
KRISLAI
Minių Pasiekimas.
Nazių Ginklai Klaipėdoj.
Pranašystės ir Tikrovė.
Pabarimas Vietoj.

Rašo S. Brooklynietis.

New Yorko komunistai ir ki
ti kovotojai už negriškos Ethio
pijos apgynimą parodė apsuk
rumo ir puikiaus senso, pa- 
skleisdami lapelius tarp 90,000 
publikos, sugužėjusios į Louis’o 
-Baer’o kumštynes. Taus lape
liais šaukė į Ethiopijos apgyni
mo masinį mitingą Madison 
Square Garden, New Yorke.

Kur yra minios, ten turime 
būti ir mes su spausdintu bei 
gyvu žodžiu.

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis 

(First Lithuanian 
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart 
Sekmadienių

IN TWO PARTS
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“Šv. Sakramento” Kon
grese Vedama Atakos 

Prieš Komunistus
Cleveland, Ohio.—Buvęs

New Yorko gubernatorius 
Al. Smith, kalbėdamas 43 
tūkstančiam kataliku, šuva- 
žiavusių į “švenčiausio sak- 

_ v ramento” kongresą, miesto 
list'aZ iš" Dėbso" radio"” stoties,’stadiume, rėkė prieš komu-

PROGRESSES UNIJOS MAINIERIAI 
DEDASI PRIE SENOSIOS UNIJOS 

400,000 ANGLIAKASIU STREIKO

Francijos Socialistą ir LIETUVA UŽGINČIJA HITLERINIUS
Komunisty Veikimo MSLUS ApJE įfĖĮĮĮJĮĮĮį BALSO
Bendra Platforma ,x haaa

Hitleris slapta gabena gink
lus savo šalininkams Klaipėdos 
krašte; rengia juos Klaipėdos 
seimelio rinkimams rugs. 29 d., 
—kaip atžymėjo vienas socia-

New Yorke, pareitą antradienį, nizmą, nors pačioj pradžioj 
čia prisimena Saar krašto prisipažino: “Aš nekalbėsiu 

balsavimai klausimo: ar Saar apie ekonominius komuniz- 
turi pasilikti Tautų Lygos glo-'mO klausimus, O apie juos 
boj, ar pereit Francijai, ar su- a§ todel nekalbėsiu, kad aš 
grįžt Vokietijai. Hitlerininkai • nesuprantu.” 
tuomet irgi veikė smurtu ir: i ± -•* • i.... v ... _. ., i Nieko, tarnaus, apie ko-ginklais, užpuldinėjo neprita- . ’ v. 1
riančius naziams balsuotojus, niunizmą nežinodamas, . JIS 
vogė ir naikino jų balsus, o pa-,P.askui uzreiškė: Biedniau- 
tys po kelis sykius balsavo. . sias darbininkas kapitalisti- 
Hitlerininkus Saar krašte nesu- nėję Šalyje geriau gyvena 
laikė net baimė Tautų Lygos ' net negu turtingas darbi
nei galingos Francijos.

Todel galima tikėtis dar ar
šesnio smurto iš nazių pusės 
Klaipėdos seimelio rinkimuose.

Anglies Kompanijos Sutinka Pridėt tik Pusaštunto Cento 
Mainieriui prie Kiekvieno Iškasamos Anglies Tono

PARYŽIUS. — Francijos 
Komunistų Partijos orga-

IŠ 11,000 KLAIPĖDOS VOKIEČIU
nas “1’Humanite” ir Sociali- j Sako, kad Klaipėdos Seimelio Rinkimuose Negalės Balsuot 
stų Partijos organas “Le 
Populaire” išspausdino abie
jų partijų bendrą platfor-

Tik 69'Vokiečiai, Praradę Lietuvos Pilietybę
KAUNAS.—Hitlerininkai |yra netekę Lietuvos piliety-WASHINGTON. — Lew-!jos galva Keck draudžia jos 

is ir. kiti vadai Jungtinės nariams streikuot išvien su 
Mainierių Unijos reikalauja minkštosios anglies mainie- 
pndet po 9 centus uždarbio . . v. .1 . . .U . .. , iriais, priklausančiais sena-pne kiekvieno anglies tono . . ’ . . TT .
virš keturiem šimtam tūks- J ai Jungtinei Mainierių Uni- 
tančių dabar streikuojančių bBet eiliniai nariai pa- 
mainierių minkštose anglia-jtys uždarė darbus kasyklo- 
kasyklose. Kasyklų kompa- se pietiniame Illinojuje. 
nijos padarė nusileidimo :Progresyviai mainieriai) 
ir nutinka nridėti no 7 cpn- -i • i , ptigenuL suuia-ir suunKa pnaeci po i cen |greit uzstreikavo vieną ka- bodarhiu andrnncloq
tus ir pusę, bet atsisako nuo svvja t:es Harrisburg 1111-f.17 becla y11! aua2s ,----------------- -------------- ,
tolesnių priedų. Streikan rugs S išfio ir: lstaty™us ’ gintl ^a!ką: "f ! balsuot Klaipėdos seimelio , ėmė v

Iš pradžios unijos vadai BeneX 8 to lokalo nauio-1 draudzlant. Prlvatlnl g.mkU i rinkimuose ateinantį sek- • (Einheitliste) 
reikalavo po 15 centų priedo X, „niios anSskd l”’ “>«jos _ pardaymeji- madienį_ Bet tie žmonės'stovas.

• i . J■ • ... .ylA___  SI0S unijos angliakasiai. ,ma: ]<ovoti nneš mihtanz- ___________

mų delei suvienyto jų veiki- paskleidė gandus, būk Lie-1 bės, taigi patys praradę 
mo tokiais reikalais. tuva atėmė balsavimo teise . . • .

Tšvipn kovot už n Imi m ri • Tzi • balsavimo teisę. 7.išvien kovoc uz aigų.pa- vienuolikai tūkstančių Klai-
kelimą darbininkams; pri- pėdos vokiečių, o jų vieton Kuomet posėdžiavo Klai- 
verst valdžią duot paramos pergabeno 10 tūkstančių pėdos konstitucinė komisi-

Pri"i pėdos vokiečių, o jų vieton Kuomet posėdžiavo Klai

vargingiems ū k i n inkams;1 
sutrumpint darbo laiką iki 
40 valandų savaitei, kad 
daugiau darbininkų gautų oficialiai atsako, 
užsiėmimo; pagerint sočia- yra meias.

ja, Lietuva į ją pakvietė ir 
tulus vokiečius, bet jie at-

lietuvių balsuotojų iš Lietu
vos.

Lietuvos valdžia pusiau-; sisakė, apart vieno socialis- 
, kad tai j to, bet ir tas paskui del 

Nes tik 69 vo- nežinomos priežasties pasi- 
kiečiam išviso neleidžiama'traukė. Jo vietą tada už- 

“Vienybės” Sąrašo 
i partijos at-

Mtolesnių priedų. __ __ L
Iš pradžios unijos vadai Belleville 8-to lokalo naujo-

ininkas komunistinėje šaly
je.”

Čia sužiniai melavo tas 
i “žymiausias pasaulietis ka
talikas”, gerai žinodamas,

;mą; kovoti prieš militariz- 
Komunistų Partija pasie- mą ir slapta diplomatiją;prie kiekvieno iškasamo 

anglies tono. Taigi jie jau
6 centus nusileido. , . .

Darbo ministerė Frances 'mainierių su atsišaukimais cijas, praplatint demokrati-
“ ^,kaip šiandien gyvena milio-1 Perkins ir kiti valdininkai'...............................  ‘

delei Klaipėdos, yra numatoma, inai bedarbių ir dirbančiųjų pranašauja greitą susitai-
Sprendžiant iš Hitlerio ir jo 

ministerių grūmojimų Lietuvai !

kad hitleriečiai sužiniai bandys 
išprovokuot susikirtimus Klai
pėdos seimelio rinkimuose. Taip 
jie sudarytų progą “Rytų Prū
sams” ginkluotai įsikišti į Klai
pėdą prieš Lietuvą. O žybtelė
jus čia karo kibirkštis galėtų 
užkurt gaisru visus Artimuo
sius Rytus.

“Naujiem^” Grigaitis savo 
kalbose Brooklyne ir kitur tvir
tino, kad Vaitkus skrisiąs 10-15 
tūkst. pėdų augštyj, sub-stra- 
tosferoj; tai, girdi, greičiau ga
lėsiąs lėkti ir mažiau reikėsią 
gasolino. Be to, skrendant taip 
augštai, galima būsią išvengti 
daugelio audrų.

Tai buvo poetiška pranašys
tė ; o tikrovėj pasirodė štai kas:

Kaip tik lėktuvas pakildavo 
10,000 pėdų augštyn, tuojaus 
ledais apšaldavo ir turėdavo že
myn leistis, ir gasolino užtekę 
tik iki Airijai. O vietoj prana
šauto audrų išvengimo dabar 
Grigiaitis visą bėdą už nepasi
sekimą suverčia ant nuolatinių 
audrų, nors ištiesų Vaitkui nie
kur neteko susidurt su tikra 
audra.

Jungtinės Valstijose. Smith Rymą.
taip pat šaukė prieš komu- ---------------------  ~
nizmą kaipo “religijos per- §joj
sekioto ją,” užslėpdamas ti- streikuoja 75,000 minkšto-

BROWNSVILLE, Pa. — 
i apielinkėj sąlydžiai

kybų laisvę Sovietų Sąjun-1 
p’oi. ! ,

Kaip matome, dabartinis Stieikan Eina ir .Piogiesy-
sios anglies mainterių.

didysis maldininkų suvažia
vimas yra paverčiamas sto
vykla kovos prieš revoliuci
nį darbininkų judėjimą.

Kardinolas Hayes, beje, 
meldėsi už taiką ir kalbėjo 
už jos palaikymą. Bet čia 
maldingų palinkėjimų neuž
tenka, o reikia darbininku 
minių organizavimo veikliai 
kovai prieš imperialistinį 
karą.

vės Unijos Mainieriai 
SPRINGFIELD, Ill.

Progresyvės Mainierių Uni-

| kia tūkstančius progresyvių panaikint fašistų organiza- 

sykiu ir išvien kovot su se- nes laisves Jr paimt į šalies 
nosios unijos mainieriais, iš- rankas didžiuosius kapitali- 
renkant streiko komitetus, stų monopolinius biznius, 
organizuojant masinius pi- Bendro fronto sutartis 
kietus ir siunčiant delega- tarp Francijos Komunistų 
tus pas senosios unijos ang-jir Socialistu Partijų buvo 
liakasius. Progresyvės Uni-1 padaryta 1934 m. liepos mė- 
jos vadas Keck sako, kad nesi. .. .
čia esą tik “Lewiso strei- į pildomąją sutartį ir 
kas.” O komunistai įrodo,! dviejų partijų organai 
kad Keck tame klysta arba Humanite” ir “Le Popula- 
sužiniai kitus klaidina.

Bendro fronto sutartis

Dabar gi padarė pa- 
šių

VAITKAUS LĖKTUVO DALYS PAKUOJAMOS 
SIUNTIMUI Į KAUNA; VAITKUS LONDONE
Gauta tikrų žinių, kad 

Airijoj susikūlęs Vaitkaus 
lėktuvas “Lituanica.il” jau 
yra ardomas, nes negalima 
buvo jo pataisyti. Todėl tik

į Lietuvą.
Pats lakūnas dabar ran

dasi Londone. Pasakojama, 
kad gal Lietuvos valdžia 
atsiųs jam lėktuvą atskris-

kai kurios išlikusios sveikes- ti Kaunan. Bet dar nėra: 
nes lėktuvo dalys bus paim- žinios, ar jis skris ar laivu 
tos, supakuotos ir pasiųstos ■ važiuos. . ;

Anglija ir Francija, Sakoma, Reikalaus 
Tautų Lygos Bausmių prieš Mussolinį

irę”
Francūzu komunistų dien

raštis “l’Humanite” turi 
230,000 skaitytojų.

Daugelis Italų Kareiviui Vokietijos Žydai Nori 
n ««!••• iv v» . • r» iSerga Maliarija Išvažiuot j Ecuador’ą

GENEVA.—Šiandien vėl 
susirenka Tautų Lygos Ta
ryba. Ji spręs, kokius žing-

Rarnv/i’ne fknncfac N snius daryt prieš Italiją’ 
DdZIiyCRJo Vilui lo L do Ii. | jeigu Mussolini pradės karą

Sherman Išsigina, kad priįJJS'iLp ia» 
Prigirdęs Savo Pačią 1 " 14* 1 • • •

Mussolini, kaip jau žino-

WORCESTER, Mass. — 
N. P. Sherman, bažnyčios 
giesmininkas ir skautų va-Patyrę Sovietų lakūnai būtų da buvQ isi žj de. 

galėję šio to patarti Grigaičiui- , , ’ \ N .. f X
Vaitkui apie skridimą sub-stra-! 7kty.kad J1.3 /sverte 
tosferos augštyj, o dar šaltes-! valteles ir prigirdė savo 
niame rudens ore.

Sudužus “Lituanikai II” Ai
rijoj, “Naujienos” betgi di
džiuojasi tuom, kad 
buvęs visais ____ o__  r____ v, .
įrengtas. \ Tačiaus jis neturėjo netyčia pasviro ir abudu su- 
radio perdiioėančio įtaiso, per kritome į vandenį; “rx p™

18 metų amžiaus pačią Sin- 
■gletary ežere. Dabar teis
me jis to išsigina. Sako, 

lėktuvas mudu buvome meiliai apsi
us atžvilgiais puikiai kabinę vienas kitą, valtelė

radio perdiioėančio įtaiso, per kritome į vandenį; “aš pri- 
kurį lakūnas galėtų susikalbėti sipažįstu ir gėdijuosi,” kad 
su žeme. O tai juk svarbi Or
laivio įrengimo dalis.

Draugų komitetas Brooklyne 
gerai išgarsino ir sutraukė apš- 
čiai publikos į diskusijas Ko- 
minterno kongreso klausimais. 
Bet komiteto nariai pavėlavo 
prie susirinkimo atidarymo, pa
sitikėdami vieni kitais. Del to 
pasidarė nesklandumo atidaryt 
diskusijas.

Paskui Centro Biuro nariai 
davė jiems už tai “vėjų.”

Kaipo vienas iš rengimo ko
miteto, sakau:

Ačiū, draugai! Tai sveiki 
vėjai. Gaut reikalingą pabari
mą yra naudingiau ir ištikro 
maloniau, negu vėplą nuglosty- 
mą.

Manau, ši pastaba tiks kai 
kam ir kitose kolonijose.

vandenyj nuo jos pasiliuo- 
savau. Paskui, tačiaus, 
Sherman laukęs savo pačios 
iškylant viršun, kad ją iš
gelbėt. bet ji visai neiškilus.

Įrodinėjama, jog jis savo

penkių valstybių komisijos 
pasiūlymą delei Lygos man
dato (globos) ant Ethiopi- 
jos.

Pranešama, jog Anglija ir 
Franci j a susitarė reikalaut, 
kad Tautų Lygos Taryba 
nubalsuotų naudot baudžia
muosius žygius prieš Italiją 
sulig Lygos įstatų 15-to ir 
16-to skyrių, pradėjus Itali
jai karą prieš Ethiopiją.

Roma.—Mussolini atšau
kė ir neribotam laikui ati
dėjo visuotiną 10-15 milio- 
nų fašistų mobilizaciją, ku
ri buvo skelbiama užvakar 
dienai. Pranešama, kad jis 
“linkęs tartis” delei karo iš
vengimo.

Pasklido kalbos, kad Ita-
moterį nužudė, norėdamas .Jijos sosto įpėdinis karalai-
apsivest su Esthera Magil- 
l’iūte.

N. C. Audėjų Streikas
MOORESVILLE, North 

Carolinoi, sustreikavo 600 
medvilnės audėjų, protes
tuodami, kad kompanija iš
metė septynis darbininkus 
už unijinį ju veikimą. Strei
kui vadovauja Jungtinė Au
dėjų Unija. Organizuojama 
masinis pikietavimas.

tis Humbert kivirčijasi su 
Mussoliniu del kariškos po
litikos.

Fašistinėj Italų spaudoje 
oradeda pasirodyti baimė 
del Anglijos bei Tautu Ly
gos veiksmų prieš Italiją.

London.—Atėjo praneši
mų apie slaptas Italijos de
rybas su Anglija ir Franci- 
ja. Mussolini vis -tiek norįs 
gauti Ethiopijos skverną.

Addis Ababa.—Ethiopiją 
mobilizuojasi apginti visas 
savo sienas nuo Italijos už-

BERLYNAS. — Fašistų 
i valdžia jau padarė fizinius 
kvotimus 200.000 jaunuoliu, 

dienas kurie turės stoti į armiją 
pradžioj, i 

(Jiem teks kareiviaut nemar 
Ii-. žiau kaip vienus metus, bet 

veikiausiai daugiau.

puolimo. Jau dvi 
nelijo, ir greit visai gal pa- lapkričio mėnesio 
sibaigs lietų sezonas.

Singapore.—“Prince” 
nijos laivai nuo šiol jau ne
plauks per Suezo kanalą ir 
Viduržemių jūrą, bet aplink 
Afriką. Bijo, kad trumpu 
laiku gali prasidėt karas 
Viduržemio juroj.

Athenai, Graikija.—70 
Anglijos karo laivų suplau
kė į Navarino prieplauką. 
Graikų valdžia, kaip žino
ma, yra draugiška Anglijai.

Haifa.—Anglija kasa Pa
lestinoj apkasus, besireng
dama karui su Italija.

Alexandria.—Anglija su
telkė 900 karo lėktuvų į Ai- 
giptą, bijodama ten užpuoli
mo iš Italijos pusės. Musso
lini laivais siunčia vis dau
giau kariuomenės į savo ko
loniją Libiją, Aigipto pašo
nėj.

ADDIS ABABA. — Vie- 
nas geriausias Ethiopijoj 
medikalis žinovas sako, kad 
nuolatiniam lietui baigian
tis prasidės, kaip ir papras
tai, drugio ligos siautimas 
Ogadene, Tigre ir kt. Ethi
opijos dalyse; ir ta epidemi-

ŽINIOS IŠ LIETUVOS nesį.
Po ilgų lietų balose prisi- 

veisia maliarijos drugio, 
choleros ir kitų pavojingų 

pigų perų.
' Pranešama, kad jau da-

BERLYNAS. — Susirašė. 
jau keli tūkstančiai žydų 
važiuot iš Vokietijos į Pie
tinės Amerikos respubliką 
Ecuador’ą. Jiems Ecuadoro 
valdžia skiria 4,830 kilomet
rų plotą Andų kalvoj. Ten 
jie galėtų užsiimt žemdirby
ste, chemikalų gamyba ir 
kt.

Norintiej išvažiuot reika
lauja Hitlerio valdžios lei
dimo ir prašo, kad jiems 
leistų pasiimt užtenkamai 
savo turto pradžiai gyveni* 
mo. Turtingesnieji ketina 
sušelpti biednuosius.

Taip masiniai verčia žy
dus traukti užsienin jų biz
nių persekiojimas, boikota- 
vimas ir žydų vijimas net 
iš paprastų amatų ir žem
dirbystės Vokietijoje.

Japofflj Paskalai apie Chinu 
Provincijos Prijungimą 
Prie Sovietą Sąjungos

TOKIO. — Japonijoj 
skleista gandai, būk Chini- 
jos provincija Sinkiang, 
200,000 ketvirtainių mylių 
plotas su 2,000,000 gyvento
jų, jungiasi su Sovietų Tur
kestanu.

Ar tik Japonų imperialis
tai nemano dar toliau grob
ti Chiniją, neva “gelbėda
mi” ją nuo Sovietų? i

SUIMTAS DIDYSIS TUR
ČIUS LAPENAS

“Lietuvos Žinios” prane
ša, kad tapo areštuotas ir į bar serga maliarija daugelis 
kalėjimą pasodintas vienas Italų kareivių Eritrėjoj ir 
iš pačių didžiausių Lietuvos Somalilande, Italijos kolom- 
turčių, Jonas Lapenas, ku-'.i°se> kurios rubežiuojasi su
ris turi puikiausius Kaune i Ethiopiją.
namus. Jo suėmimo prie-1 ~
žastis kol kas nežinoma ar Naxiaj frauks V1SU 
ji bus politine ar bizniska. j 
Apie jp suėmimą “Lietuvos i 
Žinios” šitaip rašo:

“Kaunas, IX 13 Elta.
1935 metų rugsėjo 12 d. • valdžia svarsto sumanymą
14.30 vai. Kaune, Šiaulių nutraukt fotografinius pa-|^ MASKVA. — Lenino naš- 
apygardos tardytojo, M.
Krygerio, nutarimu, buvo

I suimtas buv. “Maisto” akc. 
b-vės pirmininkas ir vyr. 
direktorius Jonas Lapenas. 
Ištardžius, Lapėnui kardo
moji priemonė paskirta, lai
kymas suimtu be sąlygų, 

pa-i Lapenas pasodintas į Kau
no kalėjimą.”

Judique, N.S.— Skęstant 
laivui “Hurry On,” šeši 
žmonės prigėrė ir šeši išsi
gelbėjo.

Kalkutta, India. — Nus
kendus per upę keliančiam 

i laivui, prigėrė 10 žmonių.

; -A

Vokiečią Paveikslus sovjetaį Ke|ja Kultūrą, o i 
BERLYNAS. - Hitlerio Naziaj Najkina įg

veikslus visų vokiečių. Vie- lė, N. K. Krupskaja rapor- 
nas paveikslas būtų traukia- tavo Sovietų Rusijos liau- 
mas 6 metų kūdikių, antras | dies komisarams, kad dabar 
16 metų vaikų, trečias—20 pačioj Rusijoj, neskaitant 
ir ketvirtas 30 metų žmo- kitų sovietinių respublikų, 
nių. j yra 28,295 dideli knygynai

Tuos paveikslus nazių | ir 19,597 iš to skaičiaus ran- 
valdžia laikytų apskričių ar- dasi kaimuose. O kaimų 
chyvuose. Sako, kad jie bū- knygynai turi 54,139 sky- 
tų naudojami kaip doku-Irius įvairiose vietose, 
mentai, reikalingi apsaugot 
vokiečių veislę nuo maišy- džios Knygynų lenujimu 
mosi su žydais ir kitais “ne- skyrius” pareikalavo, kad 
tinkamais0 tautiniais ele-|būtų priduota pilnas sura- 
mentais. Bet suprantama, į šas visų iš . visų knygynų • 
tie paveikslai būtų daugiau- knygų. Tai ženklas, kad 
šia vartojami sekiojimui fa-! Hitlerio valdžia išnaujo “va- 
šistų priešų ir revoliucinių lys,” degins tūkstančius pa* 
darbininkų. I žangesnio turinio knygų, 3

S

Berlynas. — Nazių vai-x 
“knygynų tėmijimo
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Angliakasių Streikas
Jau trečia diena kai minkštosios ang

lies kasėjai—400,000 skaičiuje — stovi 
streiko lauke. Jie laikosi solidariai. Šis 
mainierių išsiliejimas kovon rodo tai, kad 
niekas negalėjo iš jų išplėšti tos militan- 
tingos dvasios, kuri yra mainierių tradi
cija, kuri visuomet pasireikšdavo pir
miau. Joki Roosevelto administracijos 
manevrai, joki prisimeilinėjimai nepada
rė masėse mainierių atmainos. Atpenč: 
kapitalizmo krizis ir depresija juos juo 
labiau sukovingino.

Kuomet mainieriai stovi kovos lauke, 
tai unijos viršininkai derasi su anglies 
baronų atstovais delei naujos sutarties, 
delei baigimo streiko. Labai nenoriai, 
labai “šaltai” anglies magnatai diskusuo- 
ja mainierių reikalavimus. Gal būt strei
kas greit užsibaigs.

Mūsų draugai, komunistai ir jiems pri- 
jautėjai, raginami visur ir prie kiekvie
nos progos padėti streikuojantiems mai- 
nieriams. Juo darbininkai vieningiau 
laikysis, tuo greičiaū jie laimės ir dau
giau laimės koncesijų iš savo išnaudoto- 
jų-

“griežčiausiai reikalavo demokratinės 
santvarkos Lietuvos valstybėje ir visų 
piliečiams laisvių, išplaukiančių iš demo
kratinės santvarkos...”

Gerai, kad p. Vitaitis turi drąsos ati
duoti kreditą mūsiškiams delegtams už 
jų drąsą ir griežtumą, parodytą kongre
se, kovoje už demokratipes laisves. Klau
simas, kodėl p. Vitaitis nepadėjo jiems 
kovoti? Jis atsako savo įspūdžiuose 
(“Te v.” už rugs. 20 d.). Esą, todėl, kad 
jie, mūsiškiai delegatai, “Rusijos geleži
nės diktatūros šalininkai...” Kitais žo
džiais, jeigu tie delegatai pritaria Sovie
tų Sąjungoj proletarinei diktatūrai, tai 
demokratas Vitaitis del to atsisako kovo
ti už demokratines laisves Lietuvoj!... 
Čia nėra logikos nei už centą.

Būdamas dideliu demokratu, atstovau
damas SLA, demokratišką organizaciją, 
pasiųstas socialistinės pild. tarybos, pats 
Vitaitis turėjo pasirodyti tikru kovotoju 
prieš fašizmą. Jis, vadinasi, turėjo pa
rodyti kelią kitiems, kaip kovoti. Bet 
ne. Jis visą laiką tylėjo.; Vitaitis rėmė 
fašistų politiką pačiam kongrese. Dabar 
jis teisinasi ir teisinasi taip nevykusiai, 
kad tuonfi jis nieko negalės įtikinti.

Ką Pripažįsta Menše
vikas R. Abramovičius

■ I

Suvedant Sąskaitas iš Kauno 
Kongreso

Pasirodo, kad Vitaičiui yra sunkiausia 
aiškintis del to, kodėl jis nieko neveikė 
Kauno kongrese reikale gynimo demok
ratinių laisvių Lietuvoj. O jis ne tik ne
veikė, bet dargi kaltino kitus, kurie kiek 
tiek veikė. Ponas Vitaitis apkaltino so- 
cial-demokratų atstovę Purėnienę. Pa
staroji, kaip žinia, buvo beveik nušvilp
ta nuo scenos suorganizuotos fašistų go- 
vėdos (jaunalietuvių). Vitaitis ne tik ‘ 
nieko del to nesakė pačiame kongrese (jis 
buwo prezidiume), bet dargi minėtą kal
bėtoją apkaltina. Girdi, jinai “perilgai 
kalbėjusi.” Bet tikrumoj jcfs prakalba 
neilgesnė už kitų, kurie ten kalbėjo.

“Naujienos” teisingai pastebi, kad 
Kauno kongrese Vitaitis

ne tik nedrįso ginti viešai demokratinius 
principus, už kuriuos stoja SLA, bet jisai 
balsavo už tai, kad nebūtų 'leista delega
tams išreikšti savo nuomones. Ir “Tėvynė
je” jisai išreiškia pilną savo pasitenkinimą 
tuo, kad tas ateivių suvažiavimas buvo pa
verstas, su jo pagelba, “nebylių kongresu.” 
Jisai rašo:

“Man, asmeniškai, tokia kongreso eiga 
patiko. Nereikia vargintis ilgais posė
džiais ir klausyti nuobodžių diskusijų.” 
Tai ve jums organizacijos delegatas, ku

ris keliavo 5,000 mylių į kongresą svarstyti 
Lietuvos išeivijos reikalus. Jisai džiaugiasi, 
kad jam tenai nereikėjo klausyti “nuobo
džių diskusijų!”

Ponas Vitaitis užmiršta, kad jisai tą ke
lionę atliko organizacijos lėšomis ir kad ji
sai buvo siunčiamas į Kauną ne tik pasisve
čiuoti.
Pastaba visai teisinga. Tačiaus neju

čiomis kyla klausimas: kaip dalykai bu
vo su p. Augustu-Augustinavičium? Ir 
jis buvo kongreso prezidiume. Ir jis ten 
vyko kaipo atstovas tam tikros įstaigos, 
kuri vadinasi socialistine.

Grįžtant prie Vitaičio: jis pripažįsta, 
kad “lietuvių komunistų atstovai” (Vi
suotino Suvažiavimo išrinkti delegatai)

Motina Bloor Važiuoja Kalėjiman
Septynias dešimt trijų metų amžiaus 

nenuilstanti kovotoja, Ella Reeve Bloor, 
arba “Motina Bloor,” kaip ją Amerikos 
darbininkai vadina, apleido New Yorką, 
išvykdama Nebraskon kalėti. Ji, po
draug su kitais keturiais veikėjais, tapo 
nusmerkta kalėti už dalyvavimą farme- 
rių kovose prieš išnaudotojus. Senutė 
kovotoja išvyko į Loup City, Nebraska, 
kur jai teks išbūti tarpe 19-kos ir 100 die
nų kalėjime, jei darbininkai nesuskubs 
greit ją iš ten išgelbėti.

Tai jau 35-tą kartą ši senutė kovoto
ja—komunistė — eina į kalėjimą už dar
bininkų ir farmerių reikalus! Bet ji vis 
enėrginga, vis gyva, vis pilna entuziaz
mo. Nepakerta jos veiklos nei amžius, 
nei kapitalistinis persekiojimas, nei sun
kūs darbai.

Jei bus greit surinkta $400, tai, užmo
kėjus piniginę pabaudą, Motina Bloor ir • 
kiti bus paliuosuoti iš kalėjimo.

Už kiekvieną iš nusmerktųjų reikėtų 
užmokėti po $100. Už draugę Bloor už
dėti $100 jau yra surinkta, bet jinai at
sisako nuo paliuosavimo. “Aš negaliu pa
siliki! laisvėje, sako ji, jei kiti su manim 
kartu nusmerktieji nebus nuo jo išgel
bėti.” Sutvertas nepaprastas komitetas 
surinkimui tos sumos pinigų. Jis vadi
nasi: Mother Bloor Emergency Defense 
Committee, 35 E. 13th St., New York 
City. Draugijos ir pavieniai prašomi 
greit padėti aukomis sukelti reikalingą 
sumą.

Kur nors Franci jo j gy
vena žmogus vardu Rapolas 
Abramovičius, • pripažintas 
vadas rusų menševikų. Jis 
taip pat yra nariu Antrojo 
Internacionalo Pildomojo 
Komiteto. Jis kelius sykius 
buvo atvykęs Amerikon, sa
kė prakalbas ir liežuviu pla
kė prieš 
ypatingai prieš bolševikus. 
Chicagos 
daktorius Pijus Grigaitis 
dažnai Abramovičiaus strai- 

I 

psnius verčia lietuvių kal- 
bon ir jais maitina savo ne
laimingus skaitytojus.. Gri- 

: gaitis Abramovičių skaito 
< ne tik didvyriu,’ ne tik la- 
\ bai augštu autoritetu ir ži-’' 

novu, bet taip pat mučelnin- 
ku. Girdi, tam augšto pa
šaukimo žmogui bolševikai 
neleidžia gyventi Sovietų 
žemėje ir ten skleisti savo 
menševikišką filozofiją. Sa
ko, jis turi baladotis po pa-' 
šaulį ir rinkti pinigus bol
ševikų valdžios nuvertimui.

Abramovičius, reikia pri
pažinti, yra begėdiškai atvi
ras. Kada jisai buvo Ame
rikoje, tai viešai skelbė, kad 
jis imtų pinigus ir nuo pa
ties velnio nuvertimui So
vietų valdžios. Tad nedy- 
vai, kad šitas Abramovičius 
taip labai patinka mūsų I 
Grigaičiui. Grigaitis irgi I 
ragino lietuvius socialistus 
remt Abramovičiaus “pra
kilnią” misiją Amerikoje, 
bet, kiek mums žinoma, nė 
vienas lietuvis socialistas 

.• neišmetė tam ponui nė vie
no sudilusio nikelio.

Šitas pats Abramovičius 
dabar pradėjo rašinėti New 
Yorko socialistų “senosios 
gvardijos” organe “The

Sovietų Sąjungą,

“Naujienų” re-

jančių .didelį kapitalą, nėra 
biržos magnatų, nėra stam
bių biznierių—netgi nei ma
žų biznierių; nėra žmonių, 
gyvenančių iš savo kapitalo, 
iš nuošimčių, iš įplaukų už 
‘stoks’, už nuošimčius, už 
Šerus arba paskolas. Rusi
joje nėra stambių žemės 
viešpačių; ir nėra savininkų 
miestuose, gyvenančių iš 
randų; Rusijoje nėra savi
ninkų anglies ir geležies rū
dos kasyklų ir tt.

(C

Rusijoje: inebėra

yra trūkumų.
Betgi niekas ir nesako, 

kad Sovietų Sąjungoje visi 
ir kiekvienas žmogus nau
dojasi pilniausia laisve, pa
vyzdžiui, k o n tr-revoliucio- 
nieriams, liaudies priešams, 
kriminalistams ir tt. nelei
džiama naudotis laisve. Pil
na laisve naudojas tik dar
bininkai ir darbo valstie
čiai. Taip, pat nįekas nesa- 
ko, kad Sovietų Sąjungoje j 
jau pasiektas augščiausias i 
pragyvenimo laipsnis, kad

F

Norwood, Mass
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Karštos Naujienos iš Lietuvos
Norwoodiečiai! Be abejo

nės, jūs kas sekmadienis 9:30 
vai. pritūpę prie savo radiju
kų ir ištempę ausis klausotės 
lietuvišfcfos programos iš Bos
tono. Reiškia, jūs įdomaujate 

i tautos meniškais kūrinė-

Perdaug Poetiškai
Vienas senas poetas “Vienybėje” šitaip 

rašo:
šeštadienį, rugsėjo 21 d. gražus būrelis 

artimiausių p. Aniceto B. Strimaičio ir jo 
šeimos draugų, saulei nusileidus ir sutemai 
savo šydu padengus šitą didžiulį milžiną 
miestą su visais jo priemiesčiais—neišski
riant ir Jamaica priemiesčio, — Lituanicai 
II, Itn. Felikso Vaitkaus vairuojamai skren
dant jau audringomis, ūkanų ir lietaus de
besių supamomis erdvėmis, pradėjo rinktis 
minėti dvejopo jubiliejaus—60 metų, kaip 
p. Strimaitis gimė, ir 40 metų, kai jis pra
dėjo dirbti tarp Amerikos lietuvių visuome
niškąjį darbą.
Jei rašytojas dar būtų įkergęs, saky

sim, Ethiopijos ir Italijos dalyką, tai bū
tų beveik viskas padengta vienu sakiniu 
ir jis, sakinys, nebūtų del to nei kiek 
aiškesnis. O gal gerb. poetas bando bū
ti “glaudžiu pasekėju” Marceliaus 
Proust? Kaip ten nebūtų, bet, atsiprašo
me, mums, paprastiems žmoneliams, tas 
viskas išrodo perdaug poetiška.

Jei taip, tai kodėl, rodos, ne-ti, kad prelegento J. M. kal- 
ateiti rugsėjo (September) 29 
dieną į Liet. Svetainę, kur po
puliarus veikėjas J. Mažeika 
ką tik dabar sugrįžęs iš Kauno 
gyvu žodžiu ir vaizdžiai ilius
truos visos Lietuvos tuoj auti
nę būklę, būtent, kas džiau
gias, linksminasi ir tunka ir 
kas dejuoja po diktatūros le
tena ir kaip nutarškėjo tasai 
garsusis “pasaulinis” lietuvių 
kongresas Kaune'. Tai, žinoma, 
galima jau iš kalno numany-

ba apie mūsų tėvų ir brolių 
šalį darys į mumis rimtą įspū
dį. Bet užtai linksmins mumis 
LLR Mišrus Choras ir atski
ros jo dalys savo naujom dar
bininkiškom, liaudiškom ir ko
miškom dainelėm, vadovystėj 
gabios mokytojos B. Yermala- 
vičaitės. Programa prasidės 
7 :30 vai. vakare.

Taipgi, užšižymėkite tai į 
savo dienyną. Mane, tai jau 
nei pririšę prie lovos, nei gi

. ?.avoliais ir šiaip jau* naujienėlėm.
iV f:’

Ketvirtad., Rugsėjo 26, 1935

ŠYPSENOS

Jam tik šautuvą Atnešk
—Jurai, Jurai, . girdi?— 

vagys stuboj,—šnabžda pa- 
!ti.

—Skubėk, atnešk man
jau ten nieko nebetrūksta, šautuvą, sako vyras. 
Niekas tokio nonsenso nie
kados neskelbė. Svarbu,, mes 
sakome, kad ten nebėra iš-

Visų šių grupių ir klasių Raudotojų, parazitų, kapita-
v v Tuo listų, PonU, siurbėlių, kad

du Rusijoje nėra tokio ka- ^en viskas priklauso visuo-

mo pamatus, pradžia sočia- jaryti nes visi žmonės kal- Ii7mn nirirm lamcm lt ■. ■■ . • <• -vt

pįtalizmo, koks ^gyvuoja ki
tose šalyse. Neigi ten yra 
:kokia; nors galybė toms 
grupėms ir klasėms kada 
nors vėl atsirasti. Ten už
drausta privatiniams indi- 
vidualams atidaryti bankus 
arba pradėti stambų biznį. 
Neigi privatiniai individu- 
alai gali budavoti namus 
(išskyrus mažus namus sa
vo locnam naudojimui) ir

“Ekonominiai šaltiniai, 
kurie suteiktų progą atsi
rasti privatiniams kapitalis
tams, yra galutinai uždary
ti. Privatinis kapitalo su- 
sikuopimas Rusijoje nebe
galimas, ir plaukimas ka
pitalo, pelno ir ‘pridedamo- 

• i sios vertybės’ nebegali būti 
atsuktas į privačių indivi
dualų kišenius.

“Joki žmonės Rusijoj, tu
rį pinigų, brangakmenių ar
ba bile kokių vertės daiktų, 
negali jų panaudoti ekono
miniams tikslams. Jie gali 
praleisti arba išeikvoti tuos 
pinigus gėrimams ir augš- 
tam pragyvenimui, bet ne
gali įvesdinti į komercines 
bei industrines įmones. Ru-

menei. Tai reiškia socializ-

. Jeigu Taip, tai Gerai
—Tėtuk, leisk už manęs 

savo dukterį. Mudu jau se
nai mylivos.

—Gaila man taVęs, vaiki
ne. Bet aš negaliu to pa-

(lizmo, pirmą laipsnį socia
lizmo. Svarbu ir tas,, kad 
dabar net toks užšalęs So
vietų priešas, kaip Abramo
vičius, turi pripažinti, kad 
kapitalizmas ten iššluotas, 
panaikintas ant visados. 
Svarbu, kad Sovietų liaudis 
dabar gali kasdien tobulin
ti, gerinti savo sistemą, kel
ti savo gyvenimo laipsnį, 
kad jos likimas yra jos pa-, 
čios rankose, o ne rankose 
kapitalistų. Štai ką mes vi
suomet sakėme ir sakome. 
Štai ką visuomet užginčyda
vo toki Abramovičiai ir 
Grigaičiai.

ba, kad tu esi pusprotis. Ne
noriu savo giminei negarbę 
užtraukti.

—Taip, aš likau puspro
tis... ir vis tik del . tamstos 
dukters...

—Šitaip? Na, tai veski
tės. Gal ji pabaigs ir kitą 
pusę...
, Surinko Es-Džei.

Abudu Tokiu
Kunigas į rabina: — Na 

ir kada sveikas pradėsi val
gyti kiaulieną?

Rabinas: — Tavo vestu
vių dieną.

Surinko A. M. Bedievis.

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
371 Lake Street Newark, N. J.

Telephone: Humboldt 2-7964

DARBININKŲ 
SVEIKATA

SILPNOS ŽARNOS
\

Ačiū u.ž pirmesnį apie plau
kus patarimą — pasinaudojau 
gerai. Malonėkit da vieną duo
ti atsakymą per “Laisvę.”

Metai atgal man dažnai vi-

O <7 O j Mvl Vi JLllvu £11A 1 AVIA

New Leader” straipsnius po sijoje pinigai, kuriuos pri- 
bendru antgalviu “Is There vatiniai individualai turi, 
Socialism in Russia?” (Ar!nebera kapitalas ekonomi- 
yra Socializmas Rusijoje?). Inčj į0 žodžio prasmėje. Pi-

Tč’in !11Sa11.yra tiktai vartojimo duriai užkietėdav kartais net 
ib J ° įrankis, ne produkcijos.

Pirmas instolmentas tilpo 
rugsėjo 14 d. laidoje. 7 
matome, kaip visiškai men- 
ševikiškos galvos yra su
bankrutavę politiniai. Se
niau, man atrodo, jie dar 
šiek tiek geriau mokėdavo 
sudaryti “keisą” prieš ko
munistus. Šiandien skaitau | 
Abramovičiaus straipsnį ir( 
manau sau: ir tu man taip! 
subankrutuok! Neva bando 
sukritikuot Sovietų tvarką, j 
stengiasi, prakaituoja, bet1

po 3 dienas neišeidavau. Gė
riau daug sėmenų, tai susky-1 
dindavo, bet ir su kraujais pa

jus Grigaitis turėtų dabar I sirodydavo. Buvau ir ligoninėj, 
raudonuoti iš sarmatos, nes, Statė ant šviesų. Sako, sveikas, j •• 1 • • 1 • • i • i • L,’1 1 T f -

Tai visa Abramovičius 
pripažįsta. Ištikrųjų, Ri

tik sukietėję viduriai. Liepė 
gerti ricinos' aliejų. Viduriai 
liko liuosesni, bet patėmijau 
apačioj iš abiejų pusių, kaip 
pelės ausikes. Viena įsitraukia 
per save, o kita taip ir stovi 
išsikišusi. Kai sušyla, peršti,

jis da vis nesiliauja tvirti- 
Inęs, kad Sovietų Sąjungo
je jau beveik sugrįžęs visas 
kapitalizmas, arba net vi
sai jis ten nebuvęs išnaikin
tas.

picvivaivuvjcv, Tačiaus, ar jus manote, net skauda. Kiti sako, toks
rezultatai atsimuša pačiam kad Abramovičius, pripaži- jaudinimas gali padaryti vėžį.
Abramovičiui į kaktą. Memenęs, kad .Sovietų Sąjungoj To labiausia bijaus. Ir da, kai daktarą: tegul 
ševizmo tėvas 
muša.

Abramovičius, pav., pri
pažįsta, kad Sovietų Sąjun
goje nebėra kapitalizmo, 
nebėra net galimybės kapi
talizmo sugrįžimui. Viskas, 
kas sudaro kapitalizmo- pa
matus, iššluota ir iššluota 
ant visados, štai tas jo pri
pažinimas :

‘ Pirma negu, bandysime i rįe įr SOcialistai mano, kad 
atsakyti. į klausimą apie tai,, parnatiniai socializmo prin- 
ką Rusijoje randame, sako cįpaį jau atsiekti,” bet, jis, 
Abramovičius, .. nustatyki- paį.g Abramovičius, su tuo 
me tai, iko Rusijoje neran- nesutinka. štai kur jis pats 
dame- sau prieštarauja. Čia sako,

. “Pirmas, turime pareikš-j kad “šitie,” tai yra, eknomi- 
ti, kad Rusijoje nėra kapi- njai “socializmo principai

štai ką, Jūs, Drauge, turite 
gerai žinoti. Visa kas priklau
so nuo maisto. Kai per ilgą lai
ką negauni kokių esmingų 
gamtinių dėsnių, vitaminų ypa
čiai ir mineralų, tai žarnų plė
velės pasidaro labai plonos ir 
opios. Mažiau jos tada tegali 
išsunkti reikalingų syvų ir 
gličių, menkiau tada trūkčio
ja ir žarnų raumenėliai. Iš to 
ir užkietėjimai pasidaro. Ir, 
kad tuos užkietėjimus pagy- 
džius, reikia, Drauge, gero, 
paprasto, nepagadinto maisto. 
Kitokio išėjimo nėra. Operaci
ja irgi dalykų daug nepataisys, 
viduriams geresnių pamušalų 
neįdės. Tik maistas tai 
padaryti.

Jūs, žinoma,

gali

išeinu ant savo reikalo, tai iš-pats save : kapitalizmas iššluotas, pri
pažįsta, kad yra padėti pa- varo. žarnos kaip kiaušinį, pas- 
matai socializmui? Ne, jis kui ir vė- išbraukia, 
to nepadaro. Jis pripažįsta, 

,kad nebėra kapitalistų, ne
bėra privatinės nuosavybės 
gamyboj ir pramonėj, pri
pažįsta, kad tai visa pri
klauso kolektyviai žmo
nėms, pripažįsta, kad “šitie 
socializmo principai jau at
siekti”, pripažįsta, “kai ku-

ricinos

Abramovičius,

dame sau prieštarauja. Čia sako,

“socializmo principai 
talizmo priimtoj to žodžio jau atsiekti,” bet apsisu- 
prasmėj. Rusijoje nėra ka- kęs bando svietą įtikin- 
pitalistinių klasių.: nėra, in- ti, kad Sovietų Sąjungoje 
dustrialistų, kontroliuojam- da socializmo nė su žiburiu 
čių_ gamybos įmones priva-1 nerastum. O kodėl? Todėl, 
tinęs nuosavybės formoje; 'pagal Abramovičių, kad ten 
nėra baųkierių, kontroliuo-

■
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prasmėj.. Rusijoje nėra ka- kęs bando svietą įtikin-

uždarę sa iūne nuo virš minė
tos progoj nębesuturėtų.

Visų Draugas.

yra Komunistų Partija, kad 
yra proletariato diktatūra, 
kad nėra “pilnos” laisvės ir, 
pagaliaus, dar nėra augšto 
pragyvenimo laipsnio, dar

.įiM 4

nueikite
apžiūri.
tie iškišuliai

pas
Gal

Taip esu sveikas, nerūkau, 
mažai geriu, o valgyt valgau, 
ko gaunu. Gyvenu ant ponų 
valgio. Čionai daktarų nėra, 
miestas labai toli, pinigų netu
riu. Ar nebus pavojinga, ar 
būtinai reikės taisyt? Aš bijau 
operacijos. Esu vyras 38 me
tų, vidutinio ūgio.

Atsakymas
Jūs ėmėt sėmenų,

aliejaus, gal ir da ko — vidu-l 
riams praskiesti, praliuosuoti. 
Drauge, visokie liuosuojamieji 
vaistai vidurių užkietėjimo ne
išgydo, bet da labiau vidurius 
pagadina. Tai yra viduriams 
botagas: vidurius išdrasko, su
jaudina, ir paskui vidurių plė
vės da - silpnesnės pasidaro, 
greičiau susižeidžia ir krau
juoja.

Jums, be abejo, nuo tų visų 
draskančių vaistų, ir apatinėj 
žarnoj pasidarė tų iškišulių. | 
žinoma, kartais iš to galėtų ir 
vėžys išsirituliuoti. Bet nerei
kia laukti, kol net taip pasida
rytų.

kartais reikėtų 
nukirpti ar nupjauti. Jie pa
prastai nieko daug nereiškia. 
Ot tik taip sau žarnos kvoldai 
susimeta ir žemyn išsivaro. Jie 
galima lengvai prašalinti.

Bet visas dalykas tai mais
tas. Daugiau įvairių, šviežių, 
nevirtų daržovių. Daugiau vi
sokių vaisių. Galima ir konser
vuotų arba džiovintų, pieno, 
pieniškų, kiaušinių, žuvų, ypač 
jūros žuvų, šviežios mėsos (ke
penų), rupesnės duonos.

Imkite žuvų aliejaus, po 
šaukštą po valgio. Mielių — 
Brewers’ yeast tablets, po 7-8 
tabletes prieš valgį. Visa tai 
imkite per ilgą laiką. lodo po 
lašą kas pora dienų, visą gy
venimą. Kolei kas, į apačias 
kas vakaras įsileiskite, su 
švirkštuku, po truputį aliejaus,- 
alyvų aliejaus, bet da geriau, 
žuvų aliejaus. Galima tam 
tikslui skyrium laikyti.

Gerkite dažniau vandens ar
ba, geriau, limonado: citrinos 
sunkos į vandenį, užsaldytą 
ruduoju cukrum, arba medum- 
ar siropu be sieros (unsul- 
phured molasses).
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ITALY COMBATS NEW ENEMY

from

Around the Soviet Union in Ten Minutes

grandmother

DEMONSTRATION AGAINST 
NAZIS HELD SUCCESSFULLY

SPORTS-HUMOR-NEWS 
OF CLUB ACTIVITIES 
EDUCATION-STORIES

festivities in Moscow 
to visit her- family in ja 
the city of Kalinih 
the village $nd theh

LATVIJA MAKES BONDS WITH 
LITHUANIA TO REPULSE HITLER

MUSSOLINI ATTEMPTS TO DENY 
PROPOSAL WHICH HIS REP. MADE

DISCOVERY TO PUSH MORE 
INTO UNEMPLOYMENT

Con- 
com
shall

soil to secure 
going.

is a
Nazi

NEW BRITAIN AND LEADERS 
PREPARE FOR NAT’L PLAYOFF

still doesn’t believe that Anna “leap 
ed from the heavens”.

FINAL PREPARATIONS UR® 
FOR CONN. MEMBERSHIP MEET

the Hitlerites 
game in mind-

ABOUT WORKINGCLASS 
YOUTH AND THEIR 

ORGANIZATIONS

STOCKHOLM—When the Nation
al socialists wanted to conduct a 
provocative meeting in the market
place of Vasteros, one of- the largest 
industrial towns of Middle Sweden, 
large counter-demonstrations of the 
organized workers and of the anti
fascists occurred.

When the national socialist speak
er wanted to finish his speech 4,000 
anti-fascists sang the “International 
hymn”. The police attacked the de
monstrants and arrested three of 
them who had to be released, how
ever, the same night under the mass 
pressure.

Coal Miners’ Strike 
Spreads to 28 States

New Arctic Seaport
In hot weather it is good to turn 

to the Arctic for cooling news. Here 
are a few items:

A' new seaport has been opened 
on Dixon Island, far up in the fro
zen North. '

Mussolini states that he did not “endorse” the proposals 
which were made to the Committee'of Five by his representa
tive, Aloisi.

It is understood that Aloisi, with Mussolini’s knowledge, de
manded a large part of Ethiopia between Erithrea and the 
Somaliland, the right to control the Ethiopian army, etc.

Seeing that this proposal will be rejected by the League

WASHINGTON, D. C. — 
Over 400,000 soft coal miners 
are on strike in 28 states. 
Thousands of non-union min
ers have joined the ranks of 
the strikers.

A new process for rolling sheet 
steel directly from molten metal iš 
announced in a New York Times dis
patch from Pittsburgh. It is “hail
ed by many authorities as one of the 
most important changes of the pre
sent decade”. “When the new pro
cess becomes completely successful 
it will mean the elimination of in
got casting, soaking pits, blooming 
mills and breakdown mills”. It is 
also expected to “lead to a cheaper 
product”.

Effects on labor, as usual, are not 
discussed. Under capitalism only the 
effects on profits are of interest 
to the rulers of industry. Undoubt
edly, if adopted this process will 
bring greater misery, unemployment, 
and starvation to steel workers.

Even though the New Britain softball 
team was set back financially by its futile 
trip to Bridgeport last Sunday, the fellow^ 
were not discouraged and have started to 
raise finances for the game with the Cleve
land LeaDerS with renewed energy. The 
latter team is also making preparations for 
the national playoffs.

Cleveland has informed the Nat’l Sports 
Committee that October 12 and 13 are the 
only dates on which they can play the game 
and that the central point is Rochester. If 
these two dates are satisfactory to the New 
Britain team, they should let. the Sports 
Committee know soon.

BERLIN—On the national “Ger
man people’s day”, a string of> pro? 
tests against Lithuania for Klaipeda 
took place. An especially threaten? 
ing half-military demonstration took 
place in Tilže, near the Nemunas 
River.

During the Berlin demonstrations, 
the “people’s” league president, 
Steeg, said that “Klaipeda (Memel) 
is a part of Eastern Prussia, and, 
therefore, belongs to it”.

While preparing to grab Klaipe
da, Lithuania and other Baltic states 

have still larger 
the Soviet Ukraine.

Only two more days left before our conn 
ference. Have you elected you delegates, 
planned means of transportation, and pro
posed resolutions for the conference? It 
not, do so at once, all Conn, must be repre
sented at this significant meeting. A mem
ber of the National Youth Committee will 
preside. Matters of immediate importance 
will be discussed, the October Membership 
Drive, the gala annual affair, and the elec* 
tion of a new District Comm, for the forth
coming year. Be sure to be there full force. 
Date: Sept. 29, Time: 11 a. m. Place: 775 
Bank St., Waterbury, Conn.

Comm., Mussolini gave up all, 
his claim to it and made plans 
for future negotiations with 
which to fool the League of 
Nations until the time comes 
for his war on Ethiopia. Then 
he will send ten more shiploads of 
soldiers to the boundaries of Ethio
pia.

It was pointed out that, obviously, 
none of the proposals could be even 
thought about seriously. Ethiopia’s 
stand, an official said, is:

“The Italian project is not even ‘ 
worthy of consideration. It deserves I 
only ridicule. The absurdity of ter- | 
ritorial cessions, when even Italy’s ! 
proposal for. a free port to be served 
by an Italian railway is unaccept
able, must be evident. The thought 
of installing Italian commanders in 
the Ethiopian army is little short 
of childish”.

Arms Control Board Meets
WASHINGTON,—The State 

partment Arms and Munitions 
trol Office today practically < 
pleted a tentative list of what i 
be considered “munitions and imple
ments of war” under the recently 

(Continued on Page 2)

At 10:00 a.m. last Tuesday, 
J. L. Lewis and other union 
bosses began negotiations with 
the company representatives.

The union leaders demand 
a raise in the miners’ pay to 
9 cents for every ton of coal 
that is dug up. The bosses 

(Continued on Page 3)

Jumped From the Sky to Greet 
Her Mother

Anna Shismareva, 23-yr.-old world 
record parachute jumper and bear
er of the Order of the Red Star, 
dropped from the sky into the em
brace of a reconciled mother, who 
had been opposed to her becoming 
a parachutist. ,

On August 2, Anna, with another 
girl student, set up a world reęord 
by jumping from a plane at a height 
of 7,823 metres without oxygen ap
paratus.

After the
Anna decided 
village near 
She flew to 
made a vertical descent by a para
chute to the crowd of villagers wai£$ 
ing below.

Anna’s 75-year-old

PREPARE FOR THE NA 
TIONAL LDS YOUTH MEM 

BERSHIP DRIVE!

The first well-built Arctic seaport, 
it will serve as a coaling base for 
steamers navigating the Northern 
sea route, across the top of the 
world.

Before the Revolution there 
were only two small wooden 
houses and six winter points on 
Dixon Islaind. _To-day, 150 engi- 
peers, wireless operators, electri
cians and scientific workers are 
... (Continued on Page ft)

RYGA.—Latvia’s newspapers forsee the fact that while 
organizing riots in protest of the so-called “suppression” of 
voting rights, the Hitlerites are preparing to attack not only 
Lithuania, but Latvia also.

This common danger has forced Latvia to make stranger 
defensive bonds with Lithuania.

PRAGA—The German daily “Tageblatt” states that the 
Klaipeda elections this Sun* 
day will be a “critical day in 
Europe’s affairs“. This 
prophesy of an armed 
uprising.

Paris— A dispatch
France states that Hitler has made 
a pact with Poland for the capture 
of Lithuania. In case a war is de
clared on Lithuania, Poland agrees 
not to let any imports by train get 
into Lithuania. Here we have in 
mind material or arms help to Li
thuania, especially from the Soviet 
Union.

As dangerous to their plans for African conquest as the army 
of the Ethiopians is the lack of water in the desert country. 
Here’s a detachment digging a well deep into the 

a little of the necessary fluid to keep them
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New Jersey Youth Plan 
For Energetic Activity

NEWARK; N. J.—The New 
Jersey district LDS member
ship meeting came to an end 
here last Sunday with definite 
plans for increased activity in 
the future. Representatives 
from the many youth branch
es assured the rest of the de
legation that when they got 
back to their particular bran
ches they would do everything 
in their power to activize the 
youth in their vicinity.

Seventy-five new members 
during the membership drive 
was the set quota accepted. 
While reviewing the various 
branch reports, it is gathered 
that there are good possibili
ties of reaching this iquqta 
easily. Mention was made of many 
unattached youth who were pros
pects for the LDS.

The meeting was opened by Frank 
WitkUs, the organizer, who made 
the opening remarks and later de
livered a good report on the past 
activities of the district, also urg
ing the youth to renewed activity. 
Mildred Jamison was elected chair
man and Adele Bimba, recording se
cretary . Plans were made to have 
an evening school in Newark.

A new district committee, consist
ing of the following members, wjas 
elected:
Organizer Frank Witkus 
Sports Committee: John Stasiulis, 
Mildred Jamison and Al Dobinis 
Treasurer Stella Patsun
Reps, to the adult committee were 
Stephanie Stasiulis, Mildred Jamison 
and Violet Toluss.
Al Kairukštis was unanimously elec
ted as an obserevr.

The New Jersey LDS youth arę 
out to make this district one of the 
best in the country and expect to 
give plenty of competition to the 
other districts.

SO. BOSTON CHORUS 
BUSTLING WITH ACTION
So. Boston “Laisvės” chorus is 

taking seriously to learn this sea
son for early presentation the oper
etta ALKIS.

So far everything is set for speedy 
action and enthusiasm is running 
high, if some unforseen force will 
not dampen it.

After summer vacation our maes
tro, Patrick, is full of vigor, and 
O boy! when he started to work on 
us last rehearsal, not only perspira
tion was running all over him but 
poor us too.

His musical foot was beating time 
so hard that the windows were rat
tling from the impact of it and his 
violin was singing the lead for us 
as though it had amplifiers. As for 
us mortals we had-no chance what
soever to hear our own angelic voi
ces. But we hope that some day 
When we learn our songs, “By the 
nine gods we swear” we will over
yell him.

Besides operetta chorus has on its 
calendar a supper at the club and 
a bam party which is going to be 
more or less a private affair, but 
that is a secret yet I am not at 
liberty to say any more about it.

-■ ■■■ ■ Reporter-—

• Natl Youth Committee 
» Will Have Discussion

The National LDS Youth Commit
tee will have a discussion primarily 
for the youth on the Resolutions of 
the 7th World Congress of the Com
munist International. Comrade Bim
ba will lead the discussion.

It will be held in the National 
Youth Office, 419 Lorimer St., 8 
O’clock, tonight, September 26, 1935.

youth are invited to attend 
Olin interesting discussion./.

MUSSOLINI TRIES TO DENY 
UIS REP’S PROPOSAL

(Continued from Page 1) 
enacted neutrality law.

This list will be submitted to tbę 
first meeting of the National Muni
tions Board. The Board is composed 
of the Secretary of State, chairman, 
and the Secretaries of War, Navy, 
Treasury and Commerce. If ap
proved the list will be submitted to 
President Roosevelt for use in con
nection with an anticipated execu
tive order directing manufacturers, 
importers and exporters of articles 
contained on this list to register 
with the State Department.

Since the neutrality law requires 
all firms manufacturing, importing 
or exporting arms, munitions and 
implements of war to register by 
Nov. 29, officials felt the list should 

as

ve, 
ely

be made public offically as soon 
possible.

Although the list is still tentat 
it is believed it Vili follow clos 
the list submitted to the General
Disarmament Conference by the 
American Delegation last December 
and similiar lists appended to arms 
embargoes now in effect against 
China, Cuba, Nicaragua, Honduras, 
Paraguay and Bolivia.

It is believed the meeting of the 
National Munitions Board will deal 
with routine matters. The law Sti
pulates that the board shall:

1. Meet at least once a year.
2. Recommend to the President 

what constitutes arms, munitions, 
Und implements of war.

3. Formulate regulations govern
ing bookkeeping of manufacturers, 
importers and exporters of aims', 
and munitions and implements 
war.

4. Render an annual report.

of

NEWS FROM THE GREAT 
NECK PIRMYN CHORUS
The Pirmyn Chorus rehearsals 

should regularly start at 8:00 P.M. 
Why do the chorus members always 
come a half hour later? What is 
wrong with all the alarm clocks? 
Be on time, hereafter!

Please, chorus members, DO NOT 
chew gum while singing at rehear
sals. Also, mischief makers: * you 
should decrease in your mischief.

It seems as if our golden voiced 
tenors are accustoming their vęcal 
chords to singing. Keep it up tenors 
(better not let this compliment k^ep 
you from working as well).

Since we have many spectators, 
doing nothing but listening to our 
singing, it would be a great help if 
you would join our singing. Thank 
you. ,

ea-Having Comrade Klim as a t 
cher, is a compliment to the chorus. 
We have been going at a fast late 
in learning at least '•one new song 
during each practice.

We are planning our concert on 
November 3. Be ready to come! to 
Great Neck on that date. We are 
expecting quite a few people from 

r Be on 
bpe

Brooklyn and New Jersey. Be oh 
the lookout for* our concert. I hope 
we’ll be seeing you all here on that 
date. . You’ll be certain to have a 
grand time!

----- The Chorus Corresp.—

WORCESTER, MASS.
Flash Į

A Rackety Packety Party is be
ing arranged on this Friday Sept. 
27, at 29 Endicott St. by the L.p.3. 
youth branch 232.

And what kind of a party is that? 
Well...... why not find out for your
self... and, remember to wear old 
clothes because anything’s liable to 
happen, thus copae prepared to take

AROUND THE SOV. UNION 
IN TEN MINUTES

(Continued from Page 1) 
wintering there. Houses, shops 
and warehouses have sprung up. 

The island has an electric power 
station, a powerful radio beacon and 
a broadcasting fetation.

There is also a dog nursery which 
will supply pack-dogs for the Polar 
stations and expeditions. And for 
the first time in the history of the 
Arctic, a pig farm has been esta
blished to provide fresh meat for j 
those who winter on the island.* * *

The Soviet ice-breaker Sadko has 
completed the first stage of her 
northward voyage and fulfilled her 
programme of scientific work.

Studies have been made of the 
warm currents of the Gulf Stream 
which flow from Atlantic into the 
cold Arctic waters—studies which 
are extremely important for naviga
tion along the Northern sea route 
from Archangel to Vladivostok.

Books by. the Million
Over 150,000,000 text books have 

been published and sent to schools 
throughout the Soviet Union since 
1933.

A vast number, but still not 
enough to satisfy the demand of the 
25,000,000 scholars attending 120,000 
schools.

So it has been decided that an 
extra 52,000,000 text books are to 
be published in the second half of 
this year over and above the 50,- 
000,000 copies that are under plan.

Among the many libraries in the 
U.S.S.R., those which cater for tech
nicians are probably the busiest.

Synthetic Rubber
Overfulfillment of the synthetic 

rubber’ produc. plan this year is ab
solutely certain, according to a state
ment of the he^d of the U.S.S.R.’s, 
synthetic rubber industry.

The annual output will reach 25,- 
000 instead of 20,000 tons, aS was 
originally planned. Next year it is 
planned to increase production to 
40,000 tons. In 1934 only 11,300 tons 
Were producęd.

There are now three synthetic rub
ber factories in operation in tho 
Soviet Union, and in November a 
fourth one will be opened in Kazan. 
Synthetic rubber is widely used in 
the shoe and othėr industries. Au
tomobile tires made from the synthe
tic product have successfully passed 
very severe tests.

The amount of alcohol used in the 
production is steadily diminishing. 
In 1934 it required one ton of alco
hol to produce 140 kilograms of rub
ber, while at present a ton of al
cohol yields 230 kilograms of rubber. 
It is planned to increase the pro
portion of rubber to alcohol to 33 
per cent instead of the present 23 
per cent. When the factories were 
put into operation the proportion 
was only 17.1 per cent.

NOTICES
Due to unavoidable difficul

ties, the continuation of Jen
nie Mureika’s “My Path to 
Communism” could not be 
featured in this issue.

Hike! Hike! ‘

The Brooklyn BuiLDerS are 
going on a hike this Sunday, 
Sept. 29th, to Palisades Park. 
All wishing to enjoy a pleas
ant time come down to “Lais
ve” at 8:00 a.m.

it....free and easy!!!
So-o-oh... if you don’t want to 

miss anything..... here’s my advice
(to rthpse who wish it) be here this 
Friday night.

fYours f°r an enjoyable evening, I 
hope....... ■
■X’X --- Vee-olo—».

We Can Reconstruct 
And Develop Ourselves

— By The Naturalist —

Our Dormant Brain-cells
Anatomical science has revealed 

the presence of a large number of 
dormant cells, in varying stages of 
immaturity, in the adult human 
brain. There can be vepy little 
proof, not only of the systematically 
progressive evolutionary stages 
through which Man has passed on his 
journey from his protoplasmic ori
gin to his present state, but also as 
a more or less definite certainty of 
further and still more remarkable 
future development.

. On the other hand, it is a quite 
reasonable assumption that notv a 
few of the brain-cells, now notice
ably dormant in the brains of the 
average civilized person, are less im
mature than cells which have suf
fered atrophy through disuse. To
day, it is generally recognized that 
among many primitive, or so-called 
primitive tribes, there are numerous 
individuals who are, to all intėnts 
and purposes, endowed or equipped 
with rare exceptions, wholly defi
cient.

Indeed, it is no misstatement that 
almost every individual of certain 
quite primitive tribes whom we are 
wont to classify as being at the 
very bottom of the anthropological 
scale, can and will display mental 
or instinctive abilities, of which We 
are not only incapable but for which 
we are unable to account.

How can we rest so very satis
fied that we lack these facilities and 
abilities for any indentifiable one of 
the following reasons? Firstly, that 
in no one of the Stages of our evo
lutionary progress' towards the sta
tus of civilized mfen and women it 
became necęssary for us that the 
particular brain-cęlls should have de
veloped. Or, secondly, that as we 
passed long since through the par
ticular evolutionary stage, when a 
full activity of the particular cells, 
to our racial preservation, we un
consciously allowed the cells to be
come atrophied through disuse.

Self-poisoned Brain-cells
Force of circumstances, or rather 

the reluctant consciousness of cer
tain disabilities, has forced us to re
cognize and admit that as a con
sequence of relative disuse, in the 
case of reduced exercise, we pre suf
fering noticeably from dental de
cay, at ages and in degree, to an 
extent from which the primitive “sa
vage” is comparatively immune. We 
are further consciousc as city-dwell
ers that pur senses of smell, sight 
and hearing are far less acute than 
those of many “primitive folk”, as 
also than those of possibly individu
als of our own kindred, whose lives 
have been cast in hazardous places. 
Where preservation is so often de
pendent on acuteness of sense per
ception. In all such particulars we 
have clear and convincing evidence 
that disuse in the sense of mini
mum usage leads to athrophy.

Our brain-cells, whether formerly 
active and vigorous, or in a pro
cess of developing vigor and maturi
ty, are again liable, or shall we say 
exposed, to yet other sources of dan
ger. It is definite and demonstrated 
fact, both from the physical and 
psychical aspect, that our brain-cells 
are no more immune from the ra
vages of internally secreted or dis
tilled poisons than are the cells of 
our physical tissue.

The most pernicious of these poi
sons, but happily also a poison which 
can, whenever we so choose, be era
dicated with comparative ease, is 
that Which is so often distilled by 
and through the voluntary cultivation 
of sensual fancies, directed towards 
the gratification of deliberately cul
tivated sensual appetites.
Possibilities of Future Development

Science, anatomical and evolution
ary, is satisfied that the immature 

(Continued on Page 3)
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CTimv fftPNUP i ACTIVITY OF SHENANDOAH WE CAN RECONSTRUCT 
MU1!I LUKINeK LYROS CHORUS AND DEVELOP OURSELVES

Soviet Union’s trade Agreement 
With Germany

Question: In concluding the recent! 
trade agreement involving $80,000,- j 
000 with fascist Germany, does not 
the Soviet Union help support Hit
ler, who is the bitterest enemy of j that rehearsals for

Well, comrades, it’s Shenandoah 
again with some more bits of news 

local or-about the activities of the 
ganization.

First of all, we wish to 
the

announce 
operetta 

the U.S.S.R., and who is feverishly j “Vestuvės Pušyne” have begun last 
Sunday evening. Rehearsals will be 
held every Sunday evening, here
after, at 7:30 p.m. in 
on South Main St. All 
the cast are urged to attend.

preparing to launch an attack 
against the workers’ fatherland?

Answer: No! On the contrary, it 
is the Soviet Union which is being 
helped not Hitler.
chinery that they will purchase, the 
U.S.S.R., will speed up the construc
tion of all those things that will 
make it impregnable against all the

With the ma-

Nuja’s Hall 
members of

Here is something that might in
terest some of you. A number of 
our chorus members are gaining

imperialist plots which are being wHd popularity not only on the ra- 
brewed by Hitler and the Polish and dio, but also in amateur contests. 
T / " The Soviet Union it means a lot to us to know he;.'

n rnno cnn. __ „1____• ___ ___
Japanese fascists. ' 
“supports” Hitler “like a rope sup
ports a hanging man”, to use Len
in’s phrase: The trade agreement, 
by strengthening the position of the 
U.S.S.R., consolidates the power of 
the Soviet state, and thus furthers 
the maintenance of peace and the 
revolutionary development of an in
ternational working class.

Then why did Hitler grant credits 
to the U.S.S.R. 
terms, since this 
difficult for him 
perialist attack ? 
perate need of 
economy to find 
products which compelled the fas
cists to grant such favorable terms 
to the Soviet Union, although this 
meant that the U.S.S.R. would be 
strengthened and the war plans of 
Hitler would be hampered.

The fascists hate the workers’ go
vernment and make no secret of 
their intention to launch an im
perialist attack at the first opportu
nity. But the contradictions of ca
pitalism are so acute that the most 
active instigator of plots against the 
Soviet Union is compelled to have 
economic dealings with her, and in 
doing so strengthens the position of 
the Soviet Union against its im
perialist schemes.

As Lenin pointed out, the Soviet 
Union is an “oasis amidst a seeth
ing sea of imperialist piracy”. All 
the imperialists hate the U.S.S.R. 
and try to solve their difficulties by 
destroying the one country which is 
a living refutation of capitalist ex
ploitation and oppression. This does 
not mean that the Soviet Unibn 
should have no dealings with them. 
By taking advantage of their an
tagonisms, the U.S.S.R. has utilized 
them to further the cause of build
ing socialism. Through trade and 
other agreements the Soviet. Union 
has built up its power, has further
ed the cause of peace and helped the 
development of the international re
volutionary movement.

The Soviet Unięh, in making such 
agreements, concludes them only to 
further these developments and, to 
weaken the imperialists. It plays 
one group against another in order 
to weaken all of them. One group of 
imperialists is no better than the 
other. In all capitalist countries 
there are bourgeois dictatorships, 
whether in open forms as in Ger
many, or in concealed fashion as in 
the so-called “democracies”. They 
are all enemies of the Soviet Union 
and of the international working 

. class. The Soviet Union utilizes first 
one, and then the other; using their 
discords to further the cause of 
socialism and the working class.

ow 
well our choristers are getting 
along. We hope this work is kept 
up.

In the future, chorus practice will 
will be held Thursday instead of 
Friday evenings, at 7:30 p.m. We 
wish to stress that all members 
should circulate the news of 
change among their friends.

the

BOOK REVO
(Continued from page two) 
dormant brain-cells contained in 
human brain are to be accepted, 
regarded as definite, and—so far

yet 
the 
and 
as it is reasonable to conceive—con
clusive evidence that Man will, in 
due course, evolve into supermanity, 
that is to say into a far higher, 
more complex, vastly more able, and 
even, as it is probably safe to pro
phesy, into a far happier human 
being.

On the other hand, those who are 
not too cowardly to recognize that 
they must to some extent strive to 
be the “Masters of their Fate” and 
that the courses {they pursue will be 
governed by their success or fail
ure in those roles, cannot afford to 
close their eyes to the danger of 
internal self-poisonous distillation, 
Which, if continued, must inevitably 
wreck every prospect of superman 
evolution.

A Parade of Fashion

on such favorable 
will make it more 
to launch his im-
It was the des

German capitalist 
an outlet for its

What happened to Ann Kovaleskie ' 
and Ethel Wadalavage? Have |you 
girls strayed from us ? We hope 
that you would return, as we cer
tainly do priss you. Here’s hoping 
to see you both at chorus rehear
sals in the near future.

U. S. and Prosperity
Question: What . are the chances 

of the United States returning to 
another long period of prosperity?

Ąpswer: The United States, liko 
the rest of the capitalist world, is 
in a period of decline. Every tem
porary upturn of the kind that has 
occurred in the past two years has 
not brought a return to a boom era, 
such as there was in the twenties. 
The upturn is on a low level by 

(Continued on PAge 4)

—BY FLORE—
Europa, by Robert Briffault. Char
les Scribner’s Sons. $2.75.

I finished Europa, and felt 
cheated. I read on and on not wan
ting to put the book aside, fearing 
that I might misjudge the author. 
I was disappointed. Briffault’s en
ding like his beginning had no fresh 
note to add. His account of the 
ruling class has already been des
cribed by Proust and Huxley and 
other lesser novelists. Briffault had 
this advantage over them-his know
ledge of Marxian criticism, but he 
smothered much of the good in the 
book because he did not avail him
self adequately of this knowledge. 
It was this fact that kept me reading 
the book and, which although por
tioned out in small doses, kept the 
book from becoming just another 
novel on vices and luxuries.Self-construction and Self-awakement

Tens 
of men 
varying 
son ing. 
luntary 
other sensual mental sauces and fla- 1 
vorings they ’have spread infection, 
decay and disease throughout their •; 
physical and mental systems, while, 
needless to say, they have worked. 
havoc to their moi’al values.

In its source this poison emanates 
from 
tally 
ever, 
sical 
Apart from the immediate and re
cognizable damage, it must be ob
vious that the brain-cells awaiting a 
fuller development and an awakening 
tc activity, must be inevitably be
reft of opportunities for either.

Only by a demolition of the poi
son stills and by the cultivation of 
a truly healthy mental secretion can 
the treacherous poisons be eradi
cated, their hovoc repaired, and a 
thorough and happier self-construc
tion be set in progress, together 
with an awakening of the dormant 
brain-cells.

and hundreds of thousands 
and women are suffering in 
stages- of self-distilled poi- 
By both Voluntary and invo- 
cultivation of sexual and

The revolutionary glimpses, few as 
they are, are, however, treated 
forcefully and with a complete un
derstanding on the part of the 
author of the working class ideology. 
We get a correct, not distorted pic
ture, of a miners strike in Liver
pool; we hear Rosa Luxemburg and 
Karl Liebknecht speak in Germany 
and Jean Jaures in France. We 
could, however, ask for a more 
skillful development of this radical 
movement from Briffault, showing it 
up as a potential social factor and 
not as an isolated movement, strik- 

, ing by chance this or that country, 
i His treatment of the ruling class, 
i more detailed, is also detached, due, 
I believe, to his style of writing 
which is throughout journalistic. He 
parades the vices, pleasures, cor- 

j ruption, decay, and dissolution of 
the upper classes, having at hand 
authoritative information concerning 
them. Had he been less objective 
toward his material, Briffault would 
have created a novel in social cri
ticism of the history of so perfec
ted that other authors would have 
little more to add. Had his pen the 

j power to combine Marxian criticism 
I with psychological insight, he would 
have created a powerful revolutio- 

I nary novel. I suppose that is al
most too much to expect at this

waiting union chiefs put off the particular time from any author
strike, now looks like it can’t med- from an author, especially, who is 
die in the business of controlling the concerned chiefly with the pure in
miners’ working conditions. Accord
ing to the bill, an elected committee • 
can only be concerned about the 
company’s business. ,

the mental still. But the men- 
supplied stimulation rarely, if 
fails to be responsible for phy- 

reactions and dilapidations.

was
held 
ters 
were

TUS

regular monthly meeting 
last Friday evening and ijiat- 
of importance to the ch 
taken up and discussed. Presi

dent žemaitis pointed out the neces
sity of having all members present 
at these meetings. In order to 
well-informed about the gbings, 
in the organization you must 
sure to attend the next meeting.

be 
on 
be

Guess I’ll stop; more news next 
issue.

Toots —

COAL MINERS’ STRIKE 
SPREADS TO 28 STATES

(Continued from Page 1) 
agree to raise the pay to 6.9 
cents for every ton.

As was already mentioned, Lewis 
declines to push forward the union’s 
demand for a thirty hour week. But 
now, the additional few cents will 
hardly make much difference, with 
the prices of everything rising dur-

ing the past few years.
The Guffey Bill, for which the

ARTISTS STREAK HEARST’S MIRROR

is this- 
uar,t/

If &0^TT
W į 
jMRROld

When Heiarst’s New York Mirror called writers and artists on a New 
York WPA project a bunch of “Greenwich Village Bohemian bums”, the 

unt otn their plant being picketed. But j 
riish-wielders and the pen-pushers show- I

boys who run the tabloid didn’t co 
that’s just what happened, as the b

- ed America’s Public Enemy No. 1 that 'they, too, arę workers.

inters-

tellect and not the emotions.
In beginning to read Europa, I 

felt that Briffault was going to ex
periment with the novel form, find
ing some other means of expressing 
himself more easily. He made a 
few gestures and then lapsed into 
the conventional third person. The 
story then flows on smoothly, save 
for some stylistic mannerisms which 
Briffault can not seem to avoid. At 
times he writes brilliantly and cle
verly. Many times, however, he in
terlards his sentences with Greek 
and Latin mythology, or
perses them with scientific discus
sions and philosophies. For the 
reader who has not taken a rigorous 
course in classic or higher learn
ings, all this is somewhat confusing 
and incomprehensible. The sensitive 
reader rebels. Fancy this passage 
and judge its importance to the 
average .or above average reader 
provided they are to be numbered 
among those for whom the book is 
to be read. z

The process had been clearly 
described by them as the per
meating diffusion of metaurpa 
Karma in the liKgua sharira, or 
astral plane of subetheric consub- 
stantiality, materializing to gen
etically in the juva ripa, through 
the differential emenation of the 
third quintessence of entity.

This is perhaps a rare example of
his type of writing, but serves to 

I show the general key in which the 
j book is pitched.
I I suppose I may seem harsh on 

(Continued on Page 4) '
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STUDY CORNER
(Continued from Page 3) i 

comparison with former levels of 
production, and is followed by se
vere declines to even more acute 
phrases of the crisis. Thus in the 
United States there have been three 
upturns under the New Deal, and 
each rise was followed by a sharp 
downward swing to around the low
est levels of the crisis.

When capitalism was in a period 
of progressive development, then the 
periodic crisis, that took place at 
ever shorter periods, were followed 
by periods of recovery and boom. In 
its final monopolistic - imperialist 
stage, capitalism entered into a per
iod of decay. The conflicts between 
the imperialists reached,the explod- 

L ing point and provoked the world 
war. With this world capitalism en
tered into a period of a general 
crisis in which one-sixth of the 
world—the U.S.S.R., was tom from 
its rule, every contradiction was 

. sharpened and its rate of decay ac
celerated.

It was because the present crisis 
developed on the basis of the gener
al crisis of capitalism that it was so 
acute and so far-reaching in its ef
fects, that it penetrated into every

I

ion

to enjoy.

Just to Illustrate

By Mary Brown

Jake: Will you paint my car for

Jack: I take $4 or nothing.
Jake: Why, for $4 Michaelangelo 

would paint it.

the toiling masses, and the colonial 
slaves, and are leading them in the 
struggle, despite terror, torture, and 
persecution. The Communist Inter
national has become the guide and 
sheet anchor of humanity in its 
Struggle against poverty, fascism, 
and war. Long live the Communist 
International, the great and invinci
ble Party pf Marx, Engels, Lenin, 
and Stalin!

written that even a charwoman could 
understand it. Not even the great
est novelist can afford to ignore that 
advice.

Jack: Well, all I can say is 
Michaelangelo doesn’t belong to the 
union.

(Continued from last week)
Of all the pre-war socialist par

ties, only the Bolsheviki set them
selves the immediate aim of pro
letarian revolution and the creation 
of a state of the type of the Paris 
Commune, enriched by the exper
ience of the Soviets and of two re
volutions. The greatest honor which 
we can afford our great teacher En
gels is to show every worker in the 
capitalist countries how creative 
Marxism, under the leadership of 
Lenin and Stalin, has swept forward 
triumphantly on one-sixth of the 
globe, in irreconciliable revolutionary 
struggle, in the great laboratory of 
socialist .work and the socialist idea, 
and is continuing its triumphant pro
gress.

2-VOL. HISTORY OF BOLSHEVIK 
PARTY, NOW AVAILABLE^ IS 
MOST AUTHORITIVE BOOK ON 

SUBJECT

Cliff, did I hear you say Bill 
Childs was as stubborn as a mule?

Cliff—Stubborn as a mule is right; 
why, »Gene, dat ol’ Bill wuz on a 
jury once dat had been out all mom- 
in’ on a case, and dey wuz ’leven of 
’em walnted to set de man free, but 
ol’ Bill held out for a verdict of 
guilty.

Finally de sheriff come in at noon 
an’ ast ’em what dey wanted to eat, 
an’ de foreman said “Bring in ’leven 
dinners an’ a bale of hay.”

In accordance with the teachings 
of Marx and Engels, the Bolsheviki 
expropriated the capitalists and large 
landowners, freed the productive for
ces from the fetter of capitalism, 
and replaced capitalist anarchy by 
socialist planned economy with the 
aid of the greatest productive force 
in histpry—the proletariat. As pro
phesied by Engels, the Bolsheviki 
have overcome crises and unemploy
ment once and for all in the coun
try of the victorious proletariat, and 
have abolished the exploiting and pa
rasitic classes. Socialist state of 
society reigns undivided. Engels 
spoke of -such an organization of 
production where no one could make 
others do his share of work, and 
where productive work, instead of 
being a means of enslavement, be
comes a means of emancipation. The 
Bolsheviki have brought this about. 
The Bolsheviki realized the prophe
sies of Marx and Engels on the li
quidation of the antagonisms be
tween town and country, and on the 
creation of the prerequisites for the 
all-round mental and physical de
velopment of mankind. Engels spoke 
of human beings whose vocation it is 
to accomplish the proletarian re
volution, exterminate the exploitive 
state of society, sand build the class
less state of society. He spoke of 
these as human beings possessing an 
extraordinary power of theoretical 
insight and iron will. What was 
Engels prophesying when he said 
this? Engels was phophesying the 
Communist Party when he said this.

Engels was not only a great theo
retician, but, like Marx,/ he was 
above all a revolutionist. In the for
ties he and Marx organized the Com-

for Hindenburg, with participation 
in the Burning bloc. Three decades 
after Engels, Lenin developed thi j 
tactic further, on the basis of ths 
experience gained in three Russian 
revolutions. He taught the young 
Communist Parties an elastic tac 
tic, capable of manoeuvering, helping 
them to overcome the infantile di
sease of the Left, and to carry ou 
the struggle for the overthrow o:

commit a crime against our class 
were we to set up again that sham 
unity which led to the catastrophe 
of the 4th of August, and in the 
last resort facilitatted the victory of the Bolsheviks, 
fascism.

Engels ruthlessly stigmatized pas
sivity as a worst form of oppor
tunism, even if camouflaged in Left 
phraseology or by playing with con
spiracy. He taught the proletarian 
parties how to make use, of bour
geois legality as a weapon in the 
struggle against the bourgeoisie. He 
exposed the Bakunin-Blanquist con- 
spirativeness and condemned at the J 16th Russian edition
same r " ’ ’
who reject in their declarations the 
use of revolutionary force. He in
sisted on the employment of all 
forms of struggle against the class 
enemy. We have not yet fully ap
plied these directives of Engels.

In 1874 Engels wrote that he be
lieved that the coming international, 
on the basis of the influence exer
cised by Maix’ works would be a 
purely Communistic International, 
unconditionally upholding Maix and 
his principles. The teachings of Maix 
and Engels rule undivided on one- 

These teachings 
_ break the fetters of the slaves in 
,1 j all countries, and will conquer the 
- world. Armed with these teachings,

mufnist League and worked out with 
him the famous Communist Mani
festo, the first programme and docu
ment of international Communism. 
In 1848 Engels and Marx gave sup
port in the “Neuen Rheinischen Zei- 
tung” to the left wing democracy, 
while mercilessly exposing its va
cillations ąnd defending the special 
interests of the proletariat in the 
bourgeois devolution. In the ’six
ties Engels took an active part; in 
the formation of the First Interna
tional. TheParis Commune, set fresh 
tasks: The formation of proletarian 
mass partiies, on whose development 
Engels exercised a decisive influence. 
Lenin emphasised that Elngels pos
sessed the ability and unusual flexi
bility in deciding tactical tasks wi th
out making the slightest concess 
to opportunism or revolutionary 
phrasemongering. Our Parties can 
learn,1 from him that a Party which 
the great revolutionist. We may 
learn from him thaat a Party which 
takes as point of departure a sim-

Those who want to read the his
tory of the labor movement in the 
land where labor rules shduld lose 
no time in ordering N. Popov’s OUT
LINE HISTORY OF THE COMMU
NIST PARTY OF THE SOVIET 
UNION, first orders for which we 
are now dispatching.

Popov’s two volumes embrace a 
systematic history of the Bolshevik 

pils of Marx and Engels we would Party from the beginning of the 
working class movement in Russia 
to the present. Volume I describes 
the rise of the working class in Rus
sia and the historical precursors of 

their fight for a 
program, the Bolshevik role in 1905 
and during the reaction, the victori
ous conquest of power in 1917.

; Volume II covers the Soviet’s fight 
'for peace, the civil war and war 
communism, the new economic policy 
and socialist reconstrution.

This most authoritative book on 
the subject was translated from the 

l—a, popularity 
time those social democrats ' which the American edition is sure

the bourgeoisie on really Bolshevist 
lines.

Engels’ words, that unity is a fine 
thing so long as it is possible, but 
there are more important things 
than unity, must be called to mind 
precisely now, when we are unfurl
ing the flag of political unity of the 
international working class. The 
Congress has proclaimed with spe
cial clarity the will to fight for a 
united workers’ Party. It is only 
possible, however, oh the basis of 
unity of principles, and not on a 
rotten bloc of petty bourgeois and 
proletarian elements on the pattern 
of the Second International. As pu-

plified conception of the revolution 
is incapable of organizing and lead
ing the revolution. Nothing.is m<j>re 
dangerous for a living and- militant 
Party than a lifeless preconceived 
formula. The revolutionary Paifty 
must take as its basis the actual re
lation of class forces, not those which 
it would like to see existing. It is 
wrong to believe that the prole
tarian party should look solely to the 
vanguard, ąnd not to the majority 
of the working class, in the prepa
rations for and carrying out of t ie 
revolution. It is wrong to believe 
that the revolution is possible with
out the utilization of the antagoniz- 
isms in the camp of the enemy, with
out partial temporary compromises 
with other clases and groups in pro
cess of revolutionization, and their 
organizations. This tactic, laid down 
with special clarity by Engels in h s 
letter to the Danish socialist Trier, 
is definitely opposed to the idea of į sixth of the earth, 
the collaboration of the classes < 
promulgated by international soci; 
democracy. This revolutionary tą;
tic has nothing in common with th®. the Communists are organizing and

aspect of world capitalism. The 
latter was so shaken that it could 

' not re-emerge to a period of boom 
■ and prosperity. It entered into what 
Stalin called “a depression of a spe
cial kind”. Production did not go 
back to former levels, and the spas
modic upturns were followed by

• downswings. The general crisis of 
capitalism developed more acutely 
and pavedl the way for more catas- 
trofic crisis in the future. 

■ It is because capitalism cannot re
turn to another period of prosperi- 

! ty that it iš feverishly preparing for 
j another imperialist war as a capi
talist way out of the crisis. Lenin 
taught us that there is always a 
way out for the capitalists at the 
expense of the workers. It is the 
workers who must prevent the ca- 

' pitalists from finding a way out, 
i by solving jthe crisis in a revolution
ary manner, by destroying capita
lism, and setting up the dictatorship 
of the proletariat.

Huge United Front Demon
stration Against War

OSLO—At Trondhjem a united 
demonstration against war and fas
cism was conducted in which the 
social democratic party, the Labor 
Youth, the communist party, the Y. 
C.L., and the trades council partici
pated.

1,100 people attended the demon
stration and 3,000 were at the con
cluding meeting. The Labor League 
of Youth carried posters with the 
slogans: “Slocfalism will gain the 

i victory all the same! Against the 
' war policy of the Hitler-fascism! 
! At. the concluding meeting at which 
1 a social democratic speaker address

ed the meeting a resolution was 
| passed against the raid of Musso- 
j lini and for the fight by all means 
! for the maintenance of peace.

Paterson, N. J.
1st Pioneer: Wat’s over the wa

ter and under the water and always 
with its head down.

j 2nd Pioneer: What?

1st Pioneer: A nail in a ship’s bot
tom.

! The Paterson LDS Cyclones Youth 
Branch 218 is holding ą party at 62 

, Lafayette St., next Monday, Sep- 
I tember 30, in celebration of the 
■ winning of third place in the local 
league by the baseball team. The 
pennant will be duly presented. 

Dančing to the tunes of many fa
mous orchestras (coming over the 
radio). Beer and other refreshments 
will be served. Everybody is invited 
to come and have a good time.

ROCHESTER, N. Y.
There will be a picnic held Sun., 

Sept. 29th, by the LDS Gedemino 
Chorus at the Walnut Inn (formerly 
the De Roo Inn) located a mile and 
a half past Scottsville on Scottsville 
Road. This picnic held with the 
purpose of raising funds for the 
chorus should be supported by every 
youth.

An entertaining program has been 
arranged and all youths are invited 
to attend and have the best time 
of their lives.

Book Review
(Continued from page three)

Briffault and seem not to fully ap
preciate his vast knowledge and 
great learning. That is not the 

I case. I do xec°ffnize his abilities, 
i but I feel that he should not have 
used the novel as a medium through 
which to ail’ his scholarly and aca
demic training. There are other 
books provided for that purpose, but 
even they should subscribe to sim
plicity of expression if possible. 
Dean Swift once made the remark 
that a writing should be so simply
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PITTSBURGHO IR APIELINKĖS ŽINIOS
.Puslapis Penktas

Drg. Abeko Prakalbų 
Maršrutas

d. 
su-

Pittsburgho apielinkėj 
Abeko prakalbų maršrutas 
tvarkytąs»ekamai:

Spalio 13, 2 vai. po piet.
Wilmerdinge.

Spalio
Spalio
Spalio
Spalio

Pa.
Spalio

ar Carnegie
Spalio 18, Washington, Pa.
Spalio 19, Wheeling, W.

Va.

13,
14,
15,
16,

7 vai. vak. Soho. 
New Kensington. 
South Side, Pitts. 
N. S. Pittsburgh,

nazius. Pradžia 7:30 vai. va
kare. Kalbės svarbūs įvairių 
tautų kalbėtojai. įžanga vel
tui.

Susirinkusieji išneš Hitle- 
šaikai pasmerkimą. Vie- 
kalbėtojas specialiai kal- 
Klaipėdos klausimu. To- 
visiems lietuviams svarbu 

mitinge dalyvauti ir 
išnešt

Me Kees Rocks,

Prakalbų maršrutą taip su
tvarkė ALDLD. 4 Apskritys ir 
kviečia visas ALDLD. kuopas 
savo teritorijose darbuotis su
rengimu prakalbų. Reikia pa
kviesti ir kitos draugijos pri
sidėti prie rengimo prakalbų. 
Patys rengėjai turi rūpintis 
apgarsinimais.

dos Naudai
Nedėlioj, rugsėjo 29, Lie

tuvių Svetainėj, 1322 Reeds- 
dale įvyksta gražus parengi
mas (kazirių parė) rengiamas 
ALDLD. 87 kuopos darbinin
kų spaudos naudai. Prasidės 
8 vai. vakare.

Dovanų bus visokių. Keli 
lietuviai farmeriai duoda gy
vų žąsų, ančių, kralikų. Dau
gelis biznierių taipgi pasiža
dėjo duoti. Todėl bus proga 
kiekvienam laimėti ką nors. 
Tada nepamirškite atsilankyti. 
Jeigu turite nuliekamą kokį 
dalyką, tai ateidami atsineš
kite kaipo dovaną.
Bendro Veikimo Konferencija

Pittsburgho ir apielinkės 
bendras komitetas atsišaukė į 
įvairias draugijas kviesdamas 
siųsti delegatus į konferenciją 
rugsėjo 29, Mokslo Draugijos 
^ame, 142 Orr St., Pittsburgh. 
Pradžia 1 vai. po pietų.

Konferencijos tikslas, kiek 
žinoma, labai svarbus. Bus 
pasitarta apie bendrą veikimą 
gynimui Lietuvos nepriklauso
mybės nuo Hitlerio pasimoji- 
mo ,taipgi teks pasitarti ir ki
tais klausimais. Todėl tikima
si turėt skaitlingą konferenci
ją.

Po atsišaukimu pasirašo: J. 
K. Mažiukna, A. žvirblis, K. 
Šinkūnas, P. Norkus ir J. Mi
liauskas.

SHENANDOAH, PA.
Labai svarbus susirinkimas visų 

darbininkiškų organizacijų narių ir 
“Laisvės” skaitytojų įvyks nedėlioj 
po pietų, 2 vai., 29 d. rugs, 302 S. 
Main St., Najaus svetainėje. Bus 
svarstoma “Laisvės” vajus ir jubi
lėjaus reikalai. Kviečiame visų lie
tuvių simpatikus dalyvauti šiame su
sirinkime.

ALDLD 17 Kp. Kom.
i. (228-229)

Remkime Tarptautinę Darbi- buvo patenkinti. Lėšų paden
gimui aukavo šie: 50c M. Mu- 
ravienė; po 25c.: A. Pasackie- 

■ nė, A. Lodienė, O. Jasiukai- 
tienė ir V. Navickas; 20 c— 
J. Ragauskas, viso labo $2.45.

Po prakalbų vietos ALDLD 
(nariai pasimokėjo mokestis. 
1 Kartu pasižadėjo gauti naujų 
i narių ir “Laisvei” skaitytojų. 
| Prie to, du “Laisvės” skaity
tojai atsinaujino , prenumera-i 
tas. Ir gauta vienas naujas' 
skaitytojas. |

ninku Mokyklą
Tarptautinė Darb. Mokykla 

įsteigta metai laiko atgal ir 
jau nemažai davė pasekmių.] 
Daugelis darbininkų gavo pu-į 
sėtino prasilavinimo ir dabar 
sėkmingiau darbuojasi darbi
ninkų judėjime. Tačiau mo-' 
kykla finansiniai labai sunkiai' 
verčiasi ir prašo ūmios pagel- 
bos.

Kad sukėlus kiek nors dau
giau finansų, tam tikslui ren
giama šokiai su gražiu progra
mų subatoj, rugsėjo 28, 805 
James St., 
anksto 20 
25 centai.

Georgia Brunswick Mėsos šutinys yra eko
nomiškas ir labai, labai skanus. Seni ir 
jauni juom gardžiuojasi. Kad padaryt pik

niką įvykiu, duokite
rio 
nas 
bes 
del
šiame 
bendrai išnešt pasmerkimą 
prieš Hitlerio nazius.

Priešnazinė konfer. buvo 
sėkminga, šešios liet, draugi
jos dalyvavo. Išrinktas vei
kiantis komitetas iš įvairių 
tautų kovai prieš nazius, boi- i kare, 
kotavimui nazių i 
atrėmimui nazių propagandos ! čiami atsilankyti. 
Amerikoj. Reporteris

N. S. įžanga iš 
centų, prie durų. 
Pradžia 8 vai. va- 

. Bus taipgi dovanos pa- 
produktų, I rengime duodamos. Visi kvie-

DETROITO ŽINIOS
ę

Drg. F. Abeko Prakalbos
Prasidėjus rudens sezonui, 

pas mus ir veikimas pradėjo 
atbusti. Šio mėnesio pabaigoj 
arba rugs. 29 d., 2 vai. po pie
tų, Lietuvių Svetainėje ant 25- 
tos, kalbės d. Abekas. Jis duos 
raportą iš atsibuvusio Lietuvių 
Išeivijos Kongreso Katule. 
Taipgi nurodys gyvenimą ir 
kovas Lietuvos valstiečių, 
venančių 
t ura.

gy-
po Smetonos dikta-

Svečias

IŠ LIETUVOS
L--------------- -

Lietuvos Fabrikantai Taipgi 
Apkerta Savo Valdžią

KAUNAS, 
toj as nubaud 
nių suteikimą atsiųstose apys- te skaitlingai.

SHENANDOAH, PA.
ALDLD 17 kp. susirinkimas įvyks 

nedėlioj, 29 d. rugsėjo, 10 vai. ryto, 
302 S. Main St. Visi nariai malonė
kite dalyvaut, nes bus vienas iš 
svarbiausių susirinkimų. Bus išdirb
ti planai kaip sėkmingai paminėti 
ALDLD 20 metų sukaktuvės ir 
“Laisvės” 25 metų jubilėjų, ir gavi
mui naujų narių ir skaitytojų. Apart 
to reikės išrinkti delegatai į 9-to 
Apskr. konferenciją ir prisirengti 
prie drg. Mažeikos prakalbų. Nariai 

i patėmyję šį skelbimą, praneškite vi-

* Georgia Brunswick 
Mėsos Šutinio

Saloty 
ir Mayonnaise 

Sandvičių

Todėl
tuomi ir

susidomėkime 
būti 

vietose ir

rengia ALD-
Detroite yra

visi 
nepamirškime

čion pažymėtose 
laiku.

Šias prakalbas
LD 10 apskr., o
dvi kuopos. Todėl ir bus pra- ( 
kalbos dviejose vietose. Jeigu •_ parapijos.
kuriems nebus patogu būti 
vieną dieną, tad būkite kitą 
dien, būtent, penktadienį, 

j Bus sekamai:

Pirmos prakalbos bus sek
madienį, 2 vai. po pietų, Lietu
vių Svetainėj, Westsidej. An
tros prakalbos bus penktadie
nį, spalio 4 d., 7:30 vai. va
kare, 9219 Russell St. Pra
kalbos bus labai žingeidžios 
visiems. Todėl visus kviečia
me.

Apskr. Komiteto Narys.

— Kainų tvarky-
ė UŽ klaidingų ži- [ siems savo draugams ir dalyvauki-

Masinis Mitingas Prieš 
Vokietijos Nazius

Panadėlyj, rugsėjo 30, Y. 
M. & W. of II.A. Auditorijoj, 
JBalfield Avė., netoli Carnegies 
Muziejaus, įvyksta didelis ma
sinis mitingas prieš Vokietijos

ALDLD ir Dienraščių Vajai
Kokį praizą šiemet Detroi

tas užsitarnaus už pasidarba
vimą gavime naujų, narių į 
ALDLD kuopas ir gavimui 
naujų skaitytojų “Vilniai” ir 
“Laisvei” ? Tas dar pas de- 
troitiečius nežinioj ligi šio 
laiko. Nors čion nemažai 
draugų ir draugių yra dikčiai 
užimti įvairiais darbais veiki
me, bet aš manau, kad šitam 
svarbiam darbui visi suglausi- 
me spėkas ir dirbsime, kad 
Detroitas ir Hamtramckas ne-

i gautų juodos vėliavos, o už
sidirbtume jei ne pirmą, tai 

į nors antrą praizą už pasidar
bavimą.

ALDLD 52 kp. jau nutarė 
šaukti ekstra susirinkimą šiais 
abiem klausimais: rinkti va- 
jininkus ir narių užrašyto jus.

Mes turime gerai suprasti, 
kad prigulėjimas į ALDLD 
yra svarbi apšvieta, o laikraš
čių skaitymas ir

I mas tai yra būtina 
I kiekvieno susipratusio 
i ninko. Todėl stokime 
be

Jubilėjaus ir Vajaus

SUSIRINKIMAI
NEWARK, N. J.

Svetainėje, 180 New York Avė., 
7:30 vai. vakare, bus svarbus su
sirinkimas “Laisvės” sidabrinio 
Jubilėjaus ir vajaus reikalais. P. 
Buknys, “Laisvės” administrato
rius darys pranešimus apie “Lais
vės” reikalus. Kas tik remiate 
darbininkišką judėjimą, dalyvau
kite šiame mitinge.

WORCESTER, MASS.
Trečiadienio vakare įvyks “Lai

svės” vajaus ir Jubilėjaus reika
lais platus susirinkimas. Visi 
Worcesterio ir apielinkės lietuviai 
dalyvaus šiame mitinge.

Bus Lietuvių Svetainėje, 
Endicott St., pradžia 7:30 v. v.

29

SHENANDOAH, PAT
“Laisvės” vajaus ir Jubilėjaus 

reikalais susirinkimas įvyks ne
dėlioj, 29 d. rugs. (September), 
302 S. Main St., pradžia 2-rą vai. 
po pietų. Kas tik stoja už klasi
niai sąmoningą darbininkų judėji
mą, kas tik myli apšvietą, priva
lo dalyvauti šiame susirinkime.

jokio prašymo.

užrašinėji- 
pareiga 

darbi- 
į darbą

Narys.

Smulkios Žinios
Radio Programai

Detroite kas sekmadienį, 
9:30 vai. ryte iš WJBK sto
ties yra duodama šaunūs pro
gramai per mūsų darbininkiš- 

! kus chorus ir jų narius. Pro- 
! gramai yra gausūs dainomis 
ir muzika ir juo tolyn, tuo ei
na geryn, ir tas labai daug 
patraukia klausytojų. Sekamą 
sekmadienį Laisvės Choras

duos muzikalę programą iš 
minėtos stoties.

Prasidėjus radio progra-j 
mams, pasirodė gausi para
ma nuo pavienių žmonių, biz
nierių ir organizacijų. Tad dar 
kurie neturėjote progos gar
sinti savo parengimus ar biz
nį, tad čion yra gera proga 
garsintis ir paremti šį darbą.

Kunigo Rūstybe
Kaip girdėtis tai ir kun. I 

čizauskas nori įsteigti radio 
komitetą ir duoti programas 
per radio. Rugs. 15 d. garsino 
per pamokslą, kad radio ko
mitetas stotų prie 
Rugs. 22 
skaudžiai 
eina pas 
girdi, visi

kaitose bei anketose šiuos įmo- 
nininkus po 500 litų kiekvie
ną: malūninkus Br. Gėlus, Kė
dainiuose ir ___  ____
—F. M. Glezerį, Radviliškyje 

. Kruką ir Misnunerį, Ukmergė
je.

Sekr. V. Rugienius.
(228-229)

Kada 
reikalaujate, 

nesakykit alaus — 
sakykit RUPPERT’S

JACOB 
RUPPERT’S 

ALAUS

.... C z: PLYMOUTH, PA.
L' odos fabrikantus I Lietuvių Kapinių Korp. mėnesinis 

1 susirinkimas įvyks nedėlioj, 29 d. 
, rugsėjo, 40 Ferry St., 2 vai. po pie
tų. Turim daug svarbių dalykų ap
svarstyt, tad visi dalyvaukite. Taipgi 
kurie draugai skolingi už apdirbi
mą lotų ir neužsimokėję asesmen- 
tų, greitai draugai užsimokėkite sko
las, kad neįvyktų nesmagumų ir ne
susipratimų.

Jacob Ruppert’s Beer
“MELLOW WITH AGE”1

Senovės Romos politikierius 
. Julius Cezaris turėjo vieną ne

blogą patarlę : Kol darbas neuž
baigtas, tol jis nepadarytas.

* Jeigu jūs neturite šio recepto, ar 
galėtumėme mes jums pasiųst jį su 

savo komplimentais?
Jacob Ruppert Brewery, N. Y. City.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

J. Staskevičius.
(228-229)

stotų prie darbo, 
d. kun čikauskas 
barė dainorius, kam 
bolševikus dainuoti, 
būsią suspenduoti iš

WORCESTER, MASS.
LDS 235 jaunuolių kuopa rengia 

draugišką pasilinksminimo vakarėlį, 
penktadienį, 27 d. rugsėjo, 7:30 vai. 
vakare, Aido Choro kambariuose, 29 
Endicott St. Turėsim skanių valgių 
ir gėrimų, trumpą programą ir lai
mėjimą. Kviečiam visus atsilankyti, 
ypač kviečiam jaunuolius ateit ir su
sipažinti su įpumis.

Kviečia Jaunuoliai.
(228-229)

DETROIT, MICH.
Bendras frontas rengia svarbias 

prakalbas drg. F. Abekui, kuris da
lyvavo Lietuvių Pasauliniam Kongre
se, Kaune. Prakalbos įvyks nedėlioj, 
29 d. rugsėjo, 2 vai. po pietų,’ Lietu
vių svetainėje, 25-ta ir Vernor High
way. Drg. Abekas turi daug svarbių 
žinių pasakyt apie Lietuvos darbinin
kus. Visiems labai svarbu išgirst šias i 
žinias, tad visi darbininkai ii’ sim- i 
patikai ir kitų nuomonių žmonės da
lyvaukite.

Rengėjai.
(228-229)

NUO REUMATIZMO SKAUSMŲ 
AR GĖLIMO

VARTOK KAPO—SALVE
Ši mostis yra garantuota ar pinigai grąžinami. Apie Kapo-Sal 

rezultatus ant pareikalavimo galime prisiųsti liudijimus. Geriau* 
mostis nuo ramatų ir kitų skaudulių. Mes patys darom ją ir į 
rantuojant. Prisiunčiam paštu reikalaujantiems.

SOOTKOOS DRUG CO.
90a Millbury Street, Worcester, Mas

Vienintele Lietuviška Vaistine Worcesteryje.

Tas parodo, kad žmonės 
daugiaus nori progresuoti, ne
gu jiems yra duodama pro
greso. Ir sulig kun. čizausko 
nuomonės, išeina, kad be ku
nigo pavelijimo negali jo pa- 
rapijonai nė protauti geriau.

Rinkimų Kampanijos 
Reikalai

WORCESTER, MASS.
Svarbus pranešimas vietiniams 

apielinkės lietuviams! Kompartija 
rengia šaunų pikniką su vakariene, 
nedėlioj, 29 d. rugsėjo, Olympia par
ke. Piknikas rengiamas Daily Wor
kerio naudai. Bus muzikališka pro
grama ii’ spoirto žaislų. Taipgi bus 
ii* skanių valgių, gėrimų ir gera or
kestrą šokiams. Kviečiam visus da
lyvaut ir paremti vienatinį anglišką 
darbininkų dienraštį.

Rengėjai.
’ (228-229)

ir

tris darbo 
miesto urė- 
Konsila: d. 
teisėjus, d.

WORCESTER, MASS.
Didelis piknikas naudai “Daily 

Worker,” rengiamas nedėlioj, 29 d. 
rugsėjo Olympia Parke. Kviečiam 
viešų tautų darbininkus dalyvaut ir 
paremt vienatinį anglišką darbi
ninkų laikraštį.

Kviečia Komisija.
(228-229)

. ALDLD 6 kp. rengia piknią ir šo
kius, subatoj, 28 d. rugsėjo, 7:30 vai. 
vakare, Liet. Taut. Parke. Turėsim 
gerą orkestrą šokiams, skanių val- 
gių ir gėrimų. Kviečiam visus dar
bininkus dalyvaut. Pelnas bus ski
riamas Daily Workerio naudai.

Komisija.
(227-228)

WORCESTER, MASS.
ALDLD 11 kp. šaukia specialį su

sirinkimą penktadienį, 27 d. rug
sėjo, 8 vai. vakare, Lietuvių Svetai
nėje, 29 Endicott St. Šis susirinki
mas yra šaukiamas del apkalbėjimo 
planų reikale “Laisvės” vajaus. Tad 
visi “Laisvės” ir “Vilnies” skaityto
jai ir visi simpatikai privalo daly
vauti ir duoti patarimų.

Komisija.
(227-228)

JUOZAS
KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborius

Pennsylvania ir New 
Jersey Valstijose

PHILADELPHIA, PA.
Telefonai: Bell—Dewey 5136 

Keystone—Main 9669
Užtikrinu, kad mano patarnavi
mas bus atatinkamiausias ir už 
prieinamą kainą. Nuliūdimo 
valandoje prašau kreiptis prie 

manęs sekančiu antrašu:,
1439 South 2nd Street

Spalio 8 d. Detroite bus no
minacijos į miesto valdybą, o 
lapkričio 5 d. bus pilni rinki
mai. Detroito bendras darbi
ninkų frontas arba United La
bor Party stato 
žmonių atstovus į 
dus, arba Miesto 
Maurice Sugar i
Fay O’Comb ir d. Wm. McKie 
į konsilmanus. Todėl Detroito 
darbininkai turi žinoti, su 
kuo turi reikalą ir balsuoti tik 
už tuos, kurie yra darbo žmo
nių atstovai. Taipgi turime 
sukrusti organizuotai ir pavie
niai padirbėti, kad agitacija j leidžia ir kalba suprantama, kviečia- 
pasiektų plačią darbo masę ši
tuose rinkimuose.

Žvalgas.

McKees Rocks, Pa

BALTIMORE, MD.
Dainų mėgėjams! Vietinis 

ukrainų choras pereitą sezoną 
visus linksmino su savo dainomis ir 
muzika, taip pat ir šį sezoną jie pra
deda savo pajuokas, ir prižada vėl 

; mus linksmint. Tad, kuriems sąlygos

Į mi dalyvaut pamokose, penktadienį, 
j 27 d. rugsėjo, 8 vai. vak., '1110 E; 
Baltimore St. Ant toliaus pamokos 
bus laikomos kas penktadienio vaka
rą. Lauksim draugų dalyvaujant ir 
pradedant šiam chorui toliaus tęsti 
savo gerą darbą.

rusų- 
gerai

Komitetas.

Išrinkome Delegatus
Augščiausios Prieglaudos 

Lietuvių Amerikoje 2 kuopa 
savo susirinkime, laikytam 
rugsėjo 21 d., išrinko du dele
gatu į bendro fronto konfe
renciją, kuri įvyks Pittsbur- 
ghe, 142 Orr St., rugsėjo 29 
d. Delegatais yra išrinkti 
draugai J. Mažeika ir J. La
banauskas.

2 Kp. Rašt. M. Paulauskas.

PHILADELPHIA, PA.
Regional Komisija šaukia bendro 

fronto demonstraciją subatoj, 28 d. 
rugsėjo, 2 vai. po pietų, ant Reyburn 
Plaza. Tai bus demonstracija už di
desnę bedarbių pašelpą ir unijines 
algas del valdiškų darbų pašelpga- 
vių. Kiekvienas darbininkas bei dar
bininkė privalo demonstruot ir griež
tai reikalaut tinkamos pašelpos ir 
unijinės algos prie pašelpinių darbų.

P. Puodis.
(228-229)

Ansonia, Conn. vakare. Bus gar-

CLEVELAND, OHIO
Liet. Prog. Draug. Sąryšis rengia 

svarbias prakalbas, ketverge, 26 d. 
rugsėjo, 8 vai. vakare, Liet. Svetai
nėje, 6835 Superior Ave. Prakalbos 
rengiamos del sekančių miesto valdi
ninkų rinkimo. Bus kalbėtojai iš ko
munistų, demokratų ir republikonų 
partijų. Svarbu visiems išgirst šie 
kalbėtojai, kad žinotumėte už kurią 
partiją balsuot.

Kviečia Rengėjai.
(227-228)

CLEVELAND, OHIO
LDS 4 apskritys rengia paskutini 

naktinį pikniką (Weenie Rosat) su
batoj, 28 d. rugsėjo, 5 vai. vakare, 
ant J. Mičiutos farmos ant Green 
Road. Kviečiam visus dalyvaut ir 
linksmai praleist vakarą.

Kviečia Rengėjai.
(227-228)

SHENANDOAH, PA.
ALDLD 17 kp. kviečia visus “L.” 

skaitytojus ir simpatikus dalyvaut 
šiame svarbiam susirinkime, nedė
lioj, 29 d. rugsėjo, 2 vai. po pietų, 
Naja’s svetainėje, 302 S. Main St. 
Visi privalo dalyvaut, nes čia bus 
svarstoma “L.” 25 metų sukaktuvių 
paminėjimas ir išdirbimas gerų pla
nų gavimui naujų skaitytojų mūs 
dienraščiui. Tad kviečiam visus ateit 
ir prisidėt su patarimais ir planais.

Kviečia ALDLD 17 Kp.
(227-228)

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

WILL1AMSBURGHE:
252 Berry St., Brooklyn, N. Y

aru Grand Street
Telefonas Evergreen 8-10494

Ofiso valandos nuo 1 iki 4 kasdien, Seredomis ir Subatomis 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakarais.

NEDfcLIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai legališkas svoris. Prista
tome greit j jūsų namus. Prašome 
faitemyti adresą ir telefoną.

Telefonuokitc: Evergreen 7-1861 
arba užeikite pasikalbėti j ofisą 
Kampas Union Avė. ir Grand St.

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.PHILADELPHIA, PA.
Svarbus susirinkimas visų darbi

ninkiškų organizacijų narių ir “L.” 
skaitytojų įvyks penktadienj, 27 d. 
rugsėjo, Darbininkų Centre, 735 
Fairmount Ave., 8 vai. vakare. Bus 
išduotas raportas iš “L.” pikniko ir 
bus daroma planai “L.” vajaus ir

CLEVELAND, OHIO 
Vakaruška

šeštadienį, rugėsjo 28 d. darbi
ninkų 14-ta sekcija rengia Vakaruš
kas ir šokius - naudai 14-tos sekcijos, 
Darbininkų Centre, 16133 St. Clair 
Ave., 7:30 vai.
džių užkandž ų ir gėrimų, taip pat 
turėsim gerą muziką šokiams. Lie-

Rugsėjo 17 d. pastangomis tuviai gyvenanti Collinwood apie
linkėj, prašom atsilankyti. Tuomi . _

_____ .. finansiniai paremsite darbininkų vei- prisirengimas prie “Laisvės” vaka
rienės.

ALDLD 117 kp. buvo sureng
tos prakalbos d. J. Mažeikai, kjmą šioj apielinkėj. . 
kuris grįžęs iš Pasaulinio Lie
tuvių Kongreso Kaune davė 
raportą, žmonių atsilankė ne- 
daugiausiai. Katalikų buvo 
daugiau, kaip progresyvių. 
Ypač verta pastebėti, kad ne 
visi ir mūsų kuopos nariai da
lyvavo. j

Prakalbom-raportu žmonės |

čia

Komisija.
(228-229)

“L.” Pikniko Kom.
(227-228)

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APTIEKA 
randami lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus daug 

jprieinamesne kaina, negu kitur dabartiniu laiku.
A. M. KISHON, Aptiekorius Savininkas

CAMPAU AVE., DETROIT, MICH.8701 JOS CAMPAU AVĖ,

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

485 Grand Street Brooklyn, N. Y
Telefonas: EVergreen 7-1661
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NEW YORKO IR APIEUNKES
Matyki! Lošiant 

“Tamylą”
• Šį Vakarą Motery Mitingas

kundas. Sekanti dalyviai bu-
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Ketvirtad., Rugsėjo 26,1935

prie veika- 
proletarinis 
Nalivaika, 

proletarine

Turiu pasakyti, kad opere
tės “Tamylos” naujai parašy
tos eilės ir muzika labai gerai 
pavyko pritaikyti 
lo. Eiles parašė 
meno veikėjas J. 
muziką supynė
kompozitorė B. šalinaitė. Gi 
operetės “Tamylos” visi penki 
aktai yra išpuošti gražiomis 
dainomis. Reiškia, per visą 
lošimą skambės nauji akordai, 
naujos meliodijos mūsų darbi
ninkiškų draugų ir draugių 
padarytos.

B. L. Šalinaitė, “Tamylos” dai
nų muzikos kompozitorė ir 

mokytoja
Taigi, kad ir katrie pernai 

matėt lošiant “Tamylą”, kada 
ji buvo ne operetė, tai šiemet 
vargiai pažinsit. Ji bus daug 
gražesnė, daug įdomesnė, nes 
dainas įdėjus visai kitoks lo
šimas išeina.

Taigi, Brooklyno ir apielin- 
kės lietuviai! Matykit lošiant 
“Tamylą”, nes ji yra gražiau
sia operetė šiuom laiku.

Lošimas įvyks 6-tą 
spalio, Labor 
nėj. Įžanga 
šokiams 40c.

dieną 
Lyceum svetai- 
50c. ir 75c. ir

Menininkas.

Lietuviai Biznieriai 
Organizuojasi

Susirinkęs būrelis lietuvių 
biznierių, p a r d avinėjančių 
alų, nusitarė susiorganizuoti ir 
pareikalauti iš bravoru alaus 
pigesnėmis kainomis. Jie sako, 
kad bravorai ir leidimai juos 
gana skaudžiai aplupą.

Tuo tikslu jie jau įsisteigė 
Brooklyno Lietuvių Biznierių 
Sąjungą ir išsirinko komitetą, 
į kurį įeina šie 'biznieriai: 
pirm. M. Tulaba, sekr. P. Ka- 
pickas, ižd. Simanavičius.

Rep.

Ar Turit Bankieto Tikietus?

Ketvirtadienį, 26 d. šio mė
nesio, 8 vai. vakaro, “Lais
vės” svetainėje, 419 Lorimer 
St., Brooklyne, šaukiamas mo
terų susirinkimas. Į jį kvie
čiamos visos merginos-mote- 
rys, nežiūrint, ar jos priklau
so kokiai orgtfnizacijai, ar ne
priklauso. Visos - lygiai daly
vauja susirinkimų eigoje ir 
programos prirengime. Įžanga 
veltui.

Pereito susirinkimo dalyvių 
buvo pasiūlyta šį' susirinkimą 
diskusuoti sekamus klausi
mus : Ar galima būtų įsteigti 
lavinimosi vakarus moterims, 
ir, delko ir kaip reikia pri
traukti moteris į darbininkų 
organizacijas. Priedams prie 
pačių dalyvių pasiūlymo ko
mitetui pavyko gauti d. M. 
Valilionienę, valgių gaminimo 
ir planavimo specialistę, kuri 
suteiks gerų patarimų ir re
ceptų valgių gaminimo srityje.

Moterų Komitetas.

Advokatė Sabina Bušiutė 
Sugrįžo iš Europos

Ethiopijos Raudonojo 
žiaus centralinė raštinė 
2384 — 7th Avė.

Kry-
yra

Atplaukė Didelis Lenką 
Laivas

Lenkijos fašistai Italijos 
Manfalcone laivų budavojimo 
fabrike, Trieste, pasibudavojo 
motorinį laivą “Pilsudski.” Jis 
yra 15,000 tonų įtalpos.

Už jo pabudavojimą Lenki
ja sumokėjo Italijai anglimis, 
suteikdama 600,000 tonų ang
lies. Sumokėta 31,000,000 zlo-j 
tų vertė arba $5,849,700. Ten j 
pat Lenkijai dar budavoja 
antrą motorinį laivą, kuris va
dinsis “Batory,” tai yra 
lenkų buvusio karaliaus 
du. •

“Pilsudski” turi 514 
ilgio ir 70 pėdų pločio.

vieno
var-

pėdų

Antradienį, laivu Aquitania, 
sugrįžo iš atostogų Europoje 
advokatė Sabina Bušiutė- 
Bush, Lawrence, Mass., gy
ventoja. Jinai lankėsi Sovietų 
Sąjungoj ir Lietuvoj. Dar bū
dama Sovietų Sąjungoj jinai 
entuziastiškai rašė apie tos ša
lies gyvenimą “Laisvės” jau
nimo skyriuje. Veikiausia ir 
sugrįžus parašys įdomių, da
lykų.

|M

Sabina Bush, advokatė, iš 
Lawrence, Mass.

Jauna advokatė pasitenki- 
'nus savo kelione ir apsilanky- 
i mu tose šalyse, susipažinimu 
i su jų gyvenimu.

Harleme Mobilizuojąs 
Gelbėt Ethiopijai

ilgio ir 70 pėdų pločio. Jis į “Atnešk, bandažą Ethiopijos 
parą padaro virš 450 mylių, kareiviui į Madison Sq. Gar- 
Pirmą kelionę iš Copenhagen, dėn mitingą .protestui prieš už- 
Danijosj New Yorką atplaukė puolimą Ethiopijos,” atsišaukė 
į 7 dienas, 20 valandų, 25 mi
nutes laiko, padarant i

atsišaukė 
į 7 dienas, 20 valandų, 25 mi- Dr. Arnold Donowa, narys 
nutes laiko, padarant 3,489! Medikalio Komiteto Gynimui 
mylias. Nors kelyje buvo di-[Ethionijos.
dėlių audru, bet ant virš 5| Tuo tarpu Harleme jau ei- 
✓alandų kelionę greičiau atli
ko, negu būvaytikimasi.

Laivo kapitonuwt^-M. Stan
kiewicz. Pasitiko \įį, sakoma, 
iš 18 valstijų atvykę nuo 204 
organizacijų 3,500 lenkų dele
gatai, o taip su minia susidarė 
arti 6,000 žmonių.

Pirmoje kelionėje jis turėjo 
750 keliauninkus ir 1,800 to
nų ta vorų. Laivas gerai įreng
tas.

VAKARIENE

Praneškite Jaunimui

Kur tik susieinate jaunimą 
neskaitantį ‘‘Laisves”, praneš
kite jiems, kad šį vakarą, 26 
šio mėnesio, 8 v. vakaro, LDS 
Nacionalio Jaunimo Komiteto 
raštinėj, 419 Lorimer St., 
Brooklyne, bus diskusijos Ko- 

| minterno Kongreso tarimų. 
Diskusijoms vadovaus d. A. 
Bimba. Įžanga veltui.

Visų suaugusių pareiga žiū
rėti, kad jaunimas žinotų apie 
tas diskusijas ir'jose dalyvau
tų, kadangi kongreso tarimai 
ypatingai daug paliečia jau
nimą.

vo:
George Zaharias, 233 sv., ir 

Ed Mesko, 215 sv. Jie ritosi 
per 30 min. Zaharias laimė
jo. Kivan Kudo, japonas, 173 
sv., nugalėjo John Swenski, 
201 sv., į 7:23 min.; Serge 
Kalmikoff, 243 sv., nugalėjo 
Floyd Marshall į 12:56 min.: 
Dean Detton, 205 sv., nugalėjo 
Diek Daviscourt, 225 sv., į 
16:05 min.

Chief Little Wolf, indijonas, 
sveria £10 svarų, nugalėjo 
Abe Coleman, 204 svarų, į 
18 :09 min.

REIKALAVIMAI
Reikalingas pirkikas arba partne

ris del kraučių šapos. Vieta randasi 
•geroj biznio vietoj; yra visi įtaisy
mai. Atsišaukite 6:30 vai. vakarais 
arba subatoms ir nedėldieniais.

1294 Gates Ave., 
Brooklyn, N. Y.

(226-228)

Mokytojai už Uniją Vienybę

REIKALINGAS janitorius prižiūrė
jimui 4 šeimynų namo. Del išlygų 

j susitaikysime. Zarnauskas, 488 Gates 
Ave., Brooklyn, N. Y. Galite priva
žiuoti Lorimer St., arba Tompkins 
karais.

(227-229)

susiorganiza- 
Raudonasis 

užsidėjo sau

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku 
Taipgi ir Amerikonišku Stiliumi. Sykį Atsilankę 

Pcrsitikrinsit
417 Lorimer Street, Brooklyn, “Laisves” Name

SAVININKAI J. P. MARGIUKAI

Notary Public Tel STagg 2-5043

MATHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Laisnuotas Graborius

660 GRAND ST.. BROOKLYN, N.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

i Mokytojų Suvienytas Komi- 
I tetas Išgelbėjimui Unijos, ku
ris susideda iš Eilinių Narių, 
Progresyvių, Demokratinių ir 
kitų neprigulmingų grupių, iš
leido atsišaukimą, kuriame ra
gina Dr. Lefkowitz ir Dr. Lin-

i vi lie persvarstyti savo rezigna
ciją. Jiedu rezignavo, kuomet 
mokytojai atmetė jų pasiūly
mą išmest iš unijos visus ko
vinguosius mokytojus.

Jei jie neištrauks savo re
zignacijos, pareiškimas sako, 
mokytojai bus priversti skelbt 
nominacijas užpildymui jų 
vietų. Sykiu šaukia narius lai
kytis vienybėj, kadangi to rei
kalauja tuojautiniai mokytojų 
reikalai.

Baer Pralaimėjo Čampionatą

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškomas Nikodimas Grabaus

kas, kurs prieš imperialistinį (1914- 
18 m.) karą atvažiavo į Ameriką iš 
Kauno, gub., Zarasų (Novo-AIeksan- 
drovsko) apskr., Tiltiškių valse., Bai- 
bių kaimo ir apsistojo Leechburg, 
Pa. mieste. Vėliau gyveno Chikagoj. 
Prašau jį patį atsiliepti, arba . ži
nančius apie jį man pranešti sekan
čiu antrašu:

SAŽENIS PIOTR S.
USSSR Leningrad “14”, 

UI. Žukovskogo 20, kv. 4.- 
(228-231)

Senyva moteris pajieško namų 
darbo. Galite ją matyt vakarais nuo 
6 iki 9. Kreipkitės sekamai: 8613— 
107th Avenue, Ozone Park, N. Y.

(228-230)

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patarnavi
mas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.
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Tel. STagg 2-3438 
Įsteigta 1861

PASKOLOSM. Bruckheimer’s Sods, Inc.
ROBERT LIPTON

Komunistų Partijos šeštos 
Sekcijos bankietas Williams- 
burge jau tik už dienos. Jį 
rangia pasitikimui visų, myli
mos organizatorės ir kovotojos 
Martos Stone, kuri ką tik su- I 
grįžo iš Maskvos, kur ji daly
vavo Komintemo Kongrese. 
Ji bus vyriausia to vakaro kal
bėtoja. Bankieto pelnas ski
riamas vedimui rinkimų kam
panijos. Įvyks 27 d. š. mėne
sio, 8 v. v., Royal Palace, 16 
Manhattan Ave.

Bankiete bus puiki dainų ir 
vaidinimų programa. Trum
pos prakalbos. Skanūs užkan- 
džiai-vakarienė. Lietuvių AL
DLD 1 kuopa yra užsisakius 
savo stalus, kur tos kuopos na
riai ir kiti draugai-gės galėtų 
kartu smagiai laiką praleisti. 
Visi prašomi tuojau įsigyti ti
kietus pas kuopos komisiją dd. 
Depsienę ir Sasną, kad komi
sija žinotų, kiek užsisakyti 
vietų.

Palaikymui Komunistų 
Partijos 6 Sek. Kambarių 
Rengia Kompartijos Brooklyno 

Lietuvių Frakcija

Įvyks Sekmadienį
. • * I 1

' Spalio (Oct?) 13, 1935

Bilietai Jau gatavi. Tuojau įsi
gykite ir dalyvaukite tame 

svarbiame parengime.

ĮŽANGA 75 CENTAI

VAKARIENfi BUS GERIAU
SIOS RŪŠIES, O PO VAKA
RIENEI BUS ŠOKIAI GRIE
ŽIANT GERAI ORKESTRAI.

“LAISVĖS” SVETAINĖJ
Lorimer Street ir kampas
Ten Eyck St., Brooklyne

GERA MUZIKALĖ 
PROGRAMA

Prieš ir Po Vakarienei 
BUS ŠOKIAI

ALDLD Kom.

na darbas. Yra 
vęs Ethiopijos 
Kryžius, kuris 
pareiga rinkti daiktus gydy
mui ir užlaikymui sužeistųjų. 
Antradienio rytą atsidarė še
šios stotys, kuriose bus priima
mi medikamentai, karbolius, 
lysol, muilas, bandažai, alko
holis, paklodės, iodas ir visi 
reikalingi dalykai, šimtai žmo
nių ėjo pamatyti tų stočių ir 
kaip kyla jose medikamentų 
sandėlis, kuris tuojau bus 
siunčiamas Ethiopijai.

Vienos iš tų būdukių prie
žiūra pavesta 86 metų senutei 
negrei Ellai Johnson, kuri į- 
stojo į TDA jau būdama 83 
metų. Ji sako: “Na, ištiesų 
stebėtina, kaip kiekvienas 
duoda, kiek gali, pagelbėjimui 
tų biednųiĘthiopijos kareivių, 
kada juos Užpuls Mussolinis.”

James Ford, komunistų va
das Harleme, vos sugrįžęs iš 
Genevos, tuojau pribuvo pa
matyti, kaip einasi darbas. Mi
nia tuojau pasidvigubino ir su
sibūrė, išgirsti, ką jis turi pa
sakyt.

“Aš atsišaukiu į visus ne
grus ir baltus darbininkus, vi
sus gynėjus Ethiopijos nepri
klausomybės, padėti man iš
pildyti mano pažadą,' kurį aš 
daviau Ethiopijos Delegacijos 
vadui Tautų Lygoj, Tede Ha- 
wariat, kad New Yorkas at
siųs pagalbos Ethiopijai,” sa
ko Fordas. Jisai taipgi nuro
dė, kad Ethiopijai ne žmonių 
reikia, bet material ės pagal
bos. Ten žmonių užtenka, bet 
jie neturi vaistų ir kitų reik
menų, kuomet Mussolinio ar
mija yra visais reikalingais 
dalykais aprūpinta.

Antradienį,i Yankee’ Stadiu- 
me, kumščiavosi paskilbęs 
sunkiasvorio kumštininkų čam- 
pionas Max Baer su jaunu 
sunkiasvorio kumštininku Joe 
Louis. Pastarasis, sakoma, dar 
tik 14 mėn., kaip tapęs pro
fesionaliu kumštininku. Baeris 
likosi nugalėtas ketvirtam su- 
siėmimo iš nustatytu penkioli
kos “round’u”. Joe Louis, jau
nas negras, buvęs detroitietis 
darbininkas, dabar likosi čam- 
pionu.

Už šias kumštynes Louis 
gausiąs apie $300,000. Iki šiol 
laimėtose kumštynėse jisai 
esąs uždirbęs apie $250,000. 
žinoma, kumštynių rengėjai, 
be daužymo savo kūno, išeina 
laimingiausi, šios pastarosios 
kumštynės davė promoteriui 
Mike Jacobs įplaukų $932,- 
944.

VISOKIAS KNYGAS
Lietuvių ir Anglų Kalba

APIE ŠEIMYNINĮ IR 
LYTINĮ GYVENIMĄ

Kurias Dr. Kaškiaučius savo 
prakalbose pataria visiems Įsi
gyti, galite gauti čia nurodytu 
adresu.

Klauskite informacijų apie 
knygų vardus ir kainas; atsa
kymui įdekite štampas.

J. BARKUS, 
111-40—128th St., 

So. Ozone Park, N. Y.

Augščiausios paskolos
Brooklyne ant

DAIMANTŲ
LAIKRODŽIŲ

BRANGAKMENIŲ ir 
KAILIŲ—FURS

705 GRAND STREET
14th St. Subway, 2 blokai 

, BROOKLYN, N. Y. 
Grand and Metropolitan Avė.

karai priveža.

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių pavienių, 

padarau

Iš Atsibuvusią Ristyniy
Pirmadienio vakare, Madi

son Square Garden, susirinko 
apie 7,000 žmonių pažiūrėti 
ristynių, kuriose dalyvavo žy
mi pora, Danno O’Mahoney, 
jaunas ristikas, kuris pereitais 
metais atvyko iš Airijos Ir pla
čiai žinomas Jim Browning.

O’Mahoney sveria 221 sva
rų, o Browningas 245 svarų. 
Browningas į ilgoką laiką kan
kinu O’Mahoney, bet O’Maho
ney vistiek paguldė savo opo
nentą į 46 minutes ir 29 se-

CHARLES UP TO-DATE 
BARBER SHOP

K. Degutis Savininkas 
PLAUKŲ O C P 
KIRPIMAS

SKUTIMAS 15c
Prielankus Patarnavimas 
100 Union Ave., Brooklyn 
Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

S Telefonas: Evergreen 7-7770 g 

I PAUL GUSTAS 
g LIETUVIS GRABORIUS |
Q Senai dirbąs graborystSs pro- h 
» fesijoje ir Brooklyno apielin- g 
8 kėj plačiai žinomas. Tik dabar S 
M atidarė savo ofisą ir patarnauja g 
$ balsamavimu ir palaidojimu g 
8 mirusių. S

|| Veltui Chapel Šermenim | 
S Paraamdo automobilius Serme- 8 
8 nims, vestuvėms, krikštynoms O 
a ir kitokioms parems 8 

gį Saukite dien, ar naktj €

g 423 Metropolitan Avė. g
§ Brooklyn, N. Y. g

Painters and Carpenters
Taisome ir maliavojame namus iš vidaus ir iš lauko 

A. BALČIŪNAS
321 Chauncey Street, Brooklyn, N. Y.

P. BIELIAUSKAS
8831 76th Street, Woodhaven, N. Y.

Tel.: Foxcroft i-6901

grupių ir
Iš senų
naujus paveiks- 

. lūs ir 
^sudarau 
■\ amerikoniškais. 
3 Reikalui esant 
3jir padidinu to- 
w/ kio dydžio, ko- 
w kio pageidauja- 
' ma. Taipgi at- 

maliavoju įvai
riom spalvom.

krajavus 
su

JONAS STOKES
Marion St., kamp. Broadway512

ir Stone Avė., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stočių BMT Line. 

BROOKLYN, N. Y.
Tek: Gleninore 5-6191

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoji! tin
kamai ir už prieinamą kainų 
Parsamdau adlomobilius veatuvėna, 

pareiti, krikštynom ir kitokiem 
reikalam.

402 Metropolitan Avė. 
(Arti Marcy AVenue)
 Brooklyn, N. Y.

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. I. COHN
Specialistas ant Operacijų ir 

gydyme

Ausy, Akiy ir Gerklės
OFISO VALANDOS 

nuo 1.1 iki 1 dienomis 
nuo 6 iki 7 vakarais 

Sekmadieniai nuo 11 iki 1
84 Union Avenue

Brooklyn, N. Y.

Tel. Stagg 2-0783 . NOTARY
Night Tel. Juniper 5-4912 PUBLIC

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite 
107 Union Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Įstaiga 
Susižiedavi- 
mams, Ves
tuvėms ir 

Kitokiems
Įvykiams

Dovanos
Specialiai 

Žemos 
Kainos

Vedybių ir 
Susižeidavi-

imiMH mo Žiedų
Setų $10.00 ir augštyn.

Speciale nuolaida, kurie ateis su 
šiuo laikraščiu.

Robert Lipton
701 GRAND STREET 

BROOKLYN, N. Y.
Bet. Graham & Manhattan Avės.
-----------  — - —1-1—L-3

Telephone, EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

Laidotuvių Direktorius
Išbalzamuoja ir laidoja numiru
sius ant visokių kapinių; par- 
samdo automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir pa

sivažinėjimams

231 Bedford Avenue
BROOKLYN. N. Y.

Sergančių Vyry ir Motery 
Chroniškos Ligos Gydomos

Gydoma Kraujo 
'wj N e n ormalumai, 

t3į it Odos Išbėrimai,
_ I Nervų Ligos, 

Bendraš Nusilpi- 
frTj______ CTjJ mas, Nervų Je-

v V \ / gos išeikvojimai,
\Jz, " JgSiK / K a t a r i n lai ir, 

/ Chroniški Skau-
dūliai. Skilvio ir 
Žarnų L i g os, 
Mėšlažames Li- 

gos, Hemorrhoidal, Nervų Įdegimas 
ir Įsisenėję Reumatiški nesveikumai, 
Sciatikos (kojų didžiųjų nervų). No
sies, Gerklės, Plaučių, Kvėpuojamų
jų Dūdų nesveikumai, Inkstų Ligos, 
ir kitos Vyrų ir Moterų ligos gydo
mos greitai ir su patenkinančiomis 
pasekmėmis; o jeigu jūs turite kokį 
sau nesuprantamą nesveikumą, atei
kite su pasitikėjimu pas mane pasi
tarti.
Kraujo Tyrimai, Laboratoriniai Iš
bandymai, X-spinduliai, Serumų ir 

Čiepų Įleidimai-
MANO KAINOS YRA PRIEINAMOS 
Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui 

DR. L. ZINS 
110 Easl 16 St, N. Y.

Įsisteigęs virš 25 metai; 
Tarp 4th Avė ir Irving PI. 

NEW YORK __
Valandos—9 A. M. 
O sekmadieniais 9 

MES. KALBAME

iki 8 P. M.
iki 3 P. M.
LIETUVIŠKAI >

■ 'A




