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Vilnies” pranešin*#’’ma
tosi, kad Chicagos darbininkai 
labai skaitlingai lanko drg. Mil- 
lerio prakalbas. Tas parodo 
lietuvių visuomenės susidomėji
mą Sovietu] Sąjungos ir Lietu
vos gyvenimu. Ištikrųjų, drg. 
Mille/is parsivežė glėbi svarbių 
įspūdžių. Iš darbininku] tėvy
nės jisai parsivežė įspūdžius 
milžiniškos kūrybos, o is Lietu
vos ^spūdžius priespaudos, ken- 
tėj/mų ir beviltinguimo. Skir
tumas labai didelis.- .

Iš savo pusės mes raginame 
draugus ir drauges dar tų kolo- 

^inijų, kuriose drg. Milleris, 
“Vilnies” gaspadorius, kalbės, 
darbuotis iš visų jėgų, idant į 
jo prakalbas sutraukus kuodau- 
giausia lietuvių darbininkų. Lai 
tie darbininkai išgirsta teisybę 
apie dvi šalis, du pasauliu!

6 -----

Baptistą Konvencijoj 
Audra del Sovietą

ATLANTIC CITY, N. J. 
—Spalių 25 d. kilo smarki 
audra baptistų bažnyčios 
kunigų konvencijoj. Keli iš 
jų pradėjo reikalauti rezo
liucijos prieš pripažinimą 
Sovietų Sąjungos, nes So
vietų valdžia “išnaikinus 
dievą”. Po karštų ginčų re
zoliucijos sutvarkymas pa
liktas pildomajam komietui.

“DAILY WORKER” PASKELBĖ VARDUS 
VADU GAUJOS, KURI NULINČIAVO 

NEGRĄ DARBININKĄ ARMWOODA

Sovietai Iškėlė Laivą, Kuris 
Buvo Nuskendęs 1916 ip.

At.

i \

Amerikos imperialistai nusi
lenkė prieš Sovietų Sąjungą. 
Tai laimėjimas ne tik Sovietų 
Sąjungos, bet viso pasaulio dar
bininkų klasės. Visi troškimai 
sulaukt mirties darbininku] tė
vynei išdžiūvo. Kapitalizmo 
tvirtovė oficialiai pripažins ir 
skaitysis su proletarine dikta
tūra !

Bedarbius Medžios ir Varys 
j Kempes, Arba Grūs 
j Kalėjimus

Bet reikia saugotis klaidingo 
4 supratimo apie tą istorinį įvy-

■ kį. Reikia saugotis tos minties,
jog dabar Sovietų Sąjungai ne- 
begrūmos imperializmo užpuoli
mo pavojus. Nereikia manyti, 
kad Amerikos buržujai pamylės 
darbininkų tėvynę ir nebeda
rys suokalbio prieš jos gyvybę. 
Priešingai, pamatysite diploma
tinius ryšius imperialistai nau
dos rausimui Sovietų valdžios 
pamatų.

pažvelgti į Angliją, 
Japoniją bei Fran- 
imperialistinės vals-

Užtenka 
Vokietiją, 
ciją. Tos 
tybės senai yra pripažinusios 
Sovietų Sąjungą. O žiūrėkite, 
kaip atkakliai ir nachališkai jos 
rengia užpuolimą ant Sovietų 
Sąjungos. Tą patį darys ir Ro- 
osevelto valdžia. Todėl 
reikia budėti. Mums 
nuolatos kelti klausimas 
tų Sąjungos gynimo. •

WASHINGTON, D. C.— 
Nepaprasto Šelpimo admi
nistratorius ponas Hopkins 
pripažino, kad valdžia pra
dės medžioti bedarbius, ku
rie nestovi ant vietos, bet 
bando darbo jieškoti kituo
se miestuose. Daugiausia 
paklius jaunuoliai, kurių 
virš milionas baladojasi po 
miestus ir kaimus. Jie bū
sią grūdami į verstino dar
bo kempes, arba turės eiti 
į kalėjimą prie sunkiųjų 
darbų.

Hopkins sako, kad bus de
portuojami visi bedarbiai iš 
tų vietų, kur jie nėra išgy
venę metus laiko.

Iš Baltimorės pranešama, rison, kuris gyvena už dvie- 
kad gubernatoriaus Ritchie' jų mylių nuo Princess An- 
paskirta komisija nesuran-'ne miestelio; Carl Hender- 
da kaltininkų už nulinčiavi-! son, kurio adresas yra R.F. 
mą negro Armwoodo. Aš- !D., No. 2, Box 64; ir mičste- 
tuoniolika liudininkų buvo lio Princess Anne Anjerikos 
pašaukta ir visi sako, kad Legiono k o m a n d i e r ius. 
nė vieno iš tos gaujos jie 
nepažinę. Bet tie Liudinin
kai berods bus patys linči- 
ninkai.

Bet Komunistų Partijos 
organai “Daily Worker” 
gavo prisiektą afidavitą 
nuo Frank Spencer, kuris 
savo akimis matė gaują ir 
jos vadus. Jisai yra pasi
rengęs važiuoti pas gub. 
Ritchie ir jam į akis pasa
kyti, kas per vieni buvo 
gaujos vadai. Spencer pa
rodo, kad vyriausiais lin- 
čiuotojų vadais buvo valsti
jos prokuroras John R. 
Robbins; tūlas James Mor-

Spencer taip pat pažino vie
ną baltveidį jaunuolį, tūlą 
Craig Clarkson, kuris Arm- 
woodui nupjovė ausį. Jis 
taip pat pamini keletą kitų 
chuliganų ir žmogžudžių.

Spencer sako: “Aš savo 
ausimis girdėjau, kaip val
stijos . prokuroras John R. 
Robbins kalbėjo į linčinin- 
kų gaują: ‘Klausykite, boi- 
sai, jeigu bus koks nesusi
pratimas, aš nenoriu, kad 
jis čionai būtų. Lai jūsų 
sąžinė esti jūsų vadas. Jūs 
nerasite jokio pasipriešini
mo šią naktį, kuomet eisite 
jį paimti.”

MASKVA, i— Atvejų at
vejais caristinė valdžia 
bandė išimti milžiniška led
laužį “Sadko”, kuris nu
skendo į jūres 1916 metais, 
bet pastangos buvo veltui. 
Bet štai'dabar Sovietu val
džia spalių 15 d. sėkmingai 
tą ledlaužį iškėlė į viršų ir 
privežė prie kranto. Tai 
pirmu sykiu žmonijos isto
rijoj tapo iškeltas nusken
dęs toks didelis laivas ir iš 
tokios gilumos.

Alexiej Tolstojus rašo 
“Izviestijose”, jog šis atsie- 
kimas yra nepaprastos 
svarbos, lygus Sovietų mok
slo laimėjimui su išsikėlimu 
į orą ant apie dvylikos my
lių.

ĮVAIRIOS ŽINIOS' I

mums 
reikia 
Sovie-

Gub. Ritchie Ištroškęs 
Negro Lee Mirties

KAIP PIRKIMAS AUKSO ATPIGINA 
DOLERIO VERTĘ IR UŽDUODA NAUJĄ 

SMŪGĮ AMERIKOS DARBININKAMS
WASHINGTON. — Roo- juo popierinis doleris piges- 

sevelto valdžia nustatė auk- nis, juo mažiau jis turi auk
so uncijos kainą ant $31.36, sinės vertės, tuo mažiau už 
tai yra, popieriniais pini-’jį bus galima produktų nu
gaiš. Tas reiškia, kad auk- sipirkti.
so kaina dabar bus $2 augš-1 Tai smūgis darbininkams, 
tesnė ant uncijos, negu iki į Kiekvienas dolerio atskie- 
šiol buvo ir $10 augštesnė, ; dimas (infliacija) kerta tie- 
negu buvo prieš Roosevelto : šiai darbininkams, kurių al- 
prezidentystę. Tas reiškia,'gos nepakeliamos. Taip pat 
kad popierinis doleris atpi-; smūgis bedarbiams, ku- 
ginamas ir ant tiek pakelia-1 riems valdžia duodavo pini- 
mos produktų kainos. Nes:ginę pašalpą.
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Naikins Melžiamas Karves, kad Sumažinus 
Pieno Produkciją, Kuomet Vaikai Badauja

Chicago, Ill. — Pastos in
spektorius Johnson rapor
tuoja, kad valdžiai pavykę 
atgauti įvairių bonų už 
$500,000, kurie buvo paimti 
laike trijų, appilėšimų Chi- 
cagos pastos.

- Hitlerio: val-

Prūseika savo “Gadynėje” 
(spalių 26 d.) prigimtu būdu 
spjaudosi ir kolioijasi. Jis 
drabsto purvais į visus. Nie
kina d. žalpį, kad jis tapo pra
šalintas iš Baltarusijos lietuvių 
kultūrinio darbo inspektoriaus 

' vietos. , Su dumblu sumaišo 
Sovietų Baltarusijos Komunistų 
Partiją ir Sovietų -.valdžią, kam 
žalpį prašalino. Matote, nege
ras žalpis, bet negera valdžia 
ir partija, kam negerą žalpį 
prašalino! Tokia logika pas re
negatą.

atšaukti savo

Prūseika šau-

Tenka ir Sovietų Sąjungos 
Komunistų Partijai,, kuri nu
baudė tūlą Valaitį, pareikalau
dama nuo jo 
šmeižtus prieš Lietuvos Komu
nistų Partiją.
kia: “Ukazais, grūmojimais no
rima sulipdyti idėjinį vienin
gumą. A-ha, tai šitaip atrodo 
jų savikritika praktikoje.”

Prūseika, matote, jau prakei
kė ir pasmerkė ir tą partiją, 
kuri laimėjo didžiausią pasau
lio istorijoj revoliuciją, įsteigė 
proletarinę diktatūrą ir per še- 
šioliką metų atliko milžiniškus 
darbus buda^jime socializmo! 
Jau ir ten jis mato tik “uka- 
zus, grūmojimus” ir tt.

BALTIMORE, Md. — 
Tarptautinio Darbi ninku 
Apsigynimo advokatas Le
vinson kreipėsi pas gub. 
Ritchje ir reikalavo, kad jis 
atidėtų .negro Lee nužudy
mą ant dviejų savaičių. Bet 
ponas Ritchie atmetė rei
kalavimą, pareikšdamas, 
būk Lee byla ir taip buvusi 
perdaug užvilkta. “Jeigu”, 
girdi, “teismas ir padarė 
klaidą, aš nesikišiu.”

Reiškia, darbininkas Lee 
bus nužudytas elektros kė
dėje spalių 27 d.

, - i

NIEKŠAS RENEGATAS FAŠISTU TEIS
ME LIUDIJO PRIEŠ KOMUNISTU VADUS
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BERLYN
džia pasišaukė talkon tūlą 
niekšą renegatą Karwahne, 
išmestą iš Komunistų Parti
jos sutvėrinfą. Tasai sutvė
rimas dabar atvirai tarnau
ja fašistams ir padeda Hit
leriui kapoti galvas mūsų 
draugams. Jis liudijo, būk 
jis matęs draugą Torglerį 
kalbantis su Lubbe. ■ Bet 
klausinėjant susimaišė ir 
tapo diskredituotas. Jis 
taip gyvatiškai kando ir nie
kino d. Torglerį, jog net fa
šistas teisėjas Buenger tu
rėjo sulaikyti. Pasirodo, 
kad jis kartu su fašistais 
dalyvavo užpuolime Hano
veryje ant Komunistų Par
tijos buveinės.

Toks tai renegato ■' kelias. 
O paimkime lietuviškus re
negatus Prūseiką ir Butkų,

ar jie ne; judošiškai ėda ir 
provokuoja Amerikos Ko
munistų Partiją ir jos įstai
gas? Argi ne jų sukurstyti, 
žmonės McKees Rocks, Pa., 
nuėjo į teismą pasigrobti 
APLA 2 kuopos turtą? Ar 
jie nešaukė policiją išmeti
mui mūsų draugų iš susirin
kimų Clevelande, Wilkes- 
Barre ir kitur? O čia dar
nėra pilno fašizmo. Jeigu1 kodekso, 
čia bųtų Hitlerio valdžia, 
Prūeikos ir Butkai eitų ir 
su ja išvien prieš komunis
tus, kaip kad jie dabar ei-

Ottawa, Kanada, -r- Tar
pe Kanados indi jonų nepap
rastai išsiplėtojo akių liga 
“trachoma”. Viso jau ser
ga apie astuoni tūkstančiai 
žmonių.

Washington. — Roosevel- 
to valdžia paskyrė $10,000,- 
000 supirkimui trokų ir au
tomobilių del armijos. For
das negausiąs užsakymų, 
nes jisai nepasirašė N RA

Roma. — Spalių 30 d. Ro
moje bus duodama šliūbas 
vienu sykiu del dviejų tūks-

na ’su buržuazinėmis reak- porų Tai bus dalis
cinemis spėkomis prieš'mus.

ALBANY, N. Y.—New 
Yorko valstijos valdžios ag
rikultūros departmentas pa
skyrė $5,000,000 del su
pirkimo nuo farmerių ir su
naikinimo melžiamų karvių, 
idant sumažinus pieno pro
dukciją ir pakėlus pieno 
kainą didmiesčiuose. Už 
tuos pinigus tik šioj vienoj 
valstijoj bus sunaikinta net

147,000 karvių. Už kiekvie
ną karvę būsią mokama po 
apie $33!

Ar bereikia didesnės be
protystės! Tuo tarpu pati 
valdžia pripažįsta, kad tik 
New Yorko mieste desėtkai 
tūkstančių darbininkų vai
kų kenčia alkį, neturi pieno, 
eina į mokyklą nepavalgę! I

KOMUNISTŲ PARTIJOS KANDIDATAS DRG. MI
NOR LAIMĖJO KOVA UŽ DŽIURES TEISMĄ

BROOKLYN.

ROOSEVELTAS ESĄS LABAI SUSIRŪPINĘS DEL 
VILKINIMO LITVINOVO PRIBUVIMO AMERIKON

/ I > L .

WASHINGTON.
dangi dar nėra aiškaus pra
nešimo, kada Sovietų Sąjun
gos atstovas drg. Litvinovas, 
pribus Washingtonan tartis 
dąįei pripažįninjo, tai pre/ 
zideųtas Rooseveltas esąs

voja už didesnį duonos kąs
nį. Jis pareiškė, kad jis, 
kaipo komunistas, visuomet 
pasirengęs padėt darbinin
kams laužyti indžionkšinus, 
Pagaliaus pasakė, kad jis 
tapo suareštuotas ir teisia
mas vyriausiai su tuo tiks
lu, kad sulaikyti jį nuo rin
kimų kampanijos. Jis pa
reikalavo, kad būtų teisia
mas džiūrės, o ne vieno 
Tammany Hall teisėjo. ;Ir 
ponas Martin turėjo pripa
žinti Minorui tą teisę. Tai 
labai svarbus laimėjimas. 
Būsimam teisme drg. Minor 
galės iškelti aikštėn ir pa
rodyti darbininkams val
džios ir teismų pastangas 
sulaužyti streikus indžionk- 
šinų pagelba. į

,• Spalių 
25 d. turėjo įvykti teismas 
prieš draugus Robert Min
or, Komunistų Partijos 
kandidatą į New Yorko 
miesto majorus, ir darbi
ninką Jack Rosenberg. Jie 
buvo suareštuoti laike pikie- 
tavimo čeverykų dirbtuves, 
kurios savininkai turi iš
ėmę indžionkšiną. Į teis
mą susirinko apie šeši šim
tai darbininkų. Teisėjas 
Martin bandė iš sykio ne
leisti darbininkų į teismo 
kambarį, bet kuomet d. Mi
nor griežtai užprotestavo, 
turėjo atidaryti duris.

Drg. Minor kalbėjo apie 
pusę valandos ir nurodė 
valdžios paleistą terorą 
prieš darbininkus, kurie ko-

ęeremonijų del paminėjimo 
dvylikos mėtų nuo įsisteigi- 
mo kruvinojo fašizmo Ita-Paterseno Dažų Darbi

ninkai Sugrįžo į Darbą
Iš Patersono “Daily Wor- 

keriui” pranešama, kad visi 
dažų pramonės darbininkai 
sugrįžo i į. darbą. Vardan 
darbininkų klasės vienybes, 
ii4' Nacionalė Audėjų Unija 
pasiuntė savo narius.į >dar- 
bą. ’ Kuomet federacinė uni
ja'suleido į darbą savo na
rius; vedimas toliau> .'strei
ko < reikštų kovą tarpe pa
čių darbininkų. <

Nacionalė Unija šaukia 
savo narius ir visus dažų 
darbininkus drūtinti savo 
spėkas dirbtuvėse ir saugo
ti tuos laimėjimus, kurie 
buvo atsiekti per sunkią ko
vą ir ačiū Nacionalės Uni
jos bendro fronto vedamai 
politikai laike šio streiko.

Čio-

Berlyn. •— Anglijos am
basadorius oficialiai užpro
testavo prieš' suareštavimą 
“The London. Daily Tele- 
grąph” korespondento Pen- 
ter. Reikalauja/ kad Hitle^ 
rid valdžia atsipraąytų j r*. ,

Lima, Peru. — Čionai val
džios^ kalėjifne sukilo kali
niai 1 ir siidaūžė valgyklą. 
Pašaukta kariuomenė suki
lėlius numalšino. ■ Keturi 
kaliniai pavojingai' sužeisti.'

Arman Wama šios visos apielin- vrg. Jirauss ir^urnidn kės iietuvių jaunuolių kon-

Prakalby Maršrutas '
■

7*------ — i- •. , ’
Ka-įlabąi susirūpinęs, norįs kuo.-, 

greičiausia sužinoti. , Mąt, 
Amerikos imperialistai vil
kino pripažinimą per šešio- 
liką metų, bet dabar, kuo
met krizis paęmė už gerk
lės," jau, rūpinasi, kad So
vietų atstovas kuogreičiau- 
sia neatvažiuoja.

Valstybės sekretorius 
Hull esąs pasirengęs važiuo
ti į Pietų Ameriką, bet Rp- 
oseveltasz norįs jį turėti su 
mvim, kuomet pribus drg. 
Litvinovas,, todėl gal Hull 
kelionę atidės. t

Spėjama, kad Litvinovas 
pribus į Washingtoną apie 
lapkričio 6 d.. >; 1

ferencija.

Fašistas Nužudė Sovietą 
Konsulato Sekretorių ,

Spalių 21 d. Lvove tūlas 
ukrainas. fašistas nušovė 
Sovietų Sąjungos konsulato 
sekretorių. Sovietų valdžia 
tuojaus užprotestavo prieš 
šitą žmogžudystę ir pasmer
kė Lenkijos valdžią, kuri 
leidžia rusams-ukrainams 
baltagvardiečiams organi
zuotis ir vesti terorą. Len
kijos valdžia buvo priversta 
suareštuoti ne tik žmogžu
dį, bet taip pat apie 50 kitų 
baltagvardiečių, kurie daly
vavo suokalbyje.

WILKES-BARRE, Pa. — 
Šioje apielinkėje lankysis su 
prakalbomis j a u n u o 1 i ai 
Strauss ir Orman. Bus šau
kiami masiniai susirinki
mai. Susirinkimai įvyks 
sekamai: ,

Spalių 30 d., Wilkes- 
Barre.

Spalių 31 d., Scrantonę.
Lapkričio 1 d., Pittstone.
Lapkričio 3 d., diskusijos 

Wilkes-Barre choro pamo
kose. • ...

Lapkričio 4 d., Plymouthe.
Gi lapkričio 5 d. yra šau-

VarŠava. — Universitete 
įvyko studentų riaušės. Su
sikirto Pilsudskio valdžios 
šalininkai su opozicijos stu
dentais. Du studentai sun
kiai sužeisti'.

Rangoon, Burma 
nai tūlas jaunuolis Ghose. 
išplaukiojo 79'valandas be 
poilsio. Jis sumušė visus 
plaukiojimo* rekordus.

I.f

fįr 
■

Pasakykite, gerbiamieji, ar 
ne taip apie bolševikus, apie 
komunistų partiją rašo Grigai
tis ir visa kontr-revoliucinė 
menševikijada?

Valaitis išleido sklokišką pa
reiškimą, bjauriai užpuolantį 
ant Lietuvos Komunistų Parti-

jos ir ant jos vadovaujamų 
draugų. Jis sulaužė komunis
tinę discipliną. Jis nuėjo į ba
las. Bet jis yra narys Sovietų 
Sąjungos Komunistų Partijos 
Ta partija jį pasmerkė ir įsa
kė atšaukti šmeižtą; prisilažin
ti prie klaidos, arba važiuos 
laukan iš partijos. Delei to 
dūksta Prūseika ant visos So
vietų Sąjungos KomuAistų Par
tijos !

Madrid, Ispanija. — Re
voliucinės unijos paskelbė 
generalį streiką1 namų sta
tymo darbuose. Spalių 25 
d. susikirtime su skebais du 
žmonės užmušti. > '

• •. ■ i

■' ■ > '■* .V A j , •z *3} illĄ1 ’“•V'- iii'' . ’■ *



ŠYPSENOSTRUMPMENOS

APŽVALGA

Nulinčiavo 33 Negrus

tam

nėra

a

Greit Išrisiąs Sovietą
t

ko-

Daktaras—Ar daug rū-

RAUDONAS PIPIRAS.

ir kitus kvailus

Penktadien., Spalio 27, 1933 *'♦*

flapauzįų”, kaip čia tai va
juos rašė asmuo, gyvenęs ir kentęs tuos 

Keletas apysakų jau turima galvoj:

■Beared as secon class matter March 11. 1*24, att he Post Office at 
Brooklyn, N. Y„ under the Act of March 3, 1*7*.

Sovietų Sąjungoje 
niekam jokių išimčių: jei 
neatlieki gerai darbo, iš ten 

•. • /

Byla tęsiasi ilgai, 
mokėti advokatams; 
panešti kitos lėšos, 
kam reikalinga toji 

Pereitasis APLA

“Abu Teisingi”
Daktaras—Jūsų liga yra 

Ar ge-

lankyti ir paremti anglų kalboj 1 augšto. 
einantį darbininkų dienraštį, I 
“Daily Worker”, kuriam dabar J 
finansinė parama labai reika
linga. ’ . ■

Kviečia “Daily Worker io” 
Tarptautinis Komitetas.

Apysakos

domosios Tarybos atstovai ga
lutinai ir * griežtai pareiškė, 
kad Susivienijimas dės pastan
gas paimti: savo nuosavybėn 
netik “Vienybės” B-rvės namą, 
bet ir, spaustuvės mašinas ir 
kitokią bendroyės nuosavybę, 
kokia tik bus įmanoma Susi
vienijimui teisėtu kėliu gauti.
Taigi, pagaliaus, SLA vir

šininkai, norėdami išeiti 
sausi iš tos klampynės, į 
kurią buvo įėję, bandys fo- 
reklozuoti fašistų “Vieny
bės” namą.

Kuomet tam namui pas-

ALDLD. Septinto 
Apskričio Žinios

ALDLD Kuopų Komitetų 
Atydai!

Draugai ir draugės!
7-to Apskričio konferencija 

įvyksta šį sekmadienį, .29 d. 
spalio (Oct.), 1933 m., bet 
ALDLD kp., kurios priklauso 
7-to Apskričio ribose, dar ma
žai yra pasimokėjusių savo ma

ržas duokles į Apskritį (po1 5c 
nuo nario). Todėl kuopos, ku
rios dar nesant pasimokėję, tai 
kuopų komitetai turi sužiūrėti

Jis Jau Žino
Ji—Kaip tau patinka ma

no nauja suknelė?
Jis—Kam dar klausi?

Juk pati žinai, kaip tik pa
sakysiu, kad man patinka, 
taip ji nepatiks tau ir sku- 
bysi kitą įsigyti.

antras Puslapis

tuvoje sustiprėjo
SLA

3

< krizis 
kad ir 

jiems

Kada žmogus sugenda 
politiniai, tai pas jį suįra vi
sokį galai. Prūseika 
geriausias pavyzdys.
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Dar apie Stratostato 
“SSSR” Žygius

“Laisvėje” buvo jau rašy* 
ta apie tai, kaip Sovietų Są« 
jungos pagamintas balionas 
stratostatas ‘“SSSR” sumu
šė visus iki šiol rekordus 
pakilime į erdves. Svarbu 
žinoti, kaip tai įvertina pa
ti Sovietų Spauda. ■ Mask
vos “Izviestija”, be kitko, 
šitaip tą laimingai pasiektą 
žygį charakterizuoja:

koir^ dL'otač'aisimena- 
te, visas SLA kairysis spar-! 
nas smarkiai protestavo, 
tvirtindamas, kad toji pas
kola ($25,000) yra niekas 
daugiau, kaip atsimokėji- 
mas Sirvydams už plūdimą 
darbininkiško SLA sparno, 
kovojusio prieš Gegužius ir 
jų politiką. Neskaniai- da
bar fašistams prisieis n.ury-

Nežinome, kuri pusė lai
mės byla Pittsburghe, APL- 
A ar prūseikiniai skundikai, 
bet vieną dalyką žinome, 
kad ji labai sunkiai atsilieps 
ant organizacijos medžiagi
niai. 
Reikia 
reikia 
Na, ir 
byla?
seimas pasiūlė taiką prūsei- 
kiniams, kurie išbėgo iš or
ganizacijos ir patraukė val- 
diškan teisman.Pasiūlė 
jiems sugrįžti į organizaci
ją ir . būti. josios nariai?. 
Bet pasiūlymas atmestas.

Prūseikiniai - skundikai 
kad dar čia ir kaip užsispy
rė eiti į valdišką teismą ir 
ten “įrodyti,” kad APLA ir 
LDS yra komunistų organi
zacijos! Kadangi buržuazi
ja šiandien yra išsigandusi 
komunistinio judėjimo, tai 
Prūseikos leitenantai mano 
tuomi jiems pavyks suardy
ti ją, su valdžios pagelba. 
Koki jie neišmanėliai ir po
draug—nenaudėliai!

tie žmonės, norėdami pulti 
d. Žalpį, daugiau puola švie
timo komisariatą ir net An- 
garietį, kuris gyvena Mask
voj ir dirba Kominterne, 
nieko bendro neturėdamas 
su tuo, kas dedasi- Minske!

Jeigu d. Žalpį paliuosuoja 
iš vietos, tai, sulyg prūsei- 
kinių, jis dabar turi virsti 
jau tokiu, kaip jie, kontr
revoliucininku! Ppūseika ir 
Strazdas viską sprendžia 
sulyg savęs. Kuomet, keli 
metai „atgal, Strazdas buvo 
paliuosuotas iš “Vilnies” re
dakcijos, jis ant syk perėjo 
į renegatų eiles. Jie nori, 
kad taip darytų ir Žalpis. 
Tada jis būtų jiems geriau
sias žmogus!

tave pašalins ir kitą padės, 
o pats turi "eiti dirbti tokį 
darbų, kuris tau lengvesnis. 
Progų-dhrbų Sovietų Sąjun
goj yra į perdaug kiekvie
nam, kuris tik nori dirbti. 
Jų bus ir d. Žalpiui, jei tik 
jis norės.

Šitų žodžių rašytojui es
ant Minske, d. Žalpis jau 
tuomet sakėsi norįs kitokio 
darbo.

Beje, svarbu paminėti tai, 
kad apie d. Žalpio pašalini
mą. iš minėtos vietos “Nau
josios Gadynės” ir “Naujie
nų” pravestas lygiai į tokis 
pats tonas. Kada tik rei
kia kur paniekinti komuni
stus, tai tie žmonės, pilniau
siai susitaiko; beveik žodis 
žodin kerta! R. M.

“Rankas Šalin”’!:!
Norwoode

NORWOOD, Mass.—28 d. 
spalio (Oct.) <• įvyksta didelis 
“Daily WorkerioG naudai pa
rengimas Finų svetainėj, 37 
Chapel Court, pradžia 7:30 vai. 
vakare. Lietuvių dramatiška 
grupė suvaidins vieno veiksmo 
vaizdelį “šalin Rankas’.’! »

Šiame vaizdelyj matysit dvi 
skirtingas scenas: kapitalistus, 
kufrie daro visokius slaptus pri
sirengimus ir suokalbius ’užpul
ti Sovietų SąjungĄ (darbininkų 
tėvynę) ir sunaikinti. O'iš ki
tos pusės, fmktysit darbiriihkbfe,' 
kurie orgariijzuojasi pastojimui 
kelio imperialistafris, jie kovo-r. 
ja^juž apgynįmą-darbiniųkų .tė
vynės. Po1 progrąmai bus 'šo
kiai prie 'geros; Don Pdlvere’s 
Broadcasting Orkėštros. * į’ ; ' '

Į šį taip šaunų paręn^imą 
įžanga tik 30c,- išanksto. . pęr- 

! kant 25G Lietuvius darbinin-

“Suramino”
Komunistas — Drauge, 

kiekvieną dieną perki “Dai
ly Workerį” ir aš turiu at
nešti ant ketvirto augšto. 
Geriau užsirašyk ir tau jį 
atneš paštas.

Darbininkas — Nusira
mink, daugiau herėikės neš
ti ąnt ketvirto.

Komunistas—Ar užsira
šysi? ; •
Darbininkas—Ne, aš krau- 

1 kus kviečiąm skaitlingai atsi- stausi gyventi ant trecio ................ .... ___ '

Tarptautinis Darbininkų 
Apsigynimas r a p o r tuoj a, 
kad šiemet Amerikoje bal^- 
veidžiai chuliganai yra nu- 
linčiavę net 33 negrus įvai- • 
riose pietinėse valstijose.

nearė taip giliai žemės, kaip 
didžiojoje ‘Spalio revoliucijos 
epochoje. Dešimtys milionų 
jau pasikėlė ir, nakindami ka
pitalizmo pagrindus, pastatę 
socializmo pamatus, perdirba 
save iš vergų, prislėgtų prie 
žemės, į dangų šturmuojančią 
kartą.

i O “Kom.” Pravda” sako:
Mūsų garbė—kita garbė. Ji 

ateina, kaip teisėta sankeleivė ! į j tasai kasnvs! 
drąsos ir atakąklųmo žmonių, ! 
kurie veržiasi atspėti gamtą, 
kad pažinus ją, kurie veržiasi 
pažinti gamtą, kad ją perdir
bus ir pastačius tarnauti sta- i Pripažinimo Klausimą 
tomam socializmui!
Gi “Raudonasis Artojas” 

nurodo:
Sovietų stratostato, pakilu

sio trimis tūkstančiais metrų 
augšČiau už garsų belgų fiziką 
Pikaro, yra didžiausias Sovie
tų Sąjungos darbo masių lai
mėjimas, didžiausias sovietų 
technikos pasiekimas. Tai aiš
kus įrodymas to, kad mes per 
pirmąjį penkmetį ne tik pavi
jome kapitalistinį pasaulį, bet 
ir aplenkėme. Tą patvirtino 
ir pačios buržuazinės spaudos 
atsiliepimai.
Taip, ir tasai pakilimas 

buvo padarytas kaip tik 
tomet, kada buržuazinis pa
saulis labiausiai įsikarščia
vęs leido melus apie “masi
nį badą”, “kanibalizmą”, 
“lavonus, besivalkiojančius 
miestų gatvėse Sovietų Są
jungoj” 
prasimanymus!

Sovietų darbo masių pir- 
mynzanga, progresas, kurį 

/ jos daro su kiekviena die
na, nėra ir nebus galima už- 
stelbti. Vieną dieną buržu
azinė spauda šaukia vie
naip, ant rytojaus, žiūrėk, 
jau visai kitą melodiją pri- ’ 
versta užtraukti.

“New Yorko Times” 
respondentas Washingtone 
skelbia, kad Rooseveltas ža
dąs greit išrišti Sovietų pri
pažinimo klausimą. Esą, 
kelias valandas pasitaręs su 
Litvinovu, Mr. Roosevelt 
mano visus didžiuosius rei
kalus išrišiąs.

Su Litvinovu derybas ve
siąs pats Rooseveltas su sa
vo padėjėjais. Valstybės se
kretorius Hull, kuris grei
tu laiku turi išvykti į Pie
tų Ameriką, taipgi norįs 
matytis su Litvinovu, bet 
nežinia, ar suspėsiąs. Litvi
novas žada būti Washingto
ne apie 6-tą dieną lapkričio.

Pasirodo, kad Amerikos 
valdžia labai trokšta kūo- 
greičiausiai užmegsti nor- 
'malius ryšius su Sovietais. 
Baisus kapitalizmo 
verčia juos1 griebtis 
už nelabai malonių 
dalykų!

Dažnai pamąstau:, kaip 
gali į tdkius dalykus ramiai 
žiūrėti Cliffsidės Bukavec- 
kas arba Ridgewoodo Ci- 
bulskiai, Worcesterio Jus- 
sįus, Wilkes-Barrės Jonei- 
kis bei kiti darbininkai, dar 
vis seką Prūseikos purviną ( 
politiką? Jūs, draugai, gali
te nesutikti su Komunistų 
Partija; jūs galite neapkęs
ti d. Bimbos, Mizaros ar ki
tų, bet kaip jūs galite pa- j 
kęsti tai, kas dabar dedasi 
Pittsburghe ?!

Atims iš Fašistą 
“Vienybės” Namą

“Tėvynė” praneša:
Spalio 23 d. vakare 

Prezidentas p. Gegužis ir Sek
retorius Dr. Vinikas dalyvavo 
bendram sfisirinkime su “Vie
nybės” B-vės direktoriais ir 
‘Vienybes” gelbėjimu susirūpi
nusiais ^ėrininkais. Kiek teko 
ant greitųjų patirti, tai SLA 
investmento į “Vienybės” B-vę 
reikalu prieita sekamų išvadų: 
susidėjufeios aplinkybes suda
ro toki ą. padėtį, kad Susivie
niji mui i nebelieka kitos išeities, 
kaip tii imtis “foreclosure” 
procedūros perėmimui turto 
Susivienijimo riuosav'ybėh. Pil-

Jau ir Vėl Jie 
Atsirado!

' Prieš porą savaičių “Tė
vynė” džiūgavo, ‘būk Lietu
vos komunistai jau Išnai
kinti. Gi dabai’ klerikalų 
“Draugas” < Chicagoje vėl 
juos suranda. Girdi, pasta
ruoju laiku kbmunistai Lie- 

Kaip 
■ i. ?

“Draugui” nesmagu :tikš; 
tai tas, kad daugelis Lietu
vos komunistu esą bedar
biai ir svetimtaučiai... Bet 
suareštuotųjų. komunistų 
vardai,, skelbiami fašistų 
spaudoj, parodo, kad pusė 
suareštuotųjų, ’ paprastai, 
yra lietuviai., , ' '

Na, nepaisant kas ' jie, 
svarbu, kad sustiprėjo. Jr 
tą priverstą įpripažintįjnet 
mūsų priešų spauda!

Šitų žodžių rašytojas ka
daise sėdėjo kabinete (orga
nizaciniais reikalais) arti
mo prež. Roosevelto bičiu
lio. * Suskambino telefono 
varpelis. Jį šaukė dabarti
nis N R A galva-diktatorius 
gen. Johnson. Tuomet ėjo 
rinkimų kampanija ir Roo- 
seveltas važinėjo su prakal
bom po plačią Ameriką. 
Gen. Johnson klausė minėtą 
asmenį, kaip jam patikusi 
Roosevelto prakalba, pasa
kyta, Jjerods, Colorado val
stijoj. Į tai minėtas Roose
velto bičiulis maž-daug at
sakė: “Turinys geras, bet 
mes turime jį priversti kal
bėt taip populiariai, kad su
prastų kiekvienas gatvėje 
žmogus.” Nuo to laiko Rd- 
oseveltas ėmė kalbėti popu
liariai.. Tai parodo, kad jis 
daiM sulyg tam tikrų įsaky
mų jo paties abazo žmoiiįų.

Rooseveltas kalba-: jpopį* 
liariai, labai paprasti kal
ba. jis'kreipiasi į vidutinį 
pilietį ir nuduoda esąs- jo 
draugu/. Tuo būdu jį§ pąsi-' 
gauna ne vieną darbininką. 
Savo demagogija, Roosevel
tas jau apsuko galvą ne vie
nam liberalui ir ne vienam 
darbininkui.. Bet ar dema
gogija jis ilgai galės juos 
prie savęs palaikyti? Žino-' 
ma, ne!

Prūseikiniai paleido , bur
nas delbi d. žalpio. žalpis 
buvo kritikuotas ir paliuo
suotas dš Baltarusijos švie
timo •, komisariato atsako- 
rnihgo 5 darbo; įdomu, kad

Argumentas Ketvirtas
Nerasite jūs kito lietuvių kalba laikraščio, ku

riame tilptų tiek daug apysakų ir kitokių pasiskai
tymų, kiek jų telpa mūsų “Laisvėje”. Tai reikia 
būtinai darbininkams Aiškinti. Ypačiai tenka aiš
kinti tiems, kurie daro primetimus, būk “Laisvė” 
esanti “peršauna.” Tenka pasakyti:—

1. “Laisvėje” nuolatos, beveik kiekvienam nume
ry j, ketvirtam puslapy j telpa apysakų, įspūdžių iš 
kelionių, sceniškų veikalų arba kitokių lengvų pa
siskaitymų. Vieni tų pasiskaitymų, apysakų esti 
geresni, kiti prastesni, bet jų vis telpa. Štai ir 
šiuo tarpu redakcijoje turime pagaminę dvi trum
pas apyskaites ir vieną didelį pluoštą įspūdžių iš 
bedarbių gyvenimo,1 “ 
dina.
sunkumus, 
jos bus verčiamos ir talpinamos vėliau, kuomet 
sutalpinsime tas, kurias turime parengę spaudai.

2. Darbininkas, jieškąs lengvesnių pasiskaitymų, 
turi puikią progą kasdien skaityti juos “Laisvėje.” 
Nepatinka jam “sausi” redakciniai straipsniai— 
teskaito lengvesnius raštus. Mūsų nusistatymas 
buvo ir bus: duoti skaitytojam apysakų — gerų, 
darbininkiškų apysakų. ,

3. Podraug mūsų draugai turi aiškinti darbi
ninkams: juo daugiau “Laisvė” turės skaitytojų, 
juo stipresnis mūsų dienraštis bus medžiaginiai, 
tuo įvairesnis jo turinys.

Neprašdmį Hies iš mūsų skaitytojų daug: tik 
gaukit bent po vieną naują prenumeratorių, tai jū
sų ir mūsų siekimas ir bus pasiektas.

O “Laisvės” prenumerata dabar tokia pigi!

‘Paliudijimas”
Hitlerininkas—Aš noriu 

pasipirkti revolverį.
Pardavėjas—Ar turi tam 

leidimą?
Hitlerininkas—Štai fašis

tinis ženklas.

ir mokesčius Įduokit delegatam, apsilpimas nervu. 
lai atveža ir priduoda vacioj j L "
konferencijoj. Iral mleS1 nakt!?„

Apskričio iždas dabar yra la- 1 Ligonis—Ne, aš visą nuk
ibai biednas, ir kuopų mokesčiai itį nesudedu akių, 
yra labai reikalinga sumokėti, “ 
nes be iždo negalima jokio vei- 
kimo varyti pirmyn.

Delegatų Atydai!
Konferencija yra šaukiama 

ant 29 d. spalio, po nuni. 376 
W. Broadway, So. Boston, 
Mass. Konferencija bus atida- 

fryta lygiai 11-tą vai. ryte. To
dėl visi delegatai būkite laiku. 
Jei kurios kuopos būtų nesuspė
ję išrinkti1 delegatus, tai tokių sargas, 
kuopų būtinai turėtų atvažiuo
ti kuopos komiteto vienas ar du 
nariai. Reikalinga, kad kiek
viena ALDLD kuopa turėtų sa
vo atstovus šioj konferencijoj.

7-to Apskričio ribose yra 20 
ALDLD kp., iš jų septynios 
yra labai silpnos. Del to būti
nai reikalinga, kad konferenci
joj būtų visų kolonijų atstovai 
(delegatai), tai konferencija 
galėtų išklausyti raportus ir 
padarytų tinkamus tarimus, 
kaip silpnesnėm kolonijom pa-

Ligonis—Nerūkau.
Daktaras—Geri ir korto

mis loši?
Ligonis—Nieko panašaus.
Daktaras—Tada aš nega

liu suprasti, kodėl jūs nak
tį nemiegate.

Ligonis—Aš esu naktinis

gelbėti sustiprėti. Apskričio 
Komitetas pasirengęs visokiais 
būdais silpnesnėm kolonijom 
pagelbėti, bet būtinai j reikalin
ga, kad konferencijoj būtų ra
portuojama, ko. kurioj kolonijoj 
stokuoja". Ttfd lai ši konferen
cija būna skaitlinga ir pasižy
mi gerais tarimais del viso dar
bininkų judėjimo sustiprinimo.

J. Grybas, 
ALDLD 7-to Apskr. Org.

Wl M SW M

SIETYNO CHORO KONCERTAS
L \ ' «... v z .

Įvyks Subatoįe, Spalio 28 1 October,1933
ŠV. JURGIO SALĖJE, 180 NEW YORK AVENUE, NEWARK, N. 1

I rogramo j e dalyvaus pats Sietyno Choras, Sietyno Choro Jaunuolių Grupė suloš gražų darbininkiš
ką vaizdą; Brooklyno Aido Choras, Aido Choro Vyrų Oktetas ir Merginų Sekstetas taipgi dalyvauja 
pi ogramoje; A. Višniauskas iš Bhyonne, N. J.,'dainuos solo; V. Dvariackas grieš smuiko solo, A. 
Klimaitė dainuos solo. Pokoncertui šokiai prie ■•g'ėrds orkeštros.
. Kviečiame^ visos New Jersey valstijos lietuvius dalyvauti šiame parengime ir išgirsti dviejų valsti
jų 'danes, spėkas—-darbininkiškus talentus. Durye bus atdaros nuo 7 vai. vakare, koncertas prasidės 
8 valhhdą. . . >• - k
ĮŽANGA 50 CENTŲ YPATAI KVIEČIA RENGĖJAI.

KAZIAI WWU1T
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N. L Y. C. Calls Youth to Action in November Fin. Drive
HOW FAR ARE

WE FROM WAR

$300 Set by Nat. Lith. Youth Committee as Quota for East!
et aside

Shenandoah, Pa

MAKE THEM ANSWER

New Inflation Slashes
CONN. DISTRICT ANTHRACITE YOUTH!

ON JOB ALREADY ATTENTION ANTHRACITE!
October 23, 1033

Strauss and J. Orman

We Never Thought Re 
Had A Heart

'William H. Doak, Deportation 
Secretary of Labor in the Hoover 
administration, died recently of heart 
failure. Judging by the brutal and 
heartless his deportation and per
secution of foreign Ubm workers, 
we never thought he had a heart.

Scranton High School Arrang 
ing Meeting for Strauss

Conn District Organizer,
; Ben Medley.

George Armwood a negro worker 
was tortured and beaten, into un
consciousness by a mob of well or
ganized, well known leading citizens. 
And what for ? Because he was sus
pected of, grabbing the arm of on 82 
year old woman. Governor Ritchie 
candidate for presidential nomination 
refused to take Arm wood out of the 
danger zone. The southern bosses 
are determined to continue their ter- 
ror-lynch methods of suppressing the 
negroes;-'

We must join the negro workers 
in their fight against boss terror! 
Get your organization to send a tele
gram of protest to the Governor of 
Maryland! Demand an end to lynch 
and murder terror! These lynchings 
are organized. We must break them! 
The Lithuanian youth must also show 
their fist of'protest!*

A young Dannish naval conscript 
who appeared in full uniform at the 
Paris Youth Congress Against War 
and Fascism was ordered a Court 
Martial Trial. This iš the answer 
of the Dannish social-democrats to 
the youth who oppose imperialist 
war. We must protest against such 
action of the Social Democracy 
against militant youth!

Friday, October 27, Strauss Meet
ing, Shamokin Workers Center, 
412 N. Shamokin Street, 7 P.M^ 
Shamokin, Pa»

Saturday, October 28, Strauss Meet
ing, Gilberton School-House, 7 P.M., 

Gilberton, . Pa. •
.Sunday, October 29, SJienandoahTMs- 

trict Youth Conference, 2:30 *P;M. 
Sweet’s Hall, Cor. Lloyd and Main

<31.j___ i. .

The Social Science Club df thfe 
Scrantoft High School' recognizes the.j 
importance of a report from, a World 
Anti-War Congress and has invited 
our Lithuanian youth delegate Clem- - 
ent Strauss to give his report to its ' 
student members. This is the first 
'time any speaker except the real;, 
conservative has been given an* J 
opportunity to speak before the stu-i; 
dents. Other towns and cities should 
follow Scranton’s example and ar- . 
range meetings for Strauss in their 
ąchools and clubs. The more youths'' 
we will reach the better organized 
we will be to stop the declaration 
of war.- • <

WE CHALLENGE VILNIS & TIESA 
YOUTH SECTIONS IN DRIVE

. Real Wages
' Another slash at the workers’ 
wages was made when the Roosevelt 
government sent prices soaring by 

•> new inflation. The speculator will 
reap an immense profit from this 
move. Imperialist nations will at
tempt to‘check .the president’s pro
gram. This is/-the way Roosevelt

Attend the Strauss’ meeting'*in 
your town and learn the answer to 
this and many other burning ques
tions of the day. Clement Strauss 
is an active young worker of Conn, 
who was chosen to represent the 
Lithuanian Youth at a world youth 
Anti-War Congress held in Paris. 
His message is one which is very 
important for every youth. We, the 
youth, will bear the brunt of the tvAr 
which is now being prepared by our 
capitalist powers. Let us not wait 
until war is declared to oppose it. 
Now is the time to organize against 
it. Learn of the war preparations 
being made right here in the U.S.A.

We must prove that the Lithuanian 
youth are taking an active part in 
the arranging of these meetings. 
We must prove, that the youth have 
been mobilized. Make the youth 
attendance at the Strauss’ meeting 
larger than ever before. Don’t let 
the adults shame you by making Up 
the larger part of the audience. He 
is your delegate, a youth delegate 
let’s turn out to' give one big wel
come on his return and hear his 
massage from the youth of the whole 
world!

Send Protest Telegram to 
Governor of Maryland 

Demand Release of 
George Armwood

Wilkes Barre! Scranton!
Thė coming week will mark a -big 

step in the history of the anthracite 
Lithuanian youth! This , week.,. all 
forces will be mobilized for building 
one of the strongest and most active 
districts!’. The enthusiastic anthrac- 
iters together with C. StfAūšs.jand 
J.-Orman Secretary df the National 
Lithuanian Youth Committee, /.are 
going out mobilising the youth for 
the district conference on NOY. 5. 
Now that Conn. and.. Pittsburgh have 
shown the way, your conference 
should go. them one farther. Let’s 
show the west the- east isn’t: asleep 
aš regards to districts either!

The conference will be held at 
Workers Center 325 E. Market St., 
Wilkes Barre,. Pa. on Nov. 5. '■ ,.i

C. Strauss the youth delegate 
to the Paris Anti-War Congress and 
John Orman Secretary’of the NLYC 
are’ spending this week in Shenan
doah organizing the youth to fight 
war and fascism. Secretary J. Or
man is mobilizing the youth of Shen
andoah and vicinity for the coming 
district conference on October 29. 
Get busy you coal miners and anth
racite youth. Build a strong dis-; 
trict! . . ■ x '

Sunday Night, 7:30 P.M., Sweet’s 
Hall, Strauss Meeting. * •

Write and Tell' us what 
YOU/tKinb of two/Entflioh 
sections a -woOk,-'-U-.'.'J

this section 
each week

BOSO

NRA FAILURE SPURS 
SOVIET RECOGNITION

have the,; cash hut all I heed isthe 
subs with which to mbke the |j|b- 
scriptions complete. " Not a bad 
start?!!

Comradely yours,

Failure of the NRA which is 
openly acknowledged in many finan
cial and administration circles, is 
spurring the Roosevelt government 
to look forward to the increased 
trade which- Soviet recognition will 
bring. Roosevelt chose to smother 
the news of the national farm strike 
against the NRA with the more 
exciting news of recognition. The 
U.S.S.R. decided to send Litvinov as 
eijvoy to the United States.

Roosevelt is trying to patch up his 
leaky government with revenues from 
Soviet trade. Even bolshevik mohey 
will do if it keeps the profits piling 
up. The crisis has driven capitalism 
to a wall and . no effort is being 
spared to save * the slave-prbfit 
system of the bosses.

The National Lithuanian Youth Committee has 
the month of November for a financial drive. This’step hacT 
to be taken as the treasury of the National Lithuanian Youth 
Committee is practically empty. The sending out of organ- 

; izers, issuing of outlines, sending of communications, and the 
like, all involve great expense.'

Due to the fact that the Nat’l. Lith. Youth Committee has 
no standing incomes, such as dues, the treasury has to solely 
rely on donations, which are received front workers’ organ
izations only. The Youth Cornmittee does not expect to raise 
thousands of dollars during this month' as it fully realizes 
under what economic conditions the workers live today. 
$300.00 is riot too much to raise in one month for such a 
great part of the-United States as the East is (the Western 
comrades will carry on their’own compaign)-, so we have 
set aside that sum as our quota. ~

Our greatest means of raising this sum is a’joint affair, which is to 
be held in every city for the benefit of the Nat’l., Lith.' Youth Committee 
Fund, in order to carry on our work apiong the- youth. The youth 
should be the instigators of these affairs andl should approach the adult 
workers’ organizations for their aid in arranging 'same. Do not wait 
for the adults to take the first movę. This is for the benefit of 
the youth movement, therefore, the work should' mainly lie on the shoulders 
of the youth. • .......... - . /

Another means of increasing our finances is by, collection; lists. Within 
a j few days, before November 1st, all oūr organizations will receive 
collection lists* which should be distributed among the members in the 
branches and choruses. This method will enable the youth to approach the 
porkers personally and explain to them the necessity of a youth movement 
and drive? Do not forget comrades, every penny counts.

Here is an excellent example showing how important the’ youth believe 
this: financial drive to be. At the Connecticut District Conference last 
Sunday, the quota pledged by the delegates from the five larger cities 
amounted to $57.00. If our other district conferences, which will take 
place within a week or two, will .follow the lead-of Connecticut, we 
can be sure to pass our quota of $300.00 before the. month of November 
is up. • '

During this November month, raising finances for the Nat’l. Lith Youth 
Comm, is not out only task. We vįįll also be on the lookout for sub
scriptions to the Young Worker. * The Young Worker is the only 
fighting youth organ, in the Unite_d States and .is published once a week. 
It Contains articles on youth activity in the schools and shops, sports, 
politics and humor. 'A subscription to the Young Worker is only $1.00 a 
year and a three-month trial sub can be gotten for the small sum of 
of one quarter. -

Last, but not least, we also have on' the November program, the 
collection of subscriptions to our daily—-the “Laisve,” where bur weekly 
youth section appears. The “Laisve” is having a drive during"-November* 
also, and have reduced the subscription rate to newreaders to $4.50 a 
year. If the youth Will enter into this drive and compete with the adults, 
we will be able to have the Youth Section appearing not once, but twice 
a week, which will be a big boom for our youth work.

ONWARD TO A BIG AND SUCCESFUL NOVEMBER MONTH!
d' .' ... ;• ■ * -a. p.

Comrades: . **■
Will you please send V New 

Haven some subs with which we can 
work. Already I ahi in need of 
subs myself. In fact when I-got 
home lašt night from the conference 
in Waterbury I had three comrades

“Socialist” Minister Orders 
COURT MARTIAL for Anti- 

War Delegate

Follow, Read, and 
Write to the Sports Col
umn
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TheJCoal Hawlers...
When we speak of the differences 

between proletarians and students, 
we speak of proletarians of the type 

• that have no further illusions about 
being somebody great or big. Some 
of -them have ambitions, I would 
safjT/most of them. One perhaps 
wants to get a grocery store some
time and someone else would like 
to have a saloon sometime. But that 
is the height of thęir ambition. They 
see that'even that requires quite a 
large investment in finances. Where 
shall; he get the finances is the ques
tion that bothers him.

As a general rule, the student has 
different ambitions. He wants to 

‘ be a doctor, a lawyer or a Indian 
Chief, as the story goes. On the 
other hand in this capitalist world, 

• • a poor man, a working man has to 
.'be a beggarman or a thief. That 

is why we see so many a thief, I 
mean petty thieves coming from the 
working class. They want at least 
a part of the luxuries that the cap
italist class has. They see that the 
capitalist class steals to get the lux
uries so why shouldn’t he. We are 
not advocating stealing, but are de
scribing an attitude that quite a
few of the uneducated workers take.

It is stealing too. The workers 
should organize and throw off these 
parasites who live on what we make 
and for making them they sometimes 
give us* a few crumbs so that we 
would not die of starvation, so that 
we would be able to come back for 
more.

Now we are off the subject. Let 
us go back - to “coal hawlers” of 
Shenandoah. A coal hawler is a 
miner who has been Unemployed for 
some time. He has to make a liv
ing somehow. What is there to do? 
The coal is not so deep. in the ground 
even if the company owns it. A lew 
young fellow^ who cannpt stand the 
misery and lack of get to-’
gether and begin to dig a hole in 
the ground. The capitalist press 
calls them “bootleggers” and says 
that they steal the coal. But these 
young miners are desperate. I sppke 
to opė of them.

“Who does this coal belong to?/’ 
I Asked.

“To the coinpany, I guess,” he 
answered.

- “Doesn’t the company say any
thing about it?”

“What can they say. We have to 
live. Thie mine is shut down. Thete 
is no other way to make any money.”

“Has the company tried to do any
thing to stojp you fellows?”

“They can do nothing. It would 
mean murder, I guess. The company 
tries sometimes to send bulls down 
Here to close up our holes, but they 
do not succeed. If someone would 
catch one of them throwing a stick 
of dynamite in a hole, I guess they 
Sould throw him right iri after it.

pee there was a case like this. One 
fellow ^Was working in a hole and 
a bull came over and told him to get 
out that he was going to dynamite 
the “shaft.” The kid called back that 
if he was going to dynamite it, he 
may as well do jt right now because 
he was hot going to get but. The 
bull did not dare. So we all keep 
oh working.”

“What do you average per week?” 
“Depends on what kind of a hole 

we have. We are just starting a new 
one and have dug for almost a week 
and did not strike coal yęt. Some 
shafts have , five or six men .working 
and they get about three'fifty per 
ton. If they mine about five tons 
a .day ypu can see how much they 
make. But sqjnetimes they are luck
ier and mine more.”

Both Straussęy and I gazed all 
around the place where these “holes” 
were., There must have been a hund
red of them! .....
.We went down into one. /The 

cracks in the “roof” were so wide 
that one could put his fist in them 
Is |he roof brittle ? Just a little con
cussion and the whole business would 
cbme down on the mirier’s Head. 
It -would crush him. It would kill

AU. OUT TO BROOKLYN DISTRICT 
CONFKRMWAYOttl

The New York—-Jersey./District should set an example in its district 
conference. The conference is called for 10 A.*A. at Laisve Hall 46 Ten 
Eyck Street Brooklyn, N. Y. All delegates come and come on time. 
Brooklyn youth branch 101 has elected 6 delegates, Linden one of our 
newest branches 4 or 5, Great Neck and Paterson are all prepared arid 
Newark will set its plans Friday. All signs point to a conference as 
enthusiastic as the National Convention and as well planned. Let’s try 
to make our conference bigger and better than all others!
Shenandoah Youth Conference Sunday

SHENANDOAH CONFERENCE CALLS DISTRICT YOUTH

Girls in USSR Sports
x ■ - ■ ' . _ ,r_____________________________•

FINANCIAL REPORT OF STRAUSS’ TOUR

Sunday will mark a turning point in the Lithuanian Youth Movement 
in Shenandoah-Minersville and vicinity. The youth conference will 
disęuss the various problems which confront the Lithuanian Youth of 
the Anthracite coal regidh. Johnnie Orman, Secretary of the National 
Lithuanian Youth Committee will be there with Comrade1 Cl. Strauss 
who is now touring the country with his report from the world congress 
of youths, against War and Fascism which was .recently held in Paris. 
The conference will begin at 2:30 P. M. sharp and will be held in the 
Sweets Building, cor. Lloyd and Main Streets in Shenandoah, Pa. The 
Shenandoal^ Chorus members have elected delegates and as many other 
members as possible should attend together with the youth of the nearby 
colonies. Minersville is getting together two autos full of delegates and 
all indications point towards a successful conference in Shenandoah.

We shall, discuss The problems of organization, of the Spartakiacfe, 
Sports and cultural activity.

The Shenandoah Conference Committee.

The adult and youth organizations Comrades, it is our task to take 
have responded splendidly to our call an active part in arranging the
for finances in order to send C. 
Strauss to the Paris. Anti-War Con
gress. For this we also haye to 
thank to the splendid publicity which 
the Laisve carried on its pages ever 
reminding all of -us of the great 
importance and progress of the drive. 

, The items .have appeared daily in 
Lithuanian part of the Laisve and 
therefore we *will not repeat them in 
our section, especially since our sec
tion cannot hold all the material we 
would like to have in it. "

The total finances sent in by our 
youth and adult organizations is 
$237.96r The expenses of the deleg
ate f6r his trip to Paris and back 
were $190.00. The money remain
ing will be used to help cover some 
of the expenses of the tour and 
to carry on publicity for it. Some 
of it will also be used for agitation
al work in continuing the fight 
against war and fascism.

him. They have few props to keep 
the roof up. These are the proletar
ians in this land of liberty.. These 
are the ones who will be the fiercest 
fighters in the coming battles of 
the working class for freedom. They 
are organizing now. Most pf them 
belong to the Unertipldyed' council, 
and other unemployed organizations. 
They are the ones who are so anx
ious to build united fronts despite 
the objections of their leaqer«. Here 
is where our Big job lies. 

meetings for C. Strauss. We must 
mobilize - all the youth to> attend 
these meetings. Evidences of a com
ing war are fast piling up and are 
clearer in nature. WE MUŠT ACT 
NOW! Organize anti-war committees 
in your organizations! Come tb hear 
Strauss’ report!

. ■■■ —"'»y *- » • ■ 1 ■ •—-

A Gym, at Last, for Brooklyn!

Brooklyn used to indulge in the 
refined sport of ping-pong. Today 
Brooklyn has shown its ability by 
getting a gym in which to practice, 
forming a basket ball team. George 
Vedegis is our coach. He has the 
goods all right! We meet Tuesday 
nights at P. S. 161 oji South 8 St. 
between Bedford arid Driggs Avenue.

We haven’t picked our team yet, 
but you’ll hear mighty soon about 
a strorig team that’s mowing down 
all the teams around Brooklyn. 
How’s that, you colonies elsewhere?
What’s your branch doing in sports ? 
Write in! Brooklyn has turned its 
face toward the sun. Come on! 
Get set for <,a league in .your 
district.

T. B.

■ Tuesday Night With The L.D.S.
•W ■ ' ------— > - r

Tuesday night in Brooklyn means 
L.D.S. Gym. And do we like it! 
Wanna cpmle along? Meet you £t 
Laisve 7:30 P. M. Tuesday. Every
body invited!

Here’s Your Chance, Runners!
Dozens of runners from the Labor 

Sports Union and other athletic club 
are expected to enter the Spartakiade 
Street Run arranged by the SpĄrt- 
akiade Sport Committee of the Labor 
Sports Union- for November 11, 
Armistice Day, in New York City. *•

This run will be a preliminary 
event to popularize the compaign for 
the World Spartakiade to be held 
in Moscow in August 1934. The 
course of the run will be from 
Bnion Square to Tompkins Square 
back to Union Square along another 
route. Prizes will include a banner 
for the team of three men finishing 
with the lowest score. An athletic 
paintirig for the teąm entering the 
most men and an athletic statue for 
the individuals finishing first!

This is the first Of a series of 
monthly events arranged by the 
Spartakiade Sport Committee in pre
paration for the great international 
meet to be held in Moscow. In the 
early part of December a Ping Pong 
tournament will be held to be fol
lowed by a wrestling tournament,, in 
the last week; a gymnhstic tourn
ament in January; a swimming meet 
in February an.d ball tournaments 
in March. These events will not be 
elimination meets for the Spartakiade 
but will be a method of spreading 
the campaign for the world Spartak
iade.

Entry blanks for all these events 
will be available at the Labor Sports 
Union office at 813 Brodway, N. Y.

Time of Evening RECREA
TION Centers cut in Half

A schedule of the. evening recre- 
■ation centers to be opened this winter 
and the number of nights open, 
recently released by the Board of 
Education shows that the num
ber of nights during , which 
these schools are open has been cut 
in half. The great majority of 
centers of which there are only 118 
throughout-the city will be opened 
only one or two nights a week. The 
reason given for this is the “Econ
omy” program of the city.' '

An examination of the list shows 
that in all of Harlem only three 
schools are open as centers; two for 
two nights., a week and one for one 
night a week. In the crowded lower 
East Side there are also only three 
schools, one for three nights and two 
for two nights. Under these con
ditions, it will be virtually impossible 
for the mass of young workers who 
use these gymnasiums as their only 
method of physical recreation* to get 
a chance to play basketball this 
winter. For while these schools 
were taxed to capacity last year, it, 
will be so crowded this year that 
organized basketball Will be out of 
the question, unless steps are taken 
to force the city to open more 
schools for more evenings a week.

Last year an attempt was made 
to close down the centers altogether 
but the tremendous protest raised 
partly though the efforts of the 
Labor Sports Union forced the city 
authorities to keep them open. 
Similar action this year will compell 
the authorities to give the working 
class sports’irian more recreation by 
opening these centers more often.

The Labor Sports Union and the 
Metropolitan Workers Soccer League 
now organizing for its- second season 
have decided to launch a campaign 
for opening these centers every night 
in the week. All teams, and clubs 
who are being deprived of the op
portunity to play organized basket
ball are urged to get in touch with 
these organizations in order to 
strengthen the campaign.

G$t Youth StraUsS Meeting 
Leaflets at $1,50 per thousand. 
The leaflets are very attract
ive
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Janis Calhoun, a young worker, 
or ridther a had-been worker, being 
Unemployed for several months, sat 
on the cot that she called, .“her bed” 
and started to^read the newspaper 
She hid bagged from the newsboy 
to see if she could secure employ- 

' merit'. . / •
ghe brought the papfer Closet to her 

eyes as thfe room.,wks small and 
dark and it was difficult to see the 
print. Suddenly she grasped the 
papęr with trembling hands. She 
swayed aj sfie rcad the .Headlines— 
“Capitalists kepent for Harm Done 
to the Working Classes.”

. She looked again and read beneath 
; the blaring headlines, “Capitalists of 

•" the -world feel sorry for all the harm 
they have done to the workers and 

-decide to try and repay by giving 
blit better jobsj pay and shorter 
hours With improved conditidtis.

“All hungry and cold workers will 
be fbd arid clothed at the expense 
of the bosses;” ;i

The pit Of Janis’ stomache sudden
ly felt more empty than it had beeri( 
for the past months. Flinging the 
paper ' frbni her she rati from the - 
room into the Street.—‘As she reached 
the street, she stopped—startled by 
shiny limousine and the ' smiling 
chauffeur bidding her to enter. Be
wildered, /Janis hesitated between 
what she had just read< arid the 
thought that these inay be “white 
slavers.” Glancing around her, fears 
were immediately dispelled as She 
gazed at het friends who suddenly 
appeared well fed and dressed, Who 
urged ner to enter, telling her she 
woiild receive the same treatment.

Still rather dubious she entered 
and sank into the mass, of soft up
holstery.! Atf the qtiestion of the 

.chauffeur as to what she would wish, 
Janis jĮ^f gavę dne wbrd in reply, 
“food r Tlie edr sped pti its Way arid ' 
the girl Within was surprised to see I

that the car had the right of way 
and traffic oficer smiled and bowed 
to her.
, Presently it stopped and ;he door 
was opened and Janis Was bidden 
to emerge. , She was Amazed to see 
herself before the Ritz*-Carlton; At 
the smilling assent of the chauffeur 
she entered hesitating at the thresh
old but the head waiter immediately 
appeared and smilingly' led her to a 
table.

She was placed at a table with 
gleaming silver and sparkling glass
ware arid WMs handed a menti. With
out hesitating Jariis ordered pract
ically everything. After her order 
she sank back in her chair to wait 

.for the food and to listen to the soft 
music.

She gazed around and noticed there 
were other workers like herself. She 
caught scraps 6f. their cori^tšatioriš 
—“yes, they’re sending the kids back 
to school so we elders could have 
work—that means , abolishment of 
child-labor.” “My coal bin was filled 
for the winter.” “The wife was-petit 
to'the hospital and , given the , best
doctor in the place.” etc. -J(>

Then at last the food was placed 
before her. As Janis lifted afork.- 
ful of food to her mouth ,a sharp 
pain shot thru her, ^stomafch. She; 
dropped Ker fork and' shut hdr <eyes. 
Tears of p airi, sprang toI them»/' When 
she pperiqd them sher. found - herself - 
in the little • room where she had 
fallen asleep. *The paper she had 
started to read lay crumbled. Tjie 
next day in the back columns of the 
paper that Janis h'ad read, ran an 
obscure article:
—“Girl at 157th St. by name of 
Janis Calhoun was found dead in her 
room this morning from lack of 
nourishirierit.”

On the front page blared the head
line, “Workers Given 10% Cut in 
Wages to Balance City Budget.”

Bob Clower.

THE DISARMAMENT RACE

what a joke:::

of course it would be folly to do so 
hastily. However we , may expect 
the first step to be taken In 1940.

Q. G. Higgins.

SIETYNO CHORUS OF NEWARK, 
NEIW JERSEY

-------
Say, it doesn’t tal0 uš, long to 

cook tip something good. This time 
it’s a cake. No, no strawberry, 
raspberry or , upside down cake,; but 
a new concert cake. Tovrhake this 
cake is a simple but ticklish process. 
First take a violin solo orily as Veto 
can play, it^ and butter with the 
tones of ■ a piano tickled into action 
by Bunny’s nimble fingers. Now 
set aside the Aido Chorus' sour

The great disarmament raęe Jspow 
in. full;swing, and nations are vying 
with each otheri to cut down deadly 

/ aggressive weapons to the absolute 
minimum and perhaps even below 
thąt, (Anything can happen in these 
tremendous times). France has • al
ready taken a big lead in the race 

’ by declaring a. ban on bean shooters, 
and Germany has countered by mak
ing it a criminal dffėhse for any- 

• body in the country to possess a sling 
“shot. ,

The English navy is also taking 
drastic steps by banning the use
of toy carinoris on board of any of . milk arid baking soda to ferment 
its ships and the United States and ! and proceed to add 6 cups of Brook- 
Japan are having a fast arid feroc- j lyri ^Sextette sugar ana eight pinches 
ioUs race to see who can get rid of 
all At’s battering rams first. In 
Italy the bow and arrow is forbidden 
and you can search the entire Coun
try in Vairi for a regiment equipped 
with spears. Russia is expected to 
declare a law against snowballs.

iri vieW of all these facts, the 
r peace of the ‘world UOw Seems as

sured, because riobtidy could possibly 
fight an offensive war with purely 
defensive weapons like a seige guns, 
tanks, poispn gas, bombing planes, 
dreadnaughts, and submarines. How
ever, each country naturally needs 
to, keep such weapons to maintain 
interior^ order, . . J

AnotKel step which has clearęd the 
situation is the definition of the 
aggressor. An aggressor js a Hation 
whose troops "are fotihd on foreign 
territory except, of Course, for purely 
defensive purposes such as gassing 
the enemy, acquiring additional ter
ritory, or commanding. them to 
change their form of government.

These and a few minor exceptions 
are, the only cases where the defini
tion of aggressor would not apply.

All iii all, the prospects for peace 
.look most encouraging, due to no 
small part, to the elimination df na
tional hatreds and feaxp, caused by 
aggressive weapons. Alį the world 
is solejy resol ved, tq disarm though

of Men’s Octette salt. Then dump 
Jri the flour which Is composed of 
Sietyno Chorus particles, and season 
highly with Vishąuskas’s spicy tones. 
Lastly flavor with a playlette by the 
Sietyno Chorus Drama Group, and 
bake in a moderate hall till red 
on, the top. (If it turns black, blame 
Hitler)

We are going to cut our concert 
cake about 8:00, October 28, and 
give you, and you, and, you, a great, 
big delicious bite; so be .at hand,' 
180 New York Avenue, Newark for 
your share. , ” i \

Reproters’ Collective.
. ■ " ' .r . .

' Dates of G. Strauss Tour

October 22-29 Shenan
doah, Pa.

Oct. e29 Nov. 5 Wilkes. 
Barre-Scranton, Pa,

November 6 Binghamton,
N. Y. A

NdY. 7 ĘęclįeŽtėr, ft.
Nov. 9-—-Illinois.
What’s thelj matter, Mid-West ? 

We’re waittrig Yor your sMtrati|s 
tour sdhddtil#! Jh.
»... .e.ii ,m
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WATERBURY, CONN.BIT FROM MONTELLO .

The most important event that 
has occured in Montello was trie 
strike of the shoe workei'S. A strike 
which the rank and file shoe work
ers won. The Boot arid Shoe Work
ers Union, a bosses union, was 

Jkięked out after a gallant fight of 
six weeks, The shoe Workers have 
'returned , to work in. factories as 
open shops, but these shops must 
be .^filiated with the Brotherhood 
of Shoe Allied Craftsmen, a rank 
and file organization.

The sIloe Workers, over 6000, were 
like onH-mari—Solidarity—that’s what 
won, ' thd strike-r-the Lithuanian 
people did Ą nice job at the' picket 
Mnes $hd; Htv;the meetings. Credit 
should be gtveft to all, foreign bofti 
workers ’W$|iey were the most ac-

Qrie, b^d mistake of thewpriiers i ęhorus. At that time, We were aO 
was that*they didn’t demand higher i organized that you just couldn’t pull 

jWagfes> ori. better Conditions because į us apart.
all- that ^ais in their . minds was to 
throw oBt the B.S.W.U. 0ur C.P. &

I Y.C.L. members did ;tKeij%utmost to 
include these demands but were 
i gnoredj .The ,, leaders .^md,; “first 
let’s get our union in, than we’ll 
get; Well.. now we ‘ got
our- union, how long Will we have 
.to 'Walt;,7bV iouri higher wages and 
.better conditions in the/factories ? 
" The Erebdom Art Circle has begun 
its full season. Plenty of activity 
is planned for the coming weeks.1 
The chorus’s looking for an operetta 
and’^ust as soon as za suitable one 
can be found rehearsals will begin 
a bang. At the present moment the 
chorus is learning new songs • to 
sing at banquets, meetings, ■concerts, 
etc. . -

Comdex Situation of the Vilijos 
Chorus

When Clėm was called away to the 
conference, we all resolved to help 
out our new- professor in every 
possible way. But, however,- somb' 
of us who understand music became 
big headed and tried to direct the 
Chorus. If our means of teaching 
Was not accepted, ,we blew up and- 
criticized our new professor. This,' 
we are all thankful for, was not 
when our professor went away, btit 
just when he is to come hack. <•

The earlier part of Clem’s absence 
was a “sticking together” of our . 
chorus. Jit so happened that a few 
of our former chorus members got, 
together and started a Nationalist

.At that time, We were ao

Only now our chorus (a 
few) members are beginning to get 
swelled heads. Come on comrades, 
this isn’t the spirit. We Want Clem 
to see that we are good. So I will 
only ask one favor from a few of 
you. Please do not reprimand and 
criticize Victor. IJe has a talent, 
for teaching music and this talent 
shouldn’t be abused. And if your 
means of teaching the chorus is not 
adopted, bear ’the trial favorably 
and do not complain.

Frances Burauskas.

So. BOSTON LAISVE’S

AIDO CHORUS THROUGH 1WY 
BINOCULARS

Friday 131 What an epidemic there 
was at that rehearsal. Reading, thfen 
yawnifrg, chewing, then yawning, two; 
girls with sore throats and tooth— 
aches—yawning, too. Everybody
looked' as though they were just

I bored Jto death. _ . .
'Hie basses are beginning to mis

behave. Comrades Sugar had some
thing to comment on their behavior 
the last two rehearsals. Better be 
careful especially Lion Leo. 7 ,

The sopranos are trying, to catcji,- 
up to the basses in their conduct. 
Giggling“over nothing and others* 
walking out during int^rmišslbri and 
forgetting, to come back. The high 
and the lbw going hand in hand. -»

Comrade Sugar is right. when he 
says to watch the time. Yop don’t- 
know when to sing if you have 1 youp 
hose buried in the music. It’s about 
time you learned the words of the 
songs we’re been singing over and 
over again. / ,

How fast will we learn “Natalka 
Poltavka?” You all voted to drop 
“Alkis” because it was too hard and 
take up instead “Natalka Poltavka” 
which was easier. Now give your 
best to make it a success. Al-Kai 
for now. _ , , j ,

Slaji and Splash.

TEACHER: jack ^hat do the į 
words N.R.A. mean ? |

JACK: Nothing Really Accomp
lished. ;

could have at least given usŽukas could have at least given us 
a ring Friday.

I told^ Margaret,, that as soon as 
*1 found a man tall enough I would 
feature 'her. ip." a romanfee. A mo
ment later I glanced at the top of. 
Henry’s head then pt Margaret’s and 
you should have seen vthe little gal 
rise on her, toes. UWohder why ?

Mattyought to wake up she hasn’t 
featured iri a columh for a long time.

Henry thinks that since Fve turned 
columnist I’m also turning into a 
more wicked person. I would ap
preciate some opiriiori from others.

I am writing a series of character 
analyses for my personal pleasure 
and amusement but I can’t write a 
thing about.Pete, Beamish and Mary. 
They appear to be too normal for 
sarcasm.

Have you heard Tony Y. is an 
exact male replica of my kid sister. 
They both react.the same way to my 
test. . • * •,

Shadow’s Shadow.

PHILADELPHIA LE»S AND 
LYROS CHORUS

■*' 'ft'
It Sbjeniš tįhM Frariceš B. tine of 

bur šaltos is nowhere tti be seen;' I 
’ihedrd J$uleft th& feijorus with ybtiri 
sister. Iš it because of petty 
grudges* ?į-.droU ;khbw< the bešt feller 
is the one who can take it. Wfeht’s 
the matter, cari’t you take it?
i Anna V. is also one who is ofteri 
away. “here today, gone tomorrow” 
eh? ■

Comrade Lasfeip is to he, given a 
vote, pf thanks, for paying at 995_ 
Nrj5th-»ibr us last. Saturday night."

We 'ate glad to see Comrade Ni
kitinas-in our. midst, again.,*

Veronica, who is not Lithuanian, 
should be given credit. She be
longs to th<* choius And L-D.jS. Dram
atic groups and tries her best to 
help us~ whilti febihrhcles of dtir own 
nAtfbnaliiy who have been in Hie 
chorus haven’t as much as lifted a 
finger. ?

Givti a yen! Eddie G. has been 
elected organizer of otir chorus 
because our ex-organizer Felix^Olekis 
has resigned.. Things ought to be 
poppin’ wjth\Ęddie around. , z j

Aš Usual
GrUy: “Did you fish with flibk?” <
Returning Camper: “Fitih With 

them ? We fished with thėmį camped 
with them, ate with them and slept 
with them.”

K

*

Congratulations, chorus. We had ' 
a^gtibd atteridhhfee at the Daily 
Worker Concert last Friday. Althd 
it was supposed to be a coricett there ; 
was only ą violin solo and a Russian 
singer. The rfest of the pro^tarii 
was speeches arid re’citatibrifc. Sat
urday 28 is a big event for usį folks, ■ 
The chorus, is giving its .annual 
dance at 909-td W, GiHrd Ąve: It ■ 
begins at 7 arid the adnitsdiori is 
only $.85. Come on everybody. See • 
how many friends you can bring-.

The L.D.S. Draihatic -Group is to , 
Jiave its rehe&rsril Friday hl&ht 
after chorus: Be sure to know yotit C 
piarts 1 .
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in some new place. It is just im-

Cliffside is Stirring

Working Class Youth Organ Will 
Reach Every Youth Organization

youth and their 
build a-subway in

&

possible. Today everyone is budget- the Czar. They had no such thing 
ing and planning to stretch the al- as vacations then, only drudgery
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200 Subs Our Goal for “Young Worker”
NLYC LAUNCHES DRIVE FOR 

“YOUNG WORKER”
f

The “Young Worker,” organ of 
all the working class youth, issued 
by the Young Communist League 
■is going out to all the Lithuanian 
adult and youth organizations to be 

/read and discussed. This free copy 
is a forerunner of the drive the 
National Lith. Youth, Committee is 
launching to get 200 subscribers.

The copy that is being sent out 
/•iį a very much improved one and 
*‘the future issues are guaranteed t;o, 

even surpass this issue. Taking a 
look at the “Young Worker” we see 

, on the first page a group of in
teresting pictures of the latest news 
events. Pictures of strikes and war 

/‘preparations cover the entire front 
page. The second page tells us the 
latest events that occurred in the 
Anti-War and fascism movement, 
a report is given about the Paris 
Youth Congress, and the Anti-War 
and fascism Congress recently held 
in the United States. A snappy 
Column headed, “From Week to
Week” gives us the low-down on the 

. current political happenings.
The second page is more interest

ing. Young Workers from various 
industries write in about their 
Strikes. Particularly gripping is the 
write-up on the strike of the steel 
workers in Pittsburgh from a youth 
angle. The fourth and fifth pages 
are filled with -editorials with good 
Ipoking pictures to attract the eye. 
Any..youth, who wants to be up-to- 
date in his political understanding 
would do well to buy the paper for 
those two pages alone.. An article 
Called “The NRA and the Negro 
Youth” strikes the eye immediately 
on the sixth page. On this page
we also see news about the Soviet N. Y.

This Sunday found several com
rades of the N.L.Y.C? (Vete, Alda 
and Kaunuk to be exact) - hiking 
from house to house. For seven 
hours, they talked themselves dry, 
trying to convince the youth of 
Cliffside that the L.D.S. is the or
ganization for the Lithuanian Youth. 
It seems the K. of L. had stolen 
a march on us in calling a meeting 
last Thursday. They have succeeded 
in confusing the minds of the youth. 
That's why three of o\ir best had 
so much walking and talking.

'/AT LAST DETROIT IS 
SWINGING INTO IT TOO!

The Detroit school under 
the able guidance of Com. 
Bimba begins Sunday eve
ning October 29, 3600 Ver
non, Highway with a Mass 
meeting. The school will 
be held, evenings and 
will last two weeks. All 
the Detroit youth should 
register and attend the" 
school! From our experience 
with the youth training 
schools of this summer, we 
found that they were the 
best method of . developing 
youth leaders! All the stu
dents came back enthus
iastic! Learn more in two

bourgob school. Attend the 
Detroit schooll

recent pledge/ to 
the Soviet Union.

Together with lighter fėatures*on 
the^ seventlr page we find .letter 
from Earl Browder, Genį/ Secretpry 
of the Communist Party, telling how 
to build the “Young W3rl$rt” *'

The last page will be of most 
interest to the sportsmen^ ‘A 'work
ers’ slant is given to all the sport 
events together with a recording of 
the . soccer, games that, the Metropo
litan Workers Soccer League has 
KeliC' \
'"Comrades, this is a paper! Full 
of hews, full of theoretiC&l'articles, 
and .many light features for those 
who get a .headache? reading . the 
“heavy stuff.” The National'Lithu
anian Yputh .Committee IS*tSeiling a 
call* for all,4jputh who belong-to the 
Lithuaniart^Couth/ Movement'1 arid''for 
those who dbn’t to. becbme subs
cribers to this highly /educational 
and entertaining paper. •'Become a 
“Young Worker” supporter'C/Subs- 
cribe to the/?Young Worker!”

The Connecticut district^,has al
ready volunteered to rąise/$57.00 and 
get 58 subs?m • v “io™‘

- fho Vnimo- WnrVor I ^athers» who, are still workingfor the Young Worker. The Conn- tKeir parents .to
ecticut comrades are so enthusiastic. ••• 4 „ .1 F ..they arę filing, to raise 'We -one ' ?lve towards a vacation
quarter the amount. Mid-West Youth , 
Committee take notice! Sepd in for
o±rs'an18, y°"r b“*dl01 Wly inflated dollar and vacation

Comrade Anthony,. Balčiūnas, Jr. I h’s the. buil?et
was the first memte-t hW*. 
Lith. Youth''Committee tcH^i&Jribe 8
to the “Young Worker.” 'Who will 
be the next ? V

Send in your subs and' bundle or
ders to the National Lith. Youth 
Com. 46 Ten Eyck St., Brooklyn,

So as a result 'of conditions, America, 
-—j very beautiful forests, 

hills, lakes and sumirier resorts of 
; every description, puts them all 
beyond the reach of the average 

^American worker and his children.
It is enough to make one think 

that American "’’workers must be 
crazy not to exploit their vacation 
places to the utmost. Of course, 
they have crowds at some resorts, 
but they “are either very low class 
or else the better ones are too high- 
priced for workers.

Let us now look at Russi< the 
only country where the workers are 
the ones who take first preference 
in everything.

Do you think we can have any 
vacation? You know all the capi
talist papers say we are starving 
(which we are not) and so some 
workers think vacations for us are 
out of the question.

Not so, rily dear comrades. Here 
every worker gets at least two 
weeks -vacation, some get as much 
as a month or more. And what is 
best, is that our pay continues while 
we are on our vacation.

And what vacations? The summer 
homes of former capitalists steamer 
excursions on such rivers as the 
Volga, world famous for it’s scenery. 

-Trips down, to Crimea, with health 
resorts situated right on the sea
shore. Health resorts in the mount
ains with mineral springs of all 
descriptions. Hunting, swimming* 
and fishing to your heart’s content. 
No wonder everydne looks forward 

A resolution adopted by the youthL to summer time and plans months 
at the Congress was read in which ahead, where one will go. Summer 
the youth pledged to organize and time here is not just another season, 
fight against-war. Comrade Strauss: It-is our rest time -after our stren-

Strauss Mass Meeting 
In Paterson

Comrade Strauss, who has just 
returned, as you all know, from 
Paris, from the Youth Anti-War 
Congress, spoke in Paterson on Oct
ober 8. The mass meeting was held 
jointly with the Communist Party. 
Strauss, gave a very interesting 
speech on the main highlights of the 
Congress. He told about Henri Bar- 
bussė opening the Congress with his 
greeting to the Youth. Many incid
ents werę described bn the solidarity 
of the -delegates at the Congress. 
One in particular impressed me. He 
told about how two French soldiers 
pledged never to fight against the 
working class and they said that 
when the time comes they will turn 
their guns against the bosses. Strauss 
also told Us that there were many 
delegates who had come *to Paris, 
illegally from Germany, at the risk 
of their lives.

urged all the youth to join the LDS 
youth branches.“ ’ . ’

But where were the youth of 
Paterson ? There were ' not many 
Lithuanian youths, although many 
parents came l •

Comrades, we must become serious, 
oragnize and help in the fight 
against war! Join the .LDS youth 
branches! < ~

Adele Bimba.-

y The last installment©! Barbussefo
message to the Youth of the World color and good natured noise. Spe- 
will appear in ;bėęt.' week^B issue. > | įįal/ trains . for good; workers pull

A?YOUNG MINER OF THE 
’ USSR WRITES—

Dear Comrades:— *
>■ By the time this letter reaches, 
you, vacation time will be definitely 
over.

’ But is there a vacation time for 
the worker?,If we mean that there 
is more than plerity of time to do 
something, we are correct, for most 
of, the young workers in America are 
resting—^unemployed. Arid those 
who are working don’t work full 
time.

But does this mean that in Am
erica it is possible to spend an 
enjoyable vacation of any kind? 
Positively not. Those who are 
working,, have no time to spend more 
than a day or two camping, etc., 
and even then it is a big drain on 
the finances. Those who are not 
working have no'money to spend 
on, such pleasures. They are hav
ing a heartbreaking task to keep 
body and soul together, let alone 
even think of having money left to 

uous past efforts . of the year in 
developing our industries and our 
country.

No wonder in summer passenger 
trains are filled to capacity. You’d 
think all of ’Russia is on the move. 
Young workers with balalaikas and 
accordians make the spacious sta
tions ring with their, singing and 
playing. It is carnival time. All 
kinds of costumes are seen. ..The 
fellows mostly in white ducks and 
the girls in every conceivable shade 
of , the , rainbow. It is. a - riot of 

dial \ trainsfor good, workers pull 

out with friends waving good bye, 
and others singing and laughing. 
No wonder our trains are overtaxed 
in the summer time.

We had some of the biggest tour
ist clubs in the world in Russia. 
Russians take the slogan seriously 
of “seeing Russia first.” And what 
is more,! they can afford to see it 
in comfort, with no money worries.

Tourist Clubs organize trips to 
parts of the country where the foot 
of man has rarely trod sometimes 
never before. There are rugged 
mountains, towering age old trees 
and murmuring rivers that are in 
places little gentle streams and in 
other turbulent roaring mountain 
torrents. Two weeks spent here are 
enough to put anybody on his feet. 
The open air and the good food 
makes real men and women, who come 
back to their work with new bouyant 
enthusiasm to work hard till next 
vacation time.

Some of these vacation tours are 
not just purposeless outings. On 
them, the workers sometimes, organ
ize to collect mineral specimens or 
to map out or explore otherwise 
little known territory. Thus we-find 
that there have been important mi
neral discoveries by these vacation- 
ists. *

Does, this make you think of the 
Russian workers with envy ? Well, 
they were worse off then you under 

from one end of the year to the 
other. . But they organized and thru 
bloody struggles overthrew their op
pressors. Today they are advancing 
forward culturally with giant steps. r

Can We have such times in Ameri
ca? Under capitalism, no. Under 
Communism, yes. But this means or
ganization and work. Nothing is 
gotten without organization and 
struggle. So these are two paths 
open to all young workers. One— 
the Way of “let things be,” or, the 
path of fight. All real red-blooded ’ 
young workers know where that path , 
is. It is marked “Join the YCL,” 
the militant youth organization.

i -v A Young Miner.

WHATSON?
Come to Election Symposium!

Whom should- the Young 
people of New York City" 
support in the coming elec- ’ • ’ 
tiona? Have this question 
answered' by attending the election 
symposium at Irving Plazas 15th St. 
and Irving Place, Sunday Oct. 29, 
at 2:80 P.M. Representatives of the 
Socialist, Communist, Fusion, Dem
ocratic and Recovery parties will 
speak.

Dance With the* Hartford •• LAXS.A

The'Hartford LDS Youth Branch 
is arranging its first BIG Danceand 
Social, Nov. 5 at Laisve Hall, 57 
Park Street, Hartford, Conn. If 
you are interested in passing an 
evening with a set of live wires, 
don’t miss this dance!

LYROS CHORUS ANNUAL BALL

The Annual; Bal! of the-. Lyros 
Chorus will be held at *Girard- Manor •* 
Hall 905-13 W. Girąrd Ave., Phila
delphia^ Pa., Saturday, Oct. 28. No 
need to tell you about the Lyros 
Chorus balls. Their success is well ‘ 
known- by aH who have ever at-^ 
tended. Come and spend a merry 
time with a sociable crowd. Ad
mission 85 cents.
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Detroito Jaunuolių Mokykla Atsidarys 
Su Programa ir Prakalbomis

kasDETROIT, Mich. — Detroi-I Tad dabar vėl tėmykite,
• I **■... ._ . . j čion bus per naujiėna.pilnai prisirengę i H

Spalio 28 d., 7:30 vai.
Darbininkų Mo- kare, Draugijų svetainėje, 

kyklos spalio 16 d. pradėti, bet do Choras turės 
del priežasties mokytojo nepri- ty 
buvimo iš Brooklyno, mokykla vanos už geriausią ir prasčiau- 
turėjo būt atkelta į vėlesnį lai- sią apsirengimą' ir už lošimus, 
ką. Dabar jau turime pilną Taipgi Aido Choras turės pui- 
užtikrinimą, kad del minėtos kii muzikališką: programą ir 
mokyklos mokytojas bus De- gerą orkestrą del šokių. Vi- 
troite ir mokykla prasidės 30 sus, senus ir jaunus, kviečiame 
d. spalių. Draugijų svetainėje, dalyvauti, nes bus daug juoko' 
Mokytojas bus d. A. Bimba, ir smagumo.

Kadangi d. A. Bimba pasi-! centų ypatai 
žadėjo būti Detroite spalio. 28 
d., todėl ALDLp^52 kp. r e n- vjsag pastangas del mokinimo-' 
gia jam didelęiškilmę pries sį naujų ir pakartojamų dai-

tiečiai buvo
prie Lietuvių

va- 
Ai- 

Bunco Par- 
ir maskų balių. Bus do-

Įžanga trk 10

Dabar Aido Choras deda

Penktas Puslapis

šiuo laiku pradeda stiprėti. Ne 
po ilgam tikimės sulaukti ge- 
neralio automobilių industrijos 
darbininkų streiko.

Kadangi pirmesnieji darbi
ninkai, kurie ėjo į streiką, bu
vo po vadovybe Mechanics 
Education Society, kurioje dau 
giausiai prigulėjo Tool ir Die 
dirbėjai ir, nelaukdami kiti] 
darbininkų pritarimo, vieni 
bandė tą streiką laimėti. Bet 
vėliaus pasijuto, kad bus be-

nieko gerb laimėti/ Tad eili
niai nariai atmetė tokį vadų 
darbą ir, išrinkę savo komite
tą, pareikalavo daryti bendrą 
frontą su Auto Workers Uni
ja ir šaukti visos industrijos 
darbininkus į generalį streiką. 
Dabar streiko darbas eina pir
myn.

gruodžio 4 d- Imperialisti
niai prieštaravimai pasiro
do nesuderinami. Dabar vi
sos imperialistinės valstijos 
griebsis dar smarkesnio 
ginklavimosi.

remti svarbią organizaciją, kuri kož- 
rią dieną turi ginti darbininkus su
areštuotus prie darbininkų kovų ir 
streikų.

Komitetas.

ALDLD su LDSA vienybės. Disku
sijos atsibus 995 N. 5th St., 2-rą vai. 
po pietų. Draugai ir draugės, lanky
kitės j diskusijas ir 
svarbiausius klausimus, 
mūsų klasės judėjimą.

diskusuokim
liečiančius

Reporteris. PRANEŠIMAI IS KITUR
Genėva Nusiginklavi-

Ir be abelnos darbi- 1110 konferencijos biuras nu- 
galima tarė konferenciją atidėti ikininku paramos nebus

K

a

mokyklos: atidarymą. Spalio 
29 d., 7 vai. vakare, bus pui
ki prografria: dainuos dų cho
rai,- Aido'ur Laisvės Chorai. 
Kalbės d. A. Bimba ir kiti 
draugai. Kalbės mokyklos 
klausime ir apie dabartini De
troito streiką automobilių in
dustrijoj.

Prakalbos bus labuti žingei
džios ir bus Lietuvių svetainė
je, ant 25 ir Vernor H-way. 
Mokykla prasidės ir tęsis dvi 
savaites del jaunuolių ir suau
gusių. Točlel pilnai įsitėmykit | 
šitą pranešimą' ir būkite pra
kalbose nedėlios vakare.

Ką Veikia Aido Choras
Mes jau žinome gerai, kad 

Aido Choras visados savais pa-. 
rengimais užganėdina publikų !
ir visados žmonės jaučiasi sma
giai aidiečių parengimuose, kaip streiko lauke ir streikas

nų, kAd jas; g|erai) sudainuoti, 
nes ChorijG rengiasi prie dide-1 
lio koncerto, kuris įvyks lap
kričio 19 d., Ukrainų svetainė
je, 4959 Martin Avė. Kon
certe dalyvaus daug gerų dai- 
norių ir Laisvės Choras iš Ham | 
trameko.

Todėl visi, seni ir nauji dai- 
noriai būkit pamokose penkta
dieniais ir sekmadieniais. Taip
gi esame užkviesti dainuoti 

j tarptautiniame parengime lap- 
• kričio 12 d., Martin svetainėje 
ir turėsime dalyvauti Arena 
Garden lapkričio 5 d., 16 metų 
sukaktuvėse nuo Sovietų Są-

i jungos įsisteigimo.
Automobiliu Darbin. Streikas

Detroito Pontiac ir’Flint 
I darbininkai jau kelios savaitės
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ASMENINIAI VADOVAUJAMA H

KALĖDINE ekskursija
■į liėtUVą

Išplauks iš New Yorko Populiariais 
Lloyd Ekspresiniais Garlaiviais

GREIČIAUSIA
KELIONĖ Į

SENĄJĄ TĖVYNĘ
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GRUODŽIO 7 D.

WILKES BARRE, PA.
Didelis , ir įdomus balius. Rengia 

ALDLD 12-tas Apskritys, 31 d. spa
lio (Oct.), Crystal Ballroom, 325 
E. Market St., pradžia 7 vai. vakare. 
Bus skanių užkandžių ir gardžių 

. gėrimų. Susirinkite kuo skaitlingiau- 
. šia, nes visi būsite pasitenkinę. Gera 

orkestrą grieš įvairius šokius. Kas 
tik skaitote šj pranešimą, raginkite 
savo draugus ir pažįstamus atsilan
kyti. Įžanga tik 25 centai ypatai.

Širdingai Užkviečia Komitetas.
(254-256)

į ' ELIZABETH, N. J.
LDS Jaunuolių Kuopos Maskų Balius

LDS jaunuolių kuopa “Vanguard” 
rengja puikų šokių ir pamarginimų 
vakarą šį šeštadieni, 28 d. October i 
(spalio), šokiai, prasidės 8 valandą! 
vakare, 408 Court St., įžanga 22 
centu ypatai, Visi pritarianti mūsų 
judėjimui turėtų paremti šią jaunuo
lių kuopą finansiniai, kad jie galėtų 
geriau veikti mūsų judėjime.

Komisija.

WATERBURY, CONN.
LDS jaunuolfų kuopa rengia Pir- 

nią saVo parengimą, kuris įvyks 28 
d. spalio, 774 Bank St. Tai bus su- 
batos vakare. Įžanga 25c. ypatai. 
Kiekvieno LDS nario ir darbininkų 
judėjimui simpatingo darbininko pa
reiga yra dalyvauti šiame parengime. 
Jaunuoliai duos puikią programą. Gi 
mūsų dalyvavimas šiame parengime 
jaunuolius sustiprins dvasioje ir mes 
susipažinsime su jaunuolių judėjimu.

(253-254)

WORCESTER, MASS.
ALDLD 11 kuopos mėnesinis susi

rinkimas įvyks nedėlioję, 29 spalių 
—Oct., 10:f30 vai. ryte, Liet, svetai
nėj, 29 Ęndicott St. Visi nariai ir 
narės dalyvąukite .šiame’ susirinkime. 
Bus diskusuojama Vienybės klausi
mas šių dviejų draugijų ir yra atėję 
balsavimo blankos, turėsime visi bal
suoti išrinkimui centro valdybos 
1934 metams.

(253-254)

Komisija.
(253-254)

PITTSBURGH,
ALDLD 3-čios kdopos mėnesinis 

susirinkimas įvyks 12 d. lapkričio, 12 
vai. dieną, LMD name. Visi nariai 
yra kviečiami dalyvauti, nes yra daug 
svarbių tarimų aptarti organizacijos 
ir kuopos reikalais. Yra atėję re
ferendumai balsavimo suvienijimui A 
LDLD su LDSA blankos. Taipgi C. 
K. balsavimo blankos yra, ir daug 
kitų svarbių reikalų organizacijos ir 
kuopos gerovei. Taipgi visi nepa
mirškite atsivesti naujų narių.

Kuopos Raštininkė.
(253-254.)

PA-

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 10 kp. ir LDSA 11 kp. 

vienybės diskusijos vienybės klausi
mu abiejų kuopų narių, įvyks ir bal
savimai, 29 d. spalio, 995 N. 5th 
St., 2 vai. po pietų. Draugės ir drau
gai, dėkim pastangas, kad abiejų 
kuopų nariai dalyvautų šiame masi
niame susirinkime ir ka<l visi išreikš
tų savo mintis link vienybės ir pa
sekmingo mūsų veikimo

Kviečia abiejų kp. Kom.
,(253-254)

E

SPECIALIAI .
TRAUKINIAI

stovi nti šalimais 
garlaivio Bremer- 
havene už t i krina 
labai patogią ke
lionę j LIETUVĄ GRUODŽIO 16 D.

Informacijų klauskite pas vietinius agentus, arba.:

NORTH GERMAN LLOYD
57 BROADWAY, NEW YORK

i Lucky

Copyright, 1033, The American Tobacco Company

Visuomet puikiausis GbaKas '

ą puikiausis'apduiuhas

Visuomet Luckies

79th
Wor-
pro-

CLEVELAND, OHIO
Spalio 28 d. (Oct.), 920 E. 

St., 8 vai. vakare, įvyks “Daily 
kerio” naudai parengimas su 
grama. Kalbės I. O. Ford ir kiti ge
ri kalbėtojai. Taipgi bus laimėjimų: 
Lenino 8 didelės knygos. Visi Cle- 
velando lietuviai turi paremti šį vie
natinį anglų kalba darbininkų laik
raštį, kuris šiandien randasi finansi
niame krizyje.

Spalio (Oct.) 29 d., 920 E. 79th 
St., 8' vai. vakare. Tarptautin. Darb. 
Apsigyn. St. Clair skyrius rengia 
šokius, kur kožnas galės praleisti 
gražiai laiką ir tuo patim laiku na-

Puikiausis
tabakas

—tiktai viduriniai
lapai

O
įgJS į

a

Pati širdis puikios Lucky Strike 
kokybes yra parinktas tabakas— 
nunokintas šiltais saules spindu
liais, derlingos žemes ir lengvu lie
tumi. Šiuo laiku iki $100.000.000 
vertės puikaus turkų ir naminio 
tabako, Derliaus Grietinės, sendi
nama Lucky Strike išdirbejąms. 
Kadangi tik ypatingas parinkto 
tabako pasirinkimas naudojama 
pagaminti jūsų Luckies taip 
apvalius, taip . kietus; ir pilnai 
prikimštus — laisvus nuo liuosų 
galų. Štai kodėl Luckies visuomet 
tokie pat lengvumo, švelnumo ir 
gardaus skonio atžvilgiais.

it’s toasted ”
DĖL GERKLĖS APSAUGOS — bĖL GERESNIO SKONIO

HARTFORD, CONN.
Lietuvos Sūnų ir Dukterų Draugi

jos balius atsibus 28 d. spalių—Oct, 
subatoje, 7:30-vai. vakare, 57 Park! 
St., Hartford, Conn. Visų šios drau
gijos narių pareiga dalyvauti baliu
je ir malonėkite atsivesti pašalinių 
žmonių ir supažindinti juos su šia į 
draugija ir kalbinkite įstoti. Bus J 
gera orkestrą šokiams ir bus užkan -1 toje, 28 spalių—Oct., Mainierių sve- 
(Ižių ir gėrimų. Rengėjai rūpinsis vi- į tainėje. 
sus patenkinti

SHENANDOAH, PA.
Koncertas ir balius. Rengia LDSA 

62 ir ALDLD 17 kuopos, įvyks suba-

(253-254)

Main ir Oak Sts., pradžia 
8 vai. vakare. Programoj dalyvaus 
Lyros Choras, vadovaujamas drg. D. 
Judzentavičicnės ir dalyvaus jaunųjų 
pionierių chorelis. šokiamą grieš 
Šiuriko orkestrą. Tad visus širdin
gai kviečiame atsilankyti, praleisit 
linksmai laiką paremsite darbininkiš
kas organizacijas. Įžanga vyrams 
35c.—moterims 25c.

WILKES BARRE, PA.
Įdomios prakalbos.- Rengia ALDL 

D 12-tas Apskritys, spalių (Oct.) 30, 
7 vai. vakare, Crystal Ballroom sve
tainėje, 325 E. Market St. Kalbėto
jai, draugai Strauss ir Orman. Kal
bėtojai yra geri mūsų jaunuoliai. 
Draugas Strauss buvo Paryžiuj Prieš
kariniam Jaunuolių Kongrese. Jis iš
duos iš kongreso tarimų raportą. 
Taipgi aiškins, kaip darbininkai gali 
sustabdyti karus ir kaip darbininkai dalyvauja Brooklyno Aido Choras, 
gali pasiluosuoti iš dabartinės vergi 
jos.

(252-254)

NEWARK, N. J.
Sietyno Choro koncertas įvyks su- 

batoje, 28 spalių—Oct. Programoje

Vyrų Oktetas, Merginų Sekstetas, 
' Solistas Višniauskas, Jaunuolių Gru- 

(253-254) i pė iš Newark ir pats Sietyno Cho- 
v ----------- i ras. Įvyks šv. Jurgio svetainėje,

Spalio 29 įvyks svarbios diskusijos 180 New York Avė. Pradžia 8 vai. 
delei iškelto pripažinimo Sovietų Są- ’ vakare.
jungos per Jungtines Valstijas ir (252-254)

Phone, EVergreen 8-9130 Ignition Specialist

WOLF AUTO REPAIRS
TRUCKS AND PLEASURE CARS REPAIRED

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

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

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

Mūšy Specializacija yra Moksliškas 
Ištyrimas Akių Pritaikymui Akinių 

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

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

Mes

PATARNAUJA 3 
DAKTARAI:

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

Ofiso valandos: nuo 9 vai.
Penktadienį iki 5

iŠ lyto iki 9 vai. vakaro, 
valandai vakare..

DRS. SCHONGER & STENGER
394-398 Broadway, 331-Š35 Division Ave„ Brooklyn, N. Y.

JUOZAS KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborius

Pennsylvania ir. New 
Jersey Valstijose

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

PHILADELPHIA, PA.
Telefonai: Bell—Oregon 5136 

Keystone—Main 14f7



y $i ■ “*«i

<♦>i

JONAS
512 Marion St., 

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

P. š¥ »

IŠRANDA V0JTMA1

I

K. Mcnkeliuniutė

Telephone, Evergreen ^6-5310

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

šiuomi 
riatns,

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

reikalavimais; lietuvių 
fronto atstovas taipgi 

majorui O’Brienui pro-

GRAND ST; at GRAHAM AVE. BROOKLYN;- 
Since 1^73 • CONftCVTIVE DIVIDENDS 
BANK BY MAIL Write far booklet

Visi, kas tik priešingas kru
vinajam fašizmui-hitlerizmui, 
rinkitės į demonstrantų eiles.

Telephone Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS
- (Undertaker)

Vedu šermenis ir palaidoju tin
kamai ir už prieinamą kainą 
Parsamdau automobilius vestu

vėm,
kiem
402

MEDIKALIS PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTĮ 
DR. FILURIN

.(Buvusio asistantų Hamburgo universiteto 
kliriike).

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

tarpe Broadway ir 6th Avenue

X-RAY Pasitarimai ir""HI egzaminavimas

j Svarbios Rinkimų Prakalbos ®s^e išrinkti> neužmirškit Pri-
« . ... . būti. ,,,

I PASIRANDAVOJA 4 Šviesūs kam- 
■ ' bariai; elektra, maudyne, karštas 
vanduo, veltui, Renda $17 mėnesiui. 

I Du blokai nuo New Lots eleveiterio 
Stoties—14th St. Subway. J, 20 mi
nučių galima nuvažiuoti į New Yor- 
ką. 610 Watkin St., Brooklyn, (E. 
New 'York). Paimkite Wilson Avę. 
gatvekari (nuo Remeikos bažnyčios) 
ir važiuokite iki karas sustoja; ten 
rasite Watkin St.

J. STANKUS
(254-256)

Bestas Puslapis Penktadien., Spaliu 27, 1933

Draugės Konstancijos Menkeliuniutės 
Balsas Žymiai Pakitėjęs

Majoras O’Brien Neduosiąs Laikyti Fašis
tams Masinį Mitingą Sekmadienyje

komunisto užmetimus, duoda!, 
jam eilę klausimų: “ar tu tiki 
į dievą? ar tiki i pomirtinį gy- - 
venimą?” ir tam panašius. Su
sirinkusieji nusijuokdavo iš to-j 
kių klausimų. Juokinga, kadi 
ponas Spriget neiškalba nei sa-( 
vo laiko; kai jis pasako, kad' 
jau užbaigia savo kalbą, tai 
pirmininkas jam pasako, jog 
jis dar turi 15 minutų kalbėt, 
bet buržujų atstovas neturi ką 
kalbėti. . : >

<♦> LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

4Į» •

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerkonišku Stilium

<♦>
Bet tokis pranešimas dar nė

ra galutinas. Gali būt tik ap- 
dūmimas darbininkų akių. 
Mat, miesto ponai patėmijo, 
kad didžiojo New Yorko dart 
bininkai stropiai rengiasi į 
milžiniškas demonstracijas lai
ke fašistų masinio mitingo. 
Didžiausios demonstracijos ren 
giama gatvėse prie minėtos 
svetainės,1 ant Lexington Ave., 
tarpe 25 ir 26 gatvių. Taigi, 
gali būt, k'ad fašistam duos lei
dimą laikyti savo mitingą p'as- 
kdtinėje minutėj, kad tūomi 
neduot progos darbininkams 
surengti dideles' demonstraci
jas. ' ’ ■' 1 1 ' 1

Todėl Komitetas Aid Vict
ims of German Fascism (Pa- 
gelba Vokietijos Fašizmo Au
koms), šaukia ant to laiko vi-I 
su New Yorko ir apielinkės 1 
darbininkiškų organizacijų de- ! 
monstraciją protestui prieš 
kėlimą kruvino fašizmo gal
vos šioj šalyj, šaukiama visi 
darbininkai ir darbininkės, or
ganizuoti ir pavieniai, dalyvau
ti šioj demonstracijoj. Demon
stracija prasidės nedėlios va
kare 6:30 vai., priešais minė
tą svetainę, ant Lexington Av., 
tarpe 25 ir 26 gatvių, New 
Yorke.

<♦>

<♦>
SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINS1T 

Pabandykite!
SAVININKAI MARČIUKAI

417 Lorimer Street, “Laisves” Name
Brooklyn, N. Y.

Plačiai buvo kalbama ir ra
šoma apie hitlerinių fašistų 
rengiamą ^avo propagandinį 
masinį mitingą dfdžiojoj sve
tainėj Regiment Armory New
Yorke sekantį hedėldienį. Nors 
fašistai sakėsi, būk tai bus pa- 
•minėjimas 150 pietų sukaktu
vių nuo pirmo vokiečio pribu
vimo Amerikon, vienok tam 

, niekas netikėjo; aišku buvo, 
kad tai bus kruvinojo Vokieti
jos' fašizmo propagandos ati
darymas šioj šAlyj. Pasipylė 
audra protestų, reikalavimų 
miesto; majoro neduot hitleri
niam svetainės.- Didžiojo N. 
Yorko darbininkiškos organi- 

I zacijoš siuntė atstovus su mi- 
I nėtaiš 
bendro 
nunešė 
testa. I v

Akivaizdoje tokių masinių 
protestų prieš hitlerinių už
simojimus, miestų valdininkai 
pabijojo, kad fašistai nepada
rytų. jiems didelio .nesmagumo 
New Yorke; ponai valdininkai 
nujautė, kad minios darbinin
kų nesėdės rankas sudėję. Ir 
štai ketvirtadienio ryte (spa- 

, lių 26) kapitalistiniai laikraš- 
: čiai jau paskelbė, kad majoras 
į atsisakė duoti hitleriniam lai- 
' kyti masinį mitingą Regiment 

Tačiaus daug nemanau ra-! Armory; girdi, rengėjai ne- 
šyti apie Konstanciją. Palieku ! garantuoja taikaus susirinki- 
patiems dienraščio draugams visko būti. . .
padaryti savo sprendimą. O! ’
jūs tai galėsite padaryti išgir- 
dę Konstanciją dainuojant 12, Svetainėje' '
dieną lapkričio, Labor Lyceum j * J
Svetainėje, kur įvyks mūsų me-Į 
Cine dainos šventė; metinė' 
dienraščio iškilmė; metinis su-j 
sitikimas visų “Laisvės” drau- ■ 
gų ir prietelių.

Greta Menkeliuniūtės, mes 
turėsime “Laisvės” koncerte 
du kitus pasaulinius daininin
kus: Karlash, basą, ir Opą 
Klymkovą, soprano.

Prie to, Višniauskas, Aidie- 
čiai; Newarko jaunuoliai su 
scenišku perstatymu^; mainie- 
rių kvartetas ir, viršiausiai, 
Raudonųjų šokikių Baletas! 
Kiekyienas numeris bus paži
ba ; kiekvienas numeris bus 
taip sakant “savo vietoje.” 

Ateisite—pamatysite!
į Stebėtojas.

Debatai užsibaigė ramiai; 
šnipam nepavyko triukšmą su
provokuoti, nors ir buvo ban
doma tą daryti. Balsavimų, 
kuri pusė laimėjo nebuvo. Vie
nok didžiuma publikos buvo
komuništų pusėj/ ką galima' 
buvo spręsti pagąl aplodismenY 
tUS. ' < < ' > : » ' I ‘ i

<♦>

JONAS STOKES 
FOTOGRAFAS 

pranešu savo kostume- 
kad perkėliau savo studiją 

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

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

STOKES
kampas Broadway

Apie porą savaičių 
atgal teko girdėti Kon
stanciją Menkeliuniutę 
dainuojant. Dainavo ji 
keletą dainų: lietuvių, 
rusų, anglų ir italų kal
bomis. Stebėjausi! Dai
nininkės balsas —nepa
lyginti su tuo, kurį gir
dėjom pereitais metais, 
kuomet jinai sirguliavo 
šalčiu.

Dabar mūsų Konstan
cija—vėl toji pati, ko
kią mes žinojome prieš 
kelis metus, tik, žino
ma, josios balsas daug 

.gražesnis, kultūriškes- 
nis, malonesnis, kur kas 
toliau pažengęs mųzi- 
kališkume.

Pereitais metais, tik 
ką sugrįžus iš Italijos, 
jinai negalėjo dainuoti 
pilnu balsu. Dainavo 
taip sakant tiktai iš
prievartos ir todėl labai turėjo 
saugotis. Liga buvo paveikusi 
ant jos netik fiziniai, bet ir 
moraliai ir tas viskas atsiliepė 
į patį dainavimą.

Kas kita dabar. Dainuoja 
Konstancija dabar pilnu balsu. 
O jis didelis, dramatingas, 
skambus ir kuklus!

—Man nereikėjo pereitais 
metais visiškai dainuoti.—sako 
dainininkė.—Reikėjo palaukti, 
iki pasveiksiu.

—Ką darysi, kad žmones 
reikalavo; mes reikalavom,— 
atsakiau jai.—Mūsų buvo di
desnė kaltė, negu jūsų.

Faktinai, Konstancijos pdši- 
rodymas dienraščio “Laisvės” 
koncerte (lapkričio 12 d.) 
bus josios debiutas, po dviejų 
metų lavinimosi.

Be abejojimo, padainavusi 
“Laisvės” koncerte, dainininkė 
sekančią žiemą turės apsilan
kyti į vakarus, Chicagoje ir ki- 

. tur. Josios liga pereitais me
tais ir ten sudarė koncertų ren
gėjams nesmagumų, bet šiemet 
jinai tai pataisys.

Daugiausiai žmonės gal gau
ti patyrimo apie miesto valdi
ninkų grafterišką politiką, tai 
priešrinkiminėse prakalbose. 
Tik šiuo laiku buržuaziniai po
litikieriai įšlieja paipązgas vie
ni ant kitų galvų; išduoda vie
ni kitų suktybes ir Koųiu- 
nistai naudojasi • tąja , proga. 
Komunistų- kalbėtojai ; iškelia 
aikštėn daugiau įvairių, miesto 
valdininkų darbelių. Kiekvie
nam darbininkui svarbu ir rei
kalinga kuo daugiausiai žino
ti apie tai. • ••>

Plačiausiai ‘ galėsite išgirsti 
argumentus i| abiejų pusių

Konferencijoj, be kitų tari
mų, bus dįskusuojama apie šios 
organizacijos veikimą ateityje; 
kaip padaryti veikimą gyves
niu ir smarkesniu, negu kad 
jis buvo iki šiolei. Kviečiami 
ateiti^ Ų' nedelegatai, jsįaip pa
vieniai nariai šios organizaci
jos. 'Eūkitė>Wisi ląikti.

v « V

Nuo Muskulų Skaudėjimo
Skaudami, pailsę ir persidirbę mus

kulai grąžinami į normal) gyvumų ir 
.ištvermę ištrinant juoa ANCHOR Pain4 
■E'cpelleriu. • '1.t , ' J

Kuomet jūsų muskulai yra skauda
mi, kuomet jūsų visas kūnas pilnas 
skaudžių trūkčiojimų ir gėlimų nuo 
perdidelio fizinio išsitempimo, gerai iš- 
sitryhkite su Pain-Expelleriu ir atsigul
kite. Galimas daiktas, kad vienu tokiu 
ijfsilryriimij ^afeiėksit palchįvfnlijio’kknL 

i tjjtmų, Visųse vaistinėje kaina aScji ir 
< 70ę.-k~|kjrt)rigo cliįduino bonkufėį J 
. Tiktai JikrA^.turl Inkaru Vaisbitž^nklj.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

Iš Atsibuvusių Debatų 
Komunistų su Buržujais

PAIN-EXPELLEE

Sergančių Vyry ir Motery 
Chroniškos

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.
I, 1' ■ '• ' ’ 1 ■■ <

1 V7

Ligos Gydomos
Šiandien ateiki

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

Odos Nušaščji- 
mai, Nervų Ligos, 
Abel nas Silpnu
mas, Skilvio Žar
nų ir Mešlaža»-- 
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 Patarimas Veltui
KALBAM LIETUVIŠKAIKRAUJO SPECIALISTAS

Gydau i ūmias Ir'chroniškas vyrų ir 
, , moterų , ligas kraujo ir odos

Padarau ištyrimus kraujo ir Šlapumo

DR. MEER
JS6 W. 44th St Room

New York, N. Y.
k Valandos Priėmimo t

Ryt<> nuo 10 Iki 1. Po pietų nuo 4
i •’ Iki .0 valandai vakare
Sekmadieniais nuo 11 ryto iki 12 dienų

Telefonas Lackawanna 4-218$

Praeito trečiadienio vakare, 
Lenkų' svetainėje, Greenpointe 
buvo debatai, kuriuose komu
nistų politiką palaikė drg. J. 

..-.e,-—------ . -y *---- v Kahn, o kapitalistų pusę— tu-
prakalbose, kur'ios įvyks šį va-Į Jas H. E. Špriget.“' Publikos 
karą, tai yra penktadiėnį,, 27 į prisirinko . apipilnė mažesne i 

svetainė. Pasieniais matėsi 
nemažai nusipenėjusių, gražiai 
apsirėdžiusių vyrų. Nekurie 
juos pažįsta,—tai slaptieji po- 
licistai-detektyvai. Kalbant ko
munistų kalbėtojui, jie ką tai 
zurzėjo ir kartais pusgarsiai 
piktžodžiavo.

Nors debatų tema buvo apie 
rinkimus, tai- yra, kokios par
tijos kandidatus darbininkai 
turėtų rinkti į miesto valdinin
kus,'vienok buržujų atstovas, 
būdamas karštu kataliku, vie
toj laikytis debatų temos, jis į 
tik kartodavo ir kartodavo “vi-1 
sągalio dievo” vardą. Svar
biausia jo debatų tema, tai nu
rodinėjimas, k&d Rusijoj dabar 
bažnyčios griąujarpos ąrba pa- ' 
yerčiarpos kitiem tikslam; kad 
ten žmonė$ badau ja .irtrt. Ęai-> 
š.iojo paveiksluotas iškarpas,;

DR. ZI NS 
no Fast 10 ST. N.Y. 
Tarp 4th Ave. ir Irving Place

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

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

BROOKLYN LABOR LYCEUM
.’ • ‘; •• • . 1 ' ; - S i

1 DARBININKŲ 1JS TAIGA
Šalęs dėl Ūaliu,' Kbnceftq, 'Ban- 
kietų. Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su nauj'au- 
siais įtaisymais. Keturios bo
bų alleys.

KAINOS PRIEINAMOS
949-959 Willoughby Ave.

V •• , >

Te)., StAgg 8847

302
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Jaunuolis.
t—y

t

‘STEPHEN BREDES, JR
Lietuvis Advokatas

į 197 HAVE1WEYER STREET

b • . BROOKLYN, N. Y.
lietuvių TDA kuopos yra iš
rinkta 12 delegatų, tai kurie

NOTARY 
PUBLIC

7771

ganizacijų. Prasideda 10 vai. 
■ ryte.

nyčios, kuniffai paleidžiami Tarpt Darbiu. Apsigynimo 
l nuo “darbo,” palieka bado au-

100 CĮGARETŲ UŽ 25 CENTUS
700 GILZŲ 63c ------------------------- -----

(100—9c; Barons—12c)

Praneša visuomenei, jog jis atsidaro savo ofisą 
Williamsburgbe s

2b2 Berry St., Brooklyn. N. Y.
arti Grand Street

Telefonas Evergreen 6-3959
Ofiso Valandos nuo 1

nuo fl

Bendro Fronto Atstovas 
su Protestu pas Majorą

Praeitą trečiadienį Brookly- i ir * • «n j i • m 
no ir apielinkės Lietuvių Bend- « KllUlgai^ Bedarbiu 
ro Fronto atstovas drg. P. Ta- ElIčSe PraŠO Maisto . . . 
ras nunešė New Yorko majorui ■ ------- .............. - -
O Brienui protestą vardu dau- ^jaj} ypač katalikiški, rėkdavo, 
gelio lietuvių darbininkiškų or- kad Rusijoj uždarinėjamos baž 
ganizacijų, kad majoras neleis-! 
tų hitleriniam fašistam laikyt;} 
savo propagandinį masinį mi- komjs įr t.t. ‘ 
tingą Regiment Armory svetai- i Bet štai‘ užvakar dienos 
nėj. Drg. Taras nuėjo į Wor- |New York Journal paskelbė ži- 
kers’ International Relief bu- : nja jr dar su dideliu paveikslu, 
veinę New Yorke, kur buvo su-' ka(V Amerikoj ‘ 2,000 visokių 
sirinkę apie porą desėtkų nuo 1 sektų kunigų neturi darbo; ne- 
kitų tautų darbininkiškų orga- j kurįe jau badauja ir atsidūrė mirlnvA Lvo 1 . . . «• 1,. • f « •

d. spalių, mokyklos No. 50 
svetainėje, ant So. 3rd St., arti 
Driggs Ave. Prakalbos prasi
dės 8 vai. vakare. Kalbės vie- 
naš iš žymiausių komunistų 
kalbėtojų, Fred Biedenkapp, 
kandidatas į Boro prezidentus 
Brooklyne. ‘'Bus ir kiti vieti- 

Į niai kalbėtojai. Lietuviai, da- 
I lyvaukite masiniai šiose pra- 

Iki šiol buržuaziniai laikraš- kalbose. !

Williamsburgo Sekcijos
Konferencija 1

TEL. STAGG 
2-5043

nizacijų. Ten sudarę bendrą 
reikalavimą, visas būrys nuėjo 

- pas majorą. Majoro raštinėn 
buvo įleisti grupės išrinkti at
stovai priduot majorui protes
to" steitmentą, kurį majoras 
priėmė.

Brooklyn© ir tolimesnių apie- 
linkių lietuvių ddarbininkų jau
nuoliai, rengkitės y savo konfe
renciją, kuri įvyks sekantį nė- 
dėldienį, spalio 29 d., “Lai
svės” svetainėje, 46 Ten Eyck 
St., Brooklyne. Ypač turi pri- 
būt visi Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimo 3-čio apskričio 
nariai. Turi dalyvaut atstovai 
ir nuo kitų organizacijų, kaip 
tai: sporto, kultūrinių grupių, 
chorų, prieškariniu komitetų ir 
kitų. Yra apkalbėjimui labai 
svarbių ir Neatidėliotinų rei
kalų. Dalyvaukite visi jau
nuoliai ir ne nariai minėtų or-

į taip vadinamas ‘‘bread lin
es” (duonos gavimo eiles). Pa
veiksle matoma *keturi kunigė
liai su atbulais kalnieriais sto
vi eilėj prie maisto davimo 
stoties ir laukia bliū*delio sriu
bos ir duonos kąsnio. . .

Nemanykit, kad tai .tikre
nybė, Tie dvasiški tėveliai ne- 
išrodo ant badaujančių: jųjų 
sprandai stori, pilvai dideli. 
Jie tai daro tyčia, kad ve, žiū
rėkite, biedni žmoneliai, ir 
mes badaujame, bet triukšmo 
nekeliame,—nekelkit ir jūs; 
neškit vargo ir skurdo naštą 
kantriai.. /

Kur Smagiausiai Praleisti 
Šio šeštadienio Vakarą?

Geriausiai praleisti laikas 
šio šeštadienio vakare (spalių 
28 d.), tai “Laisvės” svetainei, 
kur bus puikus bankietas su;

Ateinantį sekmadienį, spalio 
29 d., “Laisvėš” svetainėje,-46 
Ten Eyck St., Brobklyne, įvyks' 
Tarptautinio' Darbininkų Ap-! 
sigynimo WilliamSbu^go ' sek
cijos konfereftcija. Pfasideš 10 i kur Rusijos darbininkai ardo 
vai. r*yte. ' •’ 1» ‘ ; i ' 1 | bažnyčią. ’Komunistų kaib’ėto-

1 Draugės ir draugai, kUrie 
esatie išriiikti ’ į šią konferenci
ją, tai‘pribūkite laiku, ka'd ga-

i lėtumo ankščiau pradėti: Nuo

jas 'liurodė itoosęvelto NRA i 
reiįcšinę, ką tas erelis ‘gero' 
padaro darbininkų hidsėhis; 
nurodė netikusią miesto valdi
ninkų tvarką, sustabdymą be
darbiams 'pašąlpos ir t.t. Bur
žujų AtsfOVaš, vietoj atremti

Telefonas: Stagg 2-9105

DR. A. PETRIKĄ
• (PETRICK)

DANTŲ GYDYTOJAS 
221 South 4th Street 

Brooklyn, N. Y. , 
X-Spindulių Diagnoza 

Gazo Anestetiką 
Valandos: nuo 9 ryto 

.1 iki 6 Vai. vakare 
Penktadieniais ir šventadieniais 

, tik susitarus

Telephone Stagg 2-7057

INCMATHEW F- 3ALLAS 
(BIELfiUSKAS) 
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 ŠALių, IR IŠ ČIA 
PASIUNČIAM į. KUR KAM REIKIA. TURIM PRIVATIŠKĄ 

• F4RMĄJAI PAGALBAI AMBULANSINĮ AUTOMOBILIU, 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI ( LIGONINĘ IR 

: f’AąVEŽTI^ TURIM, MOTERl, MINUSIOMS MOTERIMS 
prižiūrEtj. duodam: GRAŽIĄ vi et AX SAVO 
MXLIML’QSIQB PAŠARVOTI, DOVANAI.

t 'VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS ( MUS, O MES 
KUOGERJAUSIAI PATARNAUSIM. ' s
. ‘ MUSU RAŠTINE ATDARA DIENĄ IR NAKTŲ MUSIŲ 
TELEFONAS- NIEKAD NEMIEGA.

programa ir šokiais prie ge
ros orkestros. Bus ir trumpa 
prakalba, kurią pasakys vie
nas iš komunistų kandidatų į 
miesto valdininkus. Užsimokė
ję įžangos tik 40c., gausite pui
kių užkandžių, įyairių valgių; 
alkani nebūsite. Įžanga tik 
ant šokių—425c. Pradžia 7
vai. vakare, šokiams grajys 
negrų “Jązę BihįUįM’į 3&kitę 
visi ir visos! Ų ' ’

Kom> , Partijos 
v F:

1 SVARAS TABAKO $1.00
_____   , , Persiuntimas .15c 

GALITE PASIDARYTI JŪS PATYS Iš RUSIŠKO, TURKIŠKO IR 
;_____________________ VIETINIŲ TABAKŲ

Jūs galite turėt 700 puikių cįgaretų, sulig savo skonio už $1.78. 
Prisiųskite mums 10 centų tiž instrument^ naudojamą padarymui ei- 
garėtų. Seniausia tabako įšdirbyste New Yorke. 

, Tabako kainos nuo $1.00 iki $5.00.
. Užsakymus visokių rūšių tabako ir skirtingi kainų išpildome greitai 
t ir akuratnai. i ? A . < ,
*' , Specialias^ nuolaidas duodame restaucacijom.

L. GRAYEFSKY, '
1172. Ayenuę, B,,Nęw, Yjorkcęity. ' Tel. Alg. 4-1836
L H J i ’.:: j if. * ; r (tarpeir 11 Stp,)

, DR. HERMAN MENDLOWITZ

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki *12 vai. ii

iki i kas dien, flcredoms ir subatoms 
iki 7:10 vaL vakarais.

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas K. ttrd Si.ryto *




