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Dar Nesustabdo Svarbiausių 
Italijai Karo Reikmenų

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienrašti* 

(First Lithuanian 
Workers’ Daily) 

Išeina Kasdien, Apart 
Sekmadienių

GENEVA.—Tautų Lygos 
bausmių komitetas prieš 
Italiją nutarė, kad turėtų 
būt sustabdyta pardavinėji- j 
mas Italijai ir aliejaus (ži- 
balo), anglies, geležies ir 
plieno. Prie šio nutarimo, 
tačiaus, pridėta prierašas, 
jog kol Jungtinės Valstijos, 
Vokietija ir kitos Lygai ne
priklausančios šalys parda-Į 
vinės Italijai šiuos reikme
nis, tol teksią palaukti ir 
dar nesuturėti tokių išve
žimų iš Tautų Lygos šalių į 
Italiją. ;

Tuo būdu' Mussolini dar 
neribotą laiką galės gaut 
minimų svarbiausių karo i 
reikmenų net iš Tautų Ly-■ • 1 n • n
g°s kra^, ; ramatykit ir lsgirskit ruikių rrogramą

Metinės Darbininkų Dienraščio Iškilmės; 
Įsigykite Tikietus Išanksto, Nevėluokite!

600% Daugiau Žibalo Ita
lijai iš Amerikos

No. 265 Telephone STagg 2-3878
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WASHINGTON.—žibalo- f----------------------
Aliejaus išvežimas Italijai ŠAUNIAI PASILINKSMINSITE IR SYKIU PAREM- 
iš Amerikos šiemet pakilo I SITE SAVO APŠVIETUS IR KOVOS ORGANĄ.
600 nuošimčių augščiau 
rugpjūčio ir rugsėjo mėne
siuose, lyginant su tais pa
čiais mėnesiais pernai me
tų.

Roosevelto užsienių rei
kalų ministeris Cordell Hull 
lapkričio 6 d. per radio pa
reiškė, kad vežimas tokių 
reikmenų kaip geležis, med
vilnė, aliejus ir kt. Italijai 
dar gali įvelt Jungtines Val
stijas į karą. Hull sako, 
sulaikymo vien ginklų ir ’(kas, radio dainininkė Adelė programa prasidės 3:30 vai. 
amunicijos išgabenimų ne- Mickevičiūtė, garsioji Ame-! po pietų, 
užtenka, kad išvengt Ame- rikos lietuvių dainininkė K. ■ 
rikai karo pavojaus.

Šį nedėldienį, lapkričio 10 i Užtikrintas augštos rū- 
d., įvyksta didysis metinis įšies įspūdingas pasilinksmi- 
dienraščio “Laisvės” kon-įnimas. Bus svečių iš toli- 
certas Brooklyne, N. Y., La-1 mų ir artimų miestų, 
bor Lyceum svetainėje, 949 
Willoughby Ave.

Programą išpildys pa- 
rinktinos artistiškos
kos: operinis rusų garsus 
dainininkas V. Mamontov, 
Italų Darbininkų Vyrų Cho-

spė

Daugybė tikietų jau iš
parduota. Bet prašome 
VISUS draugus ir rėmėjus 
išanksto apsirūpinti tikie- 
tais; tada bus geresnis už
tikrinimas, kad nepavėluo
site ir nepraleisite progra-

tas, baritonas A. Višniaus-į mos pradžios. O koncertine
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Anglai Veda Derybas su 
Mussoliniu del Taikos

LONDON.—Anglijos 
basadorius Drummond

am-
Ro-

Menkeliūniūtė, talentingas 
smuikininkas Antanas Rai- 
šys; Aido Choras, vadovau
jamas L. B. Šalinaitės, gi- 

. taristai G. Vedegis ir V. Be
cker ir duetistės seserys 
Kaskevičiutės.

Šokiams po programos
moj tęsia derybas su Musso- grieš Wm. Norris Orkestrą, 
liniu del santikių pagerini
mo tarp Italijos ir Angli
jos. Pranešama, kad Mus
solini reikalauja ištraukt 
beveik visus Anglijos karo 
laivus iš Viduržemio jūrų; 
jis nurodo, kad Italija jau 
atšaukė savo armijos divi
ziją Libijoj iš pasienio An
glų valdomo Aigipto.

Anglijos ambasadorius 
sako, kad to dar negana, 
jeigu Mussolini nori, kad 
Anglija sumažintų savo ka
ro laivų skaičių Viduržemio 
jūroj, nes Italija vis dar 
tebelaiko savo kolonijoj Li
bijoj antra tiek daugiau ka
reivių, negu Anglija turi 
ginkluotų vyrų Aigipte.

Lavai Jveltas į Staviskio 
Bankines Žulikystes

m

KLAIPĖDOJ DARBO UNIJOS PRIEŠINGOS IR iEthiopai Sušaudė 400 Italu; Nušovė Žemyn 
HITLERIO IR SMETONOS DIKTATŪRAI par pu £0]^^ Jšvij0 Italy Žval

gus iš Makale; Suklimpo Italų TankaiKLAIPĖDA.—Praplatin- tai laikytųsi statuto, užtik- i 
toji Klaipėdos Darbo Tary- einančio Klaipėdos 
ba išleido pareiškimą, kur tojams savivaldybę ir 
persergsti visus darbinin
kus nuo Hitlerio įsiveržimo samdomi darban, neskir- j 
pavojaus į Klaipėdos kraš- stant jų pagal tautas, 
tą. Unijų Taryba protes- Klaipėdos krašto unijistai!

darbininkai būtų

gyven- j
kad?’

lygiai ITALAI NUSIGANDĘ; SU STATYTA TIEK DAUG
ETHIOPŲ, KAD NEGA LIMA NET SUSKAITYT ’

Italų štabas, Lapkr. 7.—tą. Unijų Taryba protes
tuoja prieš hitlerininkų šo- protestuoja prieš įvedinėji-! Didelės ethiopų kareivių 
vinistinę agitaciją tarp mą hitleriškų ] ’
klaipėdiškių. Tokia agita- Lietuvą, taigi prieš fašisti-|mių pusės nuo Makale ap-

mą hitleriškų priemonių į Į masės yra sutrauktos iš žie-

cija yra varoma per Vokie- nės. diktatūros aštrinimą ginį tą miestą nuo italų, 
tijos radio stotis ir per Ber- pačioj Lietuvoj. Jie kartu.. . Italai turi sutelkę šimtus
lyno nazių agentus Klaipė- pareiškia, jog niekad nesu- savo bombinių lėktuvų, ka-

tiks praskinti, kelią įvedi- nuoiių, kulkasvaidžių ir tan- 
laiku Darbo[ mui nazių režimo, kuris su- griežtam mūšiui, per ku

Dalyvaudami koncerte
ne tik turėsite puikų pa-j Reading, Pa.—Antradie- 
žmonį, bet tuo pačiu žyg:u nį0 balsavimuose išrinkta 
suteiksite ’ medžiaginės ir socialistas miesto majoras 
dvasinės šiam dienraščiui j Henry Stump. Socialis-
paramos kovoje už reikalus 
darbininkų ir visos pažan
gios visuomenės.

Visi į “Laisvės0 koncertą 
šį sekmadienį!

LIETUVOS ŽINIOS
/ I

Reikalauja Mokesčio už 
“burdą” kalėjime

KAUNAS.—Nesenai yra 
paskelbtas laikino įstatymo 
apie namus suimtiesiems 
pakeitimas. Pagal tą pakei
timą laikomas namuose su
imtiesiems moka jo išlai
kymo išlaidas, kurios išve
damos iš apsaugos, patal
pos, kuro, šviesos, drabužių 
ir maitinimo išlaidų. Išlai
das nustato teisingumo mi
nisteris susitaręs su vid. 
reikalų ministeriu.

Bet kaip tas išlaidas iš
skaičiuoti, kokia tvarka ir 
kada imti įstatymo pakei-

ganizavo somalių kariauto
jų armiją ir su ja perėjoj 
Ethiopijos pusę kariaut 
prieš italus. Už dabartinį 
pasižymėjimą imperatorius 
Haile Selassie davė šiam 
generolui augščiausią vals
tybėje pagarbą.

Šiaurės Ethiopijoj ūmai 
tiek prilijo, kad suklimpo 
daugelis italų mažesniųjų 
tankų. Tuos tankus aptar
naujantiems kareivi atris 
italai numeta maisto iš lėk
tuvų.
NESUSKAITOMA ETHIO

PŲ DAUGYBĖ ...
šiaurinis Italų štabas. — 

Tokia daugybė ethiopų kar
eivių yra suspiesta ties Alą- 
ji, 40 mylių į pietus nuo Ma
kale, < kad jų negalima u 
net suskaityti”, kaip pa
neša italu žvalgai-lakūnai. 
Šioms ethiopų armijoms ya-

dos krašte.
Tuo pačiu

Unijų Taryba reikalauja, trempia visas darbininkų užimti Makale.
kad Lietuvos valdžia griež- teises. Į T • x • i______________________ ■_________________________ I į miestą jau buvo įžengęs

T? [vienas žvalgybinis italų bū-
Dark Kandidatų Laimėjimai Rinkimuose bet ethiopai juos išvi

Susikirtime tarp italų 
ir vadovaujamų Seyoumo 
ethiopų kalvose ties Hausie- 
nu, 4 italai užmušti ir 10 su
žeistų. Ethiopų nuostoliai 
ęsą. didesni. ,
; Italų žvalgai buvo prane
šę, kad gyventojai į pietva
karius i nuo Hausieno > esą 
draugiški italams; taigi ita- 

žengė pirmyn, bet

tai laimėjo ir visas kitas 
svarbesnes vietas miesto 
valdyboje.

rinkti J. .C. Taylor ir Th. 
Zbinden
pavieto Darbininkų Kon
greso.>-Taylor yra Socialis
tų Partijos narys.

‘ t 'y ‘ n ’ ■ *

kandidatai Lucas

Bridgeport, Conn. — Iš
rinkta socialistas miesto 
majoras Jasper McLevy ir 
visa socialistinė valdyba.

Readinge ir Bridgeporte 
1 komunistai rėmė socialistus 

džiusius rusus. Lietuvos ru- į yaldvietes.

Detroit,. Mich.—^Darbinin
kų1 Beūdro Fronto kandida
tas į miesto tarybą Maūriče 
Sugar gavo 55,574 balsus; . , 
nedaug trūko ikį. jo išrinki-į įai 11 
mo.'

sai šiam sumanymui prita
rė. Ką turėję iŠsipardavė
ir vakar pirtna partija apie mokyklų valdybą tapo iš-1 nuo Sugar’o.
20 buvusių , Lietuvos rusų ! .- ............ . .. ......■-------
ūkininkų išvažiavo į Para
gvajų. Lapkričio . 10 d. iš
vykstanti apie 40 žmonių 
partija. Važiuoja iš Kauno, 
Zarasų ir kt. apskr.

mo Pav Robert Ewald' juos ".etiketai užpuolė ir ap- dovauja generolai Kassa ir didžioic^MzXferidi^tas’lsuP° Pirmieji ethi(W ka-1 Mulugeta, pats Haile SeĮas-
• x -v . 1 , ’ I riautoju būriai ir įvyko'šie karo ministeris. Italusliko į tą vieta išrinktas su;t. £ • v • - i x-:.69,000 balsų. Nėra abejonės, ?*a"? dl!rtl,vlį koYa’ kurl? ™ baime, ar pavyks 

W hnnit^Lfinini vinkimn italai sakosi laimėję pries laikyti pries tas ethopų ma-jog kapitalistiniai rinkimų 
Toledo, Ohio.—Į miesto į tvarkytojai nusuko balsų

Valdžia Atimsianti Visą Bedarbiu Šalpą

Konfiskuotas “Vilniaus 
žodis”

Vilniaus starostos įsaky
mu “Vilniaus žodžio” 30-tas 
numeris buvo konfiskuotas 
už jame įdėtą straipsnį “15 
metų”, kur buvo aprašo-

italai sakosi laimėję prieš 
ethiopus.

NUKAUTA 400 ITALŲ
ADDIS ABABA, lapkr. 7. 

—Ethiopų vyriausybė ofici
aliai praneša, kad Webbe 
Shibeli upės klonyje, italų 
divizijai įėjus į siaurą tarp-

sės.

China Sovietai Sunai
kino Priešą Diviziją-

pa- 
tuo 

kad bedarbiai 
į . viešuosius 

i WPA darbus. Bet, pagal pa
ties Roosevelto apskąitliavi- 
mą, į juos bus priimta ne 
daugiau kaip 3,500,000 be
darbių.

Nuo gruodžio. ! d. Wash-, 
ingtono ponai , ketina visai

WASHIN GTON.—Viešų- Centralinės valdžios
jų WPA darbų administra- šalpa yra atiminėjama 
torius H. L. Hopkins atėmė | sumetimu, 
valdišką piniginę pašalpą j esą imami 
dar trims valstijoms: Mary- 
landui, Deleware ir So. Da- 
kotai. New Yorko valsti
ja kol kas negavo jokių fe- 
deralės valdžios pinigų be
darbiams šelpti šį mėnesį. 
Hopkins ketina visai nu
kirsti piniginėę pašalpą be
darbiams dar 20 valstijų-iki- 
lapkričio:: 15 d. > O j au '*pirii 
miau buyo atimta pašalpa 
iš 9 valstijų. 1.

WASHINGTON.—Viešų- TIENTSIN. Chinija.-w
kalnę, ethiopai iš vieno sau- Raudonoji Chinų Sovietu 
giai už uolos pastatyto kul- Armija supliekė ir faktinM 
kasvaidžio sušaudė 400 ita-1 sunaikino dar vieną divizt 
lų. Po to įvyko įnirtęs mū-1 ją Chiang Kai-sheko fašistų 
šis durtuvais. i armijos naujame susikirtę

Ethiopai šauliai nuskynė me Shensi provincijos šiagį- 
rinėje dalyje. O tai bSyd 
nėriausi parinktini . Chang 
Kai-sheko kariai. Raudon* 
armiečiai dabar grasina 
Chiang Kai-sheko armijomis 

lių iš šiaurės pasiekt Maka- Sikango ir Szechwano prp- 
le, kuris stovi už 110 mylių vincijose. ’
nuo Eritrėjos, Italijos kolo-• -------------
nijoš, rubėžiaušz 
kalė prieit italai tegali pa-( 
vdjingomiš t a r p k alnėmis, 
kur kalnuose iš šonų prista
tyta ethiopų kulkasvaidžių. | Maskva.—“Tasso” 

ETHIOPAI UŽMUŠĖ 10 mis, šiuo metu Sovi
ITALŲ ŽVALGŲ jungoj leidžiamas didžiulis 

ATir>N ARARA —Ftbin latlasas (žemlapynas), kuris ADDIS ABABA. Ethio ^ug ju kartus didesnis už 
pai nukovė 10 italų ir nelai
svėn paėmė keturis iš fašis
tų žvalgu būrio, kuris buvo, 
atėjęs j Makale. Iš ethiopų °* §£1“ parė2g-

dar du italų lėktuvus. Tai 
būtų jau penki išviso ethio- 
pų nušauti žemyn italų lėk
tuvai;tune nepasakyta, o tik paša- masVeligovskio žygis į Vii- 

kyta, kad šio pakeitimo . b
nuostatams vykdyti leidžia-PARYŽIUS.—Eina byla 

del milžiniškų bankinių ap- mos taisyklės. Teko girdė- 
gavysčių Al. Staviskio, ku- ti, kad teisingumo ministe
ris andai nusižudė arba bu-' rija dabar renka tuo rei- 
vo nužudytas įsivėlusių į jo 
šmugelį politikierių.

Vienas iš teisiamųjų, ge
nerolas Bardi de Fourtou, 
tvirtina, kad ir pats dabar
tinis Francijos ministeris kalėjime išlaikymas per die- 
Laval rėmė žulikiškas Sta- ną su viskuo kaštuoja apie 
viskio kompanijas. Lavai 3 lt. 
bent vieną sykį prašęs tei
sėją Prince’ą, kad šis pa- ti už “burdą” ir kalėjime! 
tarnautų Staviskiui. Tas \ 
teisėjas buvo nežinia keno 
nužudytas tuoj, kaip tik vie
šumon iškilo Staviskio 
skandalas.

Teisme liudijama, kad ir laiką jau buvo rašyta, kad 
Ethiopijos karaliaus perlai rusų turtuoliai Piet. Ame- 
deimantai buvę užstatyti rikoje, ypač Paragvajuje 
pas Staviskį. I užperka žemės sklypus ir
Hitleris Nuimsiąs Priešfaši čia nori kolonizuoti įvai- 
tines Iškabas 'riuose kraštuose išsisklai-

kalu žinias ir rengia taisyk
les. Numatoma, kad kali
nimo išlaidas reikės sumo
kėti bausmę atlikus. Dabar 
vidutiniškai vieno žmogaus

Reiškia, reikės apsimokė-

Pirma Rusų Partija iš Lie
tuvos Išvyko į Paragvajų
KAUNAS. — Prieš kurį

mų.

Sovietai Stato Dar 4 
Ledlaužius

Leningradas.—Laivų sta-

uždaryti bet kokią tiesiogi- Italams dar lieka 15 my- 
■nę pašalpą bedarbiams. Tuo 
būdu 11,000,000 jų liks be 
maži^usior į ^priĮpiųiręio , -iš“

1 Roosevelto valdžios pusės.

1,200 Patersoniečių Pikietas Cliftonę
tykiose čia pradėta statyti i patERSON, N. J.-1,200, Federacijos, gyrė Paterso- 
du didžiuliai ledlaužiai, ku- ... . v. L.n ’ . J
rie bus pavadinti “Stalinu” streikuojancnj šilko audėjų j 
ir “Molotovu”. Abu ledlau- 18 Patersono atmarsavo į 
žiai bus “Krasino” tipo ir Cliftoną pikietuot Dohery 
turės specialias plartformas audyklą., idant priverst ją 
trims lėktuvams.

Šiomis dienomis Nikola
jevo laivų statyklose taip 
pat buvo pradėta statyti du _ , , , ,
to paties tipo ledlaužiai. Jie matydamas bosas Dohery 
bus aprūpinti 12.000 arklių *U0J Pasižadėjo eiti j dery- 
jėgų dizeliniais motorais. .has su uniJa-

------------- I Streikieriiį susirinkime
Paterson, N. J.—Į miesto Lazzarus svetainėje Frank 

majorus išrinktas tas pats Schwėitzer, generalis sek- 
Hinchcliffe, demokratas. ’retorius Šilkų Darbininkų 

\

I užsidaryt. Kada unijos ko- 
1 mitetas įėjo į audyklą, dar
bininkai sakė, kad jie taip- 
i sutiksią streikuot. Tatai

no • paprasto šilko audėjus 
už šimtaprocentinį jų išėji
mą į streiką.

Darbininkai pasiryžę lai
kytis kovos lauke tol, kol 
bus kompanijos priverstos 
pasirašyti tinkamą streikie- 
riams sutartį.

p “ Ma- SSSR Leidžia Didžiau
si Pasaulyje Atlasą, 

žinio-

didžiausią šiuo metu esantį 
anglų “Times” išleista atlą- 

įsą. Atlasas spaudžiam^

pusės krito du užmušti ir 
du sužeisti.

! Ethiopai, kurie kulkasvai- 
džio ugnim nužudė 400 ita- 

t •• ‘n tz ta lų pietiniame fronte, buvo Louisville, Ky. - Demo- ^manduojami m. bowMno

ta jau apie 1 trečiad. visos 
medžiagos. Jis bus išleistas 
tik 1937 m. pradžioje.

ROMA.—Mussolini pagi
lino iš vietos Romos polięi-.. .v KuiiiaiiLiuujaiiu m. •mijiiei '•nu i imu io viciuo iwuivq h

kratas A. B. Chandler is- generolo Omaro Simer’io. jos galvą Cocchia už tai,
rinktas Kentucky valstijos jis pirmiau tarnavo Italijai kad jis nesuvaldo riaušių ir 
gubernatorium. ■ - Į Somalilande. Paskui suor- išstojimų prieš Angliją. LJ
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Po Rinkimų
Pereitą antradienį įvyko dalini J. V. 

rinkimai—į municipalitetus ir valstiji- 
nius seimelius. Jie parodė, kad, nepai
sant visokių nusivylimų ir nepasitenki
nimų, masės žmonių dar vis laikosi įsiki
bę “senų tradicijų”—N 
nių partijų—demokratų ir republikonų. 
Kai kur demokratai šiT-Ai-u prakišo 
(pav. New Yorko valstija finelio rin
kimuose: republikonai la - <jn didžiumą 
atstbyų ir tuo, menama, b s užduotas 
moratis smūgis Roosevelto administraci
jai), kitur jie laimėjo—New Yorko mie
ste ir kt. Betgi masės balsuotojų dar 
vis laikosi įsikibusios jei ne demokratų, 
tai republikonų partijų.

Kame to priežastis? Priežastis vei
kiausiai keri tame, kad masės balsuoto
jų nemato darbininkiškos partijos, galin
čios rinkimus laimėti ir todėl jos geriau 
balsuoja už tą, už katrą padavus “nežus 
jų balsai.” Socialistų ir komunistų par
tijos ^-persilpnos; bendro fronto, darbo 
partijos, kur jos buvo suformuotos, dar 
neužtenkamai buvo įtakingos, neuž
tenkamai darbo žmonėms žinomos.

Ten, kur balsuotojų masės matė, kad 
bus galima laimėti, balsavo už darbinin
kiškas partijas. Panašiai buvo Bridge- 
porte (Conn.) ir Readinge (Pa.). Abie
juose miestuose socialistai (juos rėmė 
komunistai) laimėjo. Readinge laimėjo 
visas vietas. Socialistų kandidatui 
Stump buvo primesta visi kių kaltinimų: 
būk jis neužtenkamai g^ is amerikonas, 
jis girdi, broliaujasi su komunistais ir tt.' 
Neveizint to, jis laimėjo rinkimus!

Detroite bendro fronto kandidatas — 
Maurice Sugar—gavo net 55,574 balsus 
į miesto tarybą. Jis labai arti buvo iš
rinkimo. Visoj eilėj kitų vietų bendri 
darbininkų sąrašai gavo daug balsų.

New Yorko mieste komunistų balsai 
paaugo virš 8,000; jie gavo šiemet 51,336 
balsus. Na, o socialistų—27,000 nupuo
lė, palyginti su pereitų metų gautais re
zultatais. Šiemet socialistai tegavo tik
tai 66,143 balsus. Socialistų balsų nu
puolimas buvo del to, kad New Yorke jie 
labai “dešinus. Rinkinių kampanijoj jie 
kreipė savo propagandą ne prieš kapita
lizmą^, bet kairiuosius socialistus ir ko
munistus !

Sakysime, jei tokiam New Yorko mies
te socialistai ir komunistai būtų išstatę 
savo-įjbendrus sąrašus, tai jie būtų gavę 
kur kas daugiau balsų, negu gavo (su
dėjus- abiejų partijų į daiktą), kadangi 
balsuptuojuos būtų buvęs didesnis pasi
tikėjimas. Tuo būdu būtų laimėta visa 
eilė vietų miesto aldermanų taryboj ir 
gal būt net valstijos seimely j.

Šitie visi faktai kalbėte-kalba už tai, 
kad tiek socialistai, tinV 1 ' munis tai, tiek 
visi darbo unijištai tu 
sekančių metų rinkim ’ jie turi suda
ryti farmerių-darbo partiją, jie turi su
daryt bendrą frontą rinkimuose ir tik to
kiu būdu bus užduota reakcijai smūgis!

^dviejų kapitalisti-

'ai susirūpinti

Reikalauja Smetoną Pasitraukti
Nevyksta smetoniškam fašizmo reži

mui Lietuvoj! Jam duodama smūgis po 
smūgio., štai rugpjūčio mėnesį Kauno 

t /Kongrese kairieji delegatai reikalauja 
sugrąžinti demokratines laisves Lietuvoj, 
reikalauja, netiesioginiai, smetonišką re
žimą "eiti velniop! Vos kongresui pa
sibaigus, mes matome Lietuvoje plačiuo
sius "sluogsnius valstiečių paskelbiant 
streiką, kuris buvo atkreiptas vyriausiai 
pri^š^smetonišką režimą. Tiesa, Smeto
nai pavyko šiaip taip streikierius nuga
lėti: Vienus jų sušaudė, kitus suareštavo 
(dab#r yra teisiami), kitus šiaip taip pri-

vertė nusiraminti. Bet vos spėjus tą pa
daryti, kaip, štai, matome Kauno Uni
versiteto studentus bruzdant. Prie jų 
prišidėjo ir dalis profesorių.

Neužteko ir to. Štai, po Kauną paskly
do lapelis, kurio antraštė skelbia: “Bu
vusių prezidentų ir ministerių pirminin
kų pareiškimas ponui respublikos prezi
dentui.” Po lapeliu padėta sekantieji 
parašai:

A. Stulginskis, buvęs Respublikos Pre
zidentas, Dr. Grinius, buvęs Respublikos 
Prezidentas, Myk. Šleževičius, buvęs Mi- 
nisteris Pirmininkas, Pr. Dovydaitis, bu
vęs Ministeris Pirmininkas, E. Galvanau
skas, buvęs Ministeris Pirmininkas, Ant. 
Tumėnas, buvęs Ministeris Pirmininkas, 
Leonas Bistras, buvęs Ministeris Pirmi- 

; ninkas. • i - .
Kas gi tampė lapelyj pasakyta ? , Mes 

čia paduosime platesnes iš jo ištraukas. 
Nurodę ekonominio krizio atneštas į Lie
tuvą pasekmes, lapelio autoriai sako:

■ žemes -ūkio krizrs paliete prekybą, pra
monę ir kreditą. Nervingumo banga kyla 
ir griebia vis platesnius ir gilesnius gyven
toją sluogsnius ir dar labiau pasunkina kra
što ekonominę būklę. Krašto pajamoms ei
nant mažyn, valstybės finansų būklė daro
si vis sunkesnė ir mažina lito padengimą. 
Tatai nervina indėlininkus (depozitorius) 
ir dėlto indėliai iš bankų bėga, kreditas ei- 
na'siauryn, o drauge eina siauryn ir krašto 
gamyba. Be viso to, sklinda žinios apie 
vaidininkų nesąžiningumą, turimų vietų iš
naudojimą.
Toliau nurodoma, kaip blogoj padėtyj 

randasi Lietuvos tarptautiški reikalai. 
Lapelio autoriai mano, kad Lietuva da
bar pergyvena sunkiausią savo gyvenimo j 
valandą, todėl “kreipiame dabartinės vy
riausybės dėmesį į būtiną reikalą neati
dėliojant imtis tinkamų metodų ir prie
monių valstybei ginti.” Kas gi tos per 
priemonės? Buvę krašto prezidentai ir 
ministerial pirmininkai sako:

Gyventojų masės reiškiamo gaivalingo ne
pasitenkinimo ■ administracinės represijos 
nepašalins. Tam reikia valstybę įstatyti į 
normalią, teisėtą tvarką, šiandien valsty
bei yra reikalinga vyriausybės iš asmenų, 
kuriais galėtų visai pasitikėti plačioji vi
suomenė. Nestatant musų valstybės į dar Į 
didesni pavojų, šiandien nebelaikąs gelbė
tis administraciniais paliatyvais. Vyriau
sybei įeikalinga dirbti bendrai su tautos at
stovybe. Tokia atstovybė, pašaukta į vals
tybės darbą, galėtų suburti reikalingas mo- ; 
ralines ir intelektualines tautos jėgas padėti 
vyriausybei vesti ir tvarkyti valstybės rei
kalus ir surasti būdus bei priemones vals
tybės saugumui sustiprinti, pasitikėjimui at
statyti ir sunkųjį krizį lengviau pakelti. 
Reikalinga vieša, nuo vyriausybės nepri
klausoma valstybės lėšų racionalaus eikvoji
mo ir valstybės turtų valdymo kontrolė. 
Taip pat reikalinga, kad viešoji visuomenės 
nuomonė galėtų pasireikšti per laisvą, tik 
teismui atsakingą spaudą.

Todėl mūsų giliu įsitikinimu, neatidėlio
jant turėtų būti sudaryta tautos pasitikėji
mą turinti vyriausybė, kuri tuojau sušauktų 
tautos atstovybę, išrinktą iš Lietuvos pilie
čių laisvai pastatytų kandidatų Lietuvos 
valstybės konstitucijos nustatyta tvarka.

Mes abejojame, ar Smetona ir jo kli
ka sutiks gražiuoju pasitraukt nuo val
stybės lovio. Bet vienas žinoma: jei jis 
nesutiks gražiuoju, tai bus nuvytas pa
jėga/ Žmonės ilgai kęsti priespaudos ne-

Kreipiame mūsų skaitytojų domesį į 
vieną ypatingą dalyką: Stulginskis su 
Grinium (vienas krik-demas, o kitas — 
liaudininkas) nesibijo reikalauti Lietu
voj demokratinių laisvių atsteigimo, 
na, o Vitaičiai su pralotais Krušais, bū
dami Kauno kongrese, bijojo! Kuomet 
andai Brooklyne komunistai siūlė kata
likams sušaukti didelį masinį mitingą ir 
bendrai pasisakyti prieš Hitlerį ir už de
mokratines laisves Lietuvoj, tai katalikų 
vadai atsisakė. Girdi, Lietuvai bus sar
mata, jei mes reikalausim demokratinių 
laisvių!

Na, betgi buvę Lietuvos prezidentai ir 
ministerių pirmininkai nemano, kad tai 
sarmata reikalauti sušaukimo seimo Lie
tuvoj. Sarmata būtų tylėti, matant kra
štą vis gilyn klimpstant į krizį, į neiš
brendamą skurdą, nelaimę, kurią atnešė 
fašizmas ir reakcija.

/

Greitu laiku mes išspausdinsime “Lai
svėje” Lietuvos Kompartijos pareiškimą 
apie \ nuvertimą fašizmo Lietuvoj ir 
anti-fašistinės liaudies vyriausybės su

darysią.

Žinios Apie Karą
Strategija ir Ilgas 

Karas
Sovietų Sąjungos Raudo-1 vadinami “Data Computer” 

nos Armijos karo žinovai arba “Director.” Priešor-

ei jas, šaukė visokius obal- 
sius prieš Angliją, apguldi- 
nėjo Anglijos konsulatą ir 
ambasados namą.

Penktad., Lapkričio 8, 1935

Ethiopijoje, kur taip pra- 
, dideli kalnai,

mano, kad ethiopai vartoja I laivinių kanuolių batarėja Įį^jįi Orlaiviai SkflllduS 
teisingą taktiką, kad jie bū-Vyra iš 4 kanuolių, trijų ga-.
tų klaidą darę, jeigu dabar, 
kada italai yra arti savo ka
ro bazių, kada jų armija 
dar gerame ūpe, nenuvar-

lingu švyturių, klausovo ir prieš EthlODUS GlllklaS 
to “director”. ; r r

Klausovas, tai savo rū-!
šies metalinės ausys, kurios1 Z.‘
ne tik girdi, bet ir jaučia,'sti keliai,

S/ 1 • • X -i • ’

Ethiopija rengiasi prie il
go karo. Haile Selassie sa
ko, kad šis karas gali tęstis'

Jis tiki, kad gus, galima, būtų su ja sto- _ ____ z ____ ____ z
. Ethiopai kol kas'kaip augštai ir kur randasi daug griovių, dykumų ir ar-

kelis metus. __ , ___
galų gale -Anglija pavartos J? musin. _ _ ____ _
karo jėgą prieš Italiją. Jis atlieka labai svarbų darbą' orlaivis.^ Klausovas^ su j ung- mijos veikimas yra keblus
mano, kad ilgame kare Tau- —ginkluoja savo jėgas, Ja-! tas su švyturiais. Kada or- italams laba i svarbią rolę 

pratina laivis užskrenda ant tam vaidina jų karo orlaiviai.tų Lygos blokada paveiks į 
Italijos padėtį.

vina, muštravoja, pratina laivis užskrenda ant tam vaidina jų karo orlaiviai, 
kovai prieš tankus, oriai-[tikros juostos ■ (palengos), ■ prje Magalo ethiopai bu- 
vius ir kas svarbiausiai, kad j ant kurios klausovas nusta- vo sukoncentravę daug ar-

■ mijos ii’ iš čia jie galėjo už-. Ethiopijos karininkai pa- neduoda italams sumušt sa-itytaš, tai tudm kartu jis, pa 
iirinlcn shrni’oo'iin—franlrtifl __ ____širinko strategiją—trauktis 
gilyn į savo šalį, besitrau
kiant kenkti kiek galima 
italams, o strateginėse po
zicijose duoti didelius mū-' 
šius. Jie mano savo šalies 
viduje sumuš Italijos armiją 
ir ją galutinai sunaikins.

Italijos fašistai mato tą

(vo armiją.

Vokietija ir Italija

Mussolinis atsakydamas į 
Tautų Lygos boikotą prieš 
Italiją paskelbė, kad jis an- 

ethiopų žygį ir jie nuspren- glį pirks iš Vokietijos. Iki 
dė užkariauti Ethiopiją ei- šiol daugiausiai pirkdavo iš 
nant rubežius nuo rūbe- Anglijos. Kad Vokietijos ir 
žiaus, tai yra užimti kokį Italijos fašistai gelbės vieni 
30 mylių gylio frontą, ten kitus, tai tas jau senai nU- 
apsidrūtyti, pravesti kelius, I matoma. Bet neilgam Itali- 
susirišti gerai su savo ba- jai išteks aukso pirkti už- 
zėmis ir tik tada eiti giliau, sienyje reikmenis. Kiekvie- 
Jie šiaurių fronte’ užiemė na diena dabartinio karo 
Adową, Adigratą ir Aksu- Italijai atsieina $2,500,000. 
mą, tai pirmas jų buvo šie-, Italija aukso turi tik apie 
kis. Dabar ten apsitvirtinę $380,000,000, tai yra ant ko- 
eina ant Makale, kada už- kių 100 dienų, 
ims Makalę, tai vėl apsidrū-1 x •. . V. i I Žinoma, jeigu ne viešai,tys ir eis giliau.

Ethiopai mano, kad kada 
italai giliau įsiverš, tai italų 
užpakalyje ethiopai pradės 
sukilimus, užpuolimus, ar
dyti kelius, sprogdinti til
tus ir tuom pagelbės ethiopų I 
armijai karo fronte sumušti 
italus;

Italai mano, kad to ne
bus. Jie kur užima, tai ban
do laikinai nespausti vietos 
gyventojus, naikina vergi
jos likučius, kaip kur pa
gelbsti karo suvargintiems 
valstiečiams ir tuomi nori 
juos nuraminti ir gauti sa
vo pusėn. >

tai slaptai Mussolinis gaus 
paskolos Vokietijoje, Japo
nijoje, Jungtinėse Valstijo
se ir kaip kur kitur. Bet 
vis vien Italijos padėtis bus 
bloga, jeigu tik karas bus 
ilgas. Mussolinis tą,nujaus
damas jau įvedė karo padė
tį Italijoje ir apribavo mais
to pirkimą.

Priešorlaivinės 
Kanuolės

Jungtinių Valstijų armi
joje įvesta naujos 3-jų co- 

Už Ethiopijos apsigyni- lių gerklėmis greitai šau
nią- dirba gamta ir laikas, dančios priešorlaivinės ka- 
Jeigu ilgai karas užsitęs, tai nuolės. Kiekviena jš jų sve- 
ateis kitas kelių mėnesių se-1 ria 15,000 svarų/ Kanuolė 
zonas lietų, prasidės tarpe: gali į minutę iššauti 23 kar- 
italų armijos ligos, pasida- į tus arba ir daugiau. Jos kul- 
rys sunkus susisiekimas, i ka lekia labai greitai — apie 
ypatingai pagelba trokų ir 127,000 pėdų į minutę, 
kitokių mašinų, kada žemė i Kas svarbiausiai, kad prie 
persiskedžia, bet italai tą šių kanuolių pritaisyta tam 
numato ir prie to rengiasi, tikri “robotai,” kurie yra

duoda signalą į svyturibs*, puįti italų kairį pietų fron- 
tie. meta šviesą į viršui-įr,^ Sparną. B'et ant Magalo 
kaip tik tiesiai ;ant orlaivio. ■ u^lekė didelis italų orlaivių

S-L nU^r.1.e.C1?,A skaičius, vieni pradėjo mes
ti sprogstančias bombas, ki- 

t ti degančias, treti šaudė į 
ethiopus iš [kulkasvaidžių, 
ore susidarė baisiausias or- 

| laivių motorų kaukimas, šū- 
jvių ir bombų tratėjimas. 
Ethiopai prie to nėra pra
tę, daugelis jų kareivių pa
liko net ginklus ir pasileido 
bėgti į krūmus, girias, kal
nus. Italai sako, kad jie iš 
orlaivių bombomis sunaiki
no dvi priešorlaivinęs ka- 

nuoles. i
Mussolinio žentas Ciano 

su savo orlaiviais skrajojo 
virš Makale. Ethiopai, pra
dėjo į jį šaudyti iš senų-ka
nuolių. Jis ir kiti orlaiviai 

I iškilo 10,000 pėdų augščio 
ir jiems pasidarė nepavo-

ir nepaleidžia. Tuo kartu 
“director” vieną arba visas 
keturias kanuolias paleidžia 
darban.'Jis tankiai ir grei
tai šaudo. Orlaiviui sunku 
išsisukti. Jeigu tokias ka- 
nuoles turėtų ethiopai ir 
mokėtų jas vartoti, tai ita
lams fašistams karšta būtų.

Ethiopai Budavoja Kelią
Ethiopijos imperatorius 

Haile Selassie pasirašė su
tartį, kad šveicaras inžinie
rius Kuntzler turi pravesti 
automobiliams kelią iš Ad
dis Ababa į Kurmuk, kuris 
randasi ant rubežiaus Ang
lijos Sudano. Šis' kelias tu
rės kelis šimtus! mylių. Jo 
pravedimui jau senai išdirb- jjngos ethiopų kanuolės. 
ta planai. Sako,;įad vasario visko matosi, kad ita- 
mėnesį kelias bus gatavas. janis i<aro orlaiviai sudaro 
Veikiausiai Ethiopija ren- svarbiausius ginklus prieš 
giasi prie ilgo karo -ir todėl ;ethiopus. Sunku ethiopams 
rūpinasi, kad turėjus gerą kovoti, kada jie neturi už- 
susisiekimą is vakarų pusės I įtinai priešorlaivinių ka
su Anglijos Sudanu, is kur nuoĮių> pratimo jas vartoti 
gales gauti kai o reikmenų, įp savo orlaivių.

ta planai. Sako,.kad vasario

Veikiausiai Ethiopija ren-

jeigu būtų nukirstas gelž- 
kelis su Francijos prieplau
ka Djibouti ir automobilių 
kelias su Anglijos prieplau
ka Berberą.

Liepsnos įrankiai prieš 
Ethiopijos Gynėjus

Iš Italijos prieplaukos 
Naples išplaukė laivu “Con
te Biancamano” dar 3,400 
kareivių ir 137 oficieriai. 
Jie priklauso prie liepsnos 
metikų karo skyriaus, ku
rie degins ethiopus.

Liepsnos metikai yra pa
našūs į ugniagesių rynas. 
Per tas rynas čirškia tam 
tikrą chemikalų skystį, ku
ris išlėkdamas laukan ir 
pagaudamas orą, užsilieps
noja. Jų ugnis labai karšta 
ir jais gali toli pasiekti. Ita
lai tais žiauriausiais įran
kiais mano į “civilizaciją” 
versti Ethiopijos “barbariš
ką” liaudį.

Mussolinio Beprotiška 
Prakalba ir Riaušės

Romoje '

.1

1

Iš visko matosi, kad ita-

svarbiausius ginklus prieš

nuolių, pratimo jas vartoti

ŠYPSENOS
Dar Ne Rytoj

“Yra tai faktas”, kalbėjo 
profesorius, “jog saulės šiluma 
nuolat mažėja. Bėgyje 70 mi- 
lionų metų ji galutinai išžibės, 
ir visa gyvybė ant žemės tu
rės žūti.”

Vienas iš publikos, pasikė
lęs, klausė:

“Atleiskite, profesoriau, aš 
nedagirdau, už kiek metų mus 
sutiks pražūtis ant šios že
mės ?”

“Už 70 milionų metų,” pa
antrino profesorius.

“Ačiū dievui,” atsidusęs ta
rė klausėjas. “O man nusigir- 
do, būk jūs sakėte—už 7 mi
lionų metų.”-

Jis ne Daktaras
Valgytojas, ? restorane: 

“Šiem karštiem šunyčiam 
kas nors bloga yra.”

Patarnautojas: “Well, ne- 
aiškinkit tą man; aš esu tik 
patarnautojas, o ne gyvulių 
daktaras.”

Darbdavio Pagelba
Aš pražilau dirbdamas 

del jūs, o dabar jūs mane 
prašalinate nuo darbo. Pri
valote man kaip nors pagel
bėti.”

“Še tau butelis dažų plau
kams nusidažyti,” tarė “ge- 
radėjas” darbdavys.

Dar Vis Girdi
Svečias puotoj sėdėdamas

Mussolinis, kalbėdamas ’ 
Romoje prie atidarymo uni
versiteto, bjauriai užsipuolė 
ant Tautų Lygos narių, iš
vadino tas šalis, kurios pa
smerkia Italijos užpuolimą 
ant Ethiopijos “plutokratiš- 
komis, ignorantėmis” ir ki
tais bjauriais vardais. Net
kapitalistiniai koresponden-' prie pat kalbėtojo užmigo, 
tai sako, kad tai yra didelis Kalbantis rėžė jam su kūju- 
įžeidimas kitų šalių, kad to-: ku į galvą. Tas praplėšęs 
kią beprotišką diplomatijoje1 akis tarė: “Gerbiamasis, su
kalbą niekas nėvaftoja. j duok man antru kartu, —

To pasekmėje 1 Rorpoje aš vis dar jį girdžiu.” 
fašistai pradėjo dėmonstra-l Surinko J. šilingas.

*

Tamas Mooney, kuris nenuilstamai kovoja už pasiliuo- 
savimą iš katorgos, kurioj nekaltai sėdi jau arti 20 m.
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J. ORMAN RETURNS
YOUTH TO PROTEST 

WAR PLANS
Youth all over the country will 

come out in actions, rallies and de
monstrations to voice their protest 
against the war plans of the bosses 
and pledge their determination not 
to support the government in any 
war.

In calling upon the youth to de
monstrate for peace, the Young 
Communist League stated: “....

The immediate cause of this “ele
venth hour” mobilization is clear: 
Mussolini’s attempted seizure of 
Ethiopia gives rise to a danger of 
world war that is genuine and im
mediate. World war translated in
to terms of the lives of American 
youth means an end to our lives. 
The great American student anti
war movement, with its tradition of 
April 13, 1934, and April 12, 1935, 
could not remain silent now.

WORLD WAR

BACK HOME

Johnnie Orman, who has just 
returned to the U.S. from 

the Soviet Union

The world powder-keg has 
ignited by Italian Fascism. .2 CONFER. VOTE AGAINST

WILL SOON LEAVE ON A SPEAKING 
TOUR THROUGHOUT THE WEST

NEW YORK, N. Y.—Looking tired and unshaven, Johnnie 
Orman stepped off the gangplank of the ‘‘Champlain” and 
enthusiastically greeted the comrades who went to the pier 
to meet him. His first question was, “How is the membership 
drive coming on?” It seems that although thousands of miles 
away and daily seeing many interesting things in the Soviet 
Union and studying the life of the youth there, he, neverthe
less, was much concerned about enlarging the Lithuanian 
working class youth movement right here in America.

Accompanied by his wife Alda and three other comrades, 
Johnnie went home to dress, get a shave and prepare for the 
welcome home party that the National LDS Youth Committee 
had arranged for him. Many of his friends and co-workers 
had attended this party, and the editor of the Youth Section 

! found it quite a problem to get Comrade Orman away from 
the rest of the crowd to answer a few questions Like manyt 
others throughout the country, these comrades had eagerly 
waited'for him and, now .that he was here, wanted to have 
him clear up many points of which they were not quite sure. 
Despite protests from the rest of the comrades who came to 
welcome him home, Johnnie was taken aside and presented

know* that if the explosion takes 
place we shžll be in it. This spark 
must be smothered before it is too 
late.

It is for this reason that the 
Young Communists, while lending 
every effort to make the mobiliza
tion a success, feel that insofar as 
the national mobilization program 
calls, in part, for neutrality”, it 
acts to give Mussolini a free hand 
in Ethiopia, thereby actually en
couraging the war makers the en
tire world) over.

This conflict cannot be “localiz
ed”. It must be smothered if it 
is not to spread. Japan and Ger
many have already shown that they 
will use the Ethiopian crisis to be
gin the war they plan against the 
Soviet Union.

Rather than act along collective 
lines in applying penalties against 
Italy, as suggested by the Soviet 
Union, the imperial states are pro
posing the division of Ethiopia 
among the powers.

Students from colleges and high 
schools are again on the march! 
In almost every school demonstra
tion councils are being formed. The 

(Continued on Page 3)

HITLER OLYMPIAD with a few questions.

SILK WORKERS STRIKE 
IN. PATERSON, N. J.

—By Adele Bimba—
PATERSON, N. J.—October mark

ed the beginning of a new strike 
in the silk city of Patersdn, N. J. 
Last Thursday morning the mill 
workers laid down their tools and 
marched militantly to strike for 
higher wages and better conditions.

The workers are all organized in 
the A.F. of L., which is controlled 
here by the rank and file. At their 
last meeting the. majority of the 
weavers voted for strike and most 
of them adhered to their decision.
• The strikers are on picket duty 
every day and are doing their best 
to win this new fight for a living 
wage.

The youth of Paterson should not 
fail to come and march on the picket 
ęlinea, Let’s, Jielp ouj* parents win!.

OSLO.—The district organization 
of the Norwegian worker sport Fe
deration, district Hedmark, at a con
ference of 12 local organizations 
with a total of 1200 members pass
ed a resolution against the partici
pation in the Berlin Olympics. In 
this resolution the members are call
ed upon to by all means fight 
against the Hitler-Olympics and the 
locals are asked to organize public 
meetings against the participation. 
The worker members of the bour
geois sport organizations are to be 
invited to these meetings.

In the district of Buskerud there 
was also held a district conference 
of 37 locals with 4,000 members. 
The conference in a resolution af
filiated to the decision of the two 
worker sport Internationals reac
tions against ’the Berlin Olympics in 
the various countries in form of 
counter-events and requested the 
worker organizations to participate 
in such events.

While in Lithuania and the Soviet Union, he travelled ex
tensively and made a special study of youth conditions in both 
of these countries. During his tour of the country, Comrade 
Orman will present a clear picture of life of youth in both of 

these countries.
. - 1 When asked what was the

VALDEMARAS WANTS TO 
BE RELEASED FROM JAIL

KAUNAS.—As well-known the
former dictator Voldemaras tried in 
spring to conduct a coup d’etat with 
the help of pro-Nazi agents. This 
ended with a fiasco, however, and 
the dictator was sentenced to penal 
servitude for life-time. He now re- 
questsed the government by his law
yer to release him. The government 
understanding that Voldemaras ‘has 
much to do’ in the intense political 

life did not fulfill his wish.

attitude of the youth in Lith. 
, to the present government 
.there, Johnnie claimed that 
i out of the many youth with 
j whom he had spoken, nine 
tenths of them expressed their 
dissatisfaction with the present form 
of government and stated that they 
were determined to fight for the 
civil rights, which were denied them. 
The young people of Lithuania are 
conscious of the progress and ad
vancement made by the youth in 
the USSR and have resolved to 
carry on the struggle for better con- 

■ ditions of the working masses in 
į Lithuania. When he left" Lithua
nia, Comrade Johnnie had a definite 
idea of the life the working class 

| led under the yoke of Fascist Sme
tona and his bloodthirsty clique.

Fifty thousand New York workers, many of them Italians and Negroes, 
paraded through the city in a People’s March for Peace. Part of the
huge crowd is shown here at one corner of Central Park listening to speak
ers warn the war-mongers of all nations that the people are not going to 

jfight for-monopoly's, profits. |2 's { ‘ . i

During the course of the conver
sation, Johnnie was asked how he 
liked the “land of starvation” as 
painted by Hearst. To this he had 
but one answer: “It is about time 
people got these silly ideas out of 
their heads and regarded the So
viet- Union in a practical rather 
than a skeptical attitude. Smiling 
faced1 youth would gather into lit
tle groups and express their joy in 
song; the theatres were attended 
mostly by the youth”.

Although he travelled widely 
throughout the USSR, Comrade Or
man did not see any of the dead 
bodies of which Hearst wrote again 
and again. He stated that it was a 
funny starvation when the youth 
were thinking of the advancement 
of culture instead of being chiefly 
concerned about getting a piece of 
bread.

When on his tour through the 
country Comrade Orman will des
cribe by facts the conflicting con
ditions existing amongst the youth 
in Lithuania and the USSR. Every 
Lithuanian working class organiza
tion should not fail to organize 

. . , (Continued on Pjage 3) ,
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HAVE THE SOVIETS BUILT SOCIALISM?

J. STALIN

LENIN

Hitler Continues To Threaten Memel

former 
of how

Still dealing with the subject of 
the opperetta, let’s look back-stage 
and see what’s up among the cha
racters.

A few weeks ago there was 
(Contineu on page 4)

to the level of the most advanced. 
Turkestan in 1913, had 800 ploughs, 
a few hundred children at school 
(chiefly Russian) and 0.7 per cent 
of literates; in 1935 it has half a 
million ploughs and 15,000 tractors, 
its school children number a mil
lion, and 70 per cent of its popula-

A regular monthly meeting of the 
chorus was held on Monday evening, 
Oct. 28. Matters of great impor
tance to the life of the chorus were 
discussed. These meetings are not 
held for just a few chorus members 
but for all. It is important that

At this and every dance, comrade 
Dougirdas, our oldest chorus mem
ber, needs again the chorus’s great
est thanks. For it was he whp 
supplied and contipued to supply the 
refreshments on the Chorus’s table 
at the ball, not only that, he had 
contributed to the Ball’s success as 
also did Mrs, Rainis and others.

The 
ample 
raise

MORE NEWS OF SHENAN 
LYROS CHORUS ACTIVITY

PHILA. LYROS CHORUS 
ENJOYS SUCCESSFUL BALL

icz on Tuesday,

And that is exactly what happened 
at the Lyros Chorus Annual Dance 
on November 2. Withstanding elec
tion campaign parties, holiday par
ties, and four major Lithuanian 
dances throughout the entire city, 
a record breaking crowd of atten- 
dance had the time of their life at 
our Annual Dance.

Girard Manor Hall crowded on 
November 2. Could not get through 
crowd and on first impression 
thought that the reds broke loos.e 
under instructions direct from Mos
cow but found out that the Lyros 
Chorus was holding their annual 
ball. Crowds continued to gather un
til late in the night.

and ' degraded “mou

Calling Car 8... car 8 to corner 
of 909 Girard Avenue... a mob... 
Calling Car 8...
Daily Report.
Police Car 8.

colonies are an ex- 
rapidly Socialism can 

formerly backward people

who atterided the ALDLD 
last Friday evening certainly 
great deal of fun. Cash prices 
awarded to the funniest and 

best dressed. A few of our choristers 
were fortunate enough to win prizes.

Continued on page 4)

The chorus attended the funeral 
of Wm. Starike
Oct. 29, where it I rendered a selec
tion. Our deepest sympathy and 
sorrow is expressed to the immediate 
family of the deceased.

After a week of hard work, I’m 
very ambitious in getting on with 
the corresponding. How about a 
little news, eh?

As in every football play it takes 
eleven men to make a touchdown, 
so the same rule applied towards 
the success of our dance. The dance 
committee and adult < workers are 
entitled to the biggest applause from 
our chorus. Thanks again to all who 
helped make our annual dance a 
tremendous success.

lective farms). All visitors to the 
USSR this year, who know some
thing of past conditions, remark on 
the vast increase of consumers goods 
in the shops—clothes, footwear, 
linen, perfumes, foodstuffs.

A Record of Facts and Figures
In conjunction with the celebra

tion of the 18th anniversary of the 
Russian Revolution, it is titaely to 
give a brief survey of the Soviet 
Union’s achievement in the building 
of a new socialist order. These are 
the plain and enescapable statistics 
and facts of the U. S. S. R.

In industry, seven years ago, the 
USSR aggregate output was 5th 
in the world and 4th in Europe. 
Today it is second in the world and

Boy, look who it is—Svotai 
Svočia, is just full of life.

look at her. She 
always brings cheerfulness to 
young’uns.

New let’s see what Svotąs has 
the young men, they seem to 
gathered around him, their faces 
lighted up. It looks like Svotas 
brings with him humor and song.

Folks, you can’t afford to miss 
this operetta. Don’t forget, you 
simply must see it when it comes 
your way’.

dance 
had a 
were

first in Europe. The output of pig- 
iron—“the bread of industry”—rose 
from .5 to 10 million tons in four 
years; and achievement which took 
U. S. A. fifteen years, and Great 
Britain thirty-six. The U. S. S. R. 
manufactures a multitude of things 
which were unknown to Russian in-

— By C. L. —
Since Hitler came into power the should succeed, then the Memelland- 

Memel territory has become the ers would come out of the frying 
most vulnerable point of peace. This ! pan into the fire. The memnants of 
province, which is somewhat larger self-administration and parliamenta- 
than the Saar but with its 150,000 ry representation which they enjoy 
inhabitants is much more thinly po- to-day would be abolished, and they 
p u 1 a t e d, was detached from ! would find themselves under the un- 
Germany under the Versailles reslained brutal distatorship of a cli- 
Treaty and placed under interna- ' que of bureaucrats in the pay of fi- 
tidnal control. Shortly after the (nance capital.
robbery of Vilnis from Lithuania by 
Poland, Lithuania in 1923 seized

tion are literate.
And the basis of these achieve- 

only a fraction 
have been mentioned—is Socialism. 
Socialism in the U. S. S. R. has 
WON—finally and irrevocably.

It is no wonder that a visitor to 
the Sov. Union remarked that “Rus
sia’s future lay in the hands of the 
people themselves, that is to say, 
in the workers’ hands—and they 
realized that if the standard of 
living was low, it was because the 
standard of work was low. There 
was no means of living without 
doing wofk.”

Just 
smiling and 

the

dustry before the revolution, or So
viet industry before the First Five- 
Year Plan—high grade steel, ma
chine tools, chemicals, aeroplanes, 
bicycles, cameras.

In agriculture, output last year 
was many million tons higher than į 
the best pre-war year (1913); this 
year it is still higher. Sowing, har
vesting and now deliveries to the 
State have been completed in record 
time. This is due to the Socialist 
transformation of the countryside. 
Out of the 25 million peasant house
holds, nearly three-quarters have en
tered 250,000 collective farms; there 
are also 5,000 big State farms, and 
over 4,000 State tractor and machine 
depots, which serve the collective 
farms with 300,000 tractors and 
50,000 “combines”—in place of the 
old wooden plough drawn by a puny 
horse or scraggy ox. Last year the 
collective farmers produced 17 mil
lion tons more grain than they did 
six yeąrs before as individual pea
sants.

As a result, the individual is now 
becoming more and more the prime 
concern of the Socialist community, 
relieved of its hardest and mest ax- 
acting tasks. Bread cards were in- 
truduced in 1928—the beginning of. 
the Five Year Plan—and abolished 
in 1935; other rationing went on 
October 1st. In seven years the num
ber of workers and employees has 
been doubled (from 11J to 23 mil
lions),- and amounts spent on their 
wages and social insurance each in
creased over 500 per cent. Hours 
have gone down from 8 to 7 in the 
factories, for the first time in his
tory, maternity insurance has been 
introduced for the peasantry (on col- j

taches special value because it forms 
its only outlet to the sea.

The autonomy of Memel within 
the Lithuanian State, as laid -down 
by treaty, has never been an ideal 
autonomy. The Lithuanian govern
ment has done everything to enforce 
the Lithuanian language and culture 
on the German population. But what
ever may have been done, the treat
ment of the Germans by the Lithua
nians was extremely democratic con
siderate and lenient in comparison 
with the methods employed by the 
Hitler government against its own 
people. Those who in Berlin and 
Hamburg have their political oppo
nents beheaded and in Dachau and 
Papenburg cause hundreds of them 
to be foully murdered, those who 
muzzle all non-national socialist Ger
mans and deprive them of all free
dom of organization, of any partici
pation in the administration, not to 
mention in the government, as the 
fascist dictators do, have certainly 
no right to complain about the elec
tion methods to the Lithuanians. If 
the Coup of which the German For
eign Office dreams and to which al
lusion was made at the Nuremburg j as the granting of ever fresh 
National Socialist Party Congress Continued on page 4)

One cannot believe that the na
tional indignation which is, now be- 

possession of the Memely territory : jng displayed in Berlin is genuine 
.1,. , w,|€n one t remembers the fate to

which the Hitler government nas 
j handed over millions of Germans in 
Poland.

I in Memel, the Lithuanian govern
ment, on the occasion of the aproaeh- 
ing Diet elections on September 29, 
deprived a few candidates and elec
tors who were involved in a fascist 
conspiracy of the right to partici- 

• pate in the elections. In Poland, at 
: the elections to the Sejm which have 
just been 1-eld, the government 
struck off all the German candidates 
from the lists, so that the Germans 

'in Poland have not a single repre- 
, sentative in the Diet, whilst former- 
, ly they had a considerable number.In | all members attend hereafter, 
jsp'te of this incredible deprivation 
jof rights, orders came from Berlri 
i to the Young German Party and to 
the German Association (the two 
bourgeois party organize:lions of the 
Ges mans in Poland^ to take part

■ ir. the elections and to vote for the 
Polish government bkc. Without 
these instructions the election defeat 
of the Warsaw government would 
have been still more disastrous.

This monstrous, treacherous sur
render of millions of Germans as

Culture in all its spheres has be
gun to flower for the mass of the 
people at a rate unknown in previous 
history. Over 25 million children 
are in the elementary and secondary 
schools, with 600,000 teachers (nearly 
double the figure sevan years ago); 
secondary scholars are ten times 
the number of 1928. Proportionately 
to the population, there are three 
times as many university students 
as in Great Britain—and with nc 
fear of unemployment. Editions of 
50,000 in the case of science books 
250,000 in the case of new novels, 
are sold out in a twinkling.

Artists and producers from al) 
over the world at the Theatre Fes
tivals have been dazzled by the daily 
packing of Moscow’s 40 theatres 
and the vitality of the Soviet drama; 
scholars were overwhelmed by the 
magnificence, care and learning dis
played by the Soviet Government at 
Exhibition and Congress of Iranian 1 ments_ of which
A.rt. Hundreds of theatres, cinemas, 
clubs, libraries, houses of culture, 
teachers’ training colleges, art inst
itutes, art springing up in exuberant 
harvest all over the vast Union, 
wherever iollective farming has be
gun its Socialist “miracle” of brin
ging prosperity and leisure to the 
once ignorant
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Political Education
If capitalism produces its own 

grave-diggers, then why do Com
munists claim that the working class 
can only put an end to the capitalist 
system through revolutionary actions 
under the leadership of the Com
munist Party?

Capitalism developed and complet
ed the process of creating the ma
terial basis for Socialism within the 
womb of capitalist society. It de
veloped the productive forces to the 
point where their further develop
ment is incompatible with the conr 
tinued existence of capitalist society. 
But the worker, instead of rising 
with the development of industry, 
sank deeper and deeper into pauper
ism as the capitalists accumulated 
wealth by methods of oppression and 
enslavement. Especially today, in 
the epoch of decaying capitalism, 
are the capitalists forced to protect 
their falling rate of profit by sharp
ening exploitation and placing in
tolerable burdens upon the working 
class.

This inevitably brought to the 
forefront the task of the revolutio
nary overthrow of capitalism. It
created the necessity for the proleta
riat to organize and prepare for the 
proletarian revolution. The irrecon
cilable contradictions of capitalism 
thus prepared the army of its own 
grave-diggers and made it necessary 
for the working class of the world 
to organize in a militant and revo
lutionary international organization 
—the Communist International.

While capitalism thus produced its 
own grave-diggers, this does not 
mean that capitalism will automa
tically collapse and that the workers 
will bury it peacefully. Between the 
workers and a socialist society stands 
the capitalist state with all its 
forces of oppression and terror. In 
fact as the position of the capitalists 
grows more insecure, they rely more 
and more upon the capitalist state 
organized along open terrorist lines 
tc keep the workers in servitude.

It is because the capitalist state 
must be destroyed before the work
ers can establish the dictatorship of 
the proletariat, that revolutionary 
actions under the leadership of the 
Communist Party — the conscious
vanguard of the working class—are 
necessary. Capitalism, as Lenin 
pointed aut, will always seek a way 
out at the expense of the working 
class. Under Communist leader
ship the working class and its allies ! 
fight to block the efforts of the 
capitalists to find a way out at their Į 
expense. From the starting point 
of’ struggles around these every-day 
needs and demands, the Commu
nist Party rallies the masses for the 
revolutionary struggle for Soviet 
power—for the destruction of the 
capitalist state and the setting up 
of the dictatorship of' the prole
tariat.

JOHNNIE* ORMAN RE 
TURNS FROM THE 

SOVIET UNION

(Continued from page 1)
large meetings for Johnnie so that 
as many workers as is possible may 
be reached.

Prepare for the Orman meeting in 
your city or district!

YOUTH TO MARCH 
AGAINST WAR

One)
becoming
over the

(Continued from Page 
youth of the- nation are 
more and more indignant 
war plans of the capitalists and are
determined to show their hate for 
war by mass protest.

Be one of the marchers today! 
Out into the streets for peace! ..

....

“L A IS V E”' Page Three

11 ORMAN talNG IN 
SO. BROOKLYN, NOV. 12th

The LDS youth branch No. 226 
will hold a mass meeting for John
nie Orman on Nov. 12, at 7:30 p.m. 
at the Workers Center, 723^-5th 
Ave. and 23rd St., Brooklyn.

, John Orman who is the National 
,Youth Secretary of the LDS is go- 
iing to report on his visit to Lithua
nia and the Soviet Union. Having 
attended the World Congress of Li
thuanians in Kaunas, J. Orman will 
be able to state many new facts 
concerning the economic and politi
cal standing of Lithuania and the 
iSmetona government. He" also will 
fhave many interesting news to dis- 
1 close in regard to the youth con- 
jditions there. After leaving Lithua- 
('nia J. Orman went to the Soviet 
Union. In his report he will give 
a clear and accurate picture of life 
for the youths under the Soviets.

After his report, Tuesday, refresh
ments will be served and dancing 
will follow. Every youth attending 
this meeting will be guaranteed a 
well-rounded, entertaining and in
structive evening.

The LDS youth branch No. 226 
cordially invites all youth to attend.

* — B. Fulton —

CLEVE. CORRESP. CLUB 
TO ISSUE PAPER
— By Frank Bemot —

The world has many cranks, but 
not enough self-starters. Our group 
that met for the first time was one 
of the few self-starters. We tackled 
our work with great zest, although 
a few hours later found us slightly 
dejected, but with determination the 
spark driving us on. We were rest
less, mentally fatigued, and our hair 
resembled a train wreck to a T. 
You could even see the open switch
es in them.

I’m sure the disgusted part should 
not be held too strongly against us, 
because even a hen gets disgusted, 
and it’s no wonder because she can 
never find things where she lays 
them. It just happens that we were 
afflicted with the same malady.

In the end, I must say, that we 
iwere successful, and the fruits of 
labor of the Editorial Board of the 
Cleveland Correspondence Club will 
appear within the pages of “The 
Leader”, a paper for the Lyros 
Chorus and the L.D.S. groups of 
Cleveland. x

Science
—By X-Ray—

The summer days haVe long past 
and half of autumn has gone by, 
while our science columnist slept. 
Sleeping, too, were the amateur 
scientists, the semi-profs, the profs, 
and others interested in science who 
might have written for this column. 
Perhaps the column is of little in- 

iterest to our readers. Be that as it 
'may the cold autumn winds have 
[at last awakened our former writer 
and the column appears again.

Still On The Ductless Glands
If my memory is not playing 

tricks on me the last discussion was 
' on the thyroid gland. So, today I 
Į will write about the parathyroids. 
They are two small glands one on 
each side of the back of the thyroid. 
The active principle of their secr
etion is parathormone. This sub- 

1 stance regulates the calcium meta- 
1 holism in the body. The calcium 
j metabolism affects the growth and 
• repair of the bones. Blood will not 
clot except in the presence of cal
cium. We can easily understand that 

'an abnormal secretion of the thyroids

PHILADELPHIA, PA.
(Continued from page two)

notice in the Youth Section that the 
Chorus was crumbling because of 
lack of an instructor. To the youth 
readers who are waiting information 
about this misfortune, I state “Weep 
no more.” We have succeeded in se
curing one of the ablest of all in
structors in Philadelphia.

John Bulack Jr., a one time mem
ber of the chorus, is now our instruc
tor. Many readers still remember 
Johnny as a star actor in Phila
delphia’s unfergettable operettas a 
few years ago.

John Bulack is doing vigorous 
work to place Philadelphia’s chorus 
back to the “Second to none” posi
tion that the Lithuanians had wit
nessed on the Eastern shores of 
America in the past.

succeed, so good-luck and good-work 
. to Johnny. Remember practice starts 

at 8:00 p. m. every Friday at 8th 
and Fairmount Avenue. After prac
tice there is dancing for the chorus 
members.

—The' Man of the Past.

I deeply believe that Johnny will

1 Easy Money
y
“We rest”, said the distinguished 

lawyer for the defense.
“Aw such is life”, added Raggsy 

Rufus, recounting the circumstances 
to Plodding Pete; “We rest and get 
the dog set on us. He rests and 
gets paid for doin’ it.”

NOTICE I

Due to lack of space this 
issue, the continuation of the 
article on dreams will be 
featured next week. Watch

Į for it.

i will put out of commision the bone 
formation and cause circulatory dis
orders. This gland also works in 
harmony with the other ductless 

j glands. Therefore a disfunction of 
the parathyroids affects the proper 
functioning of all the parathyroids 
couses instantaneous death.

The Thymus
The thymus is a large gland 

situated in the front upper part of 
the chest. Its active principle is 
thymus extract. This gland regulates 

I calcium metabolism also. It regu- 
• lates the synthesis or formation of 
j nucleic acid, one of the most impor
tant constiuents of all cells. The 
gland functions only in childhood.

As the child matures the gland, 
becomes smaller and smaller until 
after maturity it shrivels up comp
letely. Disorders of this gland! may 
cause delay in the physical and sex
ual maturity of the individual. It 
may also cause precocious or too 
early physical and sexual maturity. 
We may have seen young boys with 
mature development of the sexual

*

ETHIOPS CARRY THEIR dWN

Munitions for Ethiopia's plucky army are brought 
to the front line trenches by native runners from 
the supply depots. Here are several1 of them, 
crouching low to escape the gaze of flying Italian 
scouts, dashing to the Ethiopian lines near

organs and bodjt We may have seen 
individuals who despite their many 
years were still undeveloped phy
sically and sexually. These strange 
phenomena were caused by an ab- 

I normal thymus or perhaps the 
' absence of a thymus. Other bodily
! changes such as unusual bone struc
ture and growth may also be 
to an abnormal thymus.

Pancreas

due

have heard of 
connection with

the 
the

The
Most of us 

pancreas in 
digestive system. It is situated in
back of the stomach. The main part 
of the pancreas, we learned, gives 
off a secretion which is earned by 
a duct to the intestine and is used 
in digestion. The internal secretion 
or ductless one comes from the 
islands of langerhan which are al
most microscopic in area and are 
scattered throughout the gland.

The secretion of these glands was 
isolated by Banting in 1923. It is 
called insulin. This substance enables 
the body to utilize sugai’ properly. 
A lack of it causes diabetes, Dia
betes is a disease in which the body 
carTnot utilize the sugar eaten. The 
sugar is therefore passed off in the 
urine or retained in the blood. In 
a normal condition the excess sugar 
is changed to glycogen and stored 
in the liver for future use. The blood 
is no longer of the proper chemical 
make up. Various pathological symp- 
tons appear. Any bruise or injury 
of the skin will not heal. Insulin Jias 
been the greatest aid in. the treat
ment of patients suffering from

.‘■ar
wl

fe®

/



i

:r
75;

P a# e Four Friday, November 8, 1935

ANOLDMAN Hitler Continues To Threaten Memel
- By M J. K__ (Continued from page two)

“Move on’% said the cop. He sur
veyed me cdolly from head to foot, 
twirling his club with quick nervous 
gestures.

“I’m not doing anything”, I said 
sullenly, “I’m just standing here. 
Can’t a guy stand here?”

His eyes took in my muddy shoes, 
(it had only stopped raining about 
five minutes ago), my worn and ra
ther seedy-loPking overcoat, slight
ly tom under each sleeve, my tie, 
strained and awry, and finally my 
hatless shock of disorderly hair.,

"I don’t care what the hell you’re 
doing” he said, his voice as brutal 
as his face, “move on' and don’t 
so damn snooty”. His fingers 
stopped their nervous gestures and j “Here”, I gasped, pressing the 
the club now hung loosely at his nickel into his hand, “gee whiz, take 
side. His eyes had narrowed. f ' ‘ ‘

Without another word I turned and man, put on your hat”, 
on my heels and walked slowly down : 
the street. | He held the nickel in his hand,

get 
had

home. Gee whiz! I simply' priveleges to Poland in Danzig was Union, and the' Lithuanians arė 
» give him something, bribe the Pr^ce Paid by the Swastika dicta- threatened with thėnew German ar- 

__ to help me forget his face, his 
I hat held humbly in his hand. 7 
wouldn’t sleep tonight if I didn’t; 
I knew it, I knew it. I turned 
about. He was just rounding the 
corner.

I sprinted up the block. ^Mister”, 
I shouted hoarsely, “mister, wait a 
minute”. Panting and breathless, I 
reached him. He stared at me in a 

j vague, dumb sort of way, his face 
expressionless, but suffering mirror
ed srystal-clear in his eyes. Again 
he took his hat off and held it in 
his hand.

fare I. 
’had to 
him

Ids nickel into his hand, “gee whiz, take 
it and don’t look at me like that,

toiship for the military alliance with my (“the change that has taken 
Polarfd against the Soviet Union, the place sinces 1932”).

I first victim of which is to be Lithua- Į _. ,  ......... ,
n’a. This alliance, which has just I ^?18 an^ Hitler’s Py°Phecies of 
been plainly confirmed in Geneva by “ming events winch wi 1 be ex- 
Cclonel Beck’s provocative attitude > 
towards Litvinov, has found visible 
expression in the very remarkable 
Polish activity in the Danube Basin. 
Those who willingly permit 400,000 
Germans in Danzig and 1,200,000 in 
Poland to be deprived of all national 
rights without making any protest, 
can be certain that their threats on 
account of alleged infringement of 
election rights of 700,000 Germans in 
the Memel territory will only be re- , 
garded aš a prelude to the realiza
tion of annexionist intentions.

undisguised proclaimations of war, 
for which fascist Germany is making 
its final preparations. Accounts of 
the conquest of East Prussia by the 
German knights and their wars 
against the Lithuanians are taken 
from the history books and popular
ized in lectures, demonstrations, 
newspapers and evien in schools. The 
Nazis should have every reason to 
keep silent about this. It is they 
who condemn all the medieval wars 
to Christianize the world, and every
where in Germany are erecting so- 

The Hitler govemement has al- called monuments and planting sac- 
ready once attempted to “solve” the red groves to the memory of the 
Memel question. It favored and fi- heathens who were killed by the 

They would do better
“Louse” I raged, my voice thick 

with loathing, “just wait, louse, just 
wait. Soon we’ll see who’ll be the 
one to move on. You and your whole 
damned crew and your whole damn
ed system. Soon we’ll see who’ll be 
the one to move on”.

I stopped before a jewelry store 
window, gleaming and resplendent. 
Idly, I took in the dazzling stones. 
I had about another hour to kill yet. 
I didn’t want to go home for sup
per until I was sure my father had 
left for work. He was a night <*•» vuv muc, nvw -Uiw
watchman, which was lucky for me.' harsh outlines by the knife of hun- 
I always made sure I was out of '
the house when he was at home.

It was no use trying to tell him 
that there just wasn’t any jobs to 
be had. It was enough for him 
that twice I left good jobs to go 
back to school, and that ever since 
I graduated two years ago, I 
done a day’s work.

From the comer of my 
saw the cop approaching, so 
ed on again. I walked slowly up 
the street, wondering whether to go 
to the library and read a magazine 
or two, or to beat it home and take 
a chance on my father having left.

I didn’t see the man as he slipped 
out of the doorway and awaited my 
approach. I didn’t notice him until 
he stood directly before me. He 
was old, terribly old, white, straggly 
hair, and a thin peaked face. He 
had no overcoat, though it was bit
terly cold. As I neared him, he 
took off his cap, held it ip one hand 
extended his other, palms up and 
trembling. He didn’t say a word 
but just stood there like that before I ---------—
me, shivering, and waiting. I Our operetta, “Vestuvės Pušyne'

“Sorry”, I mumbled and kept on ' will have its premiere opening for 
walking. My mind was still occu- . the winter season in Wilkes-Barre 
pied with wondering whether to go ; on Wednesday evening, Nov. 27. 
home or not. I The next performance will be

And then, only when I was about I Brooklyn, N. Y. on Sunday, Decem
ber 15th. Everyone should try to 
see either of these performances.

| He held the nickel in his hand, 
and stood there silently shivering in - nanced the putch of the former die- Christians,
the cold, looking at me, saying not tator of Lithuania Valdemaras who not to say anything about the he-
a word, not a word. i had undertaken in the event of his roic deeds of those knights who wip-

With a heavy grunt of impatience, • victory to cede the Memel territory, ėd out whole villages, sparing nei-
I turned down the street again, His putsch proved a failure, however ther man, woman nor child, because
walking rapidly. .l— —j ------ x m——-■x..

| Oh, geez, that an aid man should 
stand before me, begging mutely 
for alms! I was dully conscious of 
the conviction, that there would,, al
ways be before me, sharp and clear, 
the picture of an aged man, whose 
face, possibly kindly and benevolent 
at one time, was now chiseled into

ger, standing silently before me 
trembling with the cold, nondescript 
cap held humbly in one hand, his 
other hand outstreched, palms up
ward, his eyes tragically inploring.

haven’t

eye, I
I mov-

half a block further down the street, 
like a shock of ice cold water, I was 
suddenly engulfed in a wave of emo
tion. I suddenly realized....! sudden
ly realized. An old man with white 
hair, an old man, old enough to be 
my grandfather, had taken his hat 
off to me, and had stood there shiv
ering.

Before me, I with my tom over
coat, and muddy shoes, I, out of 
work all these years, miserable, de
feated, heartsick, on the very ragged 
edge of things, and an old man had 
doffed his cap before me. Humbly 
he had stood before me, as a knight 
might stand before a king, as a 
cheap politician before the president, 
imploring with his eyes alone. And 
in that moment I saw his eyes as 
I had not seen them before, when I 
looked full into them. All his ac
cumulated suffering had been in 
his eyes, twin mirrors of an old 
man’s crucifixion. And I 
fly walked on.

had gruf-

SHENANDOAH, PA.
(Continued from Page 2)

We certainly are glad to know 
that Johnnie Orman is going to pay 
a visit to Shenandoah on his lecture 
tour and all of us are waiting to 
hear what he has to say of condi
tions in U.S.S.R. and Lithuania.

Our choristers wish to announce 
their forthcoming Halloween Party 
which will be held this coming Sa
turday evening, Nov. 9, 7:30 p. m. 
in Naja’s Hall, on South Main 
Street. An evening of real enter
tainment is in store for all who 
attend. Admission is 25 cents. Don’t 

' forget, tomorrow evening for a lot 
of fun.

curious twisting hurt 
pain

cut 
withthrough me, a whirling pain with 

my Heart at the core of it. I plung
ed my hand in my pocket. There
Whs a nickel there, fly*

his fellow conspirators fled to Ger- they refused to accept Christianity, 
many, where they are at present 
practising musketry in the “Baltic 
Legion”, to which is allotted an in:-.; 
portant role in the attack on Memel 
which is in course of preparation. 1 
Simultaneously With organizing the 
Voldemaras putsch the Hitler govern
ment itself founded parties in Me
mel which were directed from Ber
lin, supplied with funds and incited 
to action, which however, came to'—------------ ------ — —
nothing owing to the intervention of that the danger of an attack by 
the Lithuanian government. i Hitler Germany against the Little

...... . Baltic States and against the SovietMussolini’s threats are arousing an Union is increasing from day day. 
echo on the German-Lithuanian fron- Yes, peace is indivisible. And those 
ners. German imperialism hopes that wh like the British imperialist8, 
m the Abyssinian war and the An- wish t0 nt Mussollni.s colonial 
glo-Italian sabre-rattling it has at war but favor Berlin.a attack on u. 
last found an opportunity which will thuania are only helplng to tran8_ 

, fer the outbreak of the world con- 
flageration from one part of the 
world to another.

Now even the blind will seė why 
the fascist dictators in Berlin so 
persistently rejected the offer of an 

; Eastern Pact made by the U.S.S.R. 
Such a Pact would have been incom
patible with the march on Memel 
which is now openly announced. In 
the fight for the independence of 
Abyssinia ^against Mussolini’s mili
tary adventure we must not for-

permit it to annex Memel undisturb
ed, and thus to approach consider- ’ 
ably nearer to the Soviet frontiers.1 
The Nazi dictators would thereby 
kill two birds with one stone. In 
addition to increasing their power by 
military adventrue, they want to di
vert the attention of the people from ! 
the constantly rising prices at home j 
and cause them to concentrate it on (plagued by starvelings and sprawling 
Memel and the en. The elections tmachinescapes of this trivial street 
Memel and the Niemen. Just as we į00į an 0Verland express dreaming 
in the week preceding the Saar pie- I of mountain air. It was inevitable, 
bescite, all German wireless listen- desire a crystal definition 
ers are being daily deafened with integrate our vision: bare snow 
chauvinistic distorted news broad- of vivid regions; innocent sky 
casts about the oppression of their (shattered by an orange explosion.
chauvinistic distorted news broad-

German brothers in the Memel ter
ritory. The German press is full 
of Articles fiercely attacking Lithua
nia in the most insulting terms. The 
“Voclkischer Beobachter” of Septem- 

in ber 16, published its comments on 
Hitler’s speech in Uuremberg in 
which he openly threatened war, 
under the hadline “The last warning 

, word.” Eight days previously the 
The chorus will render a few 8e. government organ wrote: 

lections this coming Sunday after- j 
noon at 2 o ’clock at the local center. I 
All members are requested to attend ( 
chorus practice .this evening.

Better say “Adios” until next 
week. Don’t forget, watch for the 
next issue.

Toots,

Tester Tested
The boy was probably mentally 

deficient, and an ėxamination was in
dicated.

“How many ears has a cat?” quer
ied the psychologist.

“Two”, replied the lad Instantly.
“And how many eyes has a cat?” 
“Two”.
“And how many legs has a cat?” 
“Say, Doc,” asked the boy, “didn’t 

you ever see a cat?”

Bomb Shell
“Is this prewar stuff?” 
“I should say so; it’s always

WE WERE OF THEM
Where are we going? Does the wind 

know?

of vivid regions; innocent sky

Agility was the hope of our limbs. 
We rifled blank days with danger 
to revitalize our sense 
On this drab street 
thrives.
Steelglittering designs 
rattle a gunsong.

Do you remember?
Clubs tore our heads; driven,

• we retreated.
(We molested none but the toughs 
had it.
The mounted brutes charged us ' 
and 
our 
We 
and
I know them all from the road, 

. remembering stolen switchlamps 
the publication of a select circle of j where freightcars stop.

“Little Lithuania has in the 
last few days gone to the ut
most limits in challenges... Ger
many will not quietly look on the 
election trickeries of Lithuania.” 

Still more insolent are the state
ments publishcįd on September 10 in 
“Deutsche Briefe” (German Letters),

employers, which leave no doubt as 
to the real issue in the whole con
troversy with Lithuania:

“One is compelled again to ask 
the question, who are the power
ful protectors?... We are convinc
ed that there exists a certain 
agreement between Russia and 
Lithuania. We are further con-

I vinced that Russia on her part 
p regards the Baltic States as a
( ‘bridge’ and realizes the impor

tance of the port of Memel.... Li
thuania, however, should consi
der the change that has taken 
place since 1982.”

Here the war aims of German im-

of being.
only hunger

of death

buried the fighting blaze in 
eyes.
retreated shouting. Boys 
men;

Tough boys, hard pressed, singing 
hot jazz.

William Pillin

500 
White

New Bath-Houses on 
Russian Collect. Farms
hundred new bath-housesFive

have been built, and over 9000 old 
ones repaired, on collective farms in 
of this year.
White Russia, since the beginning

Who Wouldn’t
“Sam, I hate a bad loser.”
“Yeah, so do I, Ike; but I’d ra

ther play with a bad loser than any

4
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Py-
Reporteris.

So. Boston, Nass

Panedėlį, lapkričio 11,

Socialistuojančių Žmonių

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

mėjimai — tai mūsų visų lai- jaugiau Peštis tarp savęs.

po pietų, Na-

ne-
f

iš

18,

$150 $225
ar

Komisija.
(265-266)

■

Komisija.
(265-266)

visus 
Bus 
pro-

I

' Kviečia Komisija.
(265-266)

v. . I 
šiaip

Publi-

Spalio 27 d. vėlai vakare

geros 5 kavalkų orkstros.
Kviečia Rengėjai.

.Puslapis PenklaS

Rusijos Revoliucijos 18 Melų 
Sukakties Paminėjimai

gijų Sąryšis rengia puikų pasi
linksminimo vakarą, kuris pra
sidės 3 vai. po pietų ir tęsis iki 
vidurnakčio.

Bus geras muzikalis progra
mas įvairių sriovių. Gera vaka
rienė. Taipgi šokiai. Įžanga 25c. 
perkant iš anksto, 35 centai 
prie durų.

‘ Į su darbininkiškomis ir 
su liaudies melodijomis. Vi
siems patiko. Paulekiutė gra
žiai dainuoja, bet viena daina 
buvo pusėtinai antisemitinė. 
Tiktai fašistai tokias dainas 
tedainuoja—n i e k inančias ir; 
pašiepiančias žydus.

Buvo perdaug kalbėtojų ir 
dar. kokių—kapitalistinių po
litikierių. Republikonų šulas 
Kerr agituoja už republikonų

(kandidatus, ukrainietis kuni- i netikėtai pamirė Ona Arman 
darbininkų , gas ~ iškelia į padanges. De- Lenktiniutė, 
Taipgi bus ! mokraty kandidatas Hustin

PLYMOUTH PA. , cijos bendrai jas rengia. Bus kalbė
tojas G. Blake iš Bostono. Visiems < 

ALDLD 97 kp. mėnesinis susirin- yra svarbu žinoti apie šią revoliuci- 
kimas įvyks antradienį, 12 d. lapkr., ją ir sužinoti ką Sovietų valdžia at- 
7 vai. vakare, pas drg. Krutulius, 72 
Nesbitt St. Visi nariai malonėkite 
dalyvaut, nes turim daug svarbių 
dalykų apsvarstyt.

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 141 kp. rengia “House 

Party,” draugišką vakarėlį, nedėlioj, 
10 d. lapkr., pas draugę Griciunie- 
nę, 1415 S. 2nd St. Kviečiame visus 

I ateit linksmai ir draugiškai praleist 
vakarą.

siekė per tuos 18 metų nuo nuver
timo kruvinojo caro. Kviečiam visus 
lietuvius 
dalyvaut 
dalyvaut šiame paminėjime.

HAVERHILL, MASS.
Visų darbininkų atydai! Jau suėjo 

18 metų, kaip įvyko Rusijos Revoliu
cija, tad dabar rengiamas masinis

! mitingas jos paminėjimui nedėlioj, 
! 10 d. lapkr., Victor Emanuel Hall,ir kitataučius skaitlingai 

ir pakviest savo draugus

94 River St., 2 vai. po pietų. Pra
kalbą sakys drg. F. Frankfield, mu
zikai? programą išpildys Laisvės 
Choras. Visi skaitlingai dalyvauki
me šiame svarbiame, paminėjime. ’

Kviečia Kompartija. ,
(264-265)

(264-265)

DR. HERMAN MENDL0W1TZ
Praneša visuomenei, jog jis atsidaro savo ofisą 

WILLIAMSBURGHE,
252 Berry St., Brooklyn, N. Y

arti Grand St.
Telefonas Evergreen 8-10494

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

! BRIDGEPORT, CONN.
i Ruošiamas balius ir gražus teatras 
su dainomis paminėjimui 20 metų 
sukaktuvių ALDLD 63-čios kp. Ba
lius įvyks subatoj, 9 d. lapkr.-Nov., 
Lietuvių Jaunų Vyrų svetainėje, 407 

'Lafayette St.
Į Literatūros draugija rengia šį pa
rengimą kaipo istorinį paminėjimą 
20 metų Literatūros Draugijos gyva

vimo. Šiam tikslui pritaikyta 3 aktų, 
4 atidengimų veikalas “Kelias į Švie-

41 metų am
žiaus. Ją rado parkritusią jos 
pačios namų laiptuose. Kaip 
ją įnešė į kambarį, už kelių 
minučių pamirė. Mirties prie
žastis: ji turėjo augštą kraujo 
spaudimą.

Velionė paėjo iš

Subatoj, lapkričio 9, 
thian Temple Auditorijoj, 
2011 Centre Ave., Pittsburgh, 
Komunistų Partijos 5-tas Dis- 
triktas rengia Rusijos Revoliu
cijos 18 metų sukaktuvių mi
nėjimą. Vyriausiu kalbėtoju 
bus Robert Minor, iš New Ypr- 
ko, pasižymėjęs

yvadas, rašytojas.

____ i Mickevičius, Lelionis, 
Bakanas—sušilę agituoja už 
demokratų partijos kandida
tus, kaipo darbininkų priete- 
lius. žmonės net pradeda pyk
ti, nepakęsti tokių nuolatinių Raseinių Apskričio, Jurbarko 

Li-1 kalbų ir piršimo kapitalistinių valsčiaus, Tolišių dvaro. Bu- 
berty (Liet. Darbininkų) Sve- Į kandidatų. Iš publikos pradė-1 vo laisvų pažiūrų ir darbinin- 
tainėj, 1322 Reedsdale St., N. jo atsiliepinėti : 
S. Pittsburgh, taipgi rengia- tų kalbų.” ’ 
mas Rusijos revoliucijos mi- kalbos turėjo nueiti nuo 
liejimas su geru muzikaliu grindų.
programų. Programe dalyvaus ■' Apart tos agitacijos už 

ramsčius

me dalyvaus ir LDS jaunuo- ju]as 
liai. Teatro grupė suloš veika- 
liuką. Įžanga iš anksto 20c, • 
prie durų 25c. Visi kviečiami I 
dalyvauti. Pradžia 8 vai. va
kare.

i Jaunuolių Choras išpildys dainų 
programą, šokiams grieš gera or
kestrą, taipgi bus skanių valgių ir 

‘gėrimų. Pradžia 7:30 vai. vak. Įžan
ga tik 25 centai.

Į Kviečiam visus skaitlingai daly- 
I vaut ir peržvelgt šios apšvietos 
draugijos darbus per tuos ilgus me
tus. Prašome prisidėti prie šio pra
kilnaus parengimo, dalyvaudami 

(kartu su visais prakilnais žmonėmis.
Kviečia Rengėjai.

(264-265)

NEDĖLIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

WORCESTER, MASS.
Lapkričio (November) 10, 7 v. va

karo, Lietuvių svetainėj, 29 Endicott 
St. įvyks iškilmingas apvaikščioji- 
mas 18-kos metų sukaktuvių spalio 
revoliucijos.
. Lapkričio 7-tą sukanka 18 metų 

j nub pergalingos proletariato revo-
LietllVOS | liucijos Rusijoj. Minint 18-tas su- 

i kaktuves, Sovietų Sąjungos darbi- 
I ninkai daug kuo turi džiaugtis ir di
džiuotis, nes šiandien jų valdoma šeš
ta dalis pasaulio yra vienintele ko
votoja už taiką. Tik ji gali didžiuotis 
panaikinus bedarbę ir skurdą, ir per
galingai maršuoja pirmyn, budavoja 
socializmą, darbo žmonių tėvynę.

Laidotuvės įvyko spalio 30 d. ' Komunistų Partija kviečia 
, z> • • i i -n- i - dalyvauti sukaktuvių bankiete.ka- Susirinko skaitlingas buiys skanių vnlg.ų h. gra2i muzil[aIS 

draugų ir prietelių atiduoti grama. Kalbės J. Weber ir kiti 
paskutinį patarnavimą. Laido
tuvėse dalyvavo 20 mašinų.

Dideliam nuliūdime paliko j 
savo sūnų Joną, 21 metų am
žiaus ir seseris Julia Reinar- 
dienę, Antosę, Levusę, ir bro
lį Kazimerą. Visi gentys nuo- e e i-ii • 1 • i -lietu. vcmaiRiiu //xŠirdžiai dėkoja diaugams ll vai vakare. įžanga tik 50c 
.... y t _ i____ :_ _ iz.: I . ... - ....

Gana, gana.kų judėjimo rėmėja. Per daug 
Bakanas nebaigęs Į metų ji skaitė “Laisvę” ir bu- 

• pa- vo jos skaitytoja lig mirties.

Liet. Jaunuolių Stygų Orkes- pitalistinius 
tra, taipgi choras, So. Slavų vakaras buvo įvairus. 
Orkestrą “Bratstvo,” Kazokų kos buvo nemažai.

^šokikai, “tap” šokikai, smuikų . _____________
solo ir dainų. Tai bus gražus .. . , _ _.
programas, kuris prasidės ly- Nesutikimai tarp Lietuvių, 
giai 6 vai. vakare, šokiai prie 
geros muzikos prasidės 8 vai. i
vakare. Įžanga 15 centų iš ’ „ . „ . . . . ,
anksto, 20 centų prie durų. I ,Prles1.4rl,nkimus visados vi- 
Rengia Komunistų Partijos fokl .P°>ltlklerla,1 Padeda lys- 
Noith Sides Sekcija. Visi kvie-'t: P™ darbininkų viską jiems 
čiama dalyvauti. | žadėdami. Taip ir dabar. Lie-

Kitose Pittsburgh© apielin- * ba'3U° °^. lyga> kap!ta- 
kės vietose taipgi rengiama to-1 l'StlnIųJ Poldikierių pasukta 
kie pat apvaikščiojimai. Dar-T“® em0 Vj.j e"
buokimės, kad jie būtų sek-: ™kratų kandidatus. Sociahs- 
mingi. Rusijos revoliucijos lai-|tln,« Pakraipų žmonės prade-

FOREST CITY, PA.
ALDLD 219 kp. ir LDS 27 kp. 

'bendrai rengia smagią vakarienę, ne
dėlioj, 10 d. lapkr., pas draugus 

' Stankevičius, Lyon St., R.D. No. 2, 
' Uniondale, Pa., prie Farmerių 
j Grange Hall. Vakarienė prasidės 6 > 

i, vaikam 
prieteliams už dalyvavimą lai- .virš 12 metų—15c. Turėsim visokių 
dotuvėse ir UŽ užuojautą nu-'valgių; bus vištų, gaidžių, namie ga- 

.. įmintų kilbasų ir kitų namie auginti:
liūdime. I paukščių ir sutaisytų mėsų. Yra su-

Jų Draugas. rengta gėrimo, šokimo ir rūkymo.! 
________2_____________________ j programa. Ši nepaprasta programa. 

Į prasidės anksčiau negu vakarienė.
j Durys bus atdaros nuo 10 vai. ry- j 
,to, kurie norės, galės ateit anksti, j 
čia galėsim pasidipkusuot ir pasi
kalbėt apie dienos klausimus.

Atsilankusiems užtikriname gerą

PAIN-OP ELLER 1

(IB IT IN

J Sunaikinimui Persalimo 
Krutinėję

J reikalaukit visame pasauly 
pagarsėjusio 
ANCHOR

PAIN - EXPELLER1O 
kuris suteikia greitą ir tikrą 

palengvinimą

ROBERT LIPTON

JUOZAS
KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborius

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

mojimai. Sovietų Sąjunga — 
tai geriausias mūsų prietelius, 
geriausias kovotojas prieš ka
rą ir fašizmą, geriausias rėmė
jas Lietuvos j

Bakanas, vyriausias “Pitts
burgho Naujienų” reporteris, 
atvirai išėjo už demokratus, 
nfei vieno žodžio nesako už

jas Lietuvos nepriklausomy-1 socįalistų kandidatus rodos 
įbes. Prieš ją nusistatę kapita-!soc1^ IstV kandidatų visai i.

9 «• v i i* ’TToThiTii .Tie YYififAistinės pasaulio šalys, ypatin- j 
gai fašistinės ir visados ren- j 
giasi užpulti. Ginkime ją, da-1 partijoj. Bakanas^ per 
lyvaukime jos apvaikščiojime. 
Susipažinkime su jos laimėji
mais.

Jonas Ormonas, Sugryžęs iš 
Sovietų Sąjungos ir Lietuvos, 
bus Pittsburghe

Jonas Urmonas, buvęs pitts- 
burghietis, jaunuolių organiza
torius, Nacionalio Jaunuolių 
Komiteto sekretorius, darbi
ninkų atstovas visapasauli- 

' niam lietuvių kongrese Kau
ne, dabar sugryžo iš Lietuvos 

>ir Sovietų. Sąjungos ir atvyks
ta Pittsburghan. Rengiama 
jam čia prakalbų maršrutas.

Subatoj, lapkričio 16, kal
bės Washington, Pa.

Nedėlioj, lapkričio 17, N. 
S. Pittsburgh—Liberty (Liet. 
Darb.) Svetainėj, 1322 Reeds- 
dale St. Kaip 2 vai. jis turės 
jaunuolių konferenciją, kaip 
5 vai. bus priruošta specialė 
vakarienė, kaip 7:30 prasidės 
prakalbos, su .muzikale pro
grama ir ant galo šokiai.

Panedėlyj, lapkričio
New Kensingtone.

Utaminke, lapkričio 19, L. 
M. D. svetainėj, 142 Orr St., 
Pittsburgh. '

Visur reikia rengtis, kad jo 
prakalbos būtų sėkmingos.

i ir 
nebūtų. Jis mato tiktai viena
tinį Išsivadavimą — demo-

WILKES-BARRE, PA.
Aido Choro labai svarbus susirin

kimas įvyks penktadienį, 8 d. lapkr., 
7:30 vai. vakare, Darbininkų Centre, 
325 E. Market St. Visi nariai malo
nėkite dalyvaut. Taipgi kviečiam ir 
choro rėmėjus dalyvaut.

Komisija.

HARTFORD, CONN.
ALDLD 68 kp. susirinkimas atsi- 

i “Naujienas” atakuoja T K buS Pirfnadienb 11 d* lapkr.-Nov., i iNaujienas atakuoja J. K. 7;3o val vakare, po numeriu 57
Mažiukną, kam jis balsuoto-' Park St. Visi nariai būtinai dalyvau
ju lygos prakalbose išreiškė 
nepasitikėjimą kapitalistinė- 
mis partijomis ir pasisakė už 
darbo partiją. Mažiukna teisy
bę pasakė, kad republikonų ir dar_ nesate yžsimokėję duoklių, 
demokratų partijos palaiko šią 
išnaudojimo sistemą, kuri gimdo | 
bedarbę, krizius, karus, fašiz- j 
mą ir tt. Reikia darbuotis už' 
darbininkų, farmerių, smulkių-! 
jų vertelgų ir tt. reikalus. Tas 
Bakanui labai nepatinka, todėl 
jisai ir atakuoja Mažiukną.

Išleista “lietuvių” kalboj Mic
kevičiaus ir Bakano sutaisyti 
lapeliai. Bjauru ir pažiūrėti, j 
Baisiai sudarkyta kalba. Jau 
negalėjo paduoti spausdint ko-' pt ATIN.
kiai nors lietuviškai spaustuvei, 
kurioj būtų pataisyta kalba, jei- ’ K1T LAISVĘ 
gu autoriai to lapelio visai 
moka lietuviškos rašybos.

LAWRENCE, MASS.
ALDLD 37 kp. rengia didelę ir , 

puikią vakarienę paminėjimui 20 me- ’ 
tu sukaktuviu, subatoj, 9 d. lapkr.- 
Nov., L. U. Kliube, 41. Berkeley St., 
7 vai. vakare. Kviečiam visus darbi
ninkus ir darbininkes dalyvaut ir 
skaitlingai apvaikščiot šį svarbų pa
minėjimą. Po vakarienei bus šokiai 
prie IIARMAfl

Susižiedavi- 
mams, Ves
tuvėms ir 

Kitokiems
Įvykiams

Dovanos

Kuriasi Lietuvių Kalbos, 
Aritmetikos mokykla

kite, nes turim daug svarbių dalykų 
Taipgi bus balsavimas 

Centro Valdybos ir rinkimas delega
tų į Apskričio konferenciją, kuri 
įvyks 17 d. lapkričio. Kurie nariai 

, ma
lonėkite greitai tą padaryti.

Rast. J. Kazlauskas. 
(265-266)

WATERBURY, CONN.
ALDLD 28 kp. svarbus susirinki

mas įvyks antradienį, 12 d. lapkr., 
7:30 vai. vakare, 775 Bank St. Visi 
nariai dalyvaukite, nes bus balsavi
mas į Pildomąjį Komitetą del 1936 
m. Taipgi turim ir kitų svarbių da
lykų apsvarstyt.

Fin. Sekr. J. Žemaitis.
(265-266)

SHENANDOAH, PA.
Nedėlioj, 10 d. lapkr.-Nov., įvyks 

18 metų paminėjimas Rusijos Revo
liucijos. Įvyks 2 vai.
jaus svetainėje, Main ir Poplar Sts. 
Bus geri kalbėtojai ir puiki muzika- 
liška programa, kurią padės išpil
dyt vietinis Lyros Choras. Visus 
kviečiam skaitlingai dalyvaut ir sėk
mingai apvaikščiot 18-kos metų su
kaktuves Rusijos Revoliucijos ir i- 
steigimą darbininkų valdžios.

Komisija.

LOWELL, MASS.
18-kos metų paminėjimas! Vietinės 

darbininkiškos organizacijos suvieny
tu frontu paminės 18 metų sukaktu
ves Rusijos Revoliucijos nedėlioj, 10 
d. lapkr., 7:30 vai. vakare, po nu
meriu 338 Central Street.

Prakalbos bus anglų kalboje, nes 
kelių tautų darbininkiškos organiza-

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai legališkas svoris. Prista
tome greit i jūsų namus. Prašom® 
jsitėmyti adresą ir telefoną.

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

485 Grand St., Brooklyn. N. Y.

Darbininkų organizacijų vei- ( 
kėjai spalio 24 d. susirinkime 
nusitarė steigti lietuvių kalbos, 
aritmetikos ir politinių klausi
mų gvildenimo mokyklą. Tam, 
darbui komisija išrinkta jau' 
darbuojasi. Savo posėdyj nusi-1 
tarė šaukti mokinių susirinki
mą sutvėrimui mokyklos lapkri
čio 10.

Taigi, tie, kurie norite dau-

ŽOLELIŲ ARBATA 
Registracijos Numeris 12143

Šita arbata yra moksliškai sutaisyta 
12-kos atskirų žolelių, žiedelių, lape 
šaknelių, grūdelių ir žievelių. Ir išbandyta 

visokiais būdais kas davė patyrimą, jog vienas iš geriausiu 
būdų sutvarkyti pairusius vidurius.

New York miesto Sveikatos Skyrius išbandė ir pripažino, kad Natural- 
Lax.-Herb Tea yra labai gera paliuosavimui, išvalymui ir sutvarkymui 
vidurių be jokio pavojaus. Vartokite Natural-Lax.-Herb 'Lea, pakelis 
kainuoja 50c. Taigi, prisiųskite Money Order už 50c, o mes už tai 
jums pasiųsim per paštą pakelį Natural-Lax.-Herb Tea. Arba pri
siųskite 4 po 3c krasos ženklelius, o mes pasiųsime arbatos del išban

dymo. Rašykite šiaip:

John W. Thomson, P. 0. Box 186, Brooklyn, N. Y.

Specialiai 
Žemos 
Kainos

Vedybių ir 
Susižiedavi- 

mo Žiedų 
Setų $10.00 ir augstyn.

Specialė nuolaida, kurie ateis 
šiuo laikraščiu.

Robert Lipton
701 GRAND STREET

BROOKLYN, N. Y.
Bet. Graham & Manhattan Arės

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

485 Grand Street Brooklyn, N. Y,
Telefonas: ĘVergreen 7-1661

MATTHEW P. BALLAS, Inc
Bieliausko Graborystės Įstaiga
660 Grand St. Brooklyn, N.Y.

Tel.: STagg 2-5043

PRANEŠIMAS BROOKLYNO IR APYLINKES LIETUVIAMS
Pranešama, kad pirmutine Bieliausko Graborystės Įstaiga puikiai įtaisyta: dvi ko
plyčios ir vargonai abiejose koplyčiose, del jūsų mylimųjų pašarvojimo.

.Gerbiami Lietuviai! Klauskite patys savęs: kodėl 
lietuviškos laidotuvės taip brangios, o pas svetimtau
čius daug pigesnės? Tėmykite, kad šitos depresijos 
laikais viskas yra nupiginta. Todėl mes dabartinės 
depresijos laikais suteikiame patarnavimą už daug 
mažesnę kainą; tuo būdu galite per mūsų jstaig-ą su
taupyti daug pinigų, kurie bus naudingi jūsų kasdie-
Šie paveikslai parodo ką galite gaut už $150 ar mažiau. Temykite, ką mūsų įstaiga suteiks už tamstų pinigus.

niniame gyveime, ir palaidoti savo mylimuosius gra
žiai ir pigiai. Mūsų gi patarnavimas bus toks pat 
rūpestingas ir mandagus, ar tai būtų už didelę ar 
mažą pinigų sumą. O ir tolumas nedaro skirtumo del 
kainos. Mūsų grabai yra padaryti geriausių ir di
džiausių kompanijų ir iš geros medžiagos.

mažiau

%'

Lapkričio 24, L.M.D. svetai-

'1

Lietuvių ir Ukrainų Radio 
Kliubo Parengimas

bos, rašybos, skaitliavimo ir su
sipažinti su kitais svarbiais 
klausimais, kviečiami būti pir- • 
maine mokyklos susirinkime la
pkričio 10, Liet. Darb. Kliube, 
1322 Reedsdale St., N. S. Pra-1 
džia 10 vai. ryte. > į

Lapkr. 3, MD svetainėj, bu
vo surengtas lietuvių ir ukrai
nų radio kliubo parengimas. 
Muzikalis programas išėjo ge-’ 
rai. Lošimas taipgi vidutiniai p J - R •
Ukrainiečių jaunuolių grupe 5 J¥ f * ir 5 
šoko tautiškus šokius, kurie rasinnkšimmmo Vakarą 
visiems patiko—taipgi ir d ai- --------
navo. LDS Jaunuolių Choras ir
Stygų Orkestrą gražiai pasiro-' nėj, 142 Orr St. Lietuvių Drau-

NUO REUMATIZMO SKAUSMŲ 
AR GĖLIMO

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

rezultatus ant pareikalavimo galime prisiųsti liudijimus. Geriausia 
mostis nuo ramatų ir kitų skaudulių. Mes patys darom ją ir ga- 
rantuojam. PrisiunČiam paštu reikalaujantiems.

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

Vienintele Lietuviška Vaistine Worcesteryje.

Tik už $150 Garbingos Laidotuvės
Grabas aptrauktas arba medinis, iš kieto medžio, su 

metalinėmis rankenomis; vidurys išmuštas baltu šilku 
ir paduška to paties šilko; vardo blėtelė. Išviršinine 
grabui dėžė taip pat padaryta iš kieto medžio. Par
vežimas kūno iš ligoninės, išbalsamavimas; siutas ar
ba dresč; žvakės, kryžiai ir krėslai, karpetai, palmos 
ir ant durų kvietkas. Išimame visus leidimus (permi- 
tus). Suteikiame karavaną, kuriuo grabą veža, ir vie
ną automobilį į visas kapines New Yorko miesto apy
linkėj; grabo dėžę nuvežame j kapines be mokesčio. 
Koplyčią duodame nemokamai. Visokių kitų pasirin
kimų taip pat galima gauti už prieinamą kainą.

. Bieliauskas patarnavo daugumai svetimtaučių; patarnaus ir lietuviams, kurie į jį kreipsis 
nuliūdimo valandoj; o patarnavimas bus kuo tinkamiausias ir teisingas. Tel. Stagg 2-5043

Visas metalinis grabas pilnai atidaromas už $225
Vidurys išmuštas baltu šilku ir paduška to paties 

šilko; vardo blėtelė. Išviršinine grabui dėžė taip pat 
padaryta iš kieto medžio. Parvežimas kūno iš ligo
ninės, išbalsamavimas ir prižiūrėjimas; siūtas arba 
dresė; žvakės, kryžiai ir krėslai, karpetai, palmos ir 
ant durų kvietkas. Išimame visus leidimus (permi- 
tus). Suteikiame karavaną, kuriuo grabą veža ir du 
automobilius į visas kapines New Yorko miesto apy
linkėje; grabo dėžė nuvežama į kapines be mokesčio. 
Koplyčią duodame nemokamai. Visokių kitų pasirin
kimų taip pat galima gauti už prieinamą kainą.



NEW YORKO IR APIELINKES ZINIOŠĮ
'teatro grupės paties Newarko, 
Patersono, Bayonnės. Rodys 
Sovietinį judį “Patriotai.” Kal
bės Carl Winter, kuris ką tik 
sugrįžo iš Sovietų Sąjungos. 
Įžanga 15c.

“Laisvės” Metinis Koncertas Sekmadienį; Jame Dalyvaus 
Parinktos Meno Spėkos ir Daug Tolimų ir Artimų Svečių

Į Lietuvių Kongrese”, Kaune. 
Iš Lietuvos buvo nuvykęs So
vietų Sąjungon, iš kur tiesiai 
pribuvo Brooklynan.

Jonas Ormanas yra Ameri-

Pranešimas
Aš, Jonas Dulke, noriu pranešti, 

kad mano moteris, Brigita Dulkienė, 
po tėvais Veluliutė paliko mane spa
lio (October) 26 d., šiais metais.

Geriausios Degtinės Amerikos Išdirbinio ir 
Importuotos Žemiausiom Kainom

KAS ATEIS SU ŠIO SKELBIMU, GAUS Už 
NUPIGINTĄ KAINĄ

Tat nepamirškite pasiimt skelbimą eidami pirkt.

Devynioliktan “Laisvės” me- gėrėtis, kadangi ji nuolat la- tikėtinų žinių, kad bus svečių

kos lietuvio mainierio sūnus, 
augęs ir išėjęs mokslą Ame
rikoje. Jis yra plačiai apva-

Jeigu jos pusbroliai (Klastauskai) 
norėti} daugiau informacijų, kreipki
tės pas Vladislovą Klastauską.

JONAS DULKĖ
tinin koncertan, kuris įvyks 
jau šį sekmadienį, sutelktos 
nepaprastai didelės ir turtin
gos meno spėkos.
'‘Paimkim, kad ir Vyaches-

žinėjęs šios šalies lietuvių ko
lonijas su organizaciniais rei- 

kaip iš kalais ir prakalbomis. Perma- 
Bayonne tančio dalykus jaunuolio aki- 

nare ir visos plačios New Jersey — mis žiūrint į Lietuvos ir So

763 Washington St., New York City 
(264-266)

Vyacheslavv Mamonoff

vinasi. Josios talentas ir išsi- iš Binghamton, Forest City, 
lavinimas atatinkamai pripa- • Wilkes Barrių. Apie apielin- 
žinti ir tarp kitataučių tos me-Į kės miestų lietuvius, 
no srities specialistų. Daininin- Elizabeth, Newark, 
kė Menkeliuniutė yra
Operų Dainininkų Unijos. Ji-! 
nai ruošiasi pasveikinti meti-l

; nio “Laisvės” koncerto daly-i 
vius su gražiausiom dainom.

Programoj dalyvaus geriau
sios meno spėkos iš kitur:}
Adelė Mickevičiūtė iš Provi-’

' dence, seserys Kaskevičiutės iš
• Lawrence, Antanas Višniaus- 1 
kas iš Bayonne. Bet tai dar ne 
viskas. Stebėtinai gražus Vik
toro Bekerio ir George Vede-

Į gio gitarų duetas nesiduos už-' 
; miršti, kartą išgirdusiems.: 
! švelnius įspūdžius teiks ir An-'
tano Raišio virkdinamos smui- K. Menkeliuniutė.

vietų Sąjungos jaunimo ir 
i abelnai gyventojų būvį, Or
ganas matęs labai daug nau
jo. Nors kelyje privargo, ka
dangi ne pasilsio, o studijavi- 

, mo tikslais vyko, tačiau dėkin
gas lietuvių darbininkų visuo- 
'menei už suteiktą jam nors ir 
sunkoką, bet svarbią ir gar- 

j bingą pareigą.
j Lietuviai darbininkai dabar 
i su žingeidumu laukia išgirsti 
jo įgytus patyrimus iš tų šalių, 
kurios mums labiausia apeina, 
būtent Lietuvos ir Sovietų Są- 

I jungos. Ir jie neapsivils. Jo-

SVARBUS PRANEŠIMAS
Frances Kiburis siųstas laiškas į 

Lietuvą adresuotas: Antanas Kaz
lauskas, Palokystės Kaimo, Lauku- 
nos Parapijos, Raseikių Pavietos, 
Kauno Gubernijos, Lithuania, sugrį
žo atgal su pažymėjimu, kad adri- 
santas (asmuo kuriam laiškas siųs
tas) miręs.

Laiškas dabar yra pačto stotyje A, 
Broadway ir Manhattan, Brooklyn.

IŠRANDAVOJIMAI
Pasirandavoja vienas ar du kam

bariai su šiluma ir maudyne. Ran
dasi parankioj vietoj; galima į visas 
New Yorko puses nuvažiuot lengvai. 
Kreipkitės šiuo antrašu: 972 Wil
loughby Ave., ’ kampas Evergreen 
Ave., Brooklyn, N. Y.

(262-265)

Šis didelis nupiginimas tik trumpam laikui, tuojau 
naudokitės proga.

HYMAN BERGER
SAVININKAS

409 Lorimer Street Brooklyn, N. Y.
Puse Bloko nuo “Laisvės” Svetainės

License L-1370 Tel. Stagg 2-2996

Kokiii tik degtinių jūs esate girdėję ir kokių tik pageidaujate, pas 
mus rasit. Užeikite pasižiūrėt mūsų sandėlio. Vestuvėms ir įvai

rioms parems degtinių, kreipkitės pas mus.

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

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

Persitikrinsit
417 Lorimer Street, Brooklyn, “Laisvės” Name

SAVININKAI J. P. MARGIUKAI

law Manonoff, garsų rusų dai
nininką tenorą, v fc y
ku esantį vienu

dabartiniu lai- 
iš mėgiamiau- ;

šių dainininkų ir vaidylų puoš
niam New Yorko Miesto kliu-
be. Jis vaidina parinktiniam 
akte “Russian Gypsy Trio.”,' 
Jam ne naujiena dainuoti žy-; 
miausias roles rusiškose ir ita
liškose operose. Pereito meto 
sezoną jis vaidino Rusų Grand 
Operoj, Casino teatre ant 
Broadway ir Hippodrome žy
miose operose. “Laisvei” pa
vyko jį gauti dainininkės Kon
stancijos Menkeliuniutės pasi
darbavimu.

kos stygos. Pagarsėjusio Italų 
Darbininkų Vyrų Choro gra
žiam dainavimui vargiai pri
lygs kai kurie operų chorai. 
Gi mūsiškis Aidas, vadovybėje 
savo pasiryžusios mokytojos 
B. L. šaknaitės deda visas pa
jėgas, kad prisirengti “L.’ 

koncertui su gražiausiomis 
dainomis.

Po programos šokiai prie 
melodingos William Norris 
Orkestros.

Turint tokią programą, ne
stebėtina, kad tikimasi per
pildyti Labor Lyceum svetai
nę. Iš kitos pusės, “Laisvė”, 
kaipo darbo žmonių laikraštis, 
išimtinai gyvuojantis gynimui

nei abejoti netenka. Vietiniai, 
norinti sau užtikrint dalyvumą 
ir pasirinkimą vietų, įsigykit 
tikietus išanksto. Jų kainos 
yra $1, 75c ir 50c. Vien šo
kiams 40c.

, Įvyks šį sekmadienį, 10 lap
kričio (November), Labor Ly-

i ceum svetainėj, 949 Willough
by Ave. Brooklyne. Pradžia 
3:30 po pietų. Užbaigus pro
gramą tuojau prasidės šokiai.

Rep.
V ■

J. Ormanas Sugrįžo iš 
Lietuvos ir Sovietų

Ketvirtadienio vakarą, lai-

;nas Ormanas už kelių, dienų 
išvyks su plačiu prakalbų 
maršrutu. Ketvirtadienio va
karą, 7 lapkričio, jam suruoš
ta pirmos prakalbos Brookly
ne, Piliečių Kliube, 80 Union 
Avė., o antradienį kalbės So. 
Brooklyne. Sugrįžtantį draugą 

i Ormaną prie laivo pasitiko 
(būrys jaunimo o vakare, “Lai- 
Isvės’ svetainėj, įvyko ant grei
tųjų suruošta pasitikimo pra
mogėlė, kurioj dalyvavo ir 
New Jersey jaunimo atstovai, 
atvykę tiesiai iš LDS Jauni
mo Mokyklos, Newarke.

Rep.

LEGAL NOTICE
Notice is hereby given that York 

Feather & Down Corp., of Brooklyn, 
N. Y., has registered its trade-marks 
“Silver Gray” Goose Down and 
“Swan White” Goose Down with the 
Secretary of State of New York, to 
be used on feathers and down used 
for upholstery and bedding of every 
description.

(255-273)

REIKALAVIMAI

MIRTYS—LAIDOTUVĖS

Apie pačią d. K. Menke- 
liuniutę galima tiek pasakyti, 
kad ji taip pat dainuos “Lais
vas” koncerte. Jos puikiu 
mezzo-soprano balsu yra ko

darbo liaudies reikalų, turi 
daug simpatikų darbininkuose 
ir tarp darbininkams artimų 
žmonių, dėlto “Laisvės” drau
gai ir iš labai tolimų kolonijų 
ruošiasi dalyvauti koncerte.

Iš tolimo Hudson, Mass., 
pribus d. Perednis. Gauta pa-

vu Champlain sugrįžo iš So
vietų Sąjungos LDS Jaunimo 
delegatas ir nacionalis sekre
torius, d. Johnnie Ormanas. 
Jisai, kartu su draugais Abe- 
ku, Kieliene, .Mažeika ir kt. 
atstovavo Amer. liet, darbi
ninkų judėjimą “Visuotiniam

Juozas Terebieza, 58 m. 
amžiaus, 60&1 Putnam Ave., 
Ridgewood, mirė lapkričio 6 
d. Bus palaidotas lapkričio 9 
d., šv. Jono kapinėse. Laidotu
vių apeigomis rūpinasi grabo- 
rius Matthew P. Ballas (Bie
liauskas).

Plaukai -
Ant Motery Veido

^’Aš nuimu plaukus nuo veido su 
nauju išradimu, Elektrolysis, be 
skausmo ir užtikrinu, kad niekada 
neataugs. Duodu vieną patarnavimą 
uždyką persitikrinimui.

Valandos panedėlį, utarninke ir se- 
redoj: nuo 9 v. ryto iki 5 vai. vaka
ro. Galima susitart ir vakarais.

Genovaite Zmuidinavičiute, 
(Miss Geneveve Mitchel)

94 Plymouth St., Bridgewater, Mass. 
Telephone: 339—Bridgewater.

(263-267)

Reikalingas pusininkas į barzda- 
skutyklos biznį. Turim dvi vietas, 
tai priimsiu į vieną: New Yorko 
arba Brooklyno vietą. Su pinigais 
nesirūpinkite, nes darbininkas la
biau reikalingas negu pinigai. Vietos 
randasi po sekamais antrašais: Mol- 
lyn’s Barber Shop, 87 Nassau St. 
(vienais trepais augštyn); kita vie
ta: Barber Shop, 449 Grand St., 
Brooklyn, N. Y. Atsišaukite ant 
Brooklyno antrašo.

(262-267)

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoja tin
kamai ir už prieinamą kainą 
Parsamdau automobilius vestuvėm, 

pareiti, krikitynom ir kitokie* 
reikalam.

402 Metropolitan Avė.
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

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.

------------------------------------------------------------------ į

DR. ALDONA ŠLUPAS
(ŠLIURAITĖ) 

Gydytoja

40 METŲ JUBILEJUS 
Sukaktuvės Palangos Juzės Draugijos Gyvavimo 

Apvaikščiojimas |vyks

Subatoje, 16 d. Lapkričio (November), 1935
LIETUVIŲ SALĖJE, 180 NEWYORK AVE., NEWARK, N. J.

Programą sudarys geri kalbėtojai. Lyraitės iš Brpoklyno šoks klasiškus šokius. 
Populiariška orkestrą grieš šokiams.

Helen Krisiunienė, 38 metų, 
48 Hudson Ave., mirė lapkri
čio 6 d. Laidos lapkričio 9 d., 
šv. Jono kapinėse.

I Laidotuvių apeigom rūpina- 
! si graborius J. Garšva.

! Ryanui, Int. Longshore
men’s Association pirmininkui, 
nepavyko sulaikyti darbą ant 
streiklaužiais operuojamų lai
vų, pribūnančių iš Meksikos 
Įlankos portų, kur laivakroviai 
streikuoja, šią savaitę iškrau
tos prekės nuo El Lago ir EI 
Coston, Morgan linijos laivų, 
pribuvusių su Texas valstijos 
streiklaužiškomis prekėmis.

i ---------------- -------

Newark, N. J.

179 So. 2nd Street
Brooklyn

Telefonas Evergreen 7-7110

Valandos: nuo 1 iki 2 po piet 
Nuo 6 iki 8 vakarais.

Vaikas Linksmas, jis 
geria “Bronkoton” %

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves1 
tuvių, kitokių grupių ir pavienių 

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su 

amerikoniškais.
Reikalui esant 
ir padidinu to
kio dydžio, ko
kio pageidauja
ma. Taipgi at- 
maliavoju įvai
riom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., kamp. Broadway 
ir Stone Ave., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stočių BMT Line.

X BROOKLYN, N. Y.
Tel.: Glenmore 5-6191

Tcl. StagR 2-0783 . NOTARY
Nirht Tcl. Juniper 5-4912 PUBLIC 

į Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS)

GRABORIUS
Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 
kiekvienam reikale. Kainos 

žemos.
Ateikite ir persitikrinkite

I 107 Union Avenue 
i Brooklyn, N- Y.

Nauji nariai ir narės bus priimti į Draugiją iki 25 metų veltui, nuo 25 iki 40 m. už 
pusę įstojimo. Prie tam kiekvienas pirkdamas tikietą 35c gaus 3 baro tikietus po 10c 
dykai; visiems proga išsigerti ir pasilinksminti, sulaukus 40 m. jubilėjaus.

Draugijos narius, taipgi gerbiamą publiką, kviečiame kuoskaitlingiausiai atsilankyti 
pas mus į svečius, nes toki parengimai atsibūna didelėj retenybėj.
PRADŽIA 7:30 VAL VAKARE. ĮŽANGA 35 CENTAI

Šį Vakarą Rusijos Revoliucijos1 
18-kos Metų Sukaktuves

Šį vakarą, tai yra penkta- 
1 dienį, 8 lapkričio, 7:30 vaka- 
I ro Laurel Garden, 457 Spring
field Ąve., Newarke, tikimasi 
tūkstančius Newarko ir apie- 
linkės darbininkų'sueisiant ap
vaikščioti 18-ką metų Sovietų

i Sąjungos gyvavimo.
Penkios dešimt darbininkų

I politinių ir fraternalių organi
zacijų išsiuntinėjo atsišauki
mus savo nariams apvaikščioti 
šias sukaktuves, pribūnant su I 
šeimynomis ir draugais. Jie; 
pribus organizuotai, su savo 
vėliavomis ir iškabomis. Dai
nuos Freiheit Choras. Vaidins

Kviečiame Visus į Rengiamą Jubilėjaus Vakarą. Komitetas.

LITTLE Theatre, NEWARK 
DARBININKŲ ATYDAI! 

Prasideda Rytoj
PIRMA ŽMONIŲ REVOLIUCIJA 

KOVOJE Už LAISVŲ 
“WILLIAM TELL”

te, kenčiate nuo dusulio užgulimų 
arba norite palengint kokliušo 
antpuolius jūsų vaikui, užeikite j 

vaistinę ir nusipirkite butelį.

“BRONKOTON”
D-RO L. GRIČO

Po vieno butelio sunaudojimo, įsi
tikinsite, kaip jis palengvina jūsų 
kentėjimus vidurių apsirgimuose; 
kaip kad sukietėjimas, gazai, šir
dies pykimas arba praradimas no

ro valgyt, naudokite

“GASTROTON”
D-RO L. GRIČO

102 Kent St., B’klyn, N. Y.

BROOKLYN LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

Salės del Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujau
siais įtaisymais. Keturios bolių 

. alleys.
KAINOS PRIEINAMOS

949-959 Willoughby Ave.
Tel., Stagg 3847

Cortlandt 7-4305

LIETUVIŠKA INFORMACIJŲ 
RAŠTINĖ

Lithuanian Information Bureau 
38 Park Row, opposite City Hal) 

NEW YORK, N. Y.
Room 405-6-7 

Equitable Service Bureau
Lietuviška

Susisiekimo ir Ištyrimo 
įstaiga

CHARLES UP TO-DATE 
BARBER SHOP 
K. Degutis Savininkas

PLAUKŲ
kirpimas 25c
SKUTIMAS 15c
Prielankus
100 Union Ave., Brooklyn
Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

Patarnavimas

S Telefonas: Evergreen 7-7770

| PAUL GUSTAS | 
| LIETUVIS GRABORIUS | 
5 Senai dirbąs graborystės pro- g 
5 fesijoje ir Brooklyno apielin- n
8 kėj plačiai žinomas. Tik dabar S
g atidarė savo ofisą ir patarnauja g 
B balsamavimu ir palaidojimu 5 
Q mirusių. 4

| Veltui Chapel Šermenim
S Parsamdo automobilius ierme- r 
B nims, vestuvėms, krikštynoms
9 ir kitokioms parems 4
Q Saukite dien* ar naktj

S 423 Metropolitan Avė. 8 
Brooklyn, N. Y. iki 8 P. M.

iki 8 P. M.
LIETUVIŠKAI

Sergančių Vyry ir Motery 
Chroniškos Ligos Gydomos

Gydoma Kraujo 
N e n ormalumai. 
Odos Išbėrimai, 
Nervų L i g os, 
Bendras Nusilpi
mas, Nervų Jė
gos išeikvojimai, 

- K a t a r i n iai ir 
Chroniški Skau
duliai, Skilvio ir 
Žarnų L i g os, 
Mėšlažamės LL

gos, Hemorrhoidal, Nervų (degimas 
ir Įsisenėję Reumatiški nesveikumai, 
Sciatikos (kojų didžiųjų nervų), No
sies, Gerklės, Plaučių, Kvėpuojamų- 
,ų Dūdų nesveikumai, Inkstų Ligos, 
ir kitos Vyrų ir Moterų ligos gydo
mos greitai ir su patenkinančiomis 
pasekmėmis; 0/jeigu jūs turite kokį 
au nesuprantamą nesveikumą, atei

kite su pasitikėjimu pas mane pasi
tarti.
Kraujo Tyrimai, Laboratoriniai Iš
bandymai, X-spinduliai, Serumų ir 

Čiepų (leidimai
MANO KAINOS YRA PRIEINAMOS 
Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

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

Įsisteigęs virš 25 metai;
Tarp 4th Avė ir Irving PL 

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

MES KALBAME




