukas' ir. pavieniai/ > ne
laukite organizacijų susirin
kimų.* Kiekvienas darbinin^ < 
kas tuH aukoti tiek,- kiėk.ijir 
sąi išgali. . R j H

i iki sekančiam pavasariui se
kantį kilimą į stratosferą. 
Atidėta todėl, kad iki se
kančio pavasario Sovietų 
Sąjunga padarys naują ir 
dar geresnį keltuvą į orą.

Dabar buvo iškilta dau
giau kaip 11 mylių į erdvę, 
o naujuoju baliūnu, Jmris 
planuojama padaryti, galės 
kilti dar augščiau.

NEW YORK. — Moteris 
Rosso, kuri dar tik biskį 
daugiau, kaip metai ’ laiko 
yra vedusi, susilaukė dvy
nukų — dviejų mergaičių. 
Jos vyras dirba už patąr- 
nautoją viešbutyje ir gauna 
tik 10 dol. į savaitę algos. 
Kartais nei tiek negauna. 
Tad jų gyvenihias būvo 
toks, kad jie negalėjo nei sa
ve išmaityti. ' * Susilaukus 
dviejų kūdikų, visai nebuvo 
galima įmanyti’, kaip Teikės 
gyventi; 1 1

Tad šita moteris nutarė 
pašalinti savo kūdikius. Dar 
ligoninėj' būdama jinai pa
rašė savo vyrui, kad jos kū
dikiai gimė ir mirė. O išė
jus iš ligoninės, paėmė ta^d tokią sistemą, kupė pa
ir atvažiavo iki 66 * gatvės laiko tą skurdą.
ir Broadway. Čia jinai įėjo " ___u__ —
į subway stotį ir paliko vie
ną savo kūdikį, mergaitę.

Paskiaus kitą nusinešė į 
Sacramento bažnyčią. Šioje 
bažnyčioje ši moteris ir ap
sivedė. Atėjus jinai meldė 
dievo, kad kas jos kūdikį 
^paimtų ir augintų. Pas
kiaus jinai, apsidairius, kuo
met niekas nemato, padėjo 
savo kūdikį ant kėdės ir iš-r 
bėgo iš bažnyčios, i

Paskiaus, suimta, ši mote
ris pasakojo savo gyvenimd 
istoriją. Jinai paliko savo 
kūdikius verkdama iš gai
lesčio, del skurdo. Tokių 
istorijų mes dabar girdime 
kasdieną. Daug jų laikraš
čiai visai neskelbia. Bet ko
dėl taip yra? Todėl, kad 
darbininkai yra didžiausia
me skurdę; < Todėl,' kad šie 
tėvai .neturi kuo maitinti' 
tuos? kūdikius. ? < .1' f. • ;J I b

Skurdas Amerikoj da^ftiįc 
prasidędą, jįsąi bus didesnis, 
jei dąrbinin^ai neišsikpvos 
geresnių; sąlygų. Todėl, kiek
vieno darbininko yra, pareL 
ga vęsti: kqvą prieš skurdą

Fašistų Šnipinėjimas Jungtinėse Vakt 
Aiškėja; daug Atidengė ‘Daily WorkeYis’

Vėl Sugauta Fasisty< na, kad' Jie būk tai užmušę

Laišl&sk■. 1
*

kad jie komunistai.

PATERSON, N. J. — 12,- 
000 streikuojančių darbinin
kų dalyvavo, kuomet drau-

universiteto, pareikšdami,

Jei kas klaustų, kokiam tiks
lui atsirado lietuviški renega
tai?—tai reikėtų pasakyti, kad 
jie reikalingi piknikų ir kon
certų rengimui. , (

Pavarčius jų laikraštį, tai ki
tokiu vajų jie neturi, kaip tik 
piknikų ir koncertų vajus. Už 
darbininkų unijas, streikus, ko
munistinę spaudą, prieš bedar-

Fašistai Nuteisė Mirtin 
i ■ t f < j • i ‘ { i ’ ‘ i ‘ f

! du Jaunu Komunistę
BERLYNAS. jauni* 

komuhistai, Ottd Woythe— 
19 metą ir Willy Rochow 
18 'metų,—abudu " nuteisti 
mirtin.Fašistai juos kalti-

ti vedimui įvairių fašistinių 
darbų. Daugiausia jie ves 
propagandą už Vokietijos 
fašizmą Amerikoj. Sakoma, 
kad jau yra prilindę tokių 
fašistų agentų kai kuriose 
labai svarbiose Jungtinių 
Valstijų įstaigose.

WASHINGTON, D. C.— 
Kuomet “Daily Workeris” 
iškėlė Vokietijos fašistų šni
pinėjimą Jungtinėse Valsti
jose, tai ir kapitalistinė 
spauda pradėjo apie tai ra
šyti. Sakoma, kad dabar 
jau pradės tyrinėjimus.

Kongreso atstovas Diek- Į Hitleriniai fašistai ruošia-

Komunistiniai darbininkų lai
kraščiai reikia remti ir palaiky
ti (larbininkų kovai. Mūsų dien
raščiai vaidina svarbią rolę vi
same Amerikos darbininkų gy
venime.

Ypatingai dabartiniu laiku 
mūsų spauda svarbią rolę vaidi
na organizavime jaunuolių. Iki 
šiol tas klausimas buvo apleis
tas. Dabar pasirodo, kad ga
lima jau organizuoti Amerikos 
jaunuolių judėjimas. Darbo pra
džia duoda geras pasekmes. Tas 
darbas reikia tęsti.

Meksikos Profesoriai 
Rezignuoja

vieną fašistą* pėreito kbVo 
16, Berlyne.

Visokius būdus fašistai
NEW YORK.—Vėl “Dai-.naudoja prieš susipratusius 

ly Worker” sugavo Vokieti- darbininkus, kurie yra kla
jos fašistų laišką, kuriame siniai sąmoningi. Veikiau- 
duodama instrukcijos ir nu- šia tie jaunuoliai nekalti, 
rodymai, <kaip ir ką turi.bet juos nuteisė tik todėl, 
veiktihitleriniai agentai

enstein pareiškė, :kad į 
Jungtines Valstijas Hitlerio 
valdžia jau prisiuntė apie 
300. šnipų. Daug tų šnipų 
dirba pyie Vokietijos amba
sados.,

Pranešama, kad Vokieti
jos ambasadoj dirbą “net 
juokingai daug darbininkų,” 
kurie, manoma, čia prisius-

rencijų, kurios buvo laiko
ma Washingtone ir New 
Yorke.

Streikieriai gerai laikosi 
ir pasižadėjo vesti kovą tol, 
kol jie laimės* Masiniame 
susirinkime dalyvavo NTW- 
U nariai ir; daug iš A.D.F. 

|tą iš streiko eigos* ir konfe- Visi kovingi.

MEXICO. r-. Meksikoje
rezignavo 21 profesorius iš.Jungtinėse Valštijose.

Šitas laiškas įkalba apie 
kad universitete nėra discip- unijas/ kurias fašistai kon- 
linos ii" mokiniai nesimoki- .troliuoja. Jie -nurodo gavo 
na, bet yrajJužimtį.' kitais pasekėjams; ką jie' turi veik- gė Anm Buriak davė rapor- 
;politfriiais --reikalais. ti tose unijose. ■

si karui. Tad jie mano, kad . 
toki jų agentai galės daug 
gelbėti Vokietijos fašizmui, 
jei jai reikėtų kariauti su 
Jungtinėmis Valstijomis ar
ba kitomis šalimis.

Darbininkų organizacijos 
turi vesti kovą prieš fašiz
mą, kuris čia nori suktis liz
dą. Darbininkai tuo pačiu 
sykiu turi reikalauti ir pa- 
liuosavimo draugų, kurie 
dabar yra teisiami, tai yra 
draugai Torgler, Dimitrov, 
Popov ir Tanev.

Darbininkai raginami or
ganizuoti demonstracijas ir 
masinius mitingus prieš Vo
kietijos konsulus ir kitas 
įstaigas.
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Antras Puslapis Penktadienis, Spalio 13,1933

Reikia .tiktai drąsiau

KETURI KOVOS CENTRAI

gaus.

vilnės rinkėjus streikierius nušovė valdžios ir savinihku tub's. Kils smarkios audros anb klasių kotfbš atenoš.

frontą kovai prieš imperialis
tinį karą; kad sekantis impe-

Jis nurodė, 
i or-

yra
• 11

; plis.

Nuoširdus Sveikinimas Euro
pos Atstovų, Tom Mann ir 

• Henri Barbusse

PHILADELPHIA, Pa. — 
Spalių 6 dieną virš 3,000 dar
bininkų susirinko į Turne^cm- 
einde svetainę išklausyti Henri 
Barbusse ir Tom Mann, Euro
pos darbininkų balsą prieš 
naują imperialistinį karą, ir 
tuom pačiu kartu pareikšti 
savo protestą. Ųalyvavo ne 
tik darbininkai, bet ir žymesni 
profesionalai, kurie jau ' aiš
kiau mato kapitalistines siste
mos puolimą ir pavojų naujo 
imperialistinio karo.

Šiame mitinge kalbėjo žy
mus Simfonijos Orkestros ve
dėjas Stokovskis. Jis savo 
kalboje pareiškė, kad jis yra 
priešingas imperialistiniam ka
rui ir jis jau mato galą kapi
talistinės sistemos, ir ateinan
čią naują pasaulio tvarką. Jis, 
pradėdamas kalbėti, pareiškė, 
“aš mažai suprantu apie poli
tiką, bet daugiau nusimanau 
apie muziką.” Jo pareiškimus 
sveikino dalyviai entuziastiš
kai.

Pasirodžius Henri Barbusse, 
kilo didžiausios ovacijos ir tę
sėsi per kelias minutes. Drg. 
Barbusse savo kalboje aiškiai 
dėstė naujo karo pavojų ir

” (Tomas IV, pusi.
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agentai! NRA administratorius Johnson pareiškė, kad 
valdžia7 rietolėrti6& jokių streikų, i Bet darbininkai ■ strei-
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Komunistine Spauda Yra 
v Spauda Pačiu Masių

Karštoji Rugiapjūtė
• ____ _________ ? "'rl

Dienraščių “Laisves” ir “Vilnies” vajus jau prasideda. 
Taip pat prasideda vajus Amerikos Lietuvių Darbininkų 
Literatūros Draugijos. Tai pradžia mūsų didžiosios tų- 
giapjūtM “Laisvė” jau turi nemažą grupę udarninkų, 
kurie pasižadėjo per visą vajų darbuotis sušilę, jieškoti 
dienraščiui skaitytojų.' Tai sau jale draugų bei drahgių, 
kurie kasmet darbuojasi spaudos vajuose.

Bet kaip su didžiąją mase “Laisvės” skaitytojų? Kaip 
su tais tūkstančiais revoliucinių darbininkų, kurie suda
ro mūsų platų komunistinį judėjimą? Ką jie darys? 
Kaip jie pasirengę pasidarbuoti šiame “Laisvės” vajuje?

Šie klausimai turėtų atkreipti atydą kiekvieno kovingo 
darbininko. Mūsų didysis proletarinės revoliucijos, va
das Leninas visados pabrieždavo svarbą masinio darbo— 
darbo, kuriame dalyvauja visi kovotojai, visi klasiniai są
moningi proletarai. Jis visuomet būdavo tos nuomonės, 
kad daug svarbiau, jeigu visi po truputį padirba ir atlie
ka kokį nors darbą, negu vienas bei du su desperatiško
mis pastangomis padaro tiek pat. Darbas masės, įsitrau
kimas į darbą minios, daugelio, padaro judėjimą kietu, 
pastoviu, sklandžiu, ištvermingu. Bile nelaimė su vienu 
ar kitu vadovaujamu draugu judėjimo nesuardys, nes ne 
nuo to vieno draugo darbo tada judėjimas priklauso. 
§įjntai draugų moka tą darbą, šimtai draugų gali užimti 
jo vietą. -
• • Šis dėsnys turėtų būt pamatu mūsų veikimo šiame va
juje ir visuose mūsų darbuose. Žiūrėsime į vieną drau
gą, suversime ant jo vieno pečių visą darbą,, judėjimas 

' bus silpnas, nepastovus. Paimkime tokį pavyzdį. Štai: 
kolonijoj “Laisvė” turi dešimt skaitytojų. Devyni drau* 
gai per šį vajų miegos sau saldžiai ir nesirūpins, o tik 
vienas dešimtas draugas per naktis ir dienas sušilęs dar
buosis. Gali būt, kad jis šiaip taip gaus dešimts naujų 
skaitytojų. Bus atliktas svarbus darbas. Bet tai bus 
darbas vieno draugo. Visas vajus bus jo vieno nuopel
nas. Kas nors rytoj atsitiks su tuo draugu ir visa koloni
ja lieka be “galvos”. Dienraščio reikalais niekas nesirū
pina ir net nemoka rūpintis, nes neturi prityrimo, kaip 
prieiti prie darbininkų ir pakalbinti juos skaityti savo 
klasės dienraštį. Bet, daleiskime, kad penki draugai pa
sileis darban ir kiekvienas gaus po du skaitytoju. Ir dar
bas bus lengvesnis, ir ūpas už dienraštį bus didesnis. 
Vienam kuriam draugui pasitraūkus, dar lieka keturi 
udaminkai, kurie moka rūpintis savo dienraščio reika
lais. O dar geriau, jeigu visi dešimt draugų pasileis dar
ban ir gaus po vieną skaitytoją. Tai bus kolektyvis dar
bas tikra to žodžio prasme.

Taigi, draugai skaitytojai, nesuverskite visos- vajaus 
darbo naštos ant specialių udarninkų, kurie yra apsiėmę 
visas savo spėkas paaukoti šiame vajuje del gavimo nau
jų skaitytojų. Kiekvieno talka yra reikalinga, kiekvie
nas yra kviečiamas talkon. Dirva gi darbui taip pla
ti, kaip tas Ramusis okeanas. Tiek daug tūkstančių lietu
vių darbininkų dar yra, kurie nėra matę komunistinio 
dienraščio, kurie dar nėra girdėję apie “Laisvę” bei “Vil
nį”. Laike šio vajaus reikia prie jų prieiti, juos pasiekti.

Lai šis mūsų spaudos vajus bus istorinis!
Ldi šis vajus bus galinga audra, kuri pasieks ir išjudins 

revoliucines mases!

v
Leninistinis mokslas mo- bo.

kiną, kad komunistinė spau- imtis už darbo, — kartą-ki- 
da yra pačių masių spauda, tą suklupsi, o vėliaus ir iš- 
Bolševistinė’ spauda galinga moksi.” • 
del savo susirišimo su masė
mis. Ji po Vadovyste parti
jos pasidaro įrankiu kovoje 
plačiausių masių už jų pa
čių reikalus.

Kodėl bolševistine spauda, 
gali pritraukti prie bendra
darbiavimo joje plačiausias 
dirbančiųjų mases?

Todėl, kad toji spauda 
praveda Komunistų Parti
jos politiką. Komunistų 
Partija atstovauja interesus

• rašoma, kas nėra korespon
dencija del laikraščio, bet 
del draugiško painformavi- 
mo redakcijos del suteikimo 
jai žiniuone vien perdavimo 
faktų, įvykių, bet ir minti
jimo apie kasdieninius įvy
kius, ‘neinteresingus/ paprą- 
stus, apie kasdieninį bruzdė
jimą.”
Laikraštis Masinis Organi

zatorius ir Agitatorius
Komunistinį laikraštį Le-

Tai taip Leninas 
rašė pirmajame “Pravdos” 
numeryje.

Leninas nurodinėjo, kad 
mūsų spaudos; bendradar
biai yra ir organizatoriai ir 
kovotojai. Jis nurodinėjo,: 
kad svarba ne vien tada, ka
da darbininkai rašo į laik
rašti, bet ir tada, kada jie 
ir taip teikia redakcijai in
formacijų.

“Mes prašome rašyti ir 
apart to, kas į: laikraštį

dėtį ir iš bedarbių gyvenimo 
bėl kovų. Rašykite apie vi- 
suš svarbesnius įvykius į sa
vo dienraštį “Laisvę”, pa
darykite jį teikiančiu kuo 
da^ugidušia žinių ir informa
cijų apie darbininkų' kldsės 
reikalus. Atminkite; kad 
“Laisvė” yra jūsų pačių 
dienraštis!

D. M. šolomskas.

Kaip Susekti Pamestą 
Laišką

po durų, ir bįle kas tame paty neišvehgiamumą. Jis nur 
me gali paimti ir:gal niekad kaiP Europos darbininkai 
nepasiekia tą žmogų, ku- ganizu°jasi 
riam.laiškai siunčiami. Bet ... J . .. tmį karą; kad sekantis impe-
tas yra rimtas ir pavojingas rialistinis karas daugely vietų
dalykaš, nse toki žmonės, 
kuomet susekti, pilnai bau
džiami. Pereitais metais 
suvirš 900 žmonių suimti ir 
suareštuoti del. pavogimo 
laiškų.

Jeigu užregistruotas laiš
kas pamestas, tai Pašto De^ 
partmentas atlygins \jpagal 
vertės’ ■ Kuomet žmogus už
registruoja laišką, tada turi 
pareikšti vertę ir -.pagal ver
tės užmoka už užregistravi
mą. Kuomet yertė,nepaduo
da, ir jeigu; į užmokėta ne 
daugiau 15 'ceįitų, *£ai augš- 
čiausids atlyginirųas 
$5.00. ‘; ’

turės virsti civiliu karu ir ga
lutinam panaikinimui imperia
lizmo. Visi imperialistiniai 
karai yra iš priežasties kapi
talistinės imperialistinės siste
mos. Kol nebus panaikintas 
imperializmas, nebus panai
kinta karai. Jų kalbos ir kon
ferencijos apie nusiginklavi
mą yra apsiginklavimo kdnfe- 
rencijos. šioj vietoj jis gra
žiai išjuokė Genevos nusigink
lavimo konferenciją. Jis nu
rodė, kad tik vienintelė .šalis, 
tai yra Sovietų Sąjunga, pilnai 

: stovi už pilną nūMginklfrvimą 
ir panaikinimą impėHąli^tinių 
karų. Barbusse sako: Kuo
met buvo sušauktąs* Pasaulinis 
Prieškarinis. Kongresas, tai ja
me buvo atstovaudama virš 30 
milionų organizuotų darbinin
kų. Tai milžinišką armija. 

I Ir ji organizuota ir discipli
nuota gerai. Buržuazija ir 
socialfašistai primeta, kad to- 
kis kongresas, tai nebuvęs vie
nybės kongresas, bet Komin- 
terno agitacijos pasekmė. Jei 
taip, tai reikia pasakyti, kad 
Kominternas turi milžinišką 
armiją kapitalistinėse šalyse 
ir ji auga kas diena, o kapi
talizmas silpnėja. Ilgas ploji
mas. »

Barbusse toliaus nurodo, 
kad fašizmas visose šalyse, o 
vėliausia įvykęs Vokietijoj, 
nėra reikalas vien tik Vokie
tijos buržuazijos, bet visų im
perialistų. Vokietijos buržu
azija jau negalėjo pasilaikyti 
po demokratine priedanga,— 
jai reikėjo pliko kirvio kapo
jimui darbininkams galvų; o 
už vis labiausia, tai prisiren
gimui prie karo puolimui ant 
Sovietų Sąjungos.

Man i š v a ž iuojant, sakė 
Barbusse, jaunuoliai laikė Pa
ryžiuj prieškarinį kongresą. 
Tas kongresas buvo labai en
tuziastiškas ir skaitlingas. Tie 
jaunuoliai gyvai ir aiškiai 
kalbėjo prieš karą, kurį ruo
šia imperialistai kanuolių pa
šarui. Dabar jie orgaųizuofat 
pareiškia pasipriešinimą. Tai 
didelis smūgis imperializmui 
ir didelis istorinis įvykis pa- 

| šaulyje. Įvykęs New Yorke 
prieškarinis kongresas duoda 
mums, Europos darbininkams, 
dar daugiau entuziazmo, kad 
Amerikoj, tvirčiausioj impe
rializmo šalyje, pačioj impe
rializmo širdyje, užsimezga 
galinga darbininkų vienybė 
kovai prieš karą. Tai istori
nis įvykis. Aš pargrįžęs pa
sakysiu visiems Europos dar
bininkams, kad Amerikos dar
bininkai irgi tvirtai organizuo
ja savo spėkas prieš imperia
listinį karą.

Barbusse gana ilgai kalbe- 
ijo, bet jo kalbos kiekvieną 
punktą lydėjo darbininkų svei
kinimai; visi atydžiai klausė
si.

Jau apie dvyliktą valandą 
atvažiavo drg. Tom Mann ir 
Hathaway; vėl ovacijos kilo 
svetainėj ir Internacionalą su
dainavo visa svetainė. Drg. 
Tom Mann—Anglijos Komu- 

’ nistų Partijos vadas ir žymus 
kalbėtojas-oratorius. Jo kal
ba taip ipat buvo įspūdinga. 
Jis savo aktinimų kalbėdamas 
labai daug juokų pridarė. Jis 
išjuokė kunigus ir visus pesi
mistus. Jie sako, fabrikai 
mūsų, kasyklos mūsų, gelžke- 
liai mūsų, ūkės mūsų, gatve- 
kariai mūsų, teatrai mūsų, 
spauda mūsų, radio mūsų, ka
riuomenė mūsų, policija mū
sų, duona mūšų, drabužiai mū
sų ir viskas mūsų. Amen. Jis 
nurodė, kad iš tų gali pasi
džiaugti.tik kunigai, fabrikan
tai ir kiti kapitalistai, bet jau 
ne darbininkai. Darbininkai 
tik“ tada galės didžiuotis, kuo
met jie bus patys valdonai, 
kuomet jie panaikins kapita
listinę sistemą,*- ir įstęigš So
vietų zvaldžią.

(Tąsa 5-tam pusk)

... Jeigu laiškas tinkamai ad
resuotas ir tinkama markė 
uždėta, tai gali tikėti, kad 
pasieks paskirtą vietą. Per
eitais metais net 14,500,000,- 
000 laiškų per paštą siųsta, 
ir tik 300,000 prapuolė. Dau
gumoj atsitikimų laiškai ne
buvo įteikti todėl, kad tas, 
kuriam laiškas siųstas, per
mainė rezidencijos vietą ir 
nepranešė naują adresą paš
tui ir siuntėjas ant konver- 
to neuždėjo savo adreso. 
Galų gale, tie laiškai pasie
kia “Dead Letter Bureau of 
the Post Office Depart
ment.”

Jeigu tik manai, kad laiš
kas prapuolė, tai pranešk 
tavo miesto pašto direkto
riui (postmaster), pasiun- 
čiant jam paaiškinimą apie 
laišką,- kada ir iš kur buvo 
pasiųstas, koks adresas už
rašytas ir t. t. Direktorius 
turi oficiališką blanką (pa
vadinta form 1510) rapor
tuoti tokius faktus.

Jeigu manai, kad pašto 
direktorius arba tenais ko
kis nors tarnautojas kaltas 

.... _ , v už prapuolimą laiško, pa
dai bininkų klasės. Laikraš-1 gjųsk raportą arčiausiam in- 

_x.______ f u o , žinai
. J kur vienas randasi, arba į 

Tikrasai darbininkų, tai chief Pogt office In 
yra, tikrai užlaikomas dar- t Washington, D. C. Di- 
biųinkų - pinigais '*toaštiSį'deliuose miestuose što vir. 
vedantis partijine Imlių, yra gininkai kiria šalinius 
miizimskas o r g a n i zacims' 
įrankis.” (T. XVII 
549.)

Niekas tiek daug svarbos' 
nedėjo į spaudą, kaip Leni-( 
nas.
Mūsų Dienraščiai ir Mūsų 

Pareigos
Su 15 diena spalių prasi

deda vajus už naujus skai
tytojus “Laisvei” ir “Vil
niai.” Vajaus metu dien
raščių kaina yra numažinta 
del naujų skaitytojų. Ko
dėl tas padaryta, apie tai 
jau plačiai rašiau “Laiąvė-

Naujam skaitytojui “Lai
svės” ir “Vilnies” metinė 
kaina $4.50; del pusės metų 

7$2.25. “Lįišvė” Brookly- 
he yra brangesnė. skaityto
jams ant $2.00, nes čionai į 
metus: vienam skaitytojui 
siuntinėjimas : per . paštą 
mums atsieina net $3.12.

“Laisvės” administracija 
yra išsiuntinėjus laiškus vi
siems savo skaitytojams. 
Kartu pasiuntė kortelių del 
užrasinėjimo dienraščio ir 
lap'elių, paaiškinančių “Lais
vės” rolę. Mes tikimės, kad 
mūsų visi ir visės darbuo
tojai platins dienraštį. Taip- 

tai neiškrinta* gatavi iš dan- gi prašome daugiau rašinėti 
Jie-išsidirba:tik po- iš darbaviečių,' iš fabrikų, 

valiai, darbe litėratinio dar- kasyklų apie darbininkų pa

Pasekminga Prieškari
nė Demonstracija

visos darbininkų ir dirban
čiųjų masės kovoje prieš ka
pitalizmą, už.. socialistinę 
tvarką.

Lenino Mokinimas Apie 
Spaudą

Leninas mokino, kad rei
kia pritraukti plačiausias 
darbininkų mases prie bend
radarbiavimo savo spaudo
je ir jos platinime. Jisai 
patsai parodė geriausią pa
vyzdį, pritraukdamas skait-j 
lingą darbininkų-korespon- Į ninas apibūdino labai aiš- 
dentų skaičių prie bendra- j kiai: “Laikraštis ne tiktai 
darbiavimo “Iskroje” (“Ki- kolektyvis propagandistas ir 
birkštyjė”), nors “Iskra” kolektyvis agitatorius, bet 
ėjo užsienyje ir kontraban- taipgi ir kolektyvis organi- 
dos keliu buvo gabenama į zatorius 
Rusiją. Vienu iš energingų 111.) 
koresponde'ntų buvo I. V. Arba: “Kadieniniai laik- 
Babuškinas, kurį Leninas la- Iraščiai tarnauja labai svar
bai brangino. Leninas rašė biu įrankiu organizavime 
apie korespondentus: - ■ ■ 
biauti visus, o ypatingai 
darbininkus. Duokite dau
giau progų darbininkams 
rašyti į laikraštį, rašyti apie 
viską drąsiai, rašyti kaip 
galima daugiau apie kasdie
ninį gyvenimą, reikalus ir 
darbus—be šios medžiagos 
skatiko vertas bus socialde
mokratų (taip dar tada va
dinos bolševikai.—DMŠ) lai
kraštis ir jis negalės užsi
tarnauti social-demokratinio 
vardo.” (Lenino Raštai, To
mas XIV, pusi. 396.) ’>

Kitoje vietoje Leninas ra
šė:

“Tai nesusipratimas, kad 
būk literatai ir tiktai litera
tai pilnoje, profesionalėje to 
žodžio reikšmėje tinkami 
pasek mingai bendradar
biauti organe, ! priešingai, 
organas bus gyvas ir atatin
kamas tik tada, kada ant 
penkių vadovaujančių ir 
nuolatos , rašančių literatų 
būs 500 ar 5,000 darbiniūkų 
'korespondentų neliteratų.” 
. (T; VI, pusi. 374.) ;

Neužtenką /Prijautimo
Dar 1912 metais Leninas 

rašė: “Mes pageidautume, 
kad darbininkai nesiribotų 
vien prijaūtimu, o imtų ak
tyvų veikimą vedime mūšų 
laikraščio. Lai nekalba dar
bininkai, kad rašinėjimas 
del jų' yra nesuprantamas 
darbas: darbininkai litera-

Mes prašome bendradar- čiuose yra mase medžiagos! SpektOriUi jeigu tik 
n+i viatic n vnah'no'ai nntvi rf inonpine n i, . .

*

Kuboje revoliucinė darbo federacija ruošiasi prie ge- 
’ neralip streiko prieš prezidento Martino diktatūrą. Ku

bos Komunistų Partija šaukia darbininkus ir valstiečius 
į kovą prieš kruvinąjį terorą ir ragina Jungtinių Valstijų 
proletariatą sulaikyti šios šalies imperialistus nuo gink
luotė įsiveržimo į Kubą.

Chinijoje Nankingo valdžia gavo nuo bankierių $20,- 
000,000 karui prieš komunistus ir sovietus Centralinėje 
Chinijoje. Valdžia taip pat įsakė tuo jaus pasiųsti 10,000 
lovų dėlei sužeistų kareivių paguldymo, nes laukia labai 
kruvinų mūšių. Tuo tarpu Sovietų Chinijoje Raudonoji 
Arini ja yra gerai prisirengus sprendžiamiems mūšiams 
su užpuolikais.

Vokietijoj Hitlerio valdžios teismas p’rieš komunistus 
Torgler, Dimitrov, Popov ir Tanev turi atkreipęs į save 
akis viso pasaulio. Šis teismas virto teismu prieš Hitle
rio diktatūrą. ...

Jungtinėse Valstijose mainieriai nepasiduoda reakci
niams vadams ir valdžiai. Plieno darbininkai plėčia strei
ką. Audėjai laikosi kovos lauke. Californijoj šešis med-

vyrus priimti tokius prašy- 
; mus arba skundus.

Pasitaiko, kad kur nėra 
privatiško paštui bakso, tai 

! laiškai paliekami po duri- 
' mis, paštoriaus pakišami

Draugai Rašytojai! Siuskite Raštų 
Žurnalui "Šviesai!”

Kaip jau žinia, Amerikos Lietuvių Darbininkų 
Literatūros Draugija yra nutarusi leisti žurnalą 
“ŠVIESA”, kurio pirmas numeris išeis sekančių 
metų sausio mėnesio pradžioj. Tai bus visuomeni
nių mokslų, politikos, dailiosios literatūros ir kriti
kos marksistinis-leninistinis žurnalas. Iš karto eis 
sykį į tris mėnesius, be vėliau—veikiausiai eis daž
niau.

. • -A. ■ . • . . t

“ŠVIESOS” redakcija jau dabar kviečia triūsų 
; rašytojus susirūpinti raštais. Raginame draugus 
ir drauges pagaminti “Šviesai” eilėraščių, knygų 
įr veikalų* kritikos, trumpų apysakaičių, o taipgi 
politiniais ir .mokslo klausimais straipsnių ir 

. straipsnelių.
: Pirmam “Šviesos” numeriui raštai reikalinga tu

rėti tarpe 1 ir 15 dd. gruodžio mėnesio. Veikiau
siai, mums bris nelengva pasiekti kiekvieną drau- 
gą-rašytoją' individualiai, laiškais, tad kviečiame 
visus“ per spaudą.

Be Jungtinėse Valstijose gyvenančių draugų-ra- 
šytojų, mes kreipiamės į užrubežio draugus: mašk- 

"viečius, leningradiečius, minskiečius, Lietuvos 
proletarinius rašytojus, Kanados ir Pietų Ameri
kos: padekite mums, draugai ir drauges! Ant 

\kiek jūs kooperuosite, ant tiek “Šviesa” bus įvairi, 
turininga. . . <

Raštus siuskite sekančiu antrašu: .
“ŠVIESOS” REDAKCIJAI, <

46 Ten Eycjc Street, * j , Brooklyn; N. Y.
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3 Days Left to Get New Members for LDS
EASTERN BRANCHES PILING UP

NEW MEMBERS; MAY WIN DRIVE
Main Competition Among Brooklyn, Cleveland and Chicago

C. STRAUSS.

(Continued on page 2)

District Youth Conferences Being Held; 1st in Conn, on Oct. 22
Conn. District Conference Oct. 22

Probably the ‘ment today.

( Continued on page 2)

ReadHenri Barbusse’s Message to

comrades from

land is winning the LDS youth drive, 
the, Brooklyn comrades are working 
hard and have a good chance to win 
the youth drive. There are dnly a 
few more days left and all the col
onies better hustle up. The prizes 
for which competition is going on 
at such a killing paee are: First: 
$7.00 worth of sports equipment; 
Second: $3.00 worth of sports equip
ment. Each LDS member getting, at 
least five new members will receive 
an emblem of the LDS which he, dr 
she can _ wear on an athletic suit or 
as an armband.

Read Henri Barbusse’; 
Message to Youth De 
livered at Paris Anti 
War Congress

Youth Delegates Take 
Trip to Compiegne

The National Lithuanian Youth 
Committee has released three com
rades to do the work in Brooklyn. 
The results are more than gratifying. 
New members are being sighed up 
in droves, but the local LDS has re
fused to give the writer of this ar
ticle any information as to how ma
ny new members have been signed 
up to date. They want to pulla fast 
one;'. <■

Comrade Strauss will speak in 
Baltimore* at the Lithuanian Hall on 
Thursday October 19th’togethei’ with 
Johnnie Orman of the National Lith
uanian-Youth Committee. The meet
ing will be held at 7:30 P. M. at 
Hollins* and Park Streets, Baltimore, 
Md. Everyone- should attend. The 
20th will be spent in Philadelphia 
arid then they will head directly to 
Shenandoah where a number of 
meeting^ are being planned and the 
district youth conference is to be 
held on October 29th. But more 
about that next week.

Strauss Speaks in 
Conn, this. Week

Finishing his tour in the Brooklyn 
vicinity tonight , Comrade Strauss 
leaves for Connecticut together with 
Bertha Fulton, former National Se
cretary of the National Lithuanian 
Youth Committee. Both of them will 
help to prepare the Connecticut 
youth conference which is to be held 
on October 22nd. Comrade Strauss 
will be unable to attend the con
ference, however, due to scheduled 
Arrangements made in Eastern Penn
sylvania and in Baltimore. However,’ 
a., comrade from Brooklyn will be 
present;
-The schedule for Connecticut is 

as follows:
Sunday afternoon, New Haven;
Sunday .evening, Hartford;
Monday, Waterbury;
Tuesday, New Britain.
So -far, no leaflets or publicity 

has been, released for these places 
with exception of New Haven. The 
comrades, had better hustle up and 
get busy, or they not only will hava 
small'Lcrowds at; the mass meetings, 
but* will get no organizational result^ 
and that“ is 'what we are striving

Vanguard Youth Branch 
Plans Entertaining Evening 

Tuesday

A report* which the writer man
aged to extract from the LDS Na
tional Office while the secretary is 
out of town is to the effect that 
Cleveland has already 20 new ones 
in their branch. This did not drive 
fear in the local comrades’ hearts 
however. All that Comrades Alda 
Karys, who has been a regular 
“Shock Brigader” together with 
Helen Kaunas, Bertha Fulton, and 
Helena Mantuska, would say was: 
“Chicago, Beware!”

From as much as I know Chicago, 
they Will take the hint and. pull out 
about ten new members from their 
sleeve.

In speaking to the local comrades, 
who in the past two weeks have 
been working double shifts recruiting 
new members, they express surprise 
that they were unable to do re
cruiting on such a large scale be
fore. It seems that the drive had

The comrades in our districts have 
responded readilly to the call for 
preparation of district conferehce. 
Conn: was one of the first. The 
adult* LDS 5 District has joined with 
the youth in calling the conference 
for Oct. 22 at 1 P. M., at 774 Bank 
St., Waterbury, Conn. All Lithuan
ian youth organizations, clubs, chor? 
uses and LDS branches, should send 
their best members as delegates to 
this conference. Make it a success
ful beginning! See that your organ
ization discusses the conference at 
its meeting and gives its suggestions 
for future work.

BALTIMORE AND SHENAN 
DOAH DISTRICTS NEXT

Station E. V. G. (Elizabeth Van 
Guards) New Jersey broad casting the 
latest reports of Vanguards activity. 
Full of “Pep” and “Ambition” they 
are planing this night of fun and 
laughter for your entertainment. 
Elizabeth’s - amateur talent will be 
on display this Tuesday, October 17 
at 408 Court Street, 8 P. M. sharp. 
A floor show consisting of singing, 
dancing) acrobats and different types 
of recitals will be given. Also social 
dancing and games.
biggest hit of the night will bj the 
Amateur Ping Pong Tournament. 
And think of it folks, all of this 
for the tiny sum of $.07. Don’t 
pass up this chance, to enjoy loads 
of fun with ua:
Newark, Brooklyn, -Plainfield, Pat- 
erson, Linden and other surrounding 
cities be sure to be present.

Elizabeth comrades! Attention! 
Don’t forget we expect every one 
of you at this affair, after all it is 
your own youth, show them you are 
with them. Don’t forget! Support 
the youth and the youth will support 
you, when their chance comeą. Until 
next week.

Station E. V. G. signing off.
Your announcer Bobby. ?

The work of the districts in pre
paring and calling their district con
ference is one of the most encouAg- 
ing features in our youth move- 

‘ The Lithuanian youth 
are district conscious! Everywhere 
the building of youth districts to co
ordinate the work- of our rapidly 
growing old and new branches, work
ers choruses and clubs is being eag
erly discussed. Adult and youth are 
interested in setting up an apparatus 
in each district to adequately take 
care of the many immediate pro
blems of the existing youth organi
zations and the spreading of the 
Lithuanian youth movement. The 
national Lithuanian youth movement 
has outgrown the sole care of the

As a fitting climax of the historic 
World Congress of youth against 
War and Fascism, an excursion was 
arranged to the battlefields around 
Paris and to the Armistice Moriu- 
.ment in Compiegne.
- Early on the morning of ~ Sept. 
26th, the delegation met in front 

• qf the Congress headquarters and- 
started in taxi-cabs furnished free 
of charge by the left-wing Taxi: 
Union of Paris. To show their sym-,’ 
pathy to this movement, they paid- 
the money out of their treasury. 
This was no little sacrifice as the 
round trip was approximately 150 
miles. f

As we passed through the small 
French towns and villages, one could 
still see the battle scars left by tho 
last World War. So after 15 years;; 
we see that France has not fully^re* 
covered. Despite the -fact? that; 
these scars have Lnot yet healed,• 
France is preparings—with other im-. 
perialist nations—To plunge their 
people into a ...fiercer. and “bloodier 
war. " One sight*’that will always re-i 
main in my mind;. is that of the 
large buildings in Compiegne, -espeL; 
cially the municipal buil,djtj&/ The 
walls are full bf holes of all-sizes—i! 
ranging from pistol hqleg ’ to. Small 
_____ .....j.' Around this point; 
many fierce battles have been 
fought. ‘ .

Not far from . Compiegne,We 
passed several military barracks. In 
these barracks, youth were being put 
thru’ strenuous- military drill. "•Many; 
of them were mere boys, just taken 
out of school. What had the future- 
tq offer to these boys ? The gloomy 
future had nothing to offer but an 
order at any time* to go out an^ 
murder and be murdered, for^what' 
end? But, we were told, that they, 
were not satisfied with that) that 
in these barracks' an anti-war camp-

NLYC. It needs the development 
of a district leadership to , linkup 
each youth organization closely ..with 
the Nat. Lith. Youth Committee. 

-• LThe.se district conferences will. pro*, 
vide a better means of assisting the 
various youth organizations in their 
activities. They will spur them on 
to increased activity. The districts 
will build new branches arid de
velop leaders for the Lithuanian 
youth movement to keep pace with 
its tremendous growth. District com
mittees of the most capable and 
willing comrades will, be set up in 
each district. Each youth organi
zation will have _ close at hand a 
ready leadership well aquainted with 
the problems of the district./

drive. The last'ef forts will be made cannon holes 
there. The same should be done in 
the other colonies.

Brooklyn will utilize the last three 
days. They will visit whatever con
tacts there are left tonight, tomor
row and Sunday. [

If anyone -of the readers in Brook
lyn vicinity L.who wish to join the 
LDS and have not been visited as 
yet, come, immediately to the Laisve 
arid sign up pn Saturday. The Sun
day banquet will be the last įbhance 
if you- do- not come to Laisve. This [ 
is the last chance Lto Join LDS at , 
the lowest initiation rates ever of
fered-in tho history of the organiz
ation^ LL * — <

Fol low, Read, and 
Write to the Sports Col-

BURIAL SCENE OF DEAD 
SOLDIERS K

umn in this section 
each week

v BROOKLYN, N. Y.—Undaunted by a Slow beginning .in riiost places, 
the reports that Chicago or Cleve- Į Brooklyn especially orily began the 

last couple of Weeks and everyone 
is working like the blazes. As for 
filling the quota of 200 new mem
bers, there seems little doqbt, The 
total tabulations now reach -pretty 
close to that figure ami the work 
is going full, speed. -Yet many of 
the smaller colonies are' withholding 
their results. We feel certain that 
when 'the drive' is over, and the 
final tabulations are made, that the 
East will beon top.

The New* England States are 
working, blit seqriiingly want to sur
prise the others with how" many 
they have,. , Waterbury, New Haven 
and Bridgeport comrades say that 
they have niany members and will 
send them inc ■ Same with the“, other 
colonies. ’ ItL. seems that some em

blems will go that~way as well as 
to the Anthracite coal- regions and 
to New Jersey and" Philadelphia.
Last Three Days-to Recruit for Drive

The* youth drive ends on the 15th- 
of this.month. This is definite and.. 
I got it straight.-from the LDS Na
tional. Office. There will be no" 
more' prolongations. ' There 'is a 
banquet itt Brooklyn on Sunday arid 
it will be the conclusion of the

LThe.se
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The Season for sports has rolled 
around again. With the coming of 
the breezy months, every one of our 
basketball teams wants to get a 
crack at the RoseLanDiteS Champ
ionship LSU basketball team.

It would pay to look over Chuck’s 
last week’s letter. You will, find it, 
in the Mail Bag of October 6th edi
tion. He, asks us: “Has the East or
ganized any leagues?” Then, proud
ly arid without giving us a charice to 
answer him, states: “Now do you 
thjpj^ we are asleep?” Well, now 
that we have the chance, I will take 
the“'liberty to answer. You are not 
asleep, ole boy. I understand John
nie Petritus is working on the Sports 
Committee in the Middlewest' too. 
He .should be a great help .

We, Easterners are not asleep, 
either. Well, let us take the Van
guard Youth Branch. Just look at 
the letter which has come in:

WORK AND PLAY, BUT NEVER 
GIVE IN

; .Yes, we are living up to our 
magnificent name, “Vanguards,” and 
will continue to do so. If proof is 
sought for by some inquisitive dis
ciple, you may deliver the body to 
our headquarters, 408 Court Street, 
Elizabeth, New Jersey.

Seeing is believing, and believe 
you‘me, we are really enjoying and 
accomplishing great results. We 
work until we sweat, and until then, 
We do not consider this as complete 
and fit for others to set an example

very well, my dear Vanguardist. Let 
us get together. I understand that 
there is an IWO youth branch in 
Elizabeth. To have Elizabeth, Brook
lyn, Newark, Paterson, would mean 
too much money ter give to the trans
portation barons. Wd will have to 
economize somehow, and have a 
group of leagues and then have in
terleague “World ^Series” games. 
Then, when Vanguardia wins the 
Eastern Championship (Hey youse 
guys, quit hissing) they will have 
to play the Roselandites or some 
other yrinner for the National Lith
uanian Championship. What do you 
think of that idea ? The question of 
basketball will have'to be given se
rious consideration at the District 
Youth Conference. ^This is of prime 
importance as we all -should have 
a definite line on the question. Per
haps we can also involve some K. 
of L. and other Lithuanian Youth 
organizations in our leagues.

The crowd at- Massachusetts arė 
going.... in for sports in a big way* 
They are having gymnastics and 
boxing and wrestling. That is ex
cellent. Since we have no youth 
branches there due to complications 
in getting an LDS charter it is hard.( 
Elect delegates to your conference 
and talk the matter 
sports for this winter.

over about

What a time the “Vanguards” are 
having? Who said Elizabeth’s LDS 
Branch is dead? If you people 
Would come down on Tuesdays and 
see us, your. eyes would pop out. 
The ideas we have are stupendous, 
but you’ll find out about them' later.

Tuesday we had twenty-one mem
bers, that is the Sport and. LDS 
members included. Jno. was our 
instructor for gymnastics. We have 
a mat and do all kinds of acroba
tic stunts and have different march
ing tactics, also exercises. We have 
breathing exercises,* but at times we 
aren't even permitted to breathe. 
The girls beat the boys in more ways 
than one way. Shake a leg, fellows. 
If the wisecracks and giggling from 
the fellows would cease, we would 
have what you may call a class. 10 
to 1 we girls will beat you again 
next Tuesday. (That’s a Challenge).

We all had gym Suits and Jno. 
fattMo pity for us. Our bones, 
(Please,,Jno.). Ah, did they hurt the 
first time. I wish Bertha F. or 
some of you people would come up 
and see us some time.- We start at 
8 o’clock and end up at 11, with a 
game and a cheer.

Come girls, I hear some of you 
want to reduce. Here’s a good place.

Evets.

Brooklyn LDS, thru’ 
work of Alda Kairys 
exappropriated a gym 
nights. The LDS-ers meet in Laisve 
Hall at 8:00 P. M. and in a body 
march over there. Why don’t some 
mofe of you come around. We need 
everyorie’s help for this. Our move
ment needs a good sport movement 
with it. Let us build it, Let us, 
also - get down to business because 
the Spartakiade campaign is practi
cally upon us. We“ arė to send two 
delegates to the Moscow Spartakiade 
meet. You Will hear mofe about ’this 
meet in the next edition. Also pur 
National Sports Department is pre
paring an outline on how to carry 
oir a spartakiade can^aign.

Margaret Buivydas is getting a 
group of girls together to do sports 
work. The most important „thing on 
Marge’s iriind now is to-get a girls’ 
basketball team together, and start 
seme real competition amorig our 
branches. The I WO has girls also. 
So do the Ukrainians and it is in 
my opinion that a good league can 
be started, i' 1

Every branch arid every chorus 
which wants to ’have sports> should 
ėlėct'a girl and a boy as sports 
directors to carry on the work. ' They 
should write in their experiences on 
getting the teams going and news 
of the teams play and so forth.

the untiring 
has finally 

for Tuesday

aign is carried on, to win these sol
diers to the workers side. Such was f 
the story of the French soldiers, that į 
at the risk of their lives, told the j 
delegates of the Congress. “We 
shall never forget that we are work
ers—we shall never fire on the 
workers—we will never cease our 
activities* in the barracks to win 
the, soldiers to our side.”

The tout ended at the Armistice 
Monument in Compiegne. Here the 
last shots of the war were fired. 
Here the Armistice was signed. A 

Marge monument of beautiful brown 
stone commemorates the event. At 
the base of the statue, lies the slain 
and fallen “dove of peace.” Directly 
above - it, pointing at its heart, is 
the “sword of war.” To make the 
“world safe for Democracy” and a 
monument they would never see, 
those 13 million lives were lost.

As the thousand arid more dele
gates stood around the monument 
still with a serious arid determined 
expression, there was but one com- 
mori thought.—To avenge the mil

lions of lives lost, and determined 
that it shall never happen again. 
Here they solemly pledged to fight 
war and fascism in all its forms, 
and spread the movement through
out the world.

As we neared Paris, we noticed 
that the taxis took a round-about 
and backroute. The reason we did 
not find out till later. The police 
had barricaded the roads to Paris 
intent on breaking up the pro
cession, demoralizing the Congress 
and sending the terrorized youth to 
their respective countries beaten and 
discouraged. They were foiled for 
the time being. We managed to get 
into Paris, but in the center of the 
city We were stopped by ą regiment’ 
of police. Again the drivers out- 
manuevered the police by scattering1 
to all the small side streets. But 
the police would not be satisfied 
without arrests. When the German 
delegation returned to the head
quarters, most of them were arrest
ed. Through the intervention of the 
Communist Deputies in the House of 
Deputies, all were released imme
diately.

AIDO CHORUS THROUGH 
' MY BINOCULARS

Because postage stamps cost mo
ney, a few open letters could not be 
amiss.

Lėo: You should take up proof 
reading because you Claim to enjoy 
being mentioned in our columns.

demoralizing the dele- 
| gates ,it made them more determined 
j in their fight against War and Fas- 
i cism, and more solemn in thėlr 

pledge. They would fight these two 
| menaces of mankind—War and Fasc

ism—to the very-death of the capi
talist system. This system that 
breeds such monsters and permits 
such things to be. They would 
fight under the Red Flag of Social
ism, fight for the establishment of 
a workers and peasants rule in 
their contry.

The Pledge of the Youth
We, the youth of the world, of 

every continent, of every race, of 
every calling, workers, young wo
men, peasants, students, intellectuals, 
declare our united determination to 
act against war, to smash Fascism, 
to fight under the Red Flag of 
Socialism.

Remembering the millions of war 
dead, in the teeth of terror, famine, 
slavery,—fruits of capitalism—we 
take thjs solmen pledge to play our 
part, to carry out the Charter of 
the World Yotith Congress ,to keep 
fighting day by day against pre
parations for imperialist war in all 
its forms, and to defend the Soviet 
Union.

If, in spite of our efforts, imper
ialist war should break out? we un
dertake to strangle it by universal 
fraternization of the young men, wo
men of all countries of the world.

We should never submit* to the 
pouring out of our blood for the 
profits of the rich.

WE AĖE SOUNDING* THE RAL
LY FOR THE 
WORLD.

WE SHALL 
HEAD!

WE APPEAL

YOUTH OF THE

AVENGE THE

TO THE LIVING!

(Continued from page 1)
Wilkes Barre and Shenandoah Con 

fererices set During Time of C.
Strauss’ Toiir

Now, what .do you think. Chuck? 
And why doesn’t Johnnie Petritus ever 
write us a paragraph or two about 
the sports world. Awright, let him Į 
write to the Vilnis, but hė does not ‘ 
write even there. Or perhaps he 
does and is too bashful to sign his 
name. z • \ (

The Vanguarditės can not stand 
the challenge of the Midwesterners.' | 
Especially of Chuck When he writes 
about us being aslėep. A Van- 
guardist tells us the following: I

“Vanguards to Organise Basketball 
League.* It seems that basketball. 
Sėadon has finally touched Elizabeth,) 
and the Vanguards are1 finding them-1 
selves in it. At least that is what. 
the little scribbled notė’ I found on

BROOKLYN GIRLS FORM
ING BASKETBALL TEAM
The sports of the LDS have been 

neglected for a long time. Now the 
LDS of Brooklyn wishes to form a 
basket-ball and a vollėy ball team. 
We cannot do this without the whole
hearted cooperation of all;.the girls 
in the LDS and” in the Aido Chorus. 
It is up to all' of yoU; girls to čomė 
and j join this team. We want to 
make this team’, better than all the 
dther teams iri any branches of the 
LDS. And I know that the girls can 
do it. So Come on, girls, join this 
team arid let me make' good sports
women out of you.

Margie Buivydas.

Pete and Beaniish:fNext tiirie you 
permit a small boy to walk one of 
the girls, make sure you walk behind 
especially if tlje street is as in
fested with ice-cream parlors as 
Broadway is.

Henry: Lillian and Frank doubt 
your expertness as a judge of good 
liqour and a lindy hopper. They 
demand Substantial proof.

Margaret and Henry: You’ll never 
beoris good as Dick Tracy. If you 
don’t change your technique you’ll 
never find out the columnist’s name.,

Maestro; Are you a one woman 
man as they say? ,If yes, I don’t 
see why , they , blame you. She is 
sUch a big woman how can there be 
room for another?

Pete: Congratulations! You’ll get 
there, my son! 7

In conjunction With C. Strauss' 
tour to Pa., the anthracite youth are 
preparing their district conferences. 
The district conference for Shenan
doah and its vicinity will be held 
on Oct. 29 in the Sweet Building, 
corner Main arid Lloyd St., Room 4, 
Shenandoah; Pa., in the afternoon. 
The Wilkes Barre, Scranton District 
has arranged its conference for Nov. 
5 at Workers Centre, 325 B. Market 
St., Wilkes Barre, Pa., Every youth 
club, Chords, and youth braričh of 
Eastern Pa. should be well repre
sented at either of these conferences. 
On the success of these conference 
and their plans depends the rapidity 
of the future growth of the youth 
movement in the anthracite.. The 
anthracite region is especially fertile 
and important as a center of heavy 
industry. We have fine possibilities 
for leadership in this district as well 
as the others. Let’s go, Anthracite!
Brooklyn is Highly District Conscious

ELIZABETH; NEW JERSEY

*by I „burned from lunch .. of you like? .the moonlight T Now
“ * would you like to enjoy both a

;....
given by 3 twisted pretzels of Eliz- 

invincible'1 abeth, on Sunday, October 15, 1933,

at the Plaza the other driy says, __ ________
They tell the world of LaisVe read- J moonlight and pretzels affair to be 
ers that not only are they not satis- . given by 3 twisted pretzel's of feliz- 
fied with producing an invincible'1 abeth, on Sunday, October 15, 1933, 
team (with tone of “We will beat. at the LDP Club, at 408 Court St.

'the fraternity of Tonys: May I in
troduce a , possible new member to 
your honorable society!'. .

Tony from Lawrence, Mass, a real 
musician. \ ..Z->.

Brooklyn is preparing full blast 
for its district conference. Members 
have been almost flocking to the 
LDS thru’ the efforts o our com
rades. A Well organized district 
will be* the biggest force in building 
the’ youth movement, in the Brooklyn 
vicinity and in drawing them into 
the class struggle. Let’s make the 
district? conference compare with the 
National Convention in ehthusiasrii, 
representation, and well laid plans!

Massachusetts Not Left Behind, 
Either

iketbalL league. T^ey want to enjoyed by,-the youngand;old

have it over with. That is Comm. ALC

Shadow’s Shadow.
(Too dark—5..)

Makes a Difference
“Now is a, person born* in i:8$6?
“Man or woman ?

Last but riot east, is the Mass
achusetts. conference which is called 
in So. Boston on Nov. 12. Mass
achusetts has the. longest time left 
Yor preparation. , Get busy you hub 
state youths. The last, should be 
the best!
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Strauss Tour.., . • v
Comrade Strauss has returned 

’ frpm the World Congress of Youth, 
against War and Fascism. Bringing 
With him many documents referring 
to the, various stages of the struggle 
against imperialist war and against 
fascism.

One of these documents is an , ex
clusive translation of Henri Bar- 
busse’s speech delivered to the Paris 
Congress. It will run serially in 
about three issues beginning this 
week. Every young fellow and girl 
who is in any way at all interested 
in the struggle against war should 
read it. Henri Barbusse wrote- the 
world famous book “Under Fire” 
which caused a furrore of anti-war 
activity all over the world. Read 
the speech on page four.

Two Youth Sections_ _
All- that is left is for the Laisve 

Board of Directors to decide that 
it is O. K. to have two youth sec
tions a week in,, opr paper. * Then 
we shall have regular columns on 
regular subjects. , That is just as it 
should be. ..It. will help us to cover 
all the major campaigns .of our 
movement and will help us to in
crease our movement from 3,000 at 
the time of the last convention to 
10,000 at the next convention. Every
one must chip in and work. Every
one must do his share of writing./ 
I also want to state that with this 
issue, we arė Instituting^ a sports 
column in Laisve and one in Tiesa 
yojith Sections. All sports directors 
should send in their write-ups so 
that there would not have to be a 
blank space after the heading.

Finally,. When there are only a few 
days left, for real bard Work,. the 
situation is being taken up a little 
more seriously. Brooklyn youths arė 
signing up in drives and have re
quested me not to write how many 
they have until' the drive is over. 
But from what we hear, Chicago 
is pretty far ahead. However, 
the Brooklynites think that thėy can 
beat any ope particular branch, arid 
with the help of the rest of the 
eastern branches, will beat the whole 
Middle West.- AH I can say is that- 
Alda and Kaunuk have both earned

J. their 'emblems already and will get 
them as soon as the drive is over. Į 
A number of others have won theirs 

■■ also.

did you ‘like the: chorus’ 

bil Rain interfered, it Was’quite suc- 
cUessful. I sincerely believe that1 
Leo, (now I positively do not mean 
the MGM Libri) was Responsible for 
its success. If all’ our HiemBers 
would be as active as this comrade, 
we would have a morė successful’ 
and progressing chorus. <

. ■. I
At present, our bbxCrs and wrest

lers have been confronted with a 
confused situation. The boys have 
been enjoying boxing .and Wrestling 
before rehearsals every Friday,, but 
Comrade Sugar disagrees with this 
arrangement. When it is.„time fox? 
rehearsals, the boys who participate 
in these sports are exhausted, some
what, and are unable to get; satis-! 
factory results from their Singing. 
These sports on Friday, I think, will 
have to be anulled, however, these 
comrades could meet some othoi1 
everting.

How did you like the chorus’ 
dance Saturday? Although Old Deb- 
bil Rain interfered, it Was’quite sue- 
cheerful. I sincerely believe that' 
Leo, (now I positively do not mean 
the MGM Libit) was Responsible for 
its success. If all’ out- Members 
would be as active as -this comrade7,

Who were Hhe male species Jean 
: ,.d -around--fie? Saturday evening, 
the night of the Chorus dance? I 
say she’s quite popular and pretty, 
don’t ybu think so? Boy, if I had 
the chance, I Would take* her any- 
tifhid,/ wouldn't’you?

N^mb^r: Thė YW
,^X*TWė National Lithuanian i Youth 

Committee .is in a very bad situa-- 
, ' tion. ?FiharicėS arei needed to begin

organize theyouth. '__  ____
true with the Mid-West Lithuanian 
Youth Committee in Chicago. Here 
is a plan’ to raise some Right noW:

In every city, the executive com
mittees of all Organizations sympa
thetic td* the youth movement must 
hold a meeting soon. They should 
decide to., hold an affair for the 
youth cornmittee -— a banquet, a 
dance, a concert or anything that 
would raise some money to help our 
youth committees to carry on a lot 
of the work that is necessary; This’ 
is official, and our youth branches 
should , discuss .it At their rieXt meet-, 
ing*. Db.nbt/drget:’ft.Is tb be held 
in the month of , November. Let. 
us have a successful Nov. Month!

The.'firaid' PW—--.' ‘ l

Did you know these Nazi, Plots 
that are now being investigated by 
the .U. fi. Government were uri-. 
earthed by the “ D'ail y Worker ?v’ 
Yeš^'tnė Communists albhe stand fh’ 
the fdwroht fighting against any
thing that is against the Wbrkers. 
The Socialist Party hds betrayed 
thė Working brasses in Germany. 

. This betrayal, not only cost the heads 
of mahy Coihmuriists but also of ma
ny sirtcėfė Socialists Whp Were fight- 
mi fascism despite their leaders. 
The* ShėlaTlBt , Fatty of Gerniany 

Hijiid<bti^ because “rip thrift Wt’feL” Wheri' Hin- 
deftbwtff was altcted. he made HiWf

What is the matter with our mem
bership drive! This is very import
ant. The members and .the comtnit- 
tee, especially, should bę, more active. 
Come on, everybody, let’s harmonize!

Everybody still <raking their, brain, 
deciding who “Slap ąnd Splash” 
could be. Frankly, your cerebrum is 
working terribly. My advice is as 
follows: go to Kuby, the mechanic, 
;he might fix it. . . ;■<

By the way, “Slap” is still resting 
after the dance. . .

; Šplash.

Well, welIn Wdllt here I am again, 
the, Great. Necked after .about tjvp 
months ot sleeping? fs finally woke 
up arid 'so^-, here I am.(

Jimmy, the handsoiherGerniari boy 
is doing qpite a 6 ft of work m the 
chorus, keep up the good work,, 
James. i

The women of the chorus are hav
ing uniforms made. We men' arė 
anxious to see .them,especially me 
(the snooper)—;why the others djiy,, 

T was sb anxibifs ^Mėė^them^sp?.T 
went to the,dressmakers Whėre' they 
were discussing them, I nearly found 
out the color when Mrs. Skidmore

the Chancelor, The Communists 
pointed oųt that this. .would happen, 
but the Socialist Party leaders did 
not care. Now in the, Lithuanian 
Movemerit the’Re are Socialists. There 
are those ■.-„wptkers . who' think that 
they are following the rė.Vt, leaders 
of the working calss. These are 
the rank ‘ arid filers. The lead
ers, like . Grigaitis, (Chicago), Ba-, 
gobius (Boston), Maziukna and Ba
kenas (of Pittsburgh), cafe nothing 
of the WoRkeFs. /Ls/Z??.,,?? .,;

They■.,^rįtb':r.t)ię'*mh’si; ^hsuttl‘tales 
of what domrrihnistS Want White girls 
to do " with colored riiehr The only 
thing, that is heeded between jthe 
colored add the White, 
between thė Poles and the Liths. arid 
the iTfericii find Gdriniin workers, 
They, must ail, u^itė tp oyetthrobf 
this insarih/. capitalist society which 
ft leading the .World to Fascism. Yes, 
we mhat riot Ustdp to the putrid 
slimy attacks by t the,' somalistsi. ęn 
our organizations by iribjhbefs of the 
Grigaitis, Maz’idkna,Bdkahaš gRbup 
Whether it w,In Pittsburgh, New 

- York . or Chicago:. They T riRė 116'3. 
,Those meh are pibtout toorg’a'riizė 
the Working classforStruggle for 
better cqtiditions^ but ^are

I wonder why- Mrs, Bechis iš? 
picked on every time a ddnee comes 
around to bake a cake ? Is4 it be
cause she bakis'good cakes i How 

'about it? Won’t-cha give mo a 
weenie, weenie, piece ? Come on, 
woirienr you’re getting slpw>į HoW 
about you baking some cakes?

ThO.'dahce given by the chOtus Was 
a . peach-—15c profit. ** Good? .. work, 
C0inth(tteb> keep it up. '

^y;k'W)'’^^r';Tėaiiy you should 
.khdw"*thi^' LUM Sunday evening 
I was whooping -around and I saw 
the womett' hater “’Zenie” in a fe
male’s 'arms. Oh, my! don’t get me 

.wrong;'ltė,?>afe .dancing.

Sh-sh- hCRe goes < a secret. After 
the chorus dance of a 15c. profit 
the chO'Rus? iš riot able to afford the 
teacheR Žukas put iri his j51a£e we 
are gettirig G. Klim to teach us. 
Atta boy^K., show these lazy bones 

. What\ yph^cariw do, but; James, knowh 
as^Jirnm^T; nr. “sugar,” is >, going: to 
play the piano. Is it true, Klim, and 
“sug&r??’^?.;* ' s ■

What’s V^fopg with the altos, am 
Į right that you are slowing up qn 
the job, gitls. The girls think 4hat 
Mrs, Skidmore can out sing them so 
they ^ri’t.vsihg^. an3 leave all the 
work for poor Mrs. Skidmore, keep

hate Snap
shots, Tfd5r|toii|;^rwble you know 

:s'o: I’ll.'sawJGooflUby -until dinner-time 
next

■' Necker.-' ■
.‘;,y.;ftųyj|Įįįy.. >■ • —•'

.< . . . ; '*" A’-

'-•’j^PĮy^Our” chorus" is 
startedXIt i$$X;b*9ph;-to brag about 
btrtr as you» kriOW, “great oaks from 
little (H°w about it,
Helen T?) - ■

J v. /_ f.

-meeting on the 
6th.,-zWX elected a permanent staff 

^Alberi1’-being' left as 
Jprosidbh^Xi^ - Wbrider’ why Art was 
so Urgėftt <0 be' vice president ? Also 
a “brand new” and “peppy” report
er, H. Kohns.

Aftėr the election, we or rather 
Art (thė quiet chap) gave sėmė 
ideas .about the Halloweeu party to 
be held Oh the 29th’; also ri tourna
ment of: ping pong is to be held, 
fio get yoUi* couples together! A gala 
time is v.promised to be had by all. 
When the question of dues camė up, 
Art said, “we ought to cut it down 
siricb: tlie '.Nlw\. Xrih^»;mT^'''Bby/ I 
think We all had a surprise when 
Shakespeare showed up. He had a 
bpy friend with hini and didn’t even 
introduce him,! But “actions’’ speak 
lOUder than words (am I right, Tom
my?) ' :

After the meeting, we had some 
dancing done by our “fair maidens.” 
First šOmė polkas by our “prof” 
(H. T.) Then some more noise from 
Art and his guitar. We all better 
brush up on Opr dancing for the BIG 
PARTY! Hqw’s about it, gals? 
Better look out for A. B. he’s start
ing to step, >

h I WorideT what influence Johnnie 
bad oOib :cborus t While 1W 
Was here everything seėihąd?“rosy*L 
but as,?? so'orij as hq left Mary .0? 
resigned (Orte of the active mėm- 
Be& . VB ■

The wondering

DETROIT AIDO CHORUS
We finally had our wishes ful- 
iled and .had our weinie roast. 

Right at the last minute', the truck 
driver went on strike and our gallant 
president, Serve, chased around all 
day to get enough cars for trans
portation. It also seemed funny 
that “Little Al” took only four in 
his car (and all boys, at that) when 
the least he usually took was six.

Again two famous couples coriie 
into the spotlight. , This time, 
featured as magicians. It is remark
able how quickly they can disappear.

..... .4

Albina’s brother sure, is a hard 
hitter. I still have black and blue 
marks where I was hit by a flying 
towel which snapped like a cobra. 
That is not saying anything about 
the other players.

Betty and her sistei* Emilia ate 
sure good sports. Last winter they 
gave a skating party to which dll 
chorus members were invited. Now 
they are giving a weinie roast at 
their place. That is the spirit of 
comradeship which should exist ev
erywhere and in behalf of the Aido 
Chorus, I wish to express thanks. 
We hope to do the same for you 
Some day.

------------- - .4.. ■

What, no Ruthie at chorus practice ? 
And at the most important rehears
al at that. In response to the many 
inquiries, her mother replied that 
she, quit the chorus. We know better 
than that. Chorus is Ruthie’s main 
interest nowdays.

The picnic was sure a success. 
Even our ex-president, Adolph, was 
there fresh from the farm. The 
chorus sang well, but some of our 
members might memorize the songs 
a little better. Later in the evening, 
I noticed Ruthie and Beanie carry
ing ą. big cheese and selling raffle-, 
tickets. In ą few minutes, they had 
sold , over fifty. Now we know 
where to go for work like that.

Another season has rolled by and 
put ip the chorus history. Now let 
us..get down to business and put on. 
some ♦ presentations; during this 
winter. , The first concept, I know* 
will be something different. Later, 
we will give an operetta.

We decided at our last meeting 
to take pictures of our chprus. Now 
watch the chorus members start 
attending rehearsals. 1X ,

Aisha II.

WORCESTER AIDO CHORUS
That man hating Alto sure can 

bid an affectionate good bye. She 
ga've.a demonstration 6n Willie as 
he left for college. Cheer up girlie, 
he’s coming back Saturday for g 
game.

I am about to divulge a secret; 
Some of our boys ate starting ri 
fudgicle trio. A little later, they 
plan to increase into Uri octette. They 
are practicing at a secret “purgat- • 
ory” and Will continue to fudgicle , 
at rehearsals unless there is ą masė 
protest. When they “sing” theiR 
fudgicles it sounds like thfsį “Slurr- 
rr-rrp!” Which does the singing not 
so much good. i

How we would lovė to see mofe 
fenors, \“Mariiė” has come back and 
We should try to gėt more. RiSidėš^ 
if you tenors want to be heard,” 
open your mouths whfeft ybu ftnigi 
Only “dishwashing tenors” sing 
thru* their noses Which includes 
Rudy Valee.

No one wants a com or weinie ' 
roast because it is to much .Work. 
Let’s not bė so lazy. If dp" not 
W’bRk, We will never enjoy duRselves; 
“If you do not work, you will not 
eat.” Anyway, you shouldn’t.'

The following members might 
come to rehearsals a little mote 
bfteri: “Popeye,0 .. “PinnbChle Pete”, 
Aide W.,. J., “firing” Kelleys 
“Beauty”. Budėn and will please .re-i 
member that Rehearsals ., stati at 
7,‘St) sharp; Not A at B'iSO, HdW 
about ft? Let us be reMaiL *
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sightedness.

FROM OUR MAIL BAG

Cleveland on his way

In 
into 
div- 
The

Committee,

Much has been said about the 
“Reds” in general. The capitalist 

I press, radio, and movies have tried

~ ""UM

Brooks, secretary; and myself, treas
ure!4 (I just can’t stay away from 
the dough). We hope to have things 
humming and plans are under way 

4 -for a chorus and basketball team;

against their^immediate* pXnlT'i.v Communists as “trou-
terests—are moving exceptifns, fK»se 
exceptions confirm the degenerate

Page Four LAISVE”

WHAT IS THE YOUNG COMMUNIST LEAGUE— 
WHAT DOES IT STAND FOR?

I GREET THE YOUTH.
In the name of all the Committees 

and of all the supporters of the 
World Movement against War and 
Fascism ,in the name of those mil
lions of heads, of those millions of 
hearts which beat with ours, I greet | 
the youthful ardent crowd, the flow
er of the international vanguard— 
young men and young women—which 
is here assembled.

I greet the youth with affection 
and also with, respect, because it is 
the world’s •'great strength. You Į 
who hold the future in your hands, 
you who are the future personified, 
your duty is for that reason greater 
than that of the adults and the aged, 
because it extends further.

. A revolutionary song of 1789, em- 
phasing the creative ardor of the 
young generations contains this 
chorus like a cry of glory:—“Sons 
are greater than their fathers.”

In an assembly such as yours, this 
is the cry which comes įOnce more to 
our life, to us, the elders, who have 
prepared the paths and undertaken 
with' you the commencement of the 
common task.

Today, the work which devolve# on 
you amid the chaos of the present 
time ,when there is so much suf
fering and misery—so many c.ol- 
lapsės and threats—is to bring into 
line that multitude, some of whom 
have lost their way, others of whom 
are standing inert in the general 
muddle, the multitude of the world’s 
youth, and to lead it forward.

You must be its pioneers, you 
must be its heart and soul.

But this pledges you to a great 
deal. The first social duty is not 
to make mistakes. The first re
sponsibility which devolves upon the

anarchy of the old culture! As for 
th young people, the majority of 
them are just wandering, I believe, 
to give an example, that Spain is 
the only country in which the ma
jority of the students is not re
actionary.

The young men ho doubt possess 
1 the strength to smash and an im

pulsive faith. But these are often 
disordered. There 13 a level in
considered innovation which is only 
attained iby thbse who have mixed 
themselves with life and have bent 
low in study' over the social! machine
ry. And that by itself shows that 
there* mušt be an. alliance between 
the, young and the old. Ąnd it is 
also the duty of those of riper years, 
the survivors of the slaughters, to 
explain to the rising generations, 
not only the horror, but the meaning 
of the war which they haVe not. yet 
waged.

If the--youth allows itself t.o such 
a great extelit to be deflected from 
its social and humane purpose, it is 
largely because of the propaganda, 
the siphistry ,the demagogy...of (the 
systems of capitalsm, imperialism 
and enslavement. The enemy orga-' I 
nization complicates'and, if one can 
say so, perfects-the ignorance^

Let us pierce and throw light up
on these formidable machinations^ 
Let us repeat “men could do every
thing if they wish, they would 
wish if they knew.”. * ! *;

There is too, mixed with-ignorance 
and perhaps still more compact, 
indifference; it is a by-product 
of ignorance, but- it ,I has its own----------L- — — Xi Xl_ y 

vblind fear of anything new, the un-

to two- classes: those who own-no
thing and have to work in order to 
live, and those who own everything 
and do no productive work, 
other words, they are divided 
workers and bosses. The same 
ision exists among the youth, 
working class youths who are lucky 
enough to finish school have as their 
future either getting a job in a fac
tory, mine or office, or graduating 
to the breadline and the army of 
unemployed. Whereas, on the other 
hand, the capitalist youths get all 
the fine opportunities in life, get 
all the luxuries and care and usually 
after four years in one of the-finest 
colleges graduate to fill in their fa
ther’s shoes as capitalists. For in
stance Lucy Cotton Thomas, a ca
pitalist’s child gets $3,000 dollars 
a month and that is not enough. 
And in New York, 62,000 children,

pie.” Many youths don’t have a 
chance to find out just exactly who 
the young Communists are. What 
are the young Communists? What 
is the Young Communist League?

The Young Communist League 
is an organization that first of all 
is composed of young workers and 
students. These young Communists 
have as their task to carry through 
the program of the Young Commun
ist League. The program of the 
YCL is a fighting program which 
defends the interests of the young 
workers and ‘students in whatever 
field they may be. For instance, 
now one-quarter of all the unem
ployed youths have no means of sub
sistence and in many eases have to ■ because they are children of workers, 
go on breadlines and wander around 
on the “road.” The YCL fights for 
these youths that they may get food, 
clothing, and shelter. It fights for 
uriemployement insurance for imme
diate cash relief of one dollar a day 
to bą provided for by the govern
ment and the employers. It organ
izes these youths to demonstrate be
fore relief bureaus in order to force I ard of living made by the capitalists, 
the city and state governments to j the power of organization and strug- 
give relief. On the “road” it fights! gle. We must use this power and 
that the unemployed youths who • we do use it when we join the Young 
have left home on the vain quest' Communist League. Not only do we 
for jobs be given free food and 
shelter. It also defends these youths 
against jail ings and “bulls” Who 
run them out of town after giving 
them a sound beating.

Those youths who are working, 
the YCL organizes to demand and 
fight for better wages and better 
working conditions. The students are 
also organized to demand lower 
tuition fees, free food and free 
clothing. lire type of. youth who'

are lucky enough if they get ten 
cent meals every day.

The bosses or capitalists who own 
all the means of production can 
thereby set up their representatives 
to run this government and protect 
their interests. The working class . 
youth has, as its only power to 

; combat schemes to lower the stand-

rr

* ' U * • v • ' a.' fit* 9 V*£/« lUv U1AXVU1O

to see p ain y, It is. not sufficient Miller, the big bum, chairman; Ruth

NEW HAVEN, CONN.

to

motive force of the youth, is clear- ■ Carelessness, or rather the
J.:..™.™.. Sd,±LOf anytas nay. the an- the YCL wįrking

This old society which is decom- ■ Questioning acceptance ...of, estab- kic niono {«. in
nshed things, which 'unconsciouslyposing because it is ill constructed,1 

which is impotent and unhealthy,^ 
which is fumbling from ond ruin 
into another, from one crime into 
another, must be provided with a 
new set of rules, in order that it 
may be given its mission and de
stiny. Ahd as these rules must come Į 
from itself, it must itself be en
lightened. • ' I

The exact understanding of reality, 
this is what will first of all give it 
back its health and save its-life. 
It lacks this understanding. The 
multitudes are still short sighted 
and blind. Public opinion is niad. I

It was through ignorance, it was' 
against their clearest interests, that 
the youth of 1914, in multitudes, 
allowed themselves to be imprisoned 
in the barracks and the depots, to 
be herded together by imperialism, 
to be condemned to forced labour,, 
to be condemned to death for the 
sake of imperialst profits—and that 
others also, tomorrow, might allow 
themselves to be pushed into the 
shameful part of being shooters or 

.being shot.
/, It is through ignorance, it is 
against their plainest and loud spo
ken interests that masses of young 
men are allowed themselves to be 
pushed by a debasing exploitation of 
youthful enthusiasm and heroism in- 
*to the ranks of Fascism., and of re
action—of which they are marked 
down to be the first victims.

Ignorance of the working class 
masses, ignorance of the middle 
classes, ignorance of the intellectu
als, the technicians of intelligence, 
have very often been conscious for 
their ignorance. The humblest milit
ant worker imbued with a positive 
revolutionary doctrine, incarnates a 
higher degree of evolution and is the 
depository of the progress of the 
mind, in a far greater measure than 
such and such a well known writer 
or than such arid such an illustrious 
man of science who stutters about 
the social problem. If among the 
masters and the leaders of thought, 
the. apostolate of a Romain Rolland, 
the dear line of an Andre Gide— 
and others, who, by their declaration

hitches itself onto the. lesser evil; 
this is the certain way of falling into 
the most evil. There is- the aber
ration which consists >in cutting off 
one’s private; destiny **from the gen
eral destiny, whereas4 for everyone

I who . looks, upwards and sees far, 
1 the interest of each individual is con- 
1 tained in the interest of #11. * 
! How are we to attain this vast 
and weighty objective, on which we Į 
have our eyes fixed, to combat the • 
forces of conventional -inertia, of 
social absurdity, the egoism,, which

i is short sighted and suicidal ?
I By action! Striking and commun
icative action, on all the pretexts 
which arise in the day to day strug
gle of the present time. Let us 
lay hold of the facts and push for
ward the collective life in its logical 
direction, which is its own and which 
is ours. The old wisdom; of the 
nations Was accustomed to repeat 
over and over again to the past 

"centuries ,the proverb:—“Help thy
self -and Heaven will help thee.” 
Let us say “Help yoursėlFand events 
will help you.” \
' Clarity and action. It is necessary

who realizes that his place is in 
this organization not only because of 
the fine program it has worked out, 
but because of the militant action 
it carries on to carry it out

We see that people are divided in-

fight for a better living but we 
know that as long as capitalism will 
exist there will be such evils as 
unemployement, starvation and bru
tal terror. The. only way we will- 
definitely and for all time wipe out ' 
these evils is by overthrowing this 
system that breeds war and misery 
for the youth through a revolution > 
and putting into power the working 
class. This is what the Young. Com
munist League stands for and organ
izes all working class youths to fight 
for this achievement. , y

An individual youth will never win 
any fight against the bosses but 
must join the YCL and fight col- 
lectiVelly.

Bertha Fulton.

ROCHESTER PLANS YOUTH 
BRANCH AND HAS NRA 

parade

Dear Comrade,
After a period of inactivity and 

dissipation, this human has finally 
decided to get to work.

We held a reorganization meeting 
here in Rochester about a couple of 
weeks ago and decided to form an 
LDS Youth Branch. About ten peo
ple attended, all of which were either 
LDS members already or had just 
signed up. The officers are Ed.

high as five dollars or a lost job 
As for new jobs being created, it 
is the old run around. They rehire 
fifty workers, who worked there be
fore and release 1JM) who are work
ing. I could write a volume on 
dirty deals the working class is 
getting here but I know it is the 
same all over and I would not be 
telling anything new.

Comradely Yours,
Bill A

PLEASE EXPLAIN, 
COMRADES

to see plainly. One must move. IV 
is in thus way that minorities changę 
into majorities, hopes into achieve
ment, and that destipiės rise and 
fall in the scales. - **

Such is the ■ shape of your taričj "SOme”‘concerts 7o°"tegiVen"by
at -the treshold of this Congress;/ - 
which ią in itself a great act.

(Continued next week).

Report on Anti-War Congress 
be given in New Haven, < Sunday;1 
October 15, 1933. Beginning
at. 2 o’clock, at the Lithuanian Hall 
243 N. Front Str The ^port will 
be given by J. DidjunaS and B. Med-, 
ley. An enjoyable aftempon, will 
•be had . by all attending as thėrė* 
will be refreshments and entertain^ 
ment following the reports. Strauss 
and Bertha Fulton will be present.

the chorus in other towns.
Rochester also had an NRIA Pa

rade which lasted about seven hours. 
I’m supposed to do a little reporting 

^for a newspaper so I walked around 
getting other peoples’ opinions. Well, 
plost of them are pretty skeptical 
about It and some of them are very 
Enthusiastic and others do not know 
what it’s all about.

■' .. You should see the expressions, on 
the faces of most marchers. They 
all looked tired and downcast, as 
if they were doing something that 
they did not wapt to. As a matter 
of fact, they were. In the clothing 
industry each worker had to pay 
a dollar fine if he did not go. In 
other industries, the fines ran as

Comrades:
May I ask whether the schedule 

for the Strauss tour in the Oct. 6th 
Edition of , the Laisve youth section 
is final? Cleveland is not mentioned 
in the tour, nor Detroit, Youngstown, 
and several other large cities. Cleve
land, having been notified that Com
rade Strauss will be here Nov. 10 
to 12 naturally has arranged for a 
hall, etc. It is rather poor policfy 
to utterly change a schedule so com
pletely. Please explain—as our hall 
is rented.

Comradely,
Chm. Com. A. Simon

Editor’s Note: That is true. The 
date in Oct 6th edition is final, sor
ry to say, but Chicago is making 
some big meetings on Armistice day, 
and Strauss had to be there. He 
Will stop in 
back.
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Kapitalistai Bijosi 
Komunistų Balsų 
Didelio Padaugėjimo

Kapitalistų laikraščiai bijo
si, kad komunistų kandidatai 
rinkimuose-balsavimuose lap
kričio (Nov.) 7 d. negautų 
perdaug baisų. Jie mato, kaip 
ffrizio vargai ir bedarbių ap
leidimas iš kapitalistu pusės 
stumia darbininkus.- ir smul- j 
kiuosius biznierius į komurtis- 
tų pusę.

Mes gi, darbininkai, turime 
nustebinti kapitalistines parti
jas, visi registruodamiesi ir

[darbo ‘tiktai .12,000; o didžia-j 
jai bedarbių masei nėra nei 
tos pašalpos, ką gauna baltie
ji bedarbiai kitose miesto da
lyse. Del tokio skurdo ir ap
leidimo, del ypatingo rendų 
branginimo negrams įna
miams, del pigesnio mokėjimo 
jiems už darbus ir del vis ma
žiau negrų samdymo,—Har
leme pusantro sykio daugiau 
miršta žmonių, negu baltųjų 
gyvenamose miesto vietose.

iki 
bet

(Tasa iš 2-ro pusi.)
Nors prakalbos užsitęsė 

po 12 valandai nakties, 
darbininkai ramiai klausėsi.
Baigus kalbėti Mann’ui,' tris 
kartus visa publika nubalsavo, 
pasižadėdama kovoti prieš im
perialistinį karą.

Mitingas visais 
buvo pasekmingas, 
viena karta buvo v v

seni turės progą linksmintis prie ge
ros orkestros. Rengėjos užtikrina, 
kad gerą laiką turėsite. Įžanga tik 
20 centų. Rengėjos.

(242-243)

HAMTRAMCK, MICH.
Laisvės Choras duoda “hard tiriiė” 

šokį subatoj, spalio (Oct) 14, vieta 
3014 Yemans. šio vakaro pelnas 
skiriamas palaikymui mokyklos, kuri 
prasidės spalio 1G. Bus skanūs,val
giai ir gardūs gėrimai. Duris at
sidarys 7:30 vai. vak 
8 vai. vakare, 
įžanga veltui, 
vėluos—įžanga 15c. 
sus atsilankyti, 
gerų

Duris 
šokis prasidės.

Pirmai dešimts porų 
Likusiom, kurie pasi- 

Kviečiame vi- 
Bus linksmybių ir 

dovanu. E>. Leonora.
(242-243)

rinkimas ir bus padaryta peržvalga 
kuopos gyvavimo ir jos darbuotės, 
paskui bus diskusijos vienybės klau
simu, vajaus, ir tt. Po diskusijų, 
5 vai. vakare, bus skani vakarienė. 
Vakarienės 
ant vietos, 
koncertinė 
vakarienės 
eriui”.
darbininkes kuo skaitlingiausia atsi
lankyti. O ypač draugės narės tai 
ne tik kad visos būkim, bet ir paša
lines pakalbinkim -ir atsiveskim. Sek
madienį, spalio 15 d., 2 vai. po piet 
visi-sos būkim Liaudies Name, 995 
N.

bilietas galima bus įsigyt 
Laike vakarienės bus ir 

programa. Pelnas nuo 
skiriamas “Daily Work- 

Kviečiam visus darbininkus,

NEW HAVEN, CONN;
Nedėlioj, October 15 d. įvyks di

delis pokilis, bus gardžių valgių .iri 
minkštų gėrimų, taipgi puiki muzi-1 
ką bus šokiams. Svarbu tai, jog 
šiame pokilyje dalyvaus visi tie de
legatai, kurie buvo prieškariniame 
kongrese, kuris įvyko New Yorke ir

tęsėsi per 3 dienas. Tikim, jog bus 
ir jaunuolis Strauss, kuris tik dabar 
sugrįžo iš jaunuolių prieškarinio 
kongreso, įvykusio Paryžiuje. Po- 
kilis atsibus Lietuvių Svetainėje, 
243 N. Front St., New Haven, Conn. 
Pradžia 2 vai. po pietų.

B. Medelienė.
(240-243)

5th St.
Rengėjos.

r
<♦>

UŽDARYMO PARKO BALIUS

Great Necko Žinios

kilsuodami už Kom. Partijoj ’rengia
kandidatą į majorus drg. R. 
Minorą ir kitus revoliucinių 
darbininkų kandidatus po 
ženklu Kūjo ir Pjautuvo. Tik 
nepamirškime, jog būtinai rei
kia užsiregistruot šią savaitę; 
kitaip, negalėtume paskui bal
suot.

nusigąsta, kad daugiausia neg
rų gyvenamoj miesto ’ dalyj 
Harleme ypatingai šafcnis įlei
džia komunistinę idėja ir aur 
ga sentimentas, balsuoti už | 
negrą komunistų kandidatą į 
miesto 'tarybos nariųšy drg. 
James W. Fordą. Kodėl? 
Todėl, kad (tą supranta ir pats 
“Herald - Tribune”) ten dar
bininkai labiausia prispausti ir 
išnaudojami. Iš 300'000 Har
lemo negrų gyvehtojų turi

Copyright. 1533, 
Th» Am«rlr<a 
SobaccoCo.

irDraugai Great Necko 
apielinkės, kur būsite spalio 
(October) 14 d.? Ar žinote, 
kad vietinis Choras Pirmyn 

sut “surprais parę 
programa ir užkandžiais, kur 
taipgi bus puiki muzika 
kiams.

so-

Dalyvaukite visi- ir visos, 
kaip Great Necko, taip ir apie
linkės darbininkai ir darbi
ninkiško judėjimo pritarėjai, 
kad Brooklynas savo publika 
nesukirstų mus. Tai būtų tik
rai “surprais,” jei svečiai iš 
Brooklyno savo daugumu su
pliektų mūsų apielinkės publi
ką, jskaitlingiau dalyvaudami 
mūšų choro parengime.

Tai nepamirškite 14 d., >at-
i einančio šeštadienio vakaro. 
Visi ir visos, jaunuoliai ir su
augę iš Great Necko ir apie
linkės, dalyvaukite, kas tik gy
vas. Linksmai, čia praleisite 
laiką ir paremsite mūsų chorą, 
atsilankydami.

Komisija.

atžvilgiais 
Nors tik 

pagarsinta
“Laisvėj,” apie šį mitingą, bet
lietuvių dalyvavo keletas de- 
sėtkų. Jei daugiau būtų buvę 
garsinta, tai keletą kartų būtų ' 
buvę daugiau.

Bolševikas.PRANEŠIMAI IS KITUR
HAMTRAMCK, MICH.

ALDLD 188 kp. susirinkimas įvyks [ 
nedėlioję, 15 Oct., 10 vai. ryte, 3014 į 
Yemans St. Visi nariai malonėkite i 
atsilankyti ir nauju narių atsivesti, j

Org. M. F.

DETROIT, MICH.
Aido Choro šokiai. Spalio (Oct.) į 

15 d., 7 vai. vakare, Draugijų sve
tainėj, Aido Choras rengia draugiš
kus šokius. Apart šokių, bus dailės 
programa. Įžanga tik 10 centų. 
Taipgi nedėlioj ryte, 10 vai. būkite 
visi choristai ant pamokų, nes tuo-, 
jaus 
narių 
nauji

po pamokų bus imama choro 
paveikslas. Todėl, visi seni ir 
nariai būkit. Choristas.

(242-243)

ELIZABETH, N. J.
Liet. Darbininkių Susiv. A. 4 kuo- | 

pa rengia pasilinksminimo vakarėlį 
po vardu “Moonlight and Pretzel 
Dance,” įvyks sekmadienį, 15 d. spa-

SCRANTON, PA.
ALDLD 39 kuopos susirinkimas 

įvyks spalių (Oct.) 15 d., 6 valandą 
vakare, pas drg. F., Mankauską, 
Bandykite vįsj dalyvauti, nes yra 
svarbių dalykų aptarimui ir turėsime 
.išrinkti bendro veikimo komitetą 

žieminiam sezonui. (241-243)

WORCESTER, MASS.
I’riešfašistinio komiteto mėnesinis 

susirinkimas įvyks utarnike, 17 spa
lių (Oct.), 8 vai. vakare, Lietuvių 
svetainėje, 29 Endicott St. Draugai 
draugijų , atstovai, malonėkite daly
vauti šiame susirinkime, nes turime 
daug svarbių dalykų aptart. Taipgi 

Darbininkų Centre, Wilkes-Barre, Pa. išgirsite raportą iš prieškarinio kon- 
Bus muzika šokiams, clamsų ir clam 
chowderio ir visokio gėrimo. Ko
mitetas užkviečia visus dalyvauti. 
Tikietas 25 centai. (242-243)

SCRANTON, PA.
Lietuvių Darbininkų Susivienijimo, 

82 kuopęs susirinkimas: įvyks nedė
lioję, 15 dieną spalio (October), 2-rą 
vai. po pietų, kriaūčiaus. shapojė, 

po hum. 1321 i 
Visi nariai 

yra

po pietų, kriaūčiaus . shapoje 
and P. Indriulis, 

North Main,; Bulls Head, 
pribūkite Į susirinkimą, ; neš“ 
svarbių reikalų aptarti.

Sekr. J. Norkus. .
(242-243)

WILKES BARRE, PA.
LDSA 53-čia kuopa rengia puikų 

vakarėli, nedėlioj, spalio 15 dieną,

greso. Organizatorius.
(241-243)

NEWARK, N. J.
LDSA 10 kuopa rengia vakarienę, 

įvyks nedėlioj, Spalio (Oct.) 15 d., 
Svetainėje, 105 Jackson St., Newark, Į 
N. J. Šokiai prasidės 4-tą vai. po : 
pietų; vakarienė bus duodama šeštą | 
vai. vakare. Prieš ir po vakarienei 
bus šokiai griežiant gerai orkestrai.

YONKERS, N. Y.
ALDLD 172 kuopos susirinkimas 

įvyks nedėlioję 15 d. spalių, 2 vai. 
po pietų, darbininkų centre, 27 
Hudson St. Draugai! Visi dalyvau
kite šiame susirinkime, nes turėsime 
daug svarbiij dalykų' aptarti, kaip. Mylintieji šokti, galėsite smagiai pa
tai prisirengimą prie vajaus, kuris 
prasideda su 15 d. spalių. Taipgi 
komisija išduos raportą iš pereito. 
išvažiavimo, kuris įvyko 24 rugsė- Į 
io ir bus išduotas raportas iš J.' 
Valstijų prieškarinio kongreso. Gi; 
kurie dar neužsimokčjote duoklių už ; 
šiuos metus, rūpinkitės užsimokėti.1

sišokti. Gi g.aspadines stengsis pa
gaminti kuo 'Skaniausią vakarienę.

Įžanga tik 50 centų ypatai.
Širdingai kviečiame dalyvauti

visus. (240-242)

WILKES BARRE, PA.
Int. Workers Order rengia balių 

ir koncertą, kuris įvyks subatoje, 14 
! October, Crystal Ball-Room, 325 E. 

Vakarienė ir Diskusijos ' Market St., 7 vai. vakare. Progra- 
Kadangi LDSA 11-tai kuopai šį- j mojė dalyvaus ir Aido Choras. Įžan-

PHILADELPHIA, PA
Vakariene ir Diskusijos

lio (Oct.), 1933, po num. 408 Court met sukanka 17 metų kaip kuopa ga vyrams 20c., moterims 15c.
Pradžia 7:30 v. vak. Draugės gyvuoja. Taigi draugies rengia 17 Pelnas nuo šio parengimo skiria- 

draugai nepamirškite atsilankyti metų organizacijos gyvavimo sukak- njas Komunistų Partijai.,
Draugės gyvuoja. Taigi draugies rengia 17St. Pradžia 7:30 v. vak. 

ir i 
ant šio vakaro, kaip matote iš vardo tuves šį sekmadieni, spalio 15

Wzzzzz LUCKIES RŪKYTOJAMS

VISUOMET,puikiausis tabakas -

Visuomet puikiausis apdirbimas

NlSVOMWE .Luckiespatenkina

<!>

<Į>

(241-243)

SU PROGRAMŲ

Nedėlioję, Spalio (Oct.) 15,1933
ANT OLYMPIA PARKO

Pradžia 4-tą Vai. po Pietų 
Įžanga Visiems po 50c.

Kviečiame visus, kurie tik nori gerą laiką 
apturet.

Phone, EVergreen 8-9130

Rengimo Komisija

Ignition Specialist

WOLF AUTO REPAIRS
TRUCKS AND PLEASURE CARS REPAIRED

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

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

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

Evergreen 7-1643Evergreen 7-8738
f

Lietuviai Meisteriai-Budavoto jai
ALEX & URBAITĖS

GENERAL CONTRACTORS
Carpentry, Painting 

Art Decorating
Pertaisome senus namus ir būda

vo jame naujus. Perbūdavo jame fron- 
tus, sudedame duris ir įdedame sie
tus (screens) j duris, langus ir 
porčius. Dengiame stogus visokiems 
namams
51 Mcscrole Street
Brooklyn, N. Y.

188 South 3rd Street
Brooklyn, N. Y.

Mūsų Specializacija yra Moksliškas 
Ištyrimas Akių Pritaikymui Akinių 

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

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

PATARNAUJA 3 
DAKTARAI:

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

Ofiso valandos: nuo 9 vai.
Penktadienį iki 5

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

iš ryto iki 9 vai. vakare, 
valandai vakare.

JUOZAS KAVALIAUSKAS
laisniuotaš Graborius

jN eatsitiktinai Luckies traukiasi taip lengvai, dega taip 

vienodai. Kadangi kiekvienas Lucky yra pilnai prikimštas 
— pripildytas iki galo saldžiu, prinokusiu, švėlniu turkų 
ir naminiu tabaku. Ąpvalūs, kieti — be liuosų galų. Štai

kodėl Luckies yra taip švelnūs.

“it’s toasted”
DĖL GERKLĖS APSAUGOS — DĖL GERESNIO SKONtČ

Pehnšylvariia ir New 
Jersey Veistijdšė

Užtikrinu, kad mario pa
tarnavimas bus atatinka- 
miaUsias ir už prieinamą 
kainą. Nuliūdimo valan
doje, nrašaūjcrėiptis prie 
manęs sekančiu antrašu:
143D South 2nd Stfėėt, 

. PHtLAhfitPHrA, PA.
Telefonai: Bell—Oregon 5136 

Keystone—Main 1417



t
s

Šeštas Puslapis Penktadienis, Spalio 13,1930 4^

PASILINKSMINIMAS, VAKARIENĖ, IR 
SVARBIOS BALSUOTOJAM ŽINIOS

Apart skanios, sveikos va-| Programoje dainuos J. L. 
karienes ateinančią nedėlią i Kavaliauskaitė, A. Višfiiaus- 
vakare, “Laisvės” svetainėje, 1 kas ir (dar pirmu kartu) Eli- 
galima bus pasisemt naudingų 
žipių apie svarbiausius darbi
ninkų reikalus, išgirst muzika
liai-dainišką programą ir pasi- 
šbkt prie geros A. Balčiunuko 
orkestros.

, Laike vakarienės “pasakys 
trumpą prakalbą vienas žy
mus Komunistų Partijos kandi
datas į miesto valdžią šiuose 
rinkimuose. O per rinkimus j komunistų frakcija, 
juk, kaip stipinai į stebulę, 
sueina visi svarbiausi bedar
bių ir dirbančiųjų reikalai į 
politinį tašką. Visiems bus

zabetho Bangos Choro Mergi
nų Sekstetas.

Svetainės durys atsidaro, 3 
v. po pietų ; vakarienė prasidės 
7:30 vai. vakare. Po vaka
rienės tęsis šokiai iki vėlumai. 
Įžanga už viską tiktai 75 cen
tai.

Šį vakarėlį rengia lietuvių’ 
i-----r.Kiekvie

nas darbininkas turėtų atsilan
kyti ir 4uom paremti liet, ko
munistų frakciją, kuri organi
zuoja ir vadovauja kovas už 

naudinga išgirsti, ką pasakys: darbo žmonių reikalus.
tas kandidatas. Rengėjai.

“Labdariai” Nuskriaudė 
Lakūnus - Darbininkus

ROOSEVELT FIELD, L. L 
—Pereitą šeštadienį ir sekma
dienį buvo surengtas labdary
bės “raketas” su orlaivininkų 
pagelba. Susirinko tarp 35 iki 
50 tūkstančių apsimokėjusios 
publikos. Bet tą jomarką su
rengusi National Air Pageant 
Kompanija atsisako apmokėti 
lakūnams, šokusiems su para
šiutais iš orlaivių ir kitiems. 
Pasiduoda po bankrutu. La- 
kūnai-darbininkai gi kaltina, 
kad rengėjai padarė suktybes 
su pinigais, surinktais iš publi
kos del “labdarybės.”

Trūksta Pinigų Užbaigt 
Naują Queens Ligoninę

QUEENS. — Jau 10 mėne
sių, kai pastatytas šio pavieto 
Generalis Ligonbutis, 164 St. 
ir Grand Central Parkway. 
Kaštavo $5,000,000. bet dar 

užbaigia- 
kad ligon- 
atsidaryti. 
Komitetas

trūksta 8800,000 
miems įtaisymams, 
būtis galėtų 
Queens Piliečių 
kreipiasi šen ir ten' prašyda
mas paskolos, bet vis dar jos 
negauna.

Verčia Stoti j Hitlerines Unijas
ir hitlerinių vokiečių Sargybos 
Komitetas, kurio svarbiausias 
tikslas—kovoti prieš komunis
tus.

NEW YORK. — Valdyba 
Vokiečių Komercinės Unijos 
(kur priklauso vokiškos kil
mės tarnautojai raštinių ' ir 
krautuvių) 'išsiuntinėjo įsaky
mą visibms savo nariams persi
kelti į Labor Front (Darbo 
Fronto) uniją, šita nauja uni
ja yra suorganizuota pagal 
tiesioginę Hitlerio komandą ir 
sujungta, su Vokietijos fašis
tinėmis- ; unijomis. “Daily, 
Workeriui” (spalio 12 die
na) pavyko sučiupti vienas 
toks laiškas,- iš kurio matyt, jog 
kas tuojaus nepersikėls į hitle-i 
rinęiuniją, tam būš atimta Vo-t 
kietijos pilietystė ir jis bus pa-i 

.‘varytas iš tąrnybos Įiitlęrininkų 
kontroliuojamose raštinėse bęi 
kitose įstaigose.

Sykiu su tuom aikštėn iškilo i išmuštas agentūros' langas.

Taip yra mobilizuojamos vo- 
kiečių-gerkliapjovių govėdos pa
čioje Amerikoje, kurios valdžia 
kol kas nepadarė jokio prieš 
juos žingsnio.

Pereitą trečiadienį jūrininkai 
su laivakroviais surengė smar
kią demonstraciją prieš vokie
čių laivakorčių agentūros North 
Gerriian Lloyd namą, 67 Broad
way. Demonstravo su raudono
mis vėliavomis, šaukdami: “ša
lin Hitlerį! Paliudsuot Vokieti
jos darbiriinkų vadusTorglerį, 
Din\it^o^fą", Popoffą' ir’Tanef- 
fą.” Bedėmonstritojąnt buvo

Tom Manno Atsisveiki 
nimo Prakalbos

NEW YORK. — Kiekvienam 
verta išgirsti atsisveikinimo 
prakalbą Tom Manno, seno An
glijos darbininkų kovų vado, ku
ris kalbės ateinantį sekmadienį 
vakare, St. Nicholas Arenoj, 
66th St. ir Columbus Ave.

Tom Mann, kaip jau rašyta, 
buvo Amerikon įleistas tiktai 
nenkiolikai dienų—toks pavojin
gas, mat, jis atrodo šios šalies 
išnaudotojams. Bet ir tą leidi
mą jie tiksliai taip pavėlavo, 
kad T. Mann negalėtų paspėt į 
amerikinį kongresą prieš karą.

Sekmadienį vakare, apart T. 
Manno, dar kalbės du jaunuo
liai delegatai, sugrįžę iš prieška
rinio kongreso, įvykusio Pary
žiuj, taip pat “D. Workerio” 
redaktorius Hathaway, profeso
rius Donald Henderson ir kt.

UŽ APIPLĖŠIMĄ IR PAŠO- 
VIMĄ VIRŠ 7 METAI 

KALĖJIMO
BROOKLYN. — Už išplėši

mą $50 ir drabužių krautuvė
lės ir už peršovimą savininko 
liko nuteistas septyniems ir 
pusei iki 15 meti) kalėjimai! 
John Palacino.

5-ta Operacija Nepap
rasti Gabiam Vaikui

BROOKLYN. — Cumber
land St. ligoninėje bus daro
ma penkta operAcija Billy 
Harmoniii, 14 metų vaikui. 
Kuomet jis buvo dviejų metų 
amžiaus, vaikas prarado balsą 
nuo difterijos ligos. Nuo ta
da jis pašnabždomis tegalėjo 
kalbėti. ' 
buvo jam 
puojamąją 
gauti oro. 
operacijos, 
balsą, vis su menkomis pasek
mėmis. Bet vaikas gerai au
go ir baigė pradinę mokyklą 
su aukso medaliu, kaip pirma 
dovana už mokslingumą.

Dabar gydytojai tikisi', kad 
po naujos operacijos berniu
kas galės kvėpuoti be dūdos 
pagelbos; o balso pagerinimui 
ketina Įdėti tam tikr^ garsinę 
dėžutę. " ' ' ■ ' .

Maspelh, N. Y.
LDSA 91 kuopos mėnesinis 

susirinkimas Įvyks pirmadieni, 
16 d. spalių (Oct.) pas drau
gę Laukaitienę, 64-45 Perry 
Ave., 8 valandą vakare.

Visos narės, būtinai
vaukite susirinkime, nes turi
me daug svarbių dalykų ap
kalbėjimui. Taipgi bus disku- 
suojama apie susivienijimą su 
ALDLD.

daly-

ti likusius tikietus ir pinigus 
už parduotus tikietus ateinan
tį penktadienį, 13 d. spalio, 
choro pamokose, “Laisvės” 
svetainėje. P. P.

(Daugiau Vietos žinių 5 pusi.) J

REIKALAVIMAI
REIKALINGA moteriške pagelbėti 

prie sergančios moteriškės ir pri
žiūrėti 7 mėnesių mergaitę. Mokes-! 
tis $25.00 į mėnesj. J. Mačius 692 
Glenmore Ave., Brooklyn, N. Y., 
pirmas flioras.

(241-243)

PAJIEŠKO.JIMAI
PAJIEŠKAU Juozo Kilinsko. Jam 
yra pas mane labai svarbus laiškas 
iš Lietuvos, Petras Babarskas, 
1356 Willoughby Ave.,' Brooklyn, N. 
York.

■ 1 . i , J ■ (24,1-242)
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Per pirmą operaciją 
i įdėta dūda į kvė- 

gerklę, kad galėtų 
Po to sekė kitos 

kad sugrąžint jam

Prarijo 48 Šaukštus
LONG ISLAND. — Moteris, 

kurios vardo daktarai dar ne
paskelbė, buvo prarijus 48 
arbatinius šaukštukus, du 
šriubu su muferkomis, adatą, 
paišelį ir gabalą stiklo. Per
eitą trečiadienį jai buvo pa
daryta sėkminga skilvio ope
racija Central Islip miestelyj, 
valstijiniame pamišėlių ligon- 
butyje, kur jinai kiek laiko at
gal buvo patalpinta.VAKARIENE IR ŠOKIAIA

rt

Nedelioje, 15 d. Spalio-October, 1933, 
LAISVES” SVETAINĖJ, kampas Lorimer ir Ten EyekSt.;

Visas Pelnas Skiriamas Darbininkiškiems Reikalams

Durys atdaros nuo 3 
vai. po pietų 

Vakarienė 7:30 vai. 
vakare

Šokiai prie geros 
muzikos prieš ir po 
vakarienei.

Vakarienės ir šokių 
tikietas kartu 75 cen
tai. ’ ' ! 1 , . ?

Prašome i š a n ksto 
įsigyti įžangos tikie
tus, kad žinotume, 
ant kiek žmonių’ da
ryti vakarienę.

A. VIŠNIAUSKAS

• • v / ■ V1 ‘ ' I . ’ 'Siame , parengime 
bus ir koncertinė pro
grama. Dainuos Mer
ginų Sekstetas iš Eli
zabeth, N. J. Bus so- 
fistai (A. Višniauskas 
ir L. Kavaliauskaitė. 
Bus ir daugiau daini
ninkų. Laike vakarie
nės kalbės Komunistų 
Partijos veikėjai. ,

Kviečiame visas ir 
visus įsigyti tikietus 
iškalno. Galite gauti 
“Laisvės” raštinėje

Rengėjai
r r

Org.
(242-244)

Nuo Muskulų Skaudėjimo
Skaudami, pailsę ir persidirbę mus

kulai grąžinami į normali gyvumą ir 
ištvermę ištrinant juos ANCHOR Pain- 
Expelleriu.

Kuomet jūsų muskulai yra skauda
mi, kuomet’ jūsų visas kūnas pilnas 

, skaudžių trūkčiojimų ir gėlimų nuo 
perdidelio fizinio išsitempimot gerai iš- 
sitrynkite su Pain-Expelleriu ir atsigul
kite. Galimas daiktas, kad vienu tokiu 
išsitrynimu pasieksit palengvinimo ken
tėjimų. Visose vaistinėse kaina 35c. ir 
70c.—skirtingo didumo bonkutės. 
Tiktai tikrasis turi Inkaro vaisbaženklį.

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerkonišku Stilium

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pabandykite! 

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisves” Name

Brooklyn, N. Y.

MEDIKAL18 ĘATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTJ 
DR. FILURIN

.(Buvusio asistantų Hamburgo universiteto 
klinike).

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

tarpe Broadway ir 6th Avenue

XpiV Pasitarimai ir $*)OO 
-HA I egzaminavimas

JONAS STOKES
FOTOGRAFAS 

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

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

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

STOKES

I^Telephone Stagg 2-4409 ”

A. RADZEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
B Vedu šermenis ir palaidoju tin

kamai ir už prieinamą kainą 
Parsamdau automobilius vestu

vėm, parėm, krikštynom ir kito
kiem reikalam.
402 Metropolitan Avenue 

(Arti Marcy Avenue) 
BROOKLYN, N. Y.

JONAS
512 Marion St., kampas Broadway 

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

Kas Bus Lapkričio 18?
BROOKLYN.—Kriaučių Ly

ga rengia linksmą vakarėlį, ku
rio pelnas skiriamas darbinin
kiškos apšvietos reikalams, — 
subatoj, lapkričio 18 d., “Lais
vės” svetainėje, kampas Lorim
er ir Ten Eyck Sts.

Tame vakarėlyj šoks žymūs 
rusų' šokikai' naujausios mados 
šokius ir ant armonikos pagrieš 
linksmų dainelių melodijų. Pro
gramoje taipgi bus Aido Vyrų 
Oktetas ir Merginų Sekstetas, 
kurie padainuos šaunių darbi
ninkiški;! dainų. Apart to, bus1 
graži mužiką šokiams.

Suprantama, bus gerų gėri
mų ir užkandžių' iki valiai. Už
kandžius gamins patyrusios ta
me darbe gaspadinės. Kaip ma
tote, Kriaučių Lyga duos labai 
gerą vakarėlį; atsilankę, nesi
gailėsite. Įžanga visai žema— 
tik 30 centų. Kriaučių Lygos 
Komitetas kviečia visus daly
vauti;

PA1N-EXPELLER Telephone, Evergreen 6-5310

J. GARŠVA

J. Rimkus.

Išvogė Sinagogos Sidabrų
BROOKLYN. — Naktį iš- 

vogta iš Shaare Torah žydų 
i bažnyčios rabino raštinės si- 
i dabriniai įtaisai, naudojami 
laike pamaldų. Bažnyčia ran- 
dasi po num. 2252 Bedford 

' Avė., tik pusė bloko nuo /po
licijos stoties.

. Aido Choro Koncerto
Tikietų Platintojams

Draugai, kurie turėjote 
kietų platinimui dėlei; pereito 
koncęrtb, malonėkite sūgrąžin-

ti

PARDAVIMAI
IŠPARDAVIMAS DIDELIŲ

1 IR MAžŲ FARMŲ
1 ’Pai-siduoda 130 akrų farma, 80 

akrų dirbamos žemės, 20 akrų miško, 
20 akrą gaųiklos, kujr yra ir, upelis, 
3 šajtinįai, 4J mailės nuo geležinke
lio stoties, į mailes nuo mokyklos, 
namas ant pirmų lubų 6 kamb. ant 
2-rų lubų 3 kambariai ir pastogė, 
2 barbės, 2 vištininkai, 1 kiaulinin
kas, visa ūkio mašinerija ir įrankiai, 
5 karvės, 4 tėliukai, 1 bulius, 3 kiau
lės, 100 vištų, 150 bušelių avižų, 
grikių ir kornų, 5 akrai bulviij že
mės. Kaina $3,500, Cash $2,000. 
Kuo greičiau pirkikas pribus, tuo 

I daugiau grudų ras. Cornell Univer
sitetas, Ithaca tik 10 mailių, kur ge
ras marketas. Kreipkitės. Mrs. 
Rose Koral, 1004 Myrtle Ave., 
Brooklyn, N. Y.

(240-242)

PARSIDUODA restaurantas lietu
viais ir kitataučiais apgyventoje 

vietoje, Republic 1 Restaurant, 475 
Grand St., Brooklyn, N. Y. Jau apie 
12 metų kaip čia įsteigas tas biz- 
pįš> galimk daryti puikus pragyve- 
nimas. (240-245)

TEMYKITE! Graborius (Undertaker)

Sergančių Vyrų ir Moterų 
Chroniškos

Naujai, sulig vėliausios 
mados įrengto Lithuanikos 
vardu “BAR AND GRILL”, 
527 Bushwick Ave., kampas 
Noll St., Brooklyn, N. Y.

" Užlaikoma:’ Geras alus, 
vyhas, geriausios busies ci
garai, duodama* veltui už
kandžiai iprie to ir manda
gus patarnayinlas.

Reguliaria atidarymas į- 
vyksta Spalio (October) 12 
d. (Columbus Day). Bus 
veltui skanūs valgiai ir kito
kį skanumai./

Visų prašome minėtą die
ną atsilankyti į nurodytą 
vietą ir linksmai prie geros 
muzikos, su draugais ir'pa
žįstamais praleisti smagiai 
laiką.

Užprašo Jonas Jackūnas 
ir Pavilas Gaidimauskas.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau ūmias ir chroniškas vyrų ir 

moterų litras kraujo ir odos 
Padarau ištyrimus kraujo ir Šlapumo

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

New York, N. T.
Valandos Priėmimo t

Ryte nuo 10 iki ii. Po pietų nuo 4 
iki M valandai vakare

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

Ligos Gydomos
Šiandien ateiki

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

Odos Nušašžji- 
mai, Nervų Ligos, 
Abel nas Silpnu
mas, Skilvio žar
nų ir Mėšlažar- 
nės Ligos, Nervų

įdegimas bei Reumatiški Nesveiku
mai.

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

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

Prieinama Kaina
Sąlygos pagal jūsų išgalę 

Ištyrimas ir 
KALBAM

Patarimas Veltui
LIETUVIŠKAI

DR. ZINS
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.

NOTARY 
PUBLIC

TEL. STAGG 
2-5043

Telefonas: Stagg 2-9105

DR. A. PETRIKĄ
(PETRICK)

DANTŲ GYDYTOJAS 
221 South 4th Street 

Brooklyn, N. Y.
X-Spinduliu Diagnoza

, Gazo Anestetiką
< Valapdos: nuo 9 ryto

( .ikf 8 vai. >vakare • 
Penktadieniais ir šventadieniais 

? tik susitarus

DR. B. SHIFERSON
DANTŲ GYDYTOJAS

Valandos nuo 9 ryto iki ! 
vakare

403 EAST 14th STREET

9

INCMATHEW P. SALLAS 
(B lELfi U SK AS) 
G R A B O R i U S 

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

MUSU ĮSTAIGA ATLIEKA SEKANČIUS DARBUS: 
MIRUSIUS' PAPVEŽAM IŠ VISU ŠALIU, IR IŠ ČIA 
PASIUNČ1AM V KUR KAM REIKIA. TURIM PR1VATIŠKĄ 
PIRMĄJA! PAGALBAI AMB’JLANSIN’l AUTOMOBILIU, 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI ( LIGONINĘ IR 
PARVEŽTI. TURIM Mt>TERI% MIRUSIOMS MOTERIMS 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM' GRAŽIA, VIETĄ SAVO

’ MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI. ' f
i VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS t MUS, O MES 

KUOGERlAUSIAI PATARNAUS1M.
,MŪSU RAŠTINE ATDARA DIENĄ, IR NAKTL MŪSU 

TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.

Kampas 1st Avenue
New York City

STEPHEN BREDES, JR
i 'f ■ * .

Lietuvis Advokatas

197 HAVEMEYER STREET

BROOKLYN, N. Y.

Telephone Stagg 2-7057

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

, Williamsburghe:
2b2 Berry St., Brooklyn, N. Y

arti Grand Street
Telefonas Evergreen 6-3959

JM i kas dien. nerodoma ir aubatoms 
iki 7:10 ▼*!. vakarais.

Ofiso valandos nuo 1 
nuo 5

NEDALIOMIS
Nuo 10 ,iki 12 vai. II ryto

FLATBUSH OFISAS 
2229 Avenue J 

Kampas K. ttrd 8t.




