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Manoma, kad jaunuolių pasi- 
briežtas tikslas gauti du šimtu 
naujų narių į Lietuvių Darbi
ninkų Susivienijimą tapo pilnai 
atsiektas. ] 
rokundos dar nematėme, bet
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Beje, neužilgo “Laisvėje” jau
nuolių skyrius eis du sykiu į sa
vaitę. Mūsų jaunuoliai ■ turės 
daugiau vietos savo raktams. 
Lai tik rašo, mokinasi, dalyvau
ja judėjime. Reikia jaunuolius 
padrąsinti ir paskatinti prie ra
šinėjimo į savo klasės laikraštį.

abejoti netenka. Iš Clevelando 
gauta net 30 jaunuolių aplika
cijų. Ar tik nebus Clevelandas j 
laimėjęs lenktynes. O gal Chi- 
cagos “Sparks” kuopa bus pir- ■ 
moj vietoj. Brooklynas irgi j 
puikiai pasidarbavo. Jeigu ne
klystu, čia irgi jaunuoliai gavo, 
apie 28 naujus narius.

Tik paskutinėmis pora sa
vaičių jaunuolių vajaus lenkty- , 
nės prasidėjo. Reikėjo iš pat 
pradžios t,aip paimti, tai būtų1 
buvę gauta dveja tiek naujų na-, 
rių. Pamoka ateičiai. 
jaunuoliai gauna naudingo paty
rimo tame organizaciniame dar
be. i

Taip pat pasiuntimas draugo 
Strauss į Paryžiaus kongresą 
buvo didelis laimėjimas. Nepa
prastai greitu laiku sukelta 
daugiau pinigų, negu kelionė lė- 
šavo. • Greitu laiku “Laisvė” 
paskelbs pilną raportą.

Dienraštis “Laisvė” nuošir
džiai patarnavo Lietuvių Jau
nuolių Komitetui sukėlime fi
nansų del delegato pasiuntimo. 
Pranešimai ir atsišaukimai bu
vo dedami ant pirmo puslapio.

Mūsų draugai jaunuoliai turė
tų tatai nepamiršti. Dabar ei
na dienraščio vajus už naujus 
skaitytojus. Jaunuoliai turėtų 
gerai pasidarbuoti. Jie turėtų 
atsikreipti pas darbininkus tė
vus, kurie auklėja sūnus ir duk
teris. Reikia juos paraginti, 
kad užsiprenumeruotų dienraš
tį ir duotų savo vaikams ang
lišką jaunuolių skyrių skaityti.

APIA 2 Kuopos Teismas
Sklokos Vadą Suklaidinti Žmonės įpuolė Desperacijoj;, 

Griauna Organizaciją ir šaukias Valdžios Pagelbos tam 
Pragaištingam Darbe

Nuteisė už Sudeginimą < 
Pačios ir Vaiky

JACKSBORO, Temp — 
Džiūre pripažino kaltu 
Floyd Johnson, 27 metų, 
.žibalo stoties patarnauto
ją, sudeginime savo pačios 
ir trijų kūdikių. .. Ta1 baisi 
žmogžudystė buvo papildy
ta rugpjūčio 30 d.' Johnson 
nuteistas į sunkiųjų darbų 
kalėjimą ant i 21 metų.

PITTSBURGH, PA. — Spalio 
18 jau devinta diena APLA 2 

Mūsų i kp. teismo. Perklausinėta skun
dėjai Marazauskas, Rodgers ir 
atitrauktas iš Grand Rapids Sa
mulionis. Jie liudijo vienodai, 
kad APLA 2-roj kuopoj buvo 
dvi organizacijos— 
pine, kita biznio. Namas ir vi
sas APLA 2 kuopos turtas pri
klausąs biznio draugijai, kuri 
pirmiaus vadinosi Laisvės Kliu
dąs, o nuo insikorporavimo va
dinasi “2 Kp. Lietuvių Augš- 
čiausia Prieglauda Amerikoj.” 
Pinigai buvę irgi skyrium veda
mi. APLA 2 Kuopa neturėjusi 
nei vieno cento savo ižde.

Taip jie maž daug liudijo, sios Prieglaudos Lietuvių Ame- cįja raportuoja, kad per 
kuomet jų advokatas Stoner rikoj.” m 
klausinėjo. Bet kuomet apsigy-, kad padarę sutartį su APLA 2 
nėjų advokatas Eckert pradė
jo klausinėti, visi pradėjo su
klupti. Pripažino, kad visos 
knygos buvo vedamos vardu 
APLA 2 kuopos ir kad jie at
skirų kliubo arba “2 Kp. LAP- 
A” visai neturi, taipgi jie netu
ri jokių dokumentų tokiu vardu. 
Liudininkai pradėjo suklupti 
veik kiekviename klausime.

Drg. Strauss dabar važinėja 
su maršrutu ir išduoda raportą 
iš pasaulinio jaunuolių kongre
so. Tas raportas labai įdomus 
ir svarbus mūsų jaunimui. Bet, 
deja, neskaitlingai jaunuoliai 
lankosi į tuos susirinkimus. Iš 
Connecticut maršruto raportuo
jama, kad įvykusiuose susirinki
muose tepasirodė po kelis jau
nuolius.

Ar galima vien jaunuolius 
kaltinti? Ne, negalima. At- 
kartotinai esame pabriežę, kad 
visas“ mūsų jaunuolių judėjimas 
kol kas dar labai daug priklau
so nuo viso mūsų darbininkiško 
judėjimo. Jeigu tėvai ir moti
nos, jeigu visi draugai ir drau
gės pasidarbuotų sukviesti jau
nimą į tuos masinius susirinki
mus, jisai sueitų. Jaunuolius 
reikia paraginti, paprašyti, nu
rodyti jiems svarbą šių mksii/ių 
mitingų, kaipo mobilizacijos 
prięš ateinantį imperialistinį;ka- 
rą.

Kubos Budelis Slaptai 
Aplankė New Yorką

Tik dabar buržuazinė 
spąuda paskelbė, kad į New 

i Yorką buvo atvykęs Kubos 
budelis Machado. Čionai iš
budęs 1 yieną savaitę laiko. 
Paskui, išdūmė; atgal į Ka
nadą. Jis landžiojo slaptai 
ir gerai apsaugotas polici
jos, nes bijo revoliucionierių 
keršto.

Daugiausia jie atsakinėjo “ne
žinau”, “nepamenu” ir t. t. 
Rodgers nebepažįsta savo pra
vardės ir nebemoka suprasti an
gliškai. Teisėjas sykį pastebė
jo, kad jis jau galįs geriau pa
skaityti už Rodgerį ir lietuviš- 

viena pašai- kai.
Samulionis jau pripažino, kad 

jie iš pat pradžių priėmė North. 
Sides Laisvės draugijos konsti
tuciją, bet jie neturėję jos iki 
1912 metų. Jis sakęs, kad ir 
dabar esąs kliubo narys, bet ne
mokąs duoklių. Jis pasakė, kad 
imdami charterį, tarėsi su ad
vokatu Obernauer ir norėję i^-

i imti čarterį vardu “Augščiau- rastoji Šelpimo Administra- va už greitą pašalpą.

Draugui Diimtrovui Neleidžia Skaityt
Knygą Apie Fašistą Terorą; Teismu i

Susidomėjo Visa Vokidįjos Liaudis
Neprilipo Kreivas Fašisto Liudijimas -Prieš Komunistus;... , 

Slaptas Tunelis iš Goeringo Palociaus j Reichstagą buvo i • n v* .Naudojamas Fašistų

i i

VALDŽIA ATĖMĖ PAŠALPĄ VIENIEMS, 
O NUKAPOJO KITIEMS; TURI ATGYTI 
IR VEIKTI VISOS BEDARBIU TARYBOS

I

WASHINGTON. — Taip vėl smarkiausiai organizuo- 
vadinama Federalė Nepap- tis ir pradėti visuotiną ko-

kp. pas advokatą Sutterį, kad 
“šiaudinis komitetas”, susidedąs 
iš Navicko, Samulionio ir Za- 
belos, bus kaipo namo trustis- 
tai ir reikale atsirašys ir vėl 
perves APLA 2 kp. Kuomet 
čarteris buvo išimtas, tai jie at- 
sirašė ir buvo užrašyta namas 
ant čarterio vardo.

(Pabaiga Antram Pusi.)

ir 
kontroliuo j amos 
Miners 'Union

Kietosios Anglies Mainieriu Streikas 
i ’rj- .un- 
> WILKES-BARRE, Rą. - 
Naujosios Cąppellinio 
Maloney 
Anthracite
skundų komitetas iššaukė į 
streiką Glen Coal Kompa
nijos mainiėrius. Manoma, 
į streiką jšėjo apie 20,000 
mainieriu. Reikalaujama 
naujosios unijos pripažini
mo.

Mainieriai turi budėti. 
Cappellini ir Maloney yra 
pardavę ne vieną streiką.To- 
del šitą streiką mainieriai 
turi imti į savo rankas. Ei-

.rugsėjo mėnesį buvę šelpia
ma 3 nuoš. mažiau bedarbių, 
negu rugpjūčio mėnesį. O . 
pašalpai išleista 5 nuoš. nia-' 
žiau, negu per rugpjūtį. Va- į 
dinasi, pašalpa ir tiems, ku- , ; .,v. . . . . .
rie gavo, tapo sumažinta d° valdzl0S J“. laiT° ^lis, vos vos vienas žmogus 
,....5.....^:.!,...--------...... admirolas Chatfield reika- H susUenkęs eiti. Goerin-

»auja, kad tuojaus būtų pa- palociaus sargas turėjo

linių Narių Opozicija šau
kia nlainierius tuojaus su
organizuoti • platų streiko

f - I t

komitetą ir steigti veikimo 
komitetus visuose mieste
liuose ir lokaluose. Tiktai 
tokia streiko vadovybė ga
lės pastoti kelią Cappellinio 
ir Maloney pardavystei.

Beje, Cappellini ir Malo
ney stengiasi įrodyti Roo- 
sevelto valdžiai ir NRA ad
ministracijai, kad jię yra iš
tikimesni valdžiai, negu se
nosios United Mine Workers

dviem nuošimčiais per vieną 
mėnesį. Gi iš daugelio tūk
stančių pašalpa visai atimta. 
Tyrinėjimas buvęs praves
tas 135 miestuose*- 681 

■-> Per vasarą bedarbių tary
bos susilpnėjo.
pripažinti. Taįp pat per. va
sarą mažiau btįvo bedarbių 
kovų ir demonstracijų. To
dėl valdžia pąsinaudojO ’ ta 
proga ir sumažino pašalpą. 
Reikia bedarbiams tuojaus

Tą/ reikia

Ragina Angliją Didint 
Karo Laivynu

LONDON. — MacDonal-

BERLYN.—DrgrTnmitro- išdaužė spynas. O tai bu- 
vas, vienas iš teinamų ko- vo, matomai, fašistų darbas, 
munistų, pareikalavo, kad 
fašistų teismas leistų jam 
perskaityti knygą “Brown 
Book of Hitler Terror”, ku
rioje surašyta faktai apie 
fašistų suokalbį sudeginti 
reichstagą. Bet teismas at
sisakė' duoti šitą leidimą. 
Vadinasi, fašistų teismas 
neprileidžia kaltinamų ko
munistų prie faktų ir doku
mentų, kurie parodo fašistų 
suokalbį.

Teismas ir spaudos atsto
vai ėjo pažiūrėti slaptą tu- 

jnelį, kuris eina iš generolo 
Goeringo palociaus į reich- matęs Lubbę lipant į reich- 
staigą. Tai visai mažas tu-

kuriems komandavo j o pat
sai generolas Goering.

Fašistai pastatė liudyti 
tūlą inžinierių Boegum, ku
ris sakė matęs vieną vyrą 
bėgant iš reichstago gaisrui 
prasidėjus ir sakė, jog tai 
buvęs Popovas, vienas iš tei
siamų komunistų. Bet kuo
met komunistai pradėjo sta
tyti jam klausimus, tai jis 
taip susimaišė, jog ant kiek
vieno žingsnio prieštaravo. 
Pagaliaus pašauktas liudyti į 
tūlas Warner Thaler, kuris

y i

gali susilenkęs įeiti. Goerin-

skirta daugiau pinigų page
rinimui ir pądidinimui ka
rinio laivyno. Valdžia turin
ti pabudąyo.ti 25 visai nau
jus Jaivus^ ginkluotus pagal 
vėliausius išradimus.
r- '••• ■■

Managua, Nicaragua. — 
Ant ežero Managua spalių 
18 d. nukrito orlaivis ir žu- 
Vo trys amerikonai.

ĮDUKUS BALTVEIDŽIŲ GAUJA NULINCIAVO 
IR SUDEGINO ANT LAUŽO NEGRĄ JAUNUOLI

PRINCESS ANNE, Mary
land. — Spalių- 18 d. čionai 
iš apie dviejų tūkstančių

of America unijos lyderiai! ! haltveidžių gauja išlauže ka-

Dienraštis laisve ir ‘Daily Worker’

Neužilgo drg. Strauss,! kartu 
su d. Orman važinės su prakal
bomis Shenandoah apielinkėje, 
paskui bus Wilkes-Barrėj.'Drau
gai mainieriai, energingai pasi
darbuokite, kad visą vietos jau
nimą sukviesti į masinius mi
tingus. Pamatysite, kad ir ne- vajų šukelti $40,000. 
didelis pasidarbavimas 
puikius rezultatus.

Įėjimo duris, pagrobė neg
rą George Armwood, 24 me
tų amžiaus,, nusinešė prie 
teisėjo Duėr namų ir pako
rė ant medžio šakos. Kuo
met nelaimingasis buvo ne
gyvas, tai gauja pagrobė už 
virvės, nusitempė lavoną per 
pusę. mylios pačiame miester 
Jio centre ir įmetė į degantį 
laužą; . /Laukei ir : kvatojosi; 
kol ■ lavonas < ? supleškėjo;
, r Tai darbas ne tik. gaujos, 
sukurstytos -prieš /negrus, 
bet valdžios ir policijos.. Ko
munistų Pąrtijos organas 
TDūilyr Worker” spalių IT d. 
laidėjenurodė/;kad Arin-

Dienraščio “Laisvės” vajus už .naujus skaitytojus jau 
prasidėjo. /‘Raudonoj -Lentoje” rasite' paskelbtus vardus 
vajininkų ir šiaip draugų, kurie "jau yra pasidarbavę dė
lei dienraščio ir gavę skaitytojų. Ta armija’idarbuOto
jų turėtų J)ūti daug dįdesnė. Ji, žinoma, padidės su eiga, 
vajaus. Dari tik ’ kėlios trumpos dįien’ds praėjo. */ A H 

Kiekvienas “Laisvės”-skaitytojas, kiekvienas klasiniai 
sąmoningas; darbininkas ’ir darbininkė 'turėtų.! dalyvauti1 
šiame naujų skaitytojų gavimo vajuje. Turime mugalėti 
visus sunkumus ir pasiekti tūkstančius/lietuvių darbinin
kų, kurie dar nėra mūsų komunistinio dienraščio skai
tytojai* ' r i •; <

Tuo pačiu sykiu vedamas yra Komunistų Partijos or
gano “Daily Workerio” finansinis vajus. Partijos dien
raštis reikalingas finansinės paramos^ . Tikslas yra per, šį woodui grūmoja nulinčiavi- 

Iki šiol surinkta $11,273. t Tai ne- mo pavojus ir reikalavo val
duos mažai pasidarbuota. Aiškus dalykas, kad prie to darbo 

jau yra prisidėję nemažai mūsų lietuvių darbininkų orga
nizacijų. Bet reikia dar kartą paraginti prie didesnio 
pasidarbavimo. Turime suprasti, kad “Daily Worker’* 
šiuo krizio ir kovų metu lošia didžiausią rolę* Mūsų 
pareiga prisidėti prie “Daily Workerio” palaikymo, nes 
mūsų revoliucinis judėjimas yra dalis abelno Amerikos 
proletariato judėjimo. ' ' . / :/*

Aukas siųskite tiesiai: Daily Worker, 35 East 13th St., 
New York, *N. ¥.'? />((’■

stagą ir tada bėgęs pašauk
ti policistus. Taip ir pasiro-, 
dė, kad Boegum matė ne 
Popovą, bet Thalerį. Šitas 
fašistų bandymas inkrimi
nuoti draugą Popovą neiSk ,

pripažinti, kad dar prieš 
. reichstago padegimą kažin
kas. vaikštinėjo tunelyje ir

HITLERIO VALDŽIOS ŠULAI ŠAUKIAMI PRIEŠ
KOMUNISTUS DELE1NUSIPLOVIMO

fašistai, panaudodami Lub- 
bę, kaipo savo agentą. Ta
po įrodyta, kad į reichstagą 
galima buvo įeiti tiktai per 
tunelį, kuris eina iš Goerin- 
go ofiso į reichstagą, nes vi
sos kitos reichstago durys 
tuo laiku buvo uždarytos, 
kuomet Lubbė padeginėjo.

Hitlerio valdžia nutarė 
tuojaus išdeportuoti du Bul- 

' gari jos advokatu Dechčff ir 
Grigoroff, kurie buvo atvy- 

rėjęs padaryti užpuolimą | rūmus. Jie bus prisiegdinti kę ginti teisiamus komunls- 
, Jie kaltinami “įžeidi- 

Fašistų' me” Hitlerio valdžios vy- 
valdžia mano, kad ji tuomiriausybes. Taip pat už tą 
įrodys jų nekaltumą.

Visi liudijimai rodo, kad į deportuotas francūzas advo- 
reichstagą sudegino patys j katas Marcel Willard.

. BERLYN. — Fašistų tei
smas nusprendė pašaukti 
liudyti generolą Goering, 
Prūsijos premjerą ir Hitle
rio dešinę ranką, ir Paul 
Goebels, pasižymėjusį* bude
lį ir propagandos ministerį. 
Taip.pat šaukiami liudyti 
kiti fašistų šulai. Jie liū-

Mary Denston, baltveidę,net: jyS prieš teisiamus komu- 
82 metų amžiaus P Aišku,1 nistus ir bandys nusiplauti 
jog jaunuolis buvo nekal-1 nuo jiems primetamo suo- 
tas, neš jeigu jisai būtų no-, Raibio sudeginti reichstago

ant moteriškės, tai nebūtų i jr paskui užsigins jiems da- tus.
pasirinkęs pusiau gyvą iriromo užmetimo, 
sunokusią bobelką.

patį “prasižengimą” bus iš-

|
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■
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Kubos Valdžia Priglaus 
Socialistus, o Terorizuos 
Komunistus * Viena. — Įvairių religijų 

kunigai ir vyskupai neatsi
sako nuo kontr-revoliucinio 
darbo. Jie laikė susirinki* 
mą ir nutarė įsteigti “fon
dą” del šelpimo “Sovietų Są
jungos baduolių.” Kaip die-* 
na aišku, kad tie surinkti 
pinigai bus panaudoti siun
timui slaptų agentų į Sovie
tų Sąjungą ir varymui 
kontr-revoliucinio darbo, 
nes jokio bado Sovietų Są
jungoje nėra.

, ĮVAIRIOS ŽINIOSHAVANAv 4— Prezidento 
Martin- fašistinė/ valdžia 
pradėjo atvirą terorą prieš 
darbininkų; klasę. Jinai pa-? 
reiškė, kad jinai darys skir
tumą tarpe socializmo ir ko
munizmo, tarpe socialistų ir 
komuqistu. Socialistams 
būsią leista viešai veikti ir 
mulkinti Kubos darbininkus, 
bet komunistų judėjimas bū 

.jšiąs griežčiausiai persekio
jamas ir terorizuojamas. Vi
sos darbo unijos būsiančios 
apvalytos nuo komunistų ir 
pavestos socialistams-refor- 
mistams*

Tai matote, kaip kruvinoji 
Kubos valdžia supranta tik
tą rolę socialistų klasių ko-: 
voje.

Bangkok, Siam.—Valdžia 
skelbia, kad sukilimas tapo 
numalšintas ir šalyje įvesta 
“pilniausia tvarka.” nSukili- 
mo vadai esą suareštuoti ir 
bus sušaudyti. •) ! i

Daugiau Karo Ginklų
CANBERRA. — Australi

jos valdžia šiemet padidino 
savo karinį budžetą ant 
$6,000,000. ; Taip ir šita An
glijos kolonija didina apsi
ginklavimą. . ' ; }■ , < j

džios, ■ kad jis būtų pilniau
siai apsaugotas. Bet val
džia nepaisė. .Laike > lined 
buvę neva 75; pblicistai, bet, 
matomai^ -nesistengė jau
nuolį išgelbėti iš chuliganų 
rahkų. / ' * - •

Armwood buvo suareštuo
tas ir > kaltinamas pasikėsi
nime j išgėdinti):-tūlą ponią

Paryžius.
srityje tapo atkastas baisus 
reginys, būtent, keli šimtai 
Franci jos kareivių lavonų. 
Tai aukos pereito imperiali
stinio karo. Sakoma, kad tie 
kareiviai buvo suvaryti į du

Esparages

grioviu, kuriuose įvyko ek
splozija, ir visi kareiviiai'ta
po užgriūti, žuvo.

Guayaquil. — Ecuadoro 
senatas prašalino preziden
tą Mera iš vietos. Jau ket
virtas prezidentas prašali
namas senato.

MfewMUKli
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Padūkusi Kultūra!
Spalių mėn. 18 d., Princess Anne miestelyj, Marylande, 

govėda nenaudėlių baltveidžįų. išplėšė iš kalėjimo negrą, 
George Arm wood, 24 metų amžiaus vaikiną, sumušė jį, 
pakorė, jo kūną supjaustė,*paskui sudegino! ; i

Už ką? Girdi, Armwoodas buvęs užpuolęs ant senos 
baltveidės moteriškės. To užpuolimo, tačiąus, nebuvo 
įrodyta, nes dargi nebuvo btivę teismo, Daugiau negu 
tikri esame, kad Armwoodas buvo tiek', kaltas, kiek 
Scottsboro jaunuoliai. Bet buržuazijos sumulkinti niekš- 
dariai dar kartą užrekordavo kriminalystę, kuriomis yra 
numarginta;Amerikos istorija! ;

Kaip jau ne kartą buvome nurodę, linčiavimas negrų 
Jungtinėse Valstijose nėra pripuolamas dalykas, o siste
ma. Sistema; kurią palaiko valdančioji klasė tam tiks
lui, kad padarius skirtumus tarpe baltveidžių ir juodvei- 
džių, idant tuo būdu būtų jai lengviau valdyti ir išnaudo
ti visą darbininką klasę.

Prieš tokią bjaurią sistemą nenuilstamą kovą veda Ko
munistų Partija. Kad pasekmingiau kovoti, reikia su
vienyti baltveidžius ir juodveidžius darbininkus, o ne 
dalinti juos.

Šis Marylando žiaurus įvykis dar kartą parodo visiems 
į darbininkams, kad ta kova reikia kuoveikiausiai stiprin
ki Tik greitai ir vieningai veikdami, darbininkai galės' 
/greičiau padaryti galą tai niekšiškai nekaltų žmonių lin- 
Ičiavimo. sistemai! ; U

Prūseikos Leitenan t as-Streiklaužy s!
Iš St. Louiso, Mo., pranešama dienraščiui “Vilniai”, 

kad tenaitinis Prūseikos leitenantas, Jurgis Bereiša, 
streikierių tapo sumuštas, kaipo streiklaužys. Paties ko
respondento žodžiais,

Jurgis Bereiša dirbo kaipo skebas Johnsono čeverykų 
dirbtuvėje. Muštynėse su streikieriais jis gavo į kailį, du 
šonkauliai sulaužyta. Ant LDS 120 kp. susirinkimo skloki- 
ninkai pranešė, kad būk tai Bereišai nelaimė atsitikusi. Vie
nas narys paklausė, kas per nelaimė, tai sklokininkai užty
lėjo. Siuntė lankytojus ir be abejonės mėgina tam skebui 
gauti pĄšelpą iš Centro. Konstitucijoj, žinoma, nepasako, 
kad skebams pašelpa neturi būti išmokama, tai gal but Cen
tras turės išmokėti. Pirmininkas M. Mikaila sakė, kad pri
versime Centrą mokėti. Tai tas pats Mikaila su Lepbniu 
skundė valdžiai organizacijos Centrą. ’ .

• (“V.” už spal. mėn. 17 d.)

Keliom dienom prieš pasirodymą šitos žinios “Vilnyj”, 
mes buvom gavę iš kitų šaltinių tuo klausimu žinių ir jas 
rąšė patys Bereišio sėbrai. Gi Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimo organe “Tiesoj”, streikierys taipgi patvirtina tą, 
būtent, faktą, kad “streikieriai smarkiai sumušė Bereišą 
už streiklaužiavimą...” Vadinasi, apie fakto tikrumą nė
ra jokios abejonės.

Klausimas, kas gi tas per vienas Jurgis Bereiša? Tūli 
bus veikiausiai apie jį jau pamiršę. Tai tas pats sutvėri
mas, kuris pereitų metų pabaigoj, būdamas LDS 120-tos 
kuopos pirmininku, šaukė policiją į kuopos narių susirin
kimą ir su jos pagelba mėtė laukan kairiuosius darbinin
kus, simpatizuojančius komunistiniam judėjimui. . Kūo-

ĮDOMUMAi
Jau ir Banditai ^Naudoja 

Gazines Bombas
Pasirodo, kad ’policija ir 

banditai — .artimi draugai. 
Ką tik policija turi, tą turi 
ir plėšikai.; t pirmiausiai: 
policija turi puikius revol
verius; tą turi ir banditai, 
žinoma, be jokio legalio lei
dimo; policija: įsigijo maši
ninius šautuvus : (darbinin
kų “suvaldymui”),—tuoj ir 
pas banditus atsirado mąši- 
•nihiųj šautuvu. '■ Paskutinis; 
išradimas prieš darbininkų, 
streikus, prieš xferiion§trAci-> 
jas;, tai: ašarų bombose Tų 
bombų išdirbystę • stropiai 
laikoma tik policijos ranko
se. Bet štai aną dieną New 
Yorke banditas užpuola vie
ną; pieno išvežiotoją. namo 
koridoriuj. Jis pirmiausia 
išsprogdino prieš “milkma- 
no” akis ašarų ibombą, o pa
skui bandė, apiplėšt. ; O bu
vo .sakomą, kad . niekas tų 
bombų negali turėt, kaip tik

APIA 2 KUOPOS TEISMAS 
PITTSBURGHE

: (Tąsa iš Pirmo Puslapio) 
. i k b i : •,Stoner; klausė1 Rodgers, kodėl 

jis rezignavo iš Centro prezi
dento vietos; Eckert užprotes
tavo, nurodydamas,- jogei tas 
nieko bendroj neturi su šiuo tei
smu, kam'priklauso turtas. Sto
ne/ pradėjo argurhentuoti, jogei: 
Centras suspendavo kuopą ir 
nori-pasigriebti’ kuopos turtą ir 
nunešti į Lietųyių Darbininkų 
Susivienijimą.' 'LDS esanti ra- 
dikaiiška ir kopunistinė organi
zacija; APLA' taip pąt'daroma 
tokia pat; Sekretorius Gašlū
nais rašaš, kad r APLA ' esanti - ( ‘ 4 i »komunistų vadovybėj, taipgi ir 
kiti rašo, kad ėbia su Komuni
stų Partija. įPereitas šeimas 
taipgi priėmė rezoliuciją už vie
nybę su LDS. Po ilgo kalbėji
mo, ■’ pagalios teisėjas palaikė 
Eckęrto pusę ir neleido atsaky
ti, kodėl Rodgers rezignavo iš 
Centro prezidento vietos. Sto
ner tada nusiskundė,.kad pasek
mės gali būt'blogos, jeigu teis
mas pripažins turtą ’ APLA 2 
kp., tada LDS gali viską pasi
grobti, susivienijus su APLA. 
Tada teisėjas pareiškė,jog APL- 
A. 2 kp.' nariai, to visai negali 
bijoti. ‘Jeigu teismas nuspręs, 
kad visas ginčijamas turtas pri
klauso APLA 2 kuopai, tada 2 
kuopos nariai galės jį kontro
liuoti. Atsitikime, jei APLA 
susivienys.su LDS, tada galima 
būtų pažiūrėt, kaip viskas būtų

Kaliniai Pasidavė Išbandy7 
mui ant Jų Miegliges

Siaučiant pastaruoju lai
ku tūlose valstijose miegli- 
gei, daugelis daktarų pra- galima išrišti. Stoner sąkė, kad 
dėjo . smarkiai tyrinėt tos 
keistos: ligos priežastį. Tū
li mano, kad miėglige paei
na nuo įkandimo tam tikros 
rūšies uodų, būk: tie maži 
gyvūnėliai užkrečia žmogų 
tos ligos bakterijomis.

Kad tą tikrai ištyrus, bu
vo pasiūlyta Jackson, Miss., 
kalėjimo kaliniam tokios są
lygos: kurie leisis ant jų iš
bandyt miegligę, leisdami 
uodam save kandžiot, tai, 
jei tie kandžiojimai jiem 
nieko nekenktų, jiem bus 
dovanotą kalėjimo bausmė 
ir jie bus po tyrinėjimo pa
leisti laisvėn, i Tuoj pasisiū
lė 10 jaunų kalinių rizikuoti 
savo gyvastimi.

Jie bus. uždaryti atskiram 
kambary, kurin bus įleista 
daug prigaudytų minėtų uo
dų. Uodai, žinoma, pajutę 
žmogų, pulsis gert ^kraują 
ir, jei jų įkandimas tikrai 
užkrečia žmones miėglige, 
kaliniai gali susirgt. Susir
gus, jie valstijos- lėšomis 
bus gydomi. Jei kurie nuo 
to numirs,.tai. jų pačių pra
laimėta rizika. Neapsirgs* 
-r-bus paliuosuoti. <. ■ ..

jau dabar vienijasi ir jau pa
vojus, kad Cėritras turi sudaręs 
savo. 2 kuopą, kuri gali atiduoti 
turtą LDS.Teisėjas tada pa- 
kląūęė Ęckerto, tokiame atsiti
kime ką: Centras darys su su
spenduotais nariajs. Atsakyta, 
jog visi suspenduotieji nariai 
bus atgal priimti, jeigu jie už
simokės užvilktas duokles, ir 
kad visas APLA 2 kp. turtas ir 
priklauso visiems APLA 2 kuo
pos nariams. Stoner tada klau
sė, kaip bus su pašelpomis lai
ke suspendavimo. Atsakyta, 
kad ir tai bus išlyginta. Tada 
teisėjas klausė Stonerio, ką jie 
daro tuo klausimu, ar gali susi
taikyti. Stoner-pradėjo misly- 
ti ir pasakė turėsiąs pasitarimą 
jsu savo žmonėmis.

Pradėtas klasihėti Wm. Beal
les-. Į Stonerio • klausimus jis 
atsakinėjo labai'greitai. Pasa
kė, kad visas turtas priklauso 
kliubui, o APLA 2 kp-. nieko ne
turi. Jis taipgi, liudijo buvęs 
APLA Centro iždininku ir daly
vavęs 19 seimę 1926 metais ir 
komisija išdavus raportą, kad 
APLA 2 kp. neturi jokio turto. 
Seimo protokolas, tilpęs “Lais
vėj”, tačiaūs parodo, jog APLA 
2 kuopos turtas nevisas APLA 
2 kp. vardu. Namas yra “2 Kp; 
Lietuvių Augš. Priegl. Am.”, kai 
kur pinigai yrą APLA vardu ir

Todėl Bealleso liudijimas 
Teismas patvarkė/

met LDS Centro Valdyba jį suspendavo, tai “Naujoji Ga- ?\TU0 gavo Išradimo 
dyne” ir “Naujienos” ir kiti buržuazijos organai baisiai .. ,
niekino LOS {Centro Valdybą ir visą mūsų judėjimą, kam, 
girdi, nekaltu žmogių bolševikai- baudžją! , 5 .< / •

Nepaisydama‘njeko, LOS; Centro Valdyba, tačiaųs, pa- 
sirįžusiai-Įvarė;savo .darbą ir:Bęrejšą suspendavo šešiems 
menes i ants/kad-Apsaugojus šiek tiek garb^ .visos organi
zacijos. ; Bęt BrūSedkos sugadintas Bereiša neęitaisėr Jis 
klimpo j balą giliąu. Kuomet johnsono čeverykų dirbtu
ves dąr^inipkai stojostiįikan už duoną fr druską, tai Bė-. 
reisą, kdip ir tinka geram renegatų leitenantui, ėjo streik- 
laužiauti; laužyti darbininkų solidarybę; ardyti kovą. Jei
gu Prūseika su Būtkum gali ardyti, komunistinį judėjimą; 
jeigu jie gali smala spjaudyti ant Sovietų Sąjungos ir ki-,

? Osnarbrųecke, Vokietijoj, 
šiomis dienomis žuvo nuo 
eksplozijos Rėinhold Tiling 
ir jo pągelbįninjkė Mngėlicą 
BucĮdertbdelimerl F T i l.jingas 
buvo pagarsėjęs pasaulyje 

k '' •
' V • o . v < *» • *

fia^ gerai ištobulinus, .mal 
nė; Šaūt į- dausas ,v taipgi jis 
prariąšavo, kad: su laiku rąį- 
ketomis bus--galima siųst iš 
vienos šalies Į kitą paštą ir

tt.
neteisingas
kad reikės pašaukti vėl Š.iur- 
maitienę, kad ji paliudytų kai
po to seimo sekretorė.
į Kuomet Wm. Bealles buvo pra
dėtas klausinėti advokato Bek
ertu, jis vėl hebegalėjo prirodyį 
tr, kūr ir kada bMvb ..susirinki- 

;mai laikyti vardu kliubo arba- 
/‘2 kp; LAPĄ A yiįos khygosAr

; u». •
4 ■■ ;u,i ’

tų kraštų komunistinių partijų ir revoliucinio judėjimo, SaI net keleivius.
tai kodėl jisai, Jurgis Bereiša, Prūseikos ištikimas gize
lis, negali laužyti darbininkų streiko!

Bet šiaučiai, darbiriinkai-kovotojai, pasielgė su sugedu
siu žmogum drąsiau,; negu 120 LDS kuopos nariai, prieš 
kuriuos jis šaujke policiją. Jie nepaisė jo policijos, bet, pa
sigavę, pakočiojo ir paleido su sulaužytais dviem šonkau
liai#. - , : ; I

Vadirfasi, /Brūseikos leitenantas -pasiliko “kankiniui” 
Tai visai natūralu! Prųseikosj rodomas kelias vėda į 
streiklauz^ĮBtįĮ PafailSPit^eįka’Kibai panašu dąrpą 
ba jau beveik pėb’tfis metuš, ardydamas rėVollucihių dar-

kaipo dinbėjąš: rakėtų* ku?: > ' . ;, j . •. t > a * h. ? - - v 5 ■ ' ' ■ rnūs ir lengvai-mUsiįeido ant 
žėmė.S: nesušigądįfius. \

Dabar jis baigė- lioduot 
didesnę raketą ir manė dar 
svarbesnius -bandymus at; 
likt.- Bet nelaimė: raketa 
ęksplodavo. įr jį rhįrtinąi su
žeidė,' huo ko už poros die-

Kaipč' pavyzdį, 1931 me-, 
tais jis Vieną tokią inažą ra-į 
ketą paleido augštyn, kuri nų jis' ir jo pagėfbininkė mi- 
iškilo 6,000 pėdų. Išdegus; rė> * ‘ \ į •; ;' ’
■pajėgai; raketa išleido spar<. < . | . •; : P. š.
■ ' I . .. ~ • T

bininkų vienybę ir kėrikflaitįas jiį kovoms.' •. ;
. . St j Louiso lietuviąf darbininkai jš to tui^įų imti gėbaš 
pamokas. Vertas-.•įši-lpmStiino "fąklas; i# kiekvienam datr- 
l^o žnĮogiįi^ypąčiąi dar, tiems ^daftmihkams, kurie -viš? tę- 
bfeseka komunistų’ plūdiW PVūšėikcfe “ftipksiąH i v į

NEW BRITAIN,.CONN.
Iš AJbelno Veikimo 

.• > . . » i •

Mūsų draugai koresponden
tai, matosi, vėl dpilso ir jau 
nerašipeja į “Laisvę” žinučių 
iš mūsų: kolonijos, o’ žinučių vi
sada ;iMndaši. Draugais, ture-’ __  ____ ____ _______
tumele ’ neatsidėti ant ‘ vieno, spalių 21 diena, Darbininkų Advokatas . —................... - -

I J

davote.
• Nepers enai čia
Scottsboro, devyjriį negr^: draugai mūsų chorui turėtų 
liudytoja Ruby Bątes-ir d’aY atsilankyti ‘į’ šią vakarienę, 
viena su ja kartu—Alice Bū^J nes parėmimas choro yra labai 

kartu’teko tiek daug sutraukti 
neąrų.
labai ‘susii.nteresayęjąpįe Sc’o.t- ■

Pardavinėjant litejatuiją, (Stay? 
gumą išį’jų klausė, ar* turinįč 
knygučių‘su apH^rfih apjie 
Scottsboro teismą.. Tie žmonės .•i L 1 . I j *■ J L1 £ . *
kartu tokjąs prakalbas, kuriąš 
reiįgė TDĄ. ( L < .

Prieš ’ prakalbai' ;TDA ko
mitetas buvo nuėjęs pds negrų 
mi-nisterį [šu reikalu,' kad pa-* 
garsintų.: tęngiamąs prakalbas.; 
Besikalbant apie abelną dar
bininkų = veikimą, ' ! ftiinisteriš; 
matosi, prįšibijo savo augštes- 
nių: ghl^ų.: Priegtąm jis maiioi 
jog1 bolševikai yra geri žmp] 
nės, tik»jie perdaūg karstai

l. : .Literatūros veik yisi

:kitl dokumentai rodo APLA 2 
kp.; vardu. Bealles taipgi pra
dėjo atsakinėti: “nežinau”, “ne
pamenu” ir t. t 
Stoner irgi pripažino, kad kny
gos ir dokumentai yra APLA 
2 kp. vardu, kad jokių protoko
lų kliubo ir kitų vardu nebuvo. 
Jeigu buvo, tai tų knygų dabar 
nėra. : <

Bealles prisipažino matęs 
;bankų knygutes ir trys knygutės 
vardu: APLA 2 kpi Parodėjti- 
kietus, kurie . buvę; naudojami 
del gėrimų ir kitų, reikalų, pęt 
tikietai APLA 2 : )<p. ;\Jarjdįi. 
Kitokį tikietai' buvo parodyti; ?r 
jie APLA 2 kp. vardu. Parodė 
ląidojimo narių ženklą, <ir tas 
APLA 2 kp. vardu,: o Bealles liu
dija, kad su tais ženklais ki rū
bas narius. laidbdavo.: Parode 
čekių knygą, kuri -vardu “Lith
uanian Supreme Lodge Br. 
Jis sako, kad tai kliubo pinikai. 
Bet surasta, kad: tais čekiais 
mokėta ir Seimo delegatų lėšoš. 
čekis rodo, kad iš to banko .iš
traukta $1,000.00' ir perkelta - į 
kitą banką vardu APLA 2 kp. 
čekis parodo mokėjimą už AP
LA konstitucijas. Čekis parodo kalba 
mokėta už APLA Centro eks- i atsilankę negrai pasipirko. 
pensus, čekis parodo mokėta A. 
P.L;A. Seimo aukoms. Lietu
viškai juk visada naudota “A- 
PLA.” Bealles pasakė, kad 
“LAPA” reiškia tą‘patį, ką ir 
“Apla.” :

yra, kuri^ suprastų tą svarbą, 
remti tokią įstaigą, kuri dar
bininkų judėjimui labai nau
dinga.

• Kadangi choras po truputį 
veikia, tai reikalinga jam ir fi
nansai, o kas labiausia, tai del 
svetainės palaikymo. Todėl 
'yrą rengiama ptfiki vakarienė

rašinėkite, kaip kitados dary- svetainėje, 53 Church St. Kaip 
vietos draugai, taip ir iš apie- 

sim patingikalbėjo linkės kolonijų

liudytoja Ruby Bątes <ir d’aY atsilankyti .'į' šią vakarienę, 

k&. ’ į šįas prakalbas pirmu reįkalingas.. Jeigu nebus pa- 
i; ’narnos, tai,: ^suprantama, bus 

Įmatomai I bebrai yra ! sunku chorui gyvuoti. 1
< Tikimės, jog draugų bus iš 

tsbord i^grų te^srpjų ;^isų apielinRės kolonijų^.
• V. J.. Valaitis

veikiausiai t bus girdėju pirmu

. ALDLD .27 kuopą gavo vie-, 
na naują narį. Yra nusitąrta; 
šaukti specialį “Laibvėą” skai- 
.tytojų susirinkimą, kuris bus 

“APLA.” Bealles pasakė, kad | paskelbtas vėliau.
žoidis “Laisvė” reiškia kaip da- ALDLD. kuopos.susirinkirhe, 
bar • . “komunizmas.” Laisvės apkalbant; apie ĄLDLD ir LD 
draugija; priešinga tikėjimui.
Susimaišė visai su vardais. Sto
ner vėl pareiškė, kad visados 
buvo naudojama APLA raidės. 
Čekis ; taipgi parodo, ;kad dak
tarui mokėta už egzaminavimą 
naujų narių.

A. B. Shatkus, tik ką išėjęs 
iš kalėjimo už nukniaukimą vie- kad įtraukus daugiau narių, 
nos draugijos pinigų, irgi ran- Vienas yra labai pagirtinas 
das teismabutyj ir veikiausia dalykas, jog choras prisideda 
liudys. ; | prie palaikymo Darbininkų

Reporteris. svetainės. Retai tokių chorų

SA suvienijimą, Visi - išsireiškė-, 
jog vienybė yra Būtinai reika'r i • - 15 »4 .< ,

■ —•1 . .,;
■i i I f j

Vilijos Choras šiuo 'syk, i<j4- 
lei kai kurių priežasčių, yra 
sumažėjęs nariais. Manoma, 
kad kas nors reikėtų taisyti,

LAWRENCE, MASS.
. - --------- —r : į , Į

j- : Spalių 20 d., 6. vak jvakare, 
Lli Kliubo kambariuose, 41 

:| Berkeley St., įvyks ALDLD 37 
■kuopos susirinkimas. Visi 
draugai ir draugės malonękitc 
sueiti į šį susirinkimą, nes bus 
labai svarbių reikalų aptari

mui. Jau atėjo balsavimo 
įblankos į centro valdybą 1934 
metams. Taipgi yra atėję ba
lotai kas link susivienijimo 
abiejų organizacijų—ALDLD 

, ir LDSA. Yra būtinas reikalas 
visiems nariams ir narėms da
lyvauti ir svarstyti šiuos klau
simus;

> Spalių 22 d. Čia bus puikus 
koncertas. Prasidės 3 vai. po 
pietų, italų Grande Hali, 109 
Oak St. Programą išpildys 
John Reed Kliubas iš Bostono. 
Tai bus vienas iš puikiausių 
koncertų, kokie čia yra buvę. 
Katrie buvote nuvažiavę pra- 

. eįtą žiemą Bostonan į tarp
tautinį koncertą, tai matė, kas 
per vienas tas John Reed Cho
ras ir kiek choristų dalyvauja. 
Taipgi bus aktorių grupė. Be 
to, bus rodoma judami paveik
slai. Įžanga tik 25c. Už įžan
gos tikietą yra proga laimėti 
5 dol. auksu.

(Tąsa 5 pusi.)RAUDONA LENTA
___________________________ 1-----------------

: “LAISVES” VAJININKAI

Štai kaip dabar stovi “Laisvės” vajaus lenktyniuotojai ir veikėjai:
S. Reikauslkas, Shenandoah, Pa. 
D. Krūtis, Elizabeth, N. J............
P. Bokas, Waterbury, Conn. . . . 
B. Fulton, Brooklyn, N. Y. ..... 
Ę. Cibulskiene, Nanticoke, Pa. .
I. Kartonas, Yonkers, N. Y.........
S. Petkienė, Great Neck, N. Y.
R. Jarvis, Plymouth, Pa. 
P. Greiviškis, Hudson, Mass. . . .
J. Katilius, Bridgewater) Mass. .
J. Grybas, Norwood, Mass............
J. Gaidis, Maynard, Mass. ......
S. Wallace, Kenosha, Wis..........

$150 METAMS IR
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J. Moskaitis, Spring Valley, Ill. . 
S. Misevičius, Gardner, Mass..........

A. Kupčiūnas, Phila, Pa*...............
J. Chinski, O’Falon, III.....................
A. Klimas, Hartford, Conn............
A. Račkauskas, Girardville, Pa. . . 
M« Burauskienė, Waterbury, Conn. 

z Baltrėnas, Brooklyn, N. Y................
J. Wizbar, Elizabeth, N. J. • •.........
P. Žirgulis, Rochester, N. Y, . . .. 

S. Puidokas, Rumford, Me..............
V. Straževičius Toronto, Ont. . .
M. Krasauskienė, Sq. Boston, Mass

$2.25 PUSEI METU
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. .1
. .1

Brooklyne $6.50 Metams ir $3.25 Pusei Mėty
’ Visi dienraščio skąityfojai, visi darbinin kiško1 judėjimo rėmėjai stokime į darbą, 

gaukime. “Laisvei” lb00. nauju skaitytojų,- nuo Oct. 15-tos iki November pabaigai.. Se- 
h. nL-ir? jauni, ūirbklm viSL' ■ , •• . ■ ' ‘ ‘ f • j .,

' : 7. • ' ~ “ ' .; ■ : ' ■ l .

H H DEŠIMTĮ DOVANŲ PINIGAIS URMININKAMS: 
; : f- .i.i'- * ■

PIRMA

$19

ANTRA

SEPTINTA

TREČIA * KETVIRTA
$16: ’ $14

AŠTUNTA DEVINTA

$6

PENKtA

DEŠIMTA

“Laisvės” Administracija, Redakcija ir Direktoriai kviečia visus mūsų skaitytojus 
ir organizacijų narius' prie darbo, šias do vanas gaus tie vajininkai, kurie turės dau
giausiai naujų skaitytojų. Pinigus ir laiškus antrašuokite:'

^LAISVE” 427 Lorimer St. Brooklyn, N.iY
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LDS DRIVE OVER

determination

FIGHTS BOSS FOR PAY

with*

members sent 
the following

Strauss Tours Counry with Message of Youth Congress 
Against War as Imperialists Prepare New Slaughter

DISTRICT YOUTH 
CONFERENCE

Build the Lithuanian working 
cleet youth mowtnont. z

GERMANY AND JAPAN LINKED IN 
NEW ANTI-SOVIET WAR PLOT

WORLD DISARMAMENT. CONFERENCE FAILS AS 
GERMANY WITHDRAWS -

Many “Apps” Not in;
Deadline Oct. 25th

Wilkes Barre Youth 
Conference Nov. 5th
The confeience of Wilkes Barre 

youth will be held on November. 5th 
In the Wbrkers’Centre, 325 E. 
Market Street, Wilkes Barr^ It-wiU 
begin at 10 A.M. Comrades Johnnie 
Orman and Strauss will both be pres
ent.

First Conf. Sunday, 
Oct. 22nd in Conn.

There is not much need to tell the 
readers of the importance of the 
coming Youth Conferences which will 
take place for the next three Sun
days in the respective districts. The 
first one will be held in:

Waterbury, Conn., on Sunday Oct
ober 22 at 1:00 P.M. at the hall?qri 
774 Bank Street, Waterbury, Corin.'

This is the Connecticut State -Con
ference and as many as possible;’ 
young members of oilr youth .branch
es, choruses and- YCL members” 
should attend as visitors if they aro 
not elected. Visitors will' have a 
right to speak at all youth confer
ences and should organize a grbpp 
of automobiles to go to the confer
ence from the outlaying towns. .
Two Conferences on October 29th

The conferences which will be. held 
on the 29th of this month will be in 
Brooklyn (comprizing New York, 
New Jersey States) and in Shenan
doah districts. The Whole National 
Lithuanian Youth Committee will be 
at the Brooklyn Conference which 
will take place in Laisve Hall, 46 
Ten Eyck Street at 10 A.M. with 
the exception of Johnnie Orman, the 
General Secretary who will be in the 
Shenandoah conference with Cl. 
Strauss to help with the young 
miners conference. The Shenandoah 
conference will take place in the 
Sweet’s Building, corner Main and 
Lloyd Streets, Room four. ' ■

Follow, Read, and 
Write to the Sports Col
umn in this section 
each week

She atgųęd again witli the boss and 
would not leave, the factory. The 
boss went to the phone arid calTetK 
his friend the "Chief of Police who 
came down and told* her to get out;. 
She told him that she? wanted her • 
pay first. Then the Chief of Police, 
Mr. Edgar Lewis, grabbed her arm, • 
twisted it and pulled it and threw 
her out in the street. Shri.'had • 
arm in. a sling for. several days after 
that. She suffered" great pain ,įbut 
received her payąfter three days;.., fl

.......... ' Z “Tbmmy.” <>

Some of the important problems 
which will be discussed are:

Sending of two Lithuanian athletes 
to the World Spartakiade.

Work in building and strengthęn- 
ing our youth organisations.

Anti-war activity and other local 
organizational problęms.

Election of district youth commit-1 
tees.

The National Lithuanian Youth 
Committee appeals to all Lithuanian 
youth to make these meetings—con
ferences successful by their pres
ence.

. MINERSVILLE, FA.—An eighteen 
year old girl, leader on the picket 
linea employe(T in the factory was 
very active during the strike, after 
being idle for two weeks, returned 
to work, only to be watched as if 
she were a “spy” oi some “deadly 
poison.”

The very morning of her return, 
she was",told by the boss Mr. Clif
ford Parnell to keep /her. mouth 
closed arid. not,, to talk to any girl 
in the factory. Any move or extra 
sound- that was made on that part 
of. the floor, the boss would come 
brick and yell at her as if she were 
a maniac; * - -

The boss at .times would try to 
get the girl to talk about the union 
so he could fire her. She told him 
many times what she thought-and 
what she knew and told the boss 
she wasn’t “afraid of him.”*. He 
kept yelling at her that she did 
everything possible ’ to keep from 

"hitting him.
A few;?, mornings later the girl 

was told that there was no work 
- for her and she should go home 

until she was called for.
The girl was getting tired of stay

ing home and not being' called, left 
for the'factory the following morn
ing, but only to work two hours 
and be sent home. She went out the 
next morning and was told that 
there was no work for her again, 
before leaving she was tbld, “TK& 
boss wants , to see you.” She went 
to the boss wha told her that she 
should go home,, that he was laying 
her off and giving her machine to 
some one else. The yoiįng girl asked 
him ą simple question, “Am I fired:?? 
If so, I want my pay, because any
one who. grits fired, gets their pay.

. . I I want mine rind I won’t leave until
the swastika in Germany, the capitals į i get.it,’.’ "

The boss took the girl by the 
arm and threw jier out saying,. “Get 
the Hell out of- here.”
- “I will ba back for my pay”, she 
said,

That afternoon the girl again went 
to.thę office and demanded her pay.

A report from the LDS National 
office has come to the Laisve that 
is the tabulation of the drive so far 
the East is leading with 74 "and the 
West is trailing with 66. This in
cludes the number of members which 
the adults signed up during the 
drive.

A number of new branches have 
been definitely formed already. 
During the drive, Hartford Conn.; 
Scranton, Pa.; Pittsburgh, Pa.; Ben- 
on, Ill.; Philadelphia, Pa.; Paterson, 
New Jersey; Marquette Park, Chi
cago; Los Angeles, California have 
begun youth branches. The total 
of new members will probably reach 
above the 200 mark since the com
petition was hectic and close to
ward the end of the drive. While 
the Vilnis writes that Chicago will 
have at least 50 new 
in, Cleveland writes

“With, a spirit of 
to hold dur reputation as the largest 
and best branch of the LDS, the* 
Cleveland LeaDerS have signed up 
thirty recruits on the last day of the 
drive. We will send in the apps 
within a week or ten days.

“A word or two about our branch 
and the comrades who worked so 
hard in the drive. We shall con
tinue to work hard and will show 
the rest of the branches how it is 
done. Here is how we did it in 
the drive:

“First, we split up in groups and 
each group challenged the other. So 
far Chuck and Andy are in the 
lead. They are followed by Frapk, 
Adele, Joe, Al, Johnny, who are also 
doing the best they can to keep us 
on the riiap, and to build a new 
branch in our city.

-“At the last meeting, we had a 
debate on the NRA. Andy did a 
good job in .exposing the act, vrhile 
Johnny did his best to defend it. 
Everyone agrees that the act is a 
failure in so far as bringing about 
better conditions for the workers.

J. K.”
Comrade Alda Kairys, who is the 

unofficial, campaign . manager in 
Brooklyn, said, “We haw over twen
ty new.members, and if the Laisve 
readers want any more news, they 
will read, it when the rest of the 
branches send theirs in.” 
zThen too, we must realize that 

more than half of the LDS office 
force was out of the town last week. 
You should see the pile of blanks that 
are on the Secretary’s desk which no 
one is allowed so much as to look at 
till they are all tabulated.r To get 
it donjS^in a hurry, the secretary, 
Comrade Helen ' Yeskevich stated 
that only “apps” which are received 
by midnight October 25th will count 
for the' prizes. All secretaries will 
please note that announcement. If 
rill the hjpps ate in by that time, we 
shall be able to have the complete 
result^ in the next edition of Laisve 
Youth | Section and in the next Tiesa 
edition.?

<*The bloody fascist regime of Germany is desperately seek
ing a new way out of the economic crisis which Hitler has 
deepened since h^ seized power through the betrayal of the 
German Socialist Party. The working people of Germany are 
facing a winter of starvation. They are facing a winter which 

zthe fascists who are in power in Germany cannot better de
spite Hitler’s golden promises early this spring. Millions will 
starve. The Hitler regime has been driven into desperation 
by its inability to solve the economic crisis, to give the. German 
unemployed workers jobs and a decent living. He and his 
henchmen have been unable to quell the opposition of the 
njasses of Germans who feel 
now that Čhey have been 
fooled by the man they put in
to office. He has' terrorized 
the Communists, Socialists and 
the trade, unionists to what he 
thinks is submission. He has 
failed in the attempt.

Now he comes with another 
method by which he expects 
to float the power a while 
longer. He is carrying on a 
campaign for raising'a new 
patriotic fervor in Germany 
which Jias been downtrodden 
by the capitalist powers of the 
world since the last world war.

He proposes to arm Germany to 
the fullest extent. He expects, as 
has been brought out in the press, 
to “find*a Manchuria” in the Baltic 
States of Europe. This would make 
a military base for attack against 
the Soviet Union from the *East ip 
the same manner ąs Japan is doing 
in the far. West.

Soviet Uniqn is For Peace
In the meantime France wants to,, 

solve its own economic crisis and 
thinks that it can do so by seizing 
the Rhineland ,a rich land of natur
al resources. At the sariie time, the 
workers fatherland, thejfSoviet Un
ion is' the only country which at 
this time reemphasized its complete 
disarmament proposals to the world 
as the onlyv guarantee - for world
wide peace. ?

“The peace policies of the Soviet. 
Union are not changed,” emphasize 
Soviet leaders.

At this time more than ever be
fore since 1914, has the world been 
so close to an armed conflict. With 
the failure of the blue eagle in 
America, just as the failure of i

will seek a way out thru’ war. “War 
would stimulate business rind would 
kill off the surplus, of laborers,” is 
how they reason. We must organize 
into workers organisations

( Continued' on page 2)
. S r ' L"' ' '•?> ' **>

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



MW WAR IS NEAR
WITH US

Football Season Came and What of It?

it by ‘clever

swim

one

PHILADELPHIA, PA
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LONDON, Oct.

“Is your son improving Jus 
portunities in college?”

“Yes; he’s? just as tough on

today of a 
in practice

Lyros Chorus Concert
Will be held on Sunday October 

22, 1933 at the Lithuanian Hall, 6835 
Superior Avenue. The program will 
start at 5:30 sharp and jthe dance at 
8:00 P.M. Admission in advance is 
25 cents; at the door 35c.

Present Sport Activities
Right now we are tryingf to develop our athletic forces.We are-pre

paring to hold big athletic meets and to select our athletes ^for the ,.§p.ax- 
takiade. We want our athletes not only to be good sportsmen, but also 
organizers. We will expect from them when they return "that they* tell 
the American youth what they saw in the Soviet Union. They will tell

Is there any wonder that in a country where young Workers are being 
developed to the best of physical and mental conditions that" such a s^prt 
is banned? I am speaking of the Soviet Union. “Why should we kill off 
some of our most brilliant men in a meaningless sport like football?” they 
say. What good is it whether a man kills himself or not in a football 
game, when there are so many better games in this world where athletic 
ability can be displayed in a much safer manner?

Two Colgate Casualties
HAMILTON, N.Y., Oct. 15 (AP).— 

Warren Davis and. Jim O’Hara, two 
of Colgate’s best tackles, will not 
be able to "play against New York 
University this week-end, it was de
termined today. .

Davis has a dislocated elbow, and 
O’Hara a severe knee sprain. Dr. 
L. B. Beebe, ^university physician, 
said they would not be able to play 
for at least two weeks.-

football player, died 
brain injury received 
Thursday.

Britain to Build Biggest Air Fleet 
A campaign 

has been started here for the build
ing of the biggest air war fleet in 
the worj^d. The jingoist advocates 
of bigger and better war planes are 
using the German withdrawal from 
the League and French readiness to 
start “war of prevention” as just
ifications for their armament de
mands.

France Ready to Seize Rhineland
PARIS, Oct., 16.—If Germany ac

tually re-arms France is ready to 
invoke the sanctions of the Versailles 
Treaty and re-occupy the Rhine
land, leading military officials stated 
today. This “preventive war” would 
be supported by . Poland, Belgium, 
Czechoslovakia, Roumania and Yugo
slavia, who are bound to France by 
military alliances, it is asserted here,

Iowa Football Player Dies
IOWA' CITY, Iowa, Oct. 15 (AP). 

—Arthur Ehlers, 21, of Oelwein, 
Iowa, University of Iowa freshman

Hungary May Quit
BUDAPEST, Oct. 16.—The Hun

garian cabinet “took decisions” yes
terday, in connection with Germany’s 
withdrawal from the League of. Na
tions, it was officially announced 
here. RUmors throughout the city 
state that Hungary is also leaving 
the League, though no official source 
would comment.

The Next LDS Youth Branch 
-Meeting

Will be' held Monday, November 
6th at 8:00 P. M. instead of Tues
day at 920 E. 79th Street This is 
very important meeting and every- 

must attend. *

Austrian Army at German Frontier
VIENNA, Oct. 16.—Over two- 

thirds of the entire Austrian Army 
is encamped or entrenched along the 
German border, it was learned hero 
today from reliable sources. Dis
patches from the Italian border state 
that the Italian troops along the 
Souh Tyrol frontier have been tripled 
during the past few days.

- (Continued from page 1) 
much more fervor and with much 
more enthusiasm than ever before. 
Young workers are urged to join 
the Young Communist League which 
leads the young workers and stu
dents and their militant organiza
tions in an untiring struggle against 
war and the system of society that 
breeds wars. Here are a few items 
on how the rest of the world stands 
in the war plans:

F. and M. Guard Out
PHILADELPHIA, Oct. 15 (AP).— 

Hospital attaches said today Omar 
Cannon, Franklin and Marshall guard 
who was injured yesterday in the 
football* game with the University of 
Pennsylvania, suffered a fracture of 
the transverse process of the lumbar 
vertebrae, which will keep him out 
of the game for the remainder of 
the season.

Portugal Fears Colony Loss
LISBON, Portugal, Oct. 16.—-Fears 

that a large ‘portion of the Portu
guese colonial empire, the third 
largest in the world, may be handed 
over to Germany by the gi'eat pow
ers as a concession are 'being openly 
voiced by the press here, -■
Attend the Strauss! Anti-War 

Meetings. „ Joijn the Young 
Communist League

“Poland Defends Status Quo”
WARSAW, Oct. 16.—The chapter 

of peace negotiations that has lasted 
even since the signing of the Treaty 
of Versalles has ended, the semi
official “Gazeta Polska” asserted in 
an editorial last night. It warped 
that Germany would proceed openly 
with armament now; and added that 
“the ofrees that maintain the pres
ent status quo are adequate to de
fend the peace.”

scale. They are not to give certain 
affair. We teach the young sports- 
of the capitalist class and its sports, 
amateur sports comes from sincere 
who- are participating in sports for 
and for learning which side of the

Bootblacks are arrested for work
ing on Sunday. One of the boot-, 
blacks asked the judge how he was 
going to eat.

The judge answered, “Food can be 
bought in stores, but of course, you 
must pay for it. In order to pay for 
it go to work.” • ■ ' %

The judge doesn’t care (f°r' the 
workers, but we’jl make htyn care.

In Bridgeville# Del. there are not
ices prohibiting any - negro to be 
seen loitering on the streets of 
Bridgeville after 12:00 midnight 
east of the railroad, except if resid
ence. This is only „one of the ways 
in which state and local officials 
provide justification for.. vicious at
tacks on the negro.

New York University has beaten the Lafayette’s team last Saturday 
at the, Yankee Stadium here in Noo Yawk. The score was close: 13 to 12. 
Which team was the better and which was the badder is the big question 
and Noo Yawkers are the ones who are patting themselves on the back. 
^Football is the cleanest game today,” someone once told me on a street 
car,andl do not remember whether it was in Pittsburgh or in Chicago.

But mt us get back to the New York—Lafayette game. A certain Harry 
Temple was injured there and the reports are that it is a brain concussion 
that Harry suffers. Rather than to let the world know of the grave 
injury, the NYU let out a release to the local press that the injury was 
ar“COstly one to he NYU. There is a sub headline that “Attack Built 
Around Him.” Huge tears like'the biggest' “pearl bead” in the old fash
ioned necklace seem to roll down the publicity manager’s cheeks as lie 
had his stenog hammer out„the following passage:

“NYU’s attack this season hadebeen built around the popular Violet lead
er, whose work as line plunger and defensive back has beeii outstanding. 
Temple also called the team’s plays from the full-back post.

“The injury removes from the NYU lineup one of the team’s leading 
stars as the Violet prepares for its major game with Colgate on Saturday.

We even do not have any reserve to put in his place is said in the fol
lowing words:' /• k ~ ‘ -

“Even under ordinary conditions the task of filling the vacancy'caused 
by Temple’s absence would be a difficult problem, but this season NYLFs 
greatest weakness has been its lack of experienced reserve material.”

What will happen to Harry Temple is not discussed. He will suffer from 
the injury for the rest of his life. But who cares ? He did it for the Al
ma Mater and I wonder how much of the investment the- NYU will lose 
in him.

Here are a couple of Associated Press dispaches about injuries in the 
football field last week end. The players and coaches, to win a game want 
to ‘take out’ the stars and have been using ‘strategy’ and do 
plays:’

............ . ... one
thousand dollars a year as t the mil
lionaire’s son next room who spends 

■■ . <■ a 1 ft < ;

CLEVELAND’S 
ANNOUNCEMENTS

A Halloween Danęe and Prize 
Masquerade

Will be held by the LDS Youth 
Branch on Sunday October 29th, 
193(3, at 7:30 P.M. in the (Lithuanian 
Hall, 6835 Superior Avenue. The 
music will be furnished by Tommy 
and his Tom pats. Admission is 
25 cents.

Lyros Chorus Annual Ball
The annual Ball of the Lyros 

Chorus will be held at Girard Manor 
Hall 905-13 W. Girard Ave., Phila., 
Pa;, Saturday Oct. 28. There will be 
first class orchestra playing music 
the way you like it. Previous balls 
given by the Lyros Chorus proved 
tb be huge successes. To insure a 
merry time with a sociable crowd 
accept the Lyros Chorus invitation 
to attend their annual hall. Ad
mission including wardrobe is 35 
cęnts. x

The Midwest Youth Committee 
swings into action! Baseball has 
faded out of the picture, and now 
the good old football bug is in the 
air. Ąltho no attempt has been made 
to organizes foo.tball, many of our 
huskies are tramping the old grid
iron in great style, and next year 
we shall have the old pigskin situa
tion well underhand. This year we 
are concentrating on basketball. The 
air has been filled with the constant 
buzz of' basketball, but now it is no 
longer a buzz, but it is now a reality. 
Our league opens Nov. 2, and five 
games will be played nightly on 
every following Thursday. The ex
citement in this man’s sized city has 
reached a fever pitch. Everybody 
is talking about it. At any affair 
you go to you can see groups of 
people constantly gibbering about

' Our Sports are Different
Our Sports are run on a different 

individual stardom. It is a collective 
men in our ranks theSe contradictions 
We teach them that the only true 
worker athletes. They are the ones 
the sake of building up their bodies 
fence to stand when the time comes for each and every worker to decide.

We teach them pot to forget that 
they come from the working 
class and that they are a part 
of the working class. We teach 
them that they should particip
ate together with the workers 
whatever struggle' the workers 
have tb better their conditions. 
There are many--notable ex
amples of where ' Labor Sports 
Union sticks up for the workers;

There will be no" athletes when 
the world Spartakiade comes "who 
are linked up with the, under
world in such a manner as our 
Lithuanian friend, Mr. Jack 
Sharkey as the picture on the 
left shows—Mr. Sharkey very 
amiably shaking the hand of the 
greatest murderers and racket
eer’s son, Al Capone, Junior 
it will be a great demonstration 
of how great the worker’s' sport 
movement is in this little world. 
The . World Spartakiade is gd- 
?ng to be probably the greatest 
mass athletic demonstration that 
the world has ever known. We 
Lithuanians are ' also sending 
athletes to this world meet;**“

the topic of discussion is the basket
ball, league. The sportsmen are 
talking about how evenly the teams 
are matched; the elders are talking 
about last year’s thrillers; the girls 
are talking about last year’s heroes 
and at the same time they .are 
wondering if their big moments will 
become this year’s stars etc., etc.

From the looks of things it seems 
like we are in for a hectic season. 
As soon as basketball gets under 
way, we are going to organize 
swimming. We are not only going 
to teach our beginners how to swim 
through the writing of articles, but 
we are going to secure pools and 
hold splash parties and teach our 
fellows and girls how 
through real practice. As for our 
talented swimmers we are going to 
form teams and hold meets. We are 
going to have ice-skating parties 
and races, gymnastic classes, boxing, 
wrestling etc. as the season for these 
sports arrives, but we shall take 
one at a time and be sure that it 
works ingood order before starting 
another.

Spęrts Director MYC
Chuck Apolskis.

f
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Montello Shoe Workers Win
The most important event that 

has occured in Mobtello was the 
strike of the shoe workers. A strike 
which the. rank and rile shoe work
ers won. The Boot arid Shoe Work
ers Union, - a bosses•_ /union, w;as 
kicked out after a galiant fight of 
six weeks. The shoe workers have 
returned \to work in factories which 
must be affiliated with the Broth
erhood df' Shoe Allied ’Craftsmen, a 
rank and file organization,

The shoe workers, over 6,000 of 
them, were like one man. Their so? 
lidarity won the strike. The Lith
uanian workers did ą nice job at 
the picket lines and at meetings. 
Credit must be given to all the for
eign born workers because they were 
the most active.

A mistake that • the workers made 
was that they did not demand higher 
wages^ ’-oir better condiions because 
all minds was to
throw būt the reactionary Boot and 
Shoe Workers’Union. Our C. P. 
and YCL members did their best to 
include these demands but were ig
nored < for the leader said, “Let. 
us get our union, and then we shall 
get our priw.” Ndw we have our. 
union, .but how lorig will we have 
to wait for our higher wages . arid 
better conditions in the factories ?

CONN. YOUTHCONFERENCE 
SUNDAY

Provisional Youth Committee of 
LDS of Connecticut ( is calling a 
State Youth Conference on Sunday 
Oct. 22nd 1933 at f P.M., 774 Bank 
Street Waterbury, Cpnn. for trie 
purpose of taking up many import
ant problems of organized and un
organized youth. The time is very; 
Short and it ‘is up to , all class con- - 
scious workers to see that this con? 
ference should be a success. All 
leading youth and adult members or’ 
workers organizations „should organ
ize in their respective cities a large 
delegation to this state-wide, Conn; 
Youth Conference.

The LDS District 5, Committe at 
their session Oct. 7th 1933, decided 
to give their full support and co
operation for this conference. There- 

• fore it is urged to hold little con
ferences of the leading members of 
the workers • organizations in their 
cities to get together and make 
plans for possible transportation of 
the delegates and if (there is no 
organization in any city, individuals 
should attend this conference. -

Forward with the workers youth 
movement to a successful conference!

LDS District 5 ommit.tee,
Jennie Mureijca.

New York—New Jersey Youth 
Conference is on Oct. 29th, 1933 at 
Laisve Hall. Are you ready ?

LITHUANIAN ATHLETES OF U. S. WILL 
GO TO SPARTAKIADE IN MOSCOW

SPEED IN WORK URGED; LITH., 
YOUTH’LL SEND 2 TO MOSCOW

**•

MOSCOW.—According to the final 
. decision reached by the International 

Spartakiade Committee here, World 
Spartakiada will be held in this, city 

.August 5th to 12th, 1934. A huge 
parade to indude all participants 
from every section*of the globe will 
precede the meet. The athletes will 
march thru the historic streets of 
this .city and will be reviewed by the 

’ leaders of the Soviet government and 
many foreigners of note. It is ex
pected that the march will, be great
est athletic parade in history.

Nąmes of entries from all coun
tries must bfr in the hands of the 
International Spartakiade Committee 
hot later than July. 15th, it was an
nounced.

American ComnxUtee Urges

Si;
its,<ownranks M hah.

PHILA. LYROS CHORUS

Philadelphians, the “Goofy Gab
ber” commands you to bow to two 
of the best chorus entertainer^ E.u- 
genia and Anton.. Thank you.

Gee! Are they good? Ask the 
folks who were here last Friday and 

such a good time—How 
Alice O?? ./', - '

who had 
about it,

were a few more para-(There
graphs written, but the items did 
not seem so important and we have 
to save- space. So excuse us till 
we have a youth section twice a 
week.—EM*) ■

\ Tiri jGbpiy- .G.abte«4v ^

LOS ANGELES, CALIF., 
YOUTH BRANCH

I am sorry to say that, due to my 
officeless position, I have been em- 
barrased to the extent of being 
elected (The embarassment is all 
yours), as the correspondent for the 
new Los Angeles’ Susivienijimai 
Youth Branch. We had< our first 
meeting -on Friday, October 6, 1933, 
and we expect to have semi-monthly 
meetings. On the first meeting we 
elected officers, discussed future 
business, and later had a social 
dance. ’

The young officers are:
Albert Rupecka—President; 
Joanna Pupis—Recording Secy.; 
Leo Levanas—Treasurer;
Charles Armin—Financial Secy.
Sports were discussed and we de

cided to organize a basketball team, 
as we have plenty of 'material. The 
young ladies (?) are to organize a 
tehm also. Our branch boasts of 
the addition of an All-American In- 
ter-scholastic Center in Basketball,— 
Johnny Rankaitis (Provided through 
the „ courtesy of " the small town of 
Chicago). . \ £/

The social consisted mainly of 
laying a coat of punch on the thirsty 
dancihg-floor, of distributing cake; 
crumbs in pockets, pants’ cuffs, and 
mouth (10%), and of also watching 
a few pioneers struggling in wrestl
ing matches (tone to the tune' of a 
radio arid a dance-floor;;

Irrcidently, the West (mostly Los 
Angeles) don’t think the East is so 
hot. (Kind’a frank, ar ne ?)... All 
indignant and threatening messages 
on this outburst will be promptly 
filed in the ample waste-paper basket 
and sold in hulk at 5 cents per 
hundred pounds. Who knows?... 
they might be used for stuffing mat- 

■ tresses.
This branch < plans to give a 

Charter Dance as soon as we re
ceive our charter from-Central Head
quarters of the Susivienijimas. Our

Brodsky, chairman of the American 
Athletic Delegation to the Soviet 
Union, the U.S. committee fn charge 
of sending a delegation to the World 
Spartakiade. “United, frbirt čomriAĮt. 
must be set up in every city. Clubs 
of the Labor Sports Union, . Workers 
Gymnastic and Sport Alliance', D.T.J. 
Sokols, YMCA’s, YMHA’s, arid inde
pendent , organizations. should build a 
mighty united sport front/’ he con
tinued. “Especially at this time, when 
anti-Soviet slander is increasing and 
the menace of a war against the 
Soviet Union is greater than j before, 
must the sportsmen build a! urii^d 
front in the Spartakiade campaign. 
Hold conferences in your .districts, 
arrange meets, raise funds -in-your 
organization^ sell #the Spartakiade 
buttons, write us for literuturri-^in 
a word,, work ;at top - Įįpęe^jfo^zibe 
Spartakiade campaign.

.Cun-1

I,
J » - <• v • •• • .......... K

ambitions for this^ branch are high 
and we would like to get ahead with

. it.- >• ■■■ / '

You’ll hear from us soon... in. 
fact just as soon as I can get a pair 
of rubber sneakers, a telescope, and 
a nice bi® keyhole so I - can^ -di® 
plenty of dirt 'about our IxMpbl&ble 
members... Until next"vbri®4<?''v'/ 

x/"Loudmouth.
, ... 1 ykmn ■< ■—■'fa*

PITTSBURGH, PA.
Boy, talk of surprises! H. Kairys 

came back. Guess she couldn’t stay 
away. But we still miss her brother, 
Aii

Did you see the new ping-pong set 
we got? (Why don’t ya come up 
some time and try it out?)

Boy ,1 wonder what was the mat
ter with Art? (I hope he’s not sup
erstitious about the 13th?) As Art 
Went to^closeyThe door, to start our 
meeting/our ingenius chairman burst? 
put, “You better lock the door, so 
we won’t lose- any members!” * ,

Helen*'*!’, yzas officially elected to 
attend tfie conference to be held on 
James St; We gave her suggestions 
as, how to get there. Don’t forget 
'the report also.

France^ must have been feeling 
good, she was gigling thru the whole 
meeting. I think our chairman put 
too much “action” and “enthusiasm” 
in the “short” message. . f/

I still/think we’re going to have 
a Halloween Party. (How about it, 
Artį?) Art Was trying to explain 
about the party,-* but, (seems if) 
the members 'knew more about it 
than he did! • ~

They are still guesing the identity 
of. . .

Yours truly, .
A. Winchell;

FREEDOM ART CHORUS 
—MONTELLO, MASS

The freedom Art Chorus of Mon
tello has begun its fall season. 
Plenty of activity is planned fpr the 
coining weeks. The Chorus is looking 
for an operetta and just aS spon as 
a. -suitable one can be found, re
hearsals will begin with a bang. At 

‘ ? new

ah- 
the

present the chorus is learning 
songs.

The sport committee has 
nounced that sometime during 
week of October 17, basketball pract
ice for boys and girls will begin. 
A very busy season is looked for by 
the chorus.

The first social, event of 'the season 
will be a fall dance Jo be held at 
the Lithuanian ’National Hall on 
November 25th. ■ All people reading 
this -article J make an attempt to be 

4herę£Ipf'-J it’s going to be different 
and 4hat is> not ,a 'Jie!

’/ ' * ’ ’ 1 >„ >- J'

Sunday, October 22; the annual 
bike/of the , Chorus 'will take place., 
AU the chorus members willhave a 
good time and a good walk.

■ '■ Tony. -

- AH Wives Do
Salesman:* “This car iš absolutely 

the lašt word.”
Customer: “O. K., I’ll take it. 

My wife lovęs. the last word.”

Congress Against War, • meeting in 
New Tbrk, Sept. 29th and 30th, went 
oh rfeCOrd as unanimously support
ing the- World Spartakiade., 500 del
egates, attended he youth session, 
representing i auch widely diverse; or
ganizations as the League for In
dustrial ' Democracy, War Resisters 
League, Gr^en International and 
Labor Sports JJniop^ '<

The. Assoblatiqn , pf Lithuanian 
workers hMP pjedgad to finance two.

... .. l ' . J, J Jl» ■

SCRANTON LDS
Howdy, everybody! Here we are 

again, ready to get into mischief 
at any time.

Well, well! Doley seems to be 
slipping. Why not attend meetings 
any more, Doley ?

We are planning a Halloween 
party and what a pbrty! Al Pa- 
balis, watch out!

Right now, it seems, Nell is com
municating with quite a few deleg
ates. Oh, let’s not forget Spring
field, Ill.

Why can’t our little red-head P. 
McG. behave at meetings. Come on,
Patty, act your age.

Last Monday the LDS held their 
meeting at Della’s house and we 
critisized each other. Good ole Del
la, no one critisized her because 
there! was nothing to critisize her 
about, because Della has been doing 
splendid work all along. Go to it, 
Della!

Poor Pete can’t play football for 
3 weeks at least. AU the girls are 
planning to bring him dandelions.

Oh,, by the way, our boys are 
planning to have a football team and 
alsp a. basketball team. Rah, Rah— 
Great! 1

Adios, we’ll be seeing you later on.
Skippy and Snooky, 

“The Twins.’’

BALTIMORE, MD.
What had happened to the mem

bers of the Baltimore Sport Club?-- 
It has been many months since we 
had our last meeting. What . I 
wouldn’t give to see all of the fol
lowing persons at the meetings once* 
more: 0. Klishus, R. Sinush, M. Past 
kauskas, V. Chaplinskas, J. Julius, 
R. Klishus, A. Chesonis, V. Machis, 
J. Kungonis, artd E. Brazis. How 
about you all coming down to the 
club on Friday 27, for" a grand re
union?

All of you were yelling your heads; 
off or some equipment and when we, 
got it you all didn?t use it. What 
about"our baseball equipment? Why; 
doesn’t that certain somebody bring 
it back to the club? I believe it 
belongs tp US and not to just you.

Now fdr a word about the Pion
eers, Lašt Saturday night thre was 
a dance given by the Lithuanian 
Art Club land our Pioneers were part 
of the program. They sang four 
songs, led by (blushingf me) and 
also did part of the Mass Drill. I 
hope that by the time we have our 
next j social, the Pioneers will be 
the whole program, don’t you?

Weil, here’s mud in your eye and 
foreward to the reorganization of 
the Baltimore Sport Club.

The Big Red.

WORCESTER AIDO CHORUS
Well members, among other things;, 

things that we have in the chorus/ 
we also have Marathon dancers: Joe; 
“Valley” and partner and Tony 
“Marzie” and partner. Wonder what* 
happened to the others that they 
didn’t enter the contest last Satur-, 
day nite? What a grind.

Well, Halloween committee, what's/ 
the matter with you? Why don’t 
you get busy, we could sell some, 
tickets for our affair if 'you had 
them ready, comfe on,* get into action; 
and that goes for the ppperetta com
mittee too. ’ /

--—■
Chorus members of the AJLPMS? 

2nd District, you all like to writė
to. the English Section, and more so. 
this fall when the sports season/ 
begins you’ll all want to write in* 
your reports of games and other.ar-, 
tides, you know that more space- 
is needed for the English pąge. Well’' 
here’s my plan how to get it, let’s 
all the choruses in out,; K^ective - 
cities faake an aft ah’ of. some kind 
and raise funds and then send what 
we make to the Laisvef soM We can- 
have a much larger EngUri^ Section 
than we have now ; all wlurlfke my’> 
plan or have some better way phase ’ 
write to thh page or

I
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They Stopped Applauding
South Boston, Mass.

Editor:
la/; then- are some people

'y
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THE MESSAGE OF

HENRI BARBUSSE
TO THE YOUTH OF THE WORLD

FROM OUR MAIL BAG

(Continued from last week)
Furthermore, there have already 

been in the preparation of the Con
gress, strokes of action and proofs 
of energy, to such a degree that one 
is bound-to see in them the mass 
awakening of the youth, which is 
necessary today for the progress of 
things. We certainly shall not say 
that the preparation of the Congress 
has been perfect. We well know that 
there have been some gaps. But, 
all the šame, it has witnessed nu
merous courageous efforts, and it 
has stirred the depths.

.‘/The result is good. For Spain 
•120,000 adherences, for France 100,- 
000. These majestic figures signify 
in spite of everything a great deal 
of work and a great deal of zeal. 
I pay homage to the many comrades 
Who for months have been working 
day by day in Paris and also in the 
provinces accomplishing finally a 
work enourmous in volume and at 
the same time elaborate. I pay hom
age to the collective effort of our 
young emigrant .German comrades, 
a]so to the sustained work, effected 
in difficult conditions in other coun
tries, to the sacrifice of labour, the 
money sacrifices, the risks and the 
dangers. There has been, Comrades, 
courage and even heroism in the 
mobilising of this Congress. But 
there has been an immense and tum
ultuous response. These appeals 
were awaited. They were needed.

Among the delegates who are here 
there are some who have come from 
very far by their own 
pilgrims, not being able 
train. Some have come 
many on foot, in order 
to say to us, we bring

means, like 
to take the 
on bicycles, 
too be able 
to you our 

fists and our hearts and at the same 
time the will and the anger of our 
brothers in misery! They have come 
along the roads and streets for 
hundreds more than one thousand 
kilometres, traversing entire regions, 
from village to village, from town 
to town, and these footsoldiers /of 
the Congress whose hands-we warm
ly shake, wherever they have passed 
have not failed to sound the rallying 
signal for this crusade which has 
from henceforward been set in mo
tion by the young generation against 
a regime of getters and bloodshed. 
Those who have travelled in this 
manner along the road towards this 
fraternal gathering with so much 
effort and difficulty are already, for 
this reason alone, soldiers. In .the 
far-off regions in the villages which

the one indicated to us by the Ams
terdam Manifesto,'^war and fascism 
are the consequences Of capitalism. 
Therefore the struggle, against war 
and fascism must’ be the fight to 
the death against capitalism.

■War. It* is the female of capital
ism, said,the great realise who dom
inated the opening of the 20th cen
tury. And Lenin also made the 
statement which >1 ask to be ex
cused for quoting from memory, in 
substance it is as follows: “The fight 
of the working maizes against war 
will only Bring freedom to the ex
tent to which they/ realise that it 
is the reaction which;is the cause of 
war.” ; '

As for fascism, it -is the senile 
malady, the senile delirium of capit
alism, a lucid delirium, if one can 
say so, a delirium which calculates. 
The supreme and desperate , effort 
of a system whose impotence be
comes apparent in other directions 
to retain at any price the power 
of which it has shown itself un
worthy. Although it has collapsed 
economically it is still ^strong politic
ally since it controls the orders ami 
since it still has the wherewithal to 
pay for its propaganda, its large 
press, its police, its machine guns 
and its fireworks. It fiercely places 
its political strength at the service 
of its economic impotence. In face 
of the organised advance of the 
working class and against this class' 
acts by means of military brutality 
and also by deception. Without men
tioning the evil pathological mystic
ism which it develops inthe credulous 
young minds, greedy for struggle 
and adventures, it demogogically ex
ploits a programme of order and 
authority, a certain superficial anti
capitalism which has a repercussion 
in the middle classes now -facing 
ruin and is drifting without direction 
and also in the bourgeois and in
tellectual circles—and the policemen 
and sophists manage to make of 
fascism a mass movement. Such 
is the movement which has establ
ished itself in one half of Europe. 
Such is the movement which is 
being prepared elsewhere.

Our word of command being strug
gle, active struggle against the bloc 
of war and fascism we shall de
nounce with all our strength the 
nationalist current which seeks . to 
indeptify the fascism of a govern
ment with the people which it de
ceives and which it • elads, with the 
country which it sullies and to pre
pare a war to fight against fasc
ism. Hitlerism in our view of the

From a J<ew Correspondent 
From “Movie-Land.”

there are more police around than 
ever before. People are not allowed 
to walk streets in the morning with
out being questioned by police as to 
where they are going etc.

The capitalist news-papers are 
printing the biggest lies about this 
strike than they ever did before but, 
now the miners are planning to have 
a news-paper of their own.

Sept. 27, the new union called the 
Anthracite Miners of*? Penna, held 
a parade under the leadership of 
Mr. Maloney, Mr. Schuster, and Mr. 
Cappallini who are the leaders of 
this new union. The parsers 
marched to the court-house and 
stopped at Mitchell’s statue from 
which Maloney, Schuster, and' -Ca.p- 
pallini spoke. There were also other 
men who spoke. They told the peo
ple of all the dirty work/ Boylan 
did etc., also urged the miners to 
join the new union. Now is the 
chance for our proletarian miners to 
take up the leadership of the local 
they, are working in because they’re 
electing men among the miners to 
be at the head of each local. In
stead of our supposed to be proletar
ians paying to the new union;. they 
are paying to the old union which is 
under the leadership of the-> big 
grafter Boylan. If the men keep on 
paying to the old union, they will 
never get any place’. In mines that 

i didn’t go on strike, most of the 
m vo me Tact ”>at ■ miners are paying to the new union 

00 much prsperity fr mi Į there are still some, about one 
third of the men, who are paying to 
the old union. <

The silk mills are all otit on strike 
also, but they are under the leader
ship of one of our proletarians and 
everything is coming along fine.

If we don’t organize and fight as, 
I have written bdfore, we will never 
overpower this police terror and, 
starvation will increase.

Comradely yours, ' ‘
Nell Monkuskie.

P. S.: Let’s all write about the 
strikes in our cities. I am sure we 
can, because there are strikes all 
over the country, now. N* M.

October 9, 1933 
Los Angeles, Calif.

‘Editor of Laisve, 
English, Election.
Dear Comrade,

I- would like to announce that
new branch of the LDS has been 
started in Los Angeles. Most of the 
young members have separated from 
the adult LDS branch, but there 
are some new members as a result 
of a membership drive.

I have been elected to send back 
semi-monthly reports for this branch 

.to your newspaper. I would greatly Į 
appreciate, some information on how ( 

Jong a,v, report may be, and if we 
could be accepted as regular cor- i 
respondents. The inclosed report is 
the first.

“Loudmouth.”
Editor’s Note: Your report should 

be approximately 250 words and you 
should write us regularity, as you 
say, semi-monthly would not be too 
often.

Dear
At 

who are wakhig ip to the fact that! 
there isn i ?
the NRA as Roosevelt and some 
others have blah-blahed.. I

A friend, wno wae in the theatre! 
when this NRA was first flashed 
on the screen, to I me that all the 
people clapped tor it, thinking pro
bably , that this was a life saver 
throwri to them to help them from, 
old man depression. Three or four 
weeks later, when it was shown 
again in the news, the theatre was 
silent; - It showed that the people 
weren’t so enthusiastic about it and 
realized it was a farce. # i

Just recently I went to the movies j 
and in the news they showed the 
striking miners, who mined soft coal 

one of the advocates 
__  ____ . The company had 
signed Roose veltis NRA code 

wa? promising work to the min-
It showed these miners with

. „ , —*— i .ism. niuensm in our view-or tne
are cut off from communication, the Į bandg an(j the agents Of Hitler, 
echo of our world mobilization has K is Germany. For the hour- 
penetrated like a deep voice and the is governraents of the left or 
vaar nAna nurol/AMad htr rhia vaiaa _vast hope awakened by this voice 
has raised the young people and has 
made committees and delegaes to 
spring up from the earth.

It is necessary also to know that 
the 700 delegates present in this 
place represent only a small part 
of the delegates who have been ef 
fectively appointed. Of the latter, 
there are here only those who have 
been able to come. It is necessary 
to know this in order to realise the 
degree to which today’s Congress 
expands beyond thę walls ofr the 
halls and stretches organically over 
the whole world. v

Is it necessary for one to add that 
some of the deegates have come here 
at very grave personal risk? I 
will say no more of this. They are 
under our protection. We must 
only watch over them during the 
Congress, but we must also see that 
they are not touched after their de
parture. /

• Here, for 3 days the discussions 
of the Great Council of War of 
the youth will be concentrated on 
two objectives, two deeds,' let loose 
in the world, two- bloody scourges 
which are ■ becoming general, war 
and fascism.

'■ Our first word of command is 
JirovHed 'for us* We have it and: 
t dcMtatee■'<&» dboussiem It hr

not

of the right, whatever many be the 
size, of their democratic tickets, 

! fascism is thevonly solution, the only 
issue from the crisis, war is the 
only solution against the fascism of 
others. And we do not admit that 
fascism shoud be used for war nor. 
that they Should use war against 
fascism, neither the one nor the 
other iš our wish.>
• It is in this spirit that, you will 
take up your position in respect of 
all the countries, poisoned by the 
gangrene of state fascism, Germany, 
Italy, Poland, the Balkan countries, 
Hungary, Portugal, Venezuela and 
other countries in Latin America. 
With the -people of these noble 
countries we fraternise, and we unite 
in solidarity with them to deliver 
them from the bloody parasites who 
are tearing them to pieces by each 
of us fighting against imperialism 
and fascism^ through- those of your 
own countries. . And if we are 
against the Versailles Treaties be
cause they are treaties of robbery 
and war we do not intend? that the 
just reprobation which they arouse 
should be utilised in order to en
deavour to make such and such a 
region of Europe or such-and such 
a colonial region pass from the daws 
of one ImperiaHsm into the claws of 
ahotherimperialism.

(•>'? 'Q 
'.7 
W

listening to o: 
for the NPA. 
just 
and 
ers.
bandaged wounds which were in
flicted when they clashed with the 
deputies when picketing. It also, 
showed the deputies that were ar
rested being taken away under guard 
while the miners booed and hissed 
them. I was wondering whether 
this was all an act or whether these 
people were really fooled into think
ing that they were going to get 
pie on. earth when the deputies were 
so unceremoniously taken away. But 
later I read that the miners of soft 
coal were striking against this NRA 
code. Such is the governmet’s NRA 
propaganda against the Workers in 
this grand U.S.A.

Incidentally this is one of the 
letters to swamp the 
Section so that we 
twice a week. ...

Comradely,

Laisve Youth, 
may have it

Olga S.

tell

—-------------
SCRANTON^ PA.

Dear Comrades.
Here I am again, ready to

you about the present conditions 
here in Scranton.

First of all I would like to tell 
you how our strike here is coming 
along. The police terror is getting 
greater every day, more pickets are 
being clubbed and arrested and,

For the colonies it is independ
ence that we demand, whether it be 
Morocco, or. North Africa, IndO- 
China or Indonesia. Let us not for
get that as we have clearly pro
claimed national freedom as the 
first indispensibiestage- towards so
cialist freedom oat of the hands, of 
the great merchants, the name of' 
Whose firm is- printed on such and 
such an imperialist flag.
£ (To ba continued next week);

-"TOMMY” ENJOYS IT
Dear Comrade,

I am sending you a writeup of 
what actually happened recently in 
the place where I worked. I have 
ehjdyėd the articles of many other 
comrades in the English Section of. 
Laisve, Daily .Worker and the Young 
Worker and thank them for the in
teresting stories they have written. 
I hope they keep it up. .

“Tommy”

TO THE COMRADES IN
EASTON, PENNSYLVANIA 
We, the LDS Youth Branch, of 

Paterson, N, J. challenge the youth 
of Easton, Pa. to form, a youth 
branch. We know it is possible for 
Easton to organize a youth branch, 
for there are many youth there. 
Paterson now has seven members in 
its newly formed Youth Branch and ’ 
it is working hard to get more. We 
challenge Easton to get an LDS 
youth branch together of the same 
number. Comrades, do you accept 
our challenge ? J

On with the growth of the LDS 
youth branches!

LDS Youth Branch of Patersons

Four Dollars to the Youth 
Committee

In this letter; i am sending you 
$4.00 which comrades of the - Vftlen-- 
tuzatich family have donated to the ’ 
National Lithuanian Youth Commit-, 
tee. The Worcester1 School' donated • 
them ten dollars.fprrkeeping comrade • 
Shelly,-.a4 teacher*attkHr housa;
they donated - the- nroney m,4hO/fOii^ ^ 
lowing, wayi./.';.'' ' ■ “•'■•rc'i.f-r
>' $3.00 fte tte BftUy Worker; r •'•••

v v$3.$) 
DeferiM;-'.'-

"li.OO-far. the? Wtionaf Lithuanian ‘

Comradely;
SukariHen«.

O’.
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Phone, EVergreen 8-9130(247-248) WOLF AUTO REPAIRSLAWRENCE, MASS
kp. TRUCKS AND PLEASURE CARS REPAIRED

Bus muzikale progra- 
chorai ir bus kitokių

ant Valinčiau.s far- 
gėrimų bus jvalias 
$2.00 ypatai. Ant 
galėsite išlaimėt!
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(Tąsa iš 2-ro pusi.)
*»

Pranešu visiems NTW Uni
jos nariams ir simpatikams, 
kad unijos raštine persikelia i

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

, trumpa komedija verta 
Įžanga tik 40 centų. Būkit 

visi ant šios vakarienės.
Komisija.

• (246-248)

Taipgi nepamirškite naujų 
atsivesti.

Sekr. Jul. Vaitkus.
(247-248)

DETROIT, MICH.
Spalio 21 d. 7:30 vai. vakare 

Draugijų svetainėj bus ALDLD 52 
kp. susirinkimas. Visi nariai būkite

EASTON, PA.
Extra! Didelės ir Svarbios 

Prakalbos
LDSA 14 kp. ir ALDLD 13 

rengia labai svarbias prakalbos, svei
katoj klausime, nedėlioję, 22 d. spa
lio, 2 vai. po pietų, Easton, Baking 
Co.,i svetainėj, 36 N. 7th St. Kalbės 
visiems gerai žinomas kalbėtojas ir

Penktdd., Spalio 20, 1933

susirinkimas 
23, kaip 8 
St. Visi na- 
.svarbių ta- 

Referandumo bal-

S

Ė

NORTH GERMAN LLOYD 
r 57 BROADWAY, NEW YORK
LAniinmiTniiiTminTTiT/tirnhri'lidkiiiniii'inrTnirnrttiniiiiiinniiitiiini

ASMENINIAI VADOVAUJAMAKALĖDINĖ EKSKURSIJAKomisija.
(247-248)

Laisniuotas Graborius

, Copyright, 1933, Tho American Tobacco Company.

%'?
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4 Ką Veiktų Komunistas Majoras New Yorke,-Spręskim Sulig 
Pavyzd. Drg. Nygardo, Pirmutinio Kom. Majoro Šioj Šaly

džiausią lermą. Jie kreipėsi į 
Minnesotos valstijos seimą, ku
ri kontroliuoja socialistai-far- 
meriai-darbiečiai; ir šitie poli
tikieriai atmetė Nygardo su- 

j manymą ir nutarė, kad polici-

(Tąsa iš 6-to pusi.)
Dabartiniu laiku dauguma 

Crosby gyventojų yra bedar
biai; bet jie nėra taip apleisti, 
kaip didžiausiame ir turtin-

a giausiame Amerikos mieste ! . , . . . _ . . . ■ .
New Yorke. Pirm drg. Nygar. i J0?/ F“! *
, . ,. x , i ,. | but palaikomas,dui užimant vietą, bedarbių!' 1

šeimynai buvo duodama tik $8 Į Pereitą Gegužės 
pašalpos per mėnesį. Drg. Į majoras Nygard 
Nygard iškovojo 20 dolerių 
per mėnesį kiekvieną! bedar
bių šeimai. '• j

Jis, būdamas majoru, suor
ganizavo bedarbių streiką, 
dirbančių verstinus darbus, ir 
vadovavo Crosby darbinin
kams laike valstijinio alkanų
jų maršavimo į valstijos sosta- 
miestį St. Paul.

Drg. Nygard veda nuolatinę 
kovą už apdėjimą didesniais 
mokesčiais kasyklų kompanijų 
ir kitų miestelio korporacijų; 
bet kova jam nė lengva. Mies
telio taryba susidarę iš trijų 
jddermanų ir rekorderio-sekre- 
toriaus; ir visi jie piestu stoja 
prieš majorą Nygardą. kada 
jis pareikalauja 1

Pirmąją 
paskelbė, 

kaip legalę šventę ir įsakė vi
soms krautuvėms užsidaryti tą 
dieną. Dauguma užsidarė; o 
kurie savininkai su tuom ne-Į 
sutiko, tuos drg. Nygard taip 

i aštriai išbarė, kad jie ilgai at
simins. Drg. Nygard vadova
vo Pirmosios Gegužės demons
tracijai. žiūrėdami į demon- 
traciją, vieni buržujėliai klau
sė: “Kas gi čia dabar?” Tūli 
kasyklų superintendentai atsa
kė : “Argi nežinote, kati tai 
Nygardo armija?” •

Drg. Nygardo, kaipo majo
ro, mėnesinė 
bet jis pats 
$35. Sako, 
daug už du

alga buvo $50, 
ją riusimušė iki 
50 dolerių per- 
oficialius pose- 

Bet kaip 
nariai,

Penktas Puslapis

darbininkus, jie grasina užda- 
ryt ir tračią kasyklą, “jeigu 
jūs neatsikratysite nuo to rau
donojo Nygardo.”

Kitą kartą paduosime tru
puti žinių iš drg. Nygardo gy
venimo. Bet jc ligšioliniai dar
bai turėtų būt paskatinimas 
kiekvienam darbininkui dar
buotis ir balsuoti už komunis
tų kandidatą j N. Y. majorus 
drg. Minorą.

189 Elm-St. Raštinėj galima 
gauti .visokių lietuviškų darbi
ninkiškų knygų ir laikraščių. 
Ten galima kasdien nusipirkti 
dienraštį “Laisvę” ir kitus.

Dar kartą primenu Literatū
ros Draugijos nariams ir ha
rems, kad sekančiame 37 kp. 
susirinkime visi turite daly
vauti būtinai.

Sekr. S. Penkauskas.

Bedarbis Gatvėje be
Kelinių ir Čeveryky

veikėjas darbininkiškoj dirvoj, drau
gas Dr. J. J. Kaškiaučius. Jo kalbos 
tema bus: “Kaip užlaikyti gerą svei
katą.’

Eastono darbininkai, vyrai ir 
! terys, yra->. širdingai kviečiami Į šias 
prakalbas. Rengėjai užtikrina, 
sužinosite daug naujų ir svarbių da
lykų sveikatos klausime. Mes visi 
žinome daktaro Kaškiaučiaus nuošir
dumą ir galime tikėtis daug naudin
gų patarimų, kas liečia mūs bran
giausi turtą, būtent, gerą sveikatą. 
Galėsite statyti klausimus be jokio 
varžymo. Vaikų, žemiau 14 metų 
malonėkite nesivesti.

Kviečiami draugai ir draugės iš 
toliau, iš Bethlehemo ir kitų Eastono 
apielinkių. Įžanga visiems veltui.

Rengėjai.
(247-248)

ir nhujų barių nors pb vieną kiek- Dialogas”, 
vienas gaukim. Taipgi bus balsavi-' matyti. Į 
mas ant centto komiteto. Taipgi pa
imkit ALDLD knygas.

Sekr. N. Astrauskienė.
(247-248)

loyAlville, pa.
Vištierios vakarienė, pas Marijoną 

Petritis, Oct. 29, 
mos. Valgių ir 
visiems. Įžanga 
to paties tikieto 
žąsį.

BROOKLYN. — Bedarbiui 
Sidney Sadovriui bemiegant 
vieno namo priemenėj, kažin 

j kas pavogė kelines ir čevery-' 
kus. Kada jis iš ryto pra
dėjo be kelinių eiti Franklin 
gatve, tūlos moterėlės užpro
testavo ir pašaukė policiją. 
Policmanas atbėgęs apjuosė | 
bedarbį maišu, kaip andaro-1 

, ku, ir nutempė į magistrato ' 
teismą. Dabar bedarbis kalė
jime. Bus teisiamas už val
katystę, panašiai kaip dauge
lis kitų benamių darbininkų

; yra teisiama.

LDS 79 kuopa rengia didelį ba
lių ir šokius, kuris Įvyks subatoj, 21 
dieną spalio; pradžia kaip 8 vai. va
kare.

Susivienijimo kuopa rengia pirmą 
balių šį sezoną, tai visi nariai ir pa
šaliniai malonėkite atsilankyti ir 
linksmai laiką praleisti. Muzikan
tai bus visai nauji, pirmu kartu ant 
msų parengimo, kurie gPhijis polkas 

valcus.

J u a , n. cl VI <A j ~ o v

kapitalistų &hus per mėnesį, 
kaštais žmoniškai šelpti visus spiegė kiti valdybos 
bedarbius; o aršiausias alder- kuomet drg. Nygardas parei- 

socialistuojahtis' Galavo, kad nusimuštų algą 
' nuo $35 iki $25! Tačiaus, ga
lų gale, ir jie turėjo nusileisti 
po penkinę;

Nauji rinkimai' į miestelio ! į 
majorus bus 1934 metų sau-- 
šio mėnesį; ir jau dabar ka-' 
sykių kompanijos varo įnirtu
sią propagandą prieš Nygar
dą; bet nei vienas kapitalistas 
nieko nesako prieš socialistus, 
Nes kur apielinkės miesteliuo
se yra socialistai valdininkai, 
jie visur pildo 'kompanijų va
lią.

Akivaizdoje ateinančių rin
kimų, kompanijos uždarė dvi 
kasyklas, kurstydamos darbi
ninkus prieš drg. Nygardą, 
kad, girdi, jūs visi neteksite 
darbo, jeigu jis toliaus pasi
liks. Kad tuo būdu paveikt p

manas tai
Frank Plutt, kuris, anot,drg. I 
Nygardo, yra atžagareiįyjškes-J 
nis už visus kitus.

Bet drg. Nygard yfa suda- j 
ręs sau Darbininkų Pataria- ' 
mąją Tarybą, 'su kuria jis la- : 
biau skaitosi, negu su valdiška į 
miestelio taryba. sę

Užėmęs majoro vietą, drg. 
Nygard norėjo panaikint po
licijos departmentą, susidedan
tį iš trijų policmanų ir “čyfo;” 
sako, man žinoma, kad polici
ja yra išnaudotojų įrankis dė
lei darbininkų prispaudimo. 
Vietoj policijos drg. Nygard 
stengėsi suorganizuot ir pasta
tyt darbininkų sargybą, kaip 
abelnos tvarkos pridabotojus. 
Bet kiti miestelio valdybos na
riai ir kapitalistai sukėlė di-

lire Badu, Nors Ture 
jo už $5,000 Stamps?
Nassau County ligoninėj nu

mirė Alex Lakowski, 65 metų 
amžiaus. Jis taip ilgai pirm to 
badavo, kad ligohinė nebegalėjo 
jį ant kojų pastatyti. Tas žmo- 

|£us rinkdavo įvairias štampas, 
;Kuž kurias keturi metai atgal bū

tų galėjęs gauti $5,000. Bet 
kriziui užėjus niekas jų nepirko. 
Tačiauš jam badu mirus, atsi
rado pirkėjas, kuris užmokėjo 
$1,370. Kadangi velionis nepa
liko giminių, tai pinigai perves
ti į valstijos iždą.

PHILADELPHIA, PA*
Pirmą dideli linksmą balių rengia 

Lyros Choras, šeštadienį October 28 
d. 1933 Girard Manor svetainėj, 909- 
15 W. Girard Ave. Svetainė atsida- 
rys kaip 7-tą vai. vak. ir tęsis iki. 
12 vai. nakties. Įžanga su drapanų 
pasidėjimu 35 centai ypatai, vaiku
čiams iki 12 metų veltui. Bus ska
nių valgių gardžių gėrimų ir šauni 
orkesra.

Lyros Choras yra daugeliui žino
mas kaipo darbininkų choras ir per 
daugelį motų linksmina darbininkiš
ką visuomenę su savo dainom, dau
gelį sykių dar ir palinksmins.

Taigi mes atsišaukiame ne tik 
Į Philadelphijos, bet ir į visą apie- 
linkę, kaip į suaugusius, taip ir jau
nuolius jūstj masinės paramos. 
Skaitlingai atsilankykite į Lyros 
Choro balių Oct. 28 d., Girard Manor 
Hall. Kviečia Lyros Choras.

(247-248)

BOSTON-ROXBURY
Daily Workerio mass mitingas at

sibus Subatoje 21 Oct., Dudley Opera , 
House, 113 Dudley St. Roxbury. 
Pradžia 8 vai. vakare. Kalbės drg, 
Earl Browder, Komunistų Partijos 
sekretorius, 
rna, dainuos 
įdomumų.

CLEVELAND, OHIO.
Tarpt. Darb. Aps. didelis paren

gimas Įvyks subatoj, 21 d. Oct., 8 
vai. p. p.; 920 E. 79th St.

Visas pelnas skiriamas politiniams 
kaliniams ir jų šeimynoms. Kvie
čiama visi darbininkai atsilankyti ir 
paremti taip svarbų parengimą.

komitetas.
(247-248)

MONTELLO, MASS.
Žiburėlio Draugijėlės mokykla at

sidarys spalio (October) 21, 1933 
Liet. Taut. Namo Mokyklos kam
baryje, Montello, Mass.

Rašybos pamokos prasidės kaip; 
9:30 vai. ryte ir tęsis, iki 11:30 die
ną. ■■

Kviečiame vaikučius skaitlingai 
atsilankyti. Bus geri mokytojai. Apie 
dailės pamokas bus pranešta vėliau.

, Komitetas.
(247-248)

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 16-tos kuopos 

bus pirmadienį, spalio 
vai. vakare, 995 N. 5th 
riai ateikite, nes daug 
rimų yra aptarti.
savimas suvienijimui ALDLD ir 
LDSA blankos yra atėję. Taipgi C. 
K. balsavimo blankos yra. Raportas 
bus išduotas iš IV apskr. konferen
cijos, 
narių

PATERSON, N. J. .
ALDLD 84-tos kp. susirinkimas 

įvyks nedėlioj, 22-rą d. spalio (Oct), 
3-čią vai. po pietų pas d. J. Bimbą. 
111 E. Holsman St. Paterson, N. J.

Visi draugai būtinai dalyvaukite 
šiame susirinkime, nes bus balsuoja
ma ALDLD ir Lietuvių Darbininkių 
Susivienijimo Amerikoje vienybės 
klausimas. Taipgi yra ir daugiau 
svarbių reikalų aptarti.

Sekretorius J. Bimba.
(247-248)

KADANGI LUCKIES
VISUOMET PATENKINA

Parinktas tabakas
tinkamai susuktas—be

liuosų galų

Visuomet ..'puikiausis tabakas

VISUOMET puikiausis apdirbimas

VISUOMET - Luckies patenkina/

Rūkydamas Lucky ar esi pastebėjęs 
ilgus baltus pelenus? Tai puikaus, pa
rinkto turkų ir naminio tabako požymis. 
Ir ar esi pastebėjęs, kaip pilnai Luckies 
tuo parinktu tabaku yra prikimšti — 
tinkamai susukti — taip apvalūs — taip 
gryni — be liuosų galų. Luckiės visuomet 
patenkina!

it’s toasted w
DĖL GERKLĖS APSAUGOS — DEL GERĘSiNIO SKONIO

SO. BOSTON, MASS.
LDSA 13-ta kuopa rengia vakarie

nę su pamarginimais, nedėlioję, spa
lio (October) 22, 1933. Kliubo sve
tainėje, 376 Broadway, So Boston, 
Prasidės lygiai 7 vai. vakare. Bus 
skanių valgių ir gėrimų. Labai 
lihksmą ,vakarą praleis visi, kurie 
atsilankys. Bus sulošta “Merginų

PHILADELPHIA, PA.
Vakarienė, Koncertas ir šokiai

LDLD. 10 kuopa rengia vakarienę, 
koncertą su šokiais, 21 dieną spalio 
(october), 995 N. 5th St., Pradžia 
8 vai. vak. Draugas T. Jaskevičius 
(birmonas) fundina bačką alaus ant 
šios vakarienės ir jis bus duodamas 
už dyką gert. Vakarienės įžanga 
tik 35 centai. Bus ir koncertinės 
programos. Pelnas bus skiriamas 
Liaudies namo palaikimui. Ant šios 
vakarienės jaunuoliai: Gidviliūtė ir 
Griciunukas išduos raportą iš prieš 
karinio kongreso.

Kviečiam visus atsilankyti ir pra
leisti linksmai laiką.

Komisija.
(245-248)

Į LIETUVĄ 
Išplauks iš New Yorko Populiariais 

Lloyd Ekspresiniais Garlaiviais
GREIČIAUSIA

KELIONĖ Į
SENĄJĄ TĖVYNĘ

BREMEN
GRUODŽIO 7 D.

SPECIALIAI
TRAUKINIAI » 

stovi nti šalimais mub» « g A
garlaivio Bremer- L, g | g l_< 
havene už.tikrinaF__tJICl hlabai patogia ke-“ B B V
lionę į LIETUVĄ GRUODŽIO 16 D.

Informacijų klauskite pas vietinius agentus, arba:

Ignition Specialist

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 Akio Pritaikymui Akinių 

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

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

PATARNAUJA 3 
DAKTARAI:

‘ Ofiso valandos: nuo 9 vai.
Penktadienį iki 5

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

ryto iki 9 vai. vakare.iš valandai vakare.

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

JUOZAS KAVALIAUSKAS

Pennsylvania ir New 
Jersey Valstijose

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

PHILADELPHIA, PA.
Telefonai: Bell—Oregon 5136 

Keystone—Main 1417



<f>

<♦>

<♦>

Bendro Fronto Konferencijos Delegatam ■ Telephone, Evergreen 6-5310

J. GARŠVA(246-251)

Graborius (Undertaker)

vai.

Trečiadienį, spalio 25 d

O

< W i

am*-t? —

i’*,

Telephone Stagg 2-7057

DR. HERMAN MENDLOWITZT

Miįįjį^įi^ĮĮy.y^'.Įįii.'iir Į-įnĮ1. |i;j|i.;mj|i ,ų "pu..™/! /lįiįir
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LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

Rengėjai
Kom. , Kuopele No. 25.

D. Zdaniutė-Judzentavičienė
Anąmet Šenandorio Mainierių

iki 4 kas dien. seredome ir sukatoms 
iki 7:10 vai. vakarais.

197 HAVEMĘYEjR STREET

BROOKLYN, N. Y.

PARSIDUODA užeiga (galiūnas).
Biznis , gerai išdirbtas per kelis 

rpetus laiko. Yra visas įrengimas ir 
laisnės. Gali pirkti vyras arb^. mo
teris, nedaro skirtumo. Kaina yra 
prieinama. Kreipkitės sekamu ant
rašu: 427 Lorimer St., Brooklyn, N. 
Y. ir gausite nurodymą, kur yra už
eiga. (244-249)

svetainėje,
Echford St.

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pabandykite! 

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Stręęt, • “Laisves” Name

; < Brooklyn, N. Y. '

Lietuviška Barbernė
Visas darbas atliekamas speciališ- 

kai, daug skiriasi nuo kitų barber- 
nių, nes aš vartoju savo skirtingus 
metodus.

FRANK DUBOIS
193 Himrod St, Brooklyn, N. Y. 

arti Myrtle ir Wilson Aves.
Ridgewoodo sekcijoje

■ {245-248) ' '• • '

8. Kova prieš fašizmą.
9. Kova prieš karą.
10. Komiteto rinkimai. •

Bendro Fronto
Veikiantis Komitetas.

Savings (liank .
GRAND ST. at GRAHAM AVE., BROOKLYN j j

______ cigarų, sal-1 
Jaunuolių! dainių ir sodės. Biznis gerai iš;'

Praneša visuomenei, jog jis atsidaro savo ofisą 
Williamsburgbe:

2t>2 Berry St., Brooklyn, N. Y
arti Grand Street

Telefonas Evergreen 6-3959
Ofiso valandos nuo 1

nuo 5

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto

2 kambariai. Kreipkitės. p657 Forest 
(Ridgewood sekcijoje) Brook

lyn, N. Y. Arba šaukite telefonu:! 
Cleveland 3-3409 '

(248-250)

Newarko 
mokinasi. 
perstatyti šiame kon- č - 
Taipgi dainuos Aido i Avė. 
kuris .šiuom tarpu yra

gj. BULHWKK

' . . 231 Bedford Avenue 

BROOKLYN, N. Y.
6. Sekretoriaus raportas iš 

praeities veikimo.
7. Diskusijos bendro fronto 

' tarė, kad delegatai turės atsi- ir bedarbių klausimu.
w A • ’ ■« w /• • I1 V r

atsiliepia su didžiausiu entu
ziazmu ir tokiais komplimen
tais, kokių retai gauna net ge
riausi operų dainininkai.

“Laisyės” koncerte dainuos 
ir A. Višniauskas, baritonas, 
kur) ant pagrindų matyti ir gir 
dėt niekada publikai nenusi
bosta. ' • ■. » ‘ ' I

Q be to, dar štai, ką turėsi-1 D A DH AVIM AI 
me “Laisvės” koncerte : j. t flKUĄVIįllAl {

tirg. B. Iša'inaitė davė žo- j parsidVoda Storas ’
Jaunuolių l dainių ir sodės. o---- — (
operetiška i ‘lii’btas per 18-ką metų ir galimai 

i “■ padaryti geras pragyvenimas. Yra

Penktad.

I

ę

Šeštas Puslapis

Ką Veiktą Komunistas Majoras New Yor- 
ke,-Spręskim Sulig Pavyzd. DrtNygardo, 
Pirmutinio Komunisto Majoro Šioj Šalyj

Pradedant Nuo Mainieriy, 
Baigiant Augščiausin 

Operos Dainininku

’ MIRTYS-LAIDOTUVĖS
Alek Sak, 34. metų, 55 So. 

5th St., mirė spalio 14 d. Pa
laidotas spalio 
kalno kapinėse.

Marė Burk is, 
Gold St., mirė
Palaidota spalio 19 d. šv. Jono j, 
kapinėse.

Laidotuvių ąpeigothis rūpi
nasi graborius J. Garšva.

17 d. Alyvų

53 metų, 71 
spalio 16 d.

<♦>

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerkonišku Stilium

•t* •'<

NEW YORK.—Drg. Emil datė į miesto iždo kontrolie- 
Nygard, pirmutinis Amerikoj j rius, ir kt. 
komunistas majoras, iš mieste-; Į šias prakalbas turėtų nu
lio Crosby, Minn., kaip jau bu- i važiuot daugelis lietųvįiĮ idar-1 
v.o. minėta, i atvažiavo į New ■ bininkų. Tehj jie išguitų', : k į... 
Yorką, kad padėt šičia darbi-įveikia komunistas, kada būna 
ninkams rinkinių kampanijoj : išrinktas j miesto valdybą, ir 
už drg. R. Minorą į miesto ' ko, todėl, galima būtų tikėtis, 
majorus ir už kitus Kompar
tijos kandidatus.

„ Jis jau kalbėjo, kaipo gar
bės, svečias, komunistinių rin
kimų bankiete, New Star Ca
sino svetainėje, trečiadienį va-
katė; buvo kalbėtojas Webs-, 
ter Hall ir Hunts Point Palace 
mitinguose ketvirtadienį vaka-; 
re, ir sakys prakalbą ateinantį v„
sekmadienį, spalio 22 d., 3 vai. j mangano kasyklų, o manganas ■ visą publiką “Laisvės 
po pietų, Rockland Palace, 
155th St. ir 8th Ave., Nei4 
Yorke, kur taip pat kalbės 
Robert Minor, komunistų kan
didatas į majorus; Williana 
Burroughs, negrė kom. kandi- w ♦*

'jeigu būtų išrinkti komunistai 
> į atsakomas vietas New Yor- 
! ke.

Šičia paduosime truputį ži
nių apie drg. Nygardą, kaip 
Crosby miestelio valdžios gal
vą.•

Pats miestelis yra mažiukas, 
turi tik 4,000 gyventojų, bet 
randasi labai svarbioj srityj I Kvartetas nusinešė, taip sakant, 

i koncer-
I te. Well, dabar ateinančiame 

koncerte lapkričio-

šį sekmadienį, spalio 22 d. 
bus bendro fronto konferenci
ja Labor Lyceum svetainėje, 
949 Willoughby Ave., Brook- 
lyne, N. Y.; prasidės 10 
iš ryto.-

Delegatai turi atsinešti' 
kestis. Buvo nutarta,

mo- 
kad 

kiekviena prisidedanti orga
nizacija turi užsimokėti po 
ddlėrį del bendro frontq yeį- 
kitrio. Bet iki šiol dar beveik 
pusė neužsimokėjo. Tokiu 
bddu,: veikiantis komitetas nu-

nešti • mokesčius į konferenci
ją' kitaip, bus svarstoma, ar 
priimt delegatą be mokesčio 
|r ne/ ’ Tl’ljf

Draugai, čia žemiau paduo- 
u-----------------------------------------

Didelė Prieškarinė De
monstracija Šeštadieni

iaJ^TEW YORK. — Jaunųjų 
^Komunistų Lyga šaukia visus 

prieškarinę demonstraciją 
rytoj, 1 vai. dieną. Demons
trantai susirinks kampe South 
ip Whitehall Sts., Downtown 
New Yorke, arti Battery Par
ko. Iš čia maršuos pro Japo
nijos konsulatą, protestuoda- 
nii ir smerkdami Japonų impe-
/ J ? ■ t i * J ‘

rialistus, kurie, provokuoja ka
rą priejt Sovietų Sąjungą.

Jau' turbūt,'visiems žinoma, 
kad Japonija per savo 'pas- 

MapČiikuo “valstybę”: 
areštuoja ( Sįovjetų - piliečius 
gęlžkąlią;.srityje* ir Japonų 
ministerial gana atvirai grū
moja Sovietams karu.

Gresia karas ir kitose sri- 
4yse: Amerikos laivai apsupo 

ul)oą. salą, grąsindąrųi tenai- 
ji i anfs retzoliudioniėriains ;
okįetija pąsiįraukė nusi- 

lavfmo ‘konf^rienHjos4 ir 
Tautų Lygos; -Francija reika
lauji “teisės” su ginklais įsi* 
veržti Vokietiją.
• *-VfSi, kaip jauni,’ taip suau
gę, į į rytojau* demonstraciją 
prieš imperialistinį ) karą, su 
pasiryžfrnu paskelbt buržuazi
jai revblitfcinf darbininkų ka
rą, jeigu ‘imperialistai pradės 
hkują skęfdynęr r

MEDIKALIS ‘PATARNAVIMAS 
DIENA IR NAKTĮ 
DR. FILURIN

.(Buvusio nsistantų Hamburgo universiteto 
klinike).

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

tarpe Broadway ir 6th Avenue

X-RAY Pasitarimai ir $6^00-n/AJ egzaminavimas

J01V4S STOKES .
FOTOGRAFAS 

pranešu savo kostumee 
kad perkėliau savo studiją 

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

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

STOKES
512 Marion St., kampas Broadway 

BROOKLYN, N. Y?
C Tol.: Glenmore 5-9467

Šiuomi 
riams,

dį, jog 
Grupe t 
veikalą 
certe. 
Choras, 
puikiai įaugęs gražiu jaunimu. 
Aido Choro Merginų Sekstetas 
irgi pasirodys kuom nauju, o 
Vyrų Oktetas, kuris 'daug en
tuziazmo sukėlė Aido Choro 
koncerte, dainuos ir šioje “Lai
svės“ pramogoje.

Dainuos Anna Klymkovska, 
sopranas, pasižymėjusi daini
ninkė iš New Haven, Conn.

Stebėtinai žema įžanga, tik 
50c. ir 75c ypatai.

Po koncertui bus šokiai, 
griežiant Wm. Norris Orkes
trai.

Ką dabar ypač galima pa
tarti, tai kad draugai ir pri
tarėjai pirktų tikietus iš anks
to, atsimindami, jog ne vie
name pereitame “Laisvės” 
koncerte pritrūko vietų atsi
sėsti. O galimas daiktas, kad 
šis koncertas publikos skai
čium “subytys” visus pirmes- 
niuosiūs. '

Tikietus galima išanksto 
kkųti, i“Lajs.vės” taštiheję.-,•

yra būtinai reikalinga me
džiaga geriausiam plienui, ku-’ “Laisvės
ris naudojamas kariškiems lai-1 November 12 d., Labor Lyceum, 
vams, tikresniem darbo įran-itaipo pat girdėsime šenandorio 
kiams ir tt. Mainierių Kvartetą dainuojant,

(Tąsa 5-tam pusi.) i tik dar smarkiau, ir su' pilnu 
______ :____________________  ! mainierių apsirengimu, kaip 

_ ___________ Ikad jie dirba kasyklose. Apie
juos štai ką rašo jdraugė D. 
Zdaniūtė-Judzentavičienė, tenai- 
tinio choro mokytoja:

“Gerbiami Draugai! Turiu 
Jums pranešt, kad Shenando- 
rio Mainierių Kvartetas visu 
smarkumu ir su dideliu entu- 
ziazmu rengiasi prie geriausio 
sudainavimo darbininkiškų 
dainų “Laisvės” koncerte, lap
kričio 12 d. š. m. . . Tuom tar
pu tmokinamės keturias dai
nas: Badaujančių Giesmę, Ko- 
minterną,v Raudonąją Vėliavą 
ir Težydi. Mūs. Narsa !

Draugiškai į .• <
D. Zdaniutė-Judzentavičienė.” • • l -
■ Kitas dalykas, tai :galima 
tvirtint, kad šiame koncerte 
Konstancija Menkeliuniutė tu
rės tikrąją savo “premjerą,” 
po sugrįžimui iš ItMijos. Dau
geliui juk žinoma, kad ilgą Val. vakare, komunistų kandi- 
laiką po sugrįžimui Menkeliu- datas į N. Y. valstijos seime- 
niutė sirginėjo; ir jeigut kur u j. j. Kahn debatuos su viet. 
pirmiau bandė dainuot, tai lyg buržuazijos politikierium H. 
iš prievartos, nes žinojo, jog e. Sprigade iš’Greenpoint. Šie 
su tuometinėmis gerklės ir politiniai ginčai įvyks Polish 
kvėpuojamos dūdos slogomis ” • ’ ” ” . • -•
negali pasirodyti su sayo iš
lavintu balsu. Dabar Kon
stancija yra jau pilnai pasvei
kus ir gana sustiprėjus, taip 
kad daugelis “Laisvės” kon
certe turės stebėtis iš josios 
padaryto progreso.

Apie rusą Nicholą Karlashą, 
kuris dainuos “Laisvės” kon
certe, rašė visa eilė laikraš
čių, kai kurie lygindami jį net 
su šaliapinu (Ropheter “Even
ing Journal”). .San Francis
co “Daily News” ir Chicago 
“Evening American” apie jo

dame dienotvarkę šiai konfe
rencijai :

1. Pranešimas kalbėtojo iš 
Bedarbių Tarybos.

2. Mandatų komisijos rapor
tas.

3. Pirmininko rinkimas.
4. Sekretoriaus rinkimas.
5. Rezoliucijų komisijos rin

kimai.

Komunistų Kandidato
Debatai su Buržuazi

jos Politikierium

PARSIDUODA kriaučiaus “Clean
ing” ir “Dyeing” biznis. Į savai

tę galima padaryti $90.00 įplaukų. 
Trys rūmai. Parsirandavoja už $27.- 
00 į mėnesį laiko, jeigu kas norės 
išrandavoti. Pardavimo kaina pri
einama. Galima pasidaryti garės 
gyvenimas. Kreipkitės 6348 Forest 
Ave. (Ridgewood sekcijoje), Brook
lyn, N. Y. Arba telefonu šaukite: 
Cleveland 3-3409.

(248-250)
PARSIDUODA restaurantas lietu

viais ir kitataučiais apgyventoje 
vietoje, Republic Restaurant, 475 
Grand St., Brooklyn, N. Y. Jau apie 
12 metų kaip čia įsteigtas tas biz
nis, galima daryti puikus pragyve
nimas.

PARSIDUODA
Parsiduoda kostumerskas kriaučių 

storas su visa reikalinga mašinerija 
ir yra stako. Parduoda sustaku ar
ba ir be stako. Pardavimo priežas
tis: savininkas turi du bizniu, tą ir 
saliūną. Tai sunku abudu tinkamai 
vesti.

Jeigu negalės “kėš” užsimokėti, tai 
duosiu ant lengvų iŠmokescių. Kreip
kitės: River View Bar and Grill, 101 
Metropolitan Ave.,. kampas Wythe 
Ave., Brooklyn. Atdara bi laiku.

Tel. Evergreen 7r-8792 .
/ . (246-248) ,

Telephone Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidojo tin

kamai ir už prieinamą kainą 
Parsamdau automobilius vestu

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

(Arti Marcy Avenue) 
BROOKLYN, N. Y.

JONAS

■- Sergančių Vyry ir Motery 
" Chroniškos

R. Minor Gauna Daug 
Bandomyjy Balsų

NEW YORK. — Tarp Co
lumbia Universiteto studentų 
buvo padaryta bandomasis 
balsavimas už kandidatus į 
majorus. Komunistų kandi
datas Robert Minor gavo 33 
balsus, socialistų Solomon 38 ; 
Tammany demokratų kandi
datas O’Brien 29; LaGuardia 
385, McKee 116.

R. K. O. teatruose per “šiau
dinius” balsavimus Robert 
Minor gavo 4,290 balsų; socia
listų kandidatas • Solomon 
2,297; McKee 34.540, LaGu-,
ardia 32,148 ir O’B/ien 10,- • dainavimą, balsą ir vaidinimą 
071. ’ “Russian Opera Kompanijoj^

National Hali 
Driggs Ave. ir 
Brooklyne. Bus diskusuojama 
klausimai, surišti su įvairių 
partijų rinkimų platformomis 
ir su tais reikalavimais, ku
riuos komunistai stato darbi
ninkų naudai šioje rinkimų 
kampanijoje.

Įžanga visiems veltui.
Skaitlingai susirinkite ir iš

girskite revoliucinio darbinin
ko pasikalbėjimą akis akin su 
ponų politikierium.

(248-249)

avtalittie 
regularly >

Nuo Pečiu Skaudėjimo
Greičiausias būdas prašalinimui pečiu 

skaudėjimo, tai paprašyti ko ribrs, kad 
gerai ištrintų su ANCHOR Pain-Ex- 
pclieriu skaudamų vietų — kur pats 
skausmas yra. Pain-Expelleris greitai 
persisunks i pačias nesmagumų šaknis \ 
ir palaimintas palengvinimas netrukus 
ateis. ■ ' ■ ’

Visuomet laikykite bonkutę Pain-Ex- 
pellerio namuose ir naudokite ji neati
dėliojant kuomet tik pajaučiat skausmų.

Visose vaistinėse kaina 3$c. ir 70C^-- 
skirtingo didumo bonkutės. 
Tiktai tikrasis turi Inkaro vaisbažęnkJl.

MS

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau, ūmias ir chroniškas vyrų ir 

moterų ligas kraujo ir odos 
Padarau ištyrimus kraujo ir šlapumo

DR MEER
156 W. 44th St. ’ ‘ Room 302

New York, N. Y.
Valandos Priėmimo:

Rytb nuo 10 iki 1* Po pietų nuo 4
> iki 8 valandai vakare

Sekmadieniais nuo 11 ryto iki 12 dien<
Telefonas Lackawanna 4-2180

Ligos Gydomos
Šiandien ateiki

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

Odos Nušašėji- 
mai, Nervų Ligos, 
Abel nas Silpnu
mas, Sknvio Ž*r- 
nų ir Mėšlaža*-- 
nės Ligos, Nervu, 

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 Įšmįrkštimai.

Prieinama Kaina 
Sąlygos pagal jūsų išgalę 

Ištyrimas ir Patarimas Veltui
KALBAM LIETUVIŠKAI

DR. Z BNS
110 Fast 16 ST. N. Y
Tarp 4th Avė. ir Irving Place 

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

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

m-WWWW WWW

NOTARY 
PUBLIC

TEL. STAGG 
2-5043

INCMATHEW F. SALLAS
( Bl £L A U SK AS) 
GRABORIUS 

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

MŪSŲ. (STAIGA ATLIEKA SEKANČIUS DARBUS: 
mirusius' PARVEŽAM IŠ Visų SALIU, IR IŠ ČIA 
PASIUNČIAM (. KUR KAM REIKIA. TURIM PR1VATIŠKĄ 
P1RMĄJAI PAGALBAI AMBULANS1NĮ AUTOMOBILIU 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI ( LIGONINĘ IR 
PARVEŽTI. TURIM MOTERĄ MIRUSIOMS-MOTERIMS

' PRIŽIŪRĖTI. DUODAM' GRAŽIA^ VIETAx SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DpVANAI.

VISAIS TAIS REIKALAIS! KREIPKITĖS į MUS, O MES 
KUOGĖRIAUSIAI PATARNAUSIM.

iMŪSU RAŠTINE ATDARA DIENĄ, IR NAKTĮ. MŪSU 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.DARIUS, GIRĖNA^ji ŠARKIS

GARSINĖJE HĖTUVIŲ- FjLMęjE H
Toje filmoje atvaizduoti svarbiausi; paskutinieji lietu

vių gyvenimo momentai, kaip tai'1 ’ f ‘ ■ . - ’ |; i ; * ; i ‘
KULTŪRINIAI DARBAI LIETUVOJE

J PASAULINĖ PĄRODA CHICAGOJE
Mūsų Didvyriai Lakūnai DARIUS IR GIRĖNAS^H 

Išskridimas iš Chicagos, Jų Gyvenimas New York’e ir 
Pakilimas Skristi per Atlanto Vandenyną. Tragiškas 
Žuvimas Soldine. ( . t
Žymiausias Pasaulio i Boksininkas JUQZAS ŠARKIS:

Be to, yra daug gražių žaizdų ir iš tautiško Amerikos 
lietuvių veikimo ir gyvenimo. Didesniųjų kolonijų lie
tuviai patys save, pamatys ir net išgirs filmoje savo 
balsą. •

Spalio (October) 20 ir 21 d. d., 1933? A ,j
LIETUVIŲ PILIEČIŲ KLIUBČ SVETAINĖJE 

80 Union Avenue, Brookjy^n, \N. Y.U i į
4, *' j i ■, ? I 'L- ) 4.1 t f ■ 1

Pradžia 7:30 vai. vakare Įžanga ,3^c.; s 15c»c ■ . : J . 1

Lietuviškos Vakaruškos
Įvyks šeštadienio vakare,. 21 

Oct. , Įžanga veltui; muzika 
pirmos rūšies.

Visus nuoširdžiai kviečia sa
vininkas Jonas Jurevičius, 
148 Grattan St,, kampas Va- 
rick Ave. Phone Stagg 2-7311 
Brooklyn, N. Y. , .

(247-249)

STEPHEN UREDES, JR
Lietuvis Advokatas

100 CIGARETĘ UZ 25 CENTUS
į j • 700 GtLZŲ 63c 'll SVARAS TABAKO $1.00i (100—9c; Barons—12c) I Persįuntiiąas .15c

QALITE PASIDARYTI JŪS PATYS Iš RUSIŠKO, TURKIŠKO IR
■< ‘ - VIETINIŲ TABAKŲ
Jūs galite turėt 700 puikių cigaretų, sulig Savo skonio už $1.78. 

Prisiusite;mums 10 centų,už instrumentą naudojamą padarymui ei- 
j garėtų, Seniausia tabako įšdirbyste New Yorke. > ■ '• ; •

s F i ’ < ‘ Tabako kainos nuo $1.00 iki $5.00. ■ i
Užsakymus visokių rųšių tabako ir skirtingų kainų išpildome greitai 

ir akuratnai.
Specialias nuolaidas duodame yestaucacijom. ' >' !

į | ; 4 p L ČRĄYEFSKY,--- Ik .. .... -icity,17?. Avelei j
Tel. Alg. 4-1836

FLATBUSH OFISAS 
2228 Avenue J 

Kampas 1. ttrd St




