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PART ONE ”AIGIPTIEČIŲ SUKILI
MAS PRIEŠ ANGLIJĄ
Cairo, Aigiptas, Lapkr. 

13.—Išsiveržė a i g i p t iečių 
sukilimai prieš Anglijos 
šeimininkavimą. Visose Cai
ro miesto dalyse eina susi
kirtimai tarp maištininkų ir 
policijos. Išstojimams prieš 
Angliją daugiausia vado
vauja aigiptiečiai studentai.

Mūšiuose vienas maišti
ninkas nušautas, trys pavo
jingai sužeisti.

Sužeista ir 50 policininkų, 
penkiolika iš jų pavojingai.

Aigiptiečiai pagrobė dau-

Keisis Lenkijos ir Vo- Visiems Susivienyti “,s .^Ethiopai Užgrobė 4-risLinfimc PnlihLo I .nb... r j |r:n|::rt<. Ilrto r,U . C5 - ’ .kietijos Politika Linkui 
Lietuvos?

BERLYNAS.—Eina gan- 
gelį policijos automobilių ir ’ dai, kad atsistatydinsiąs 
motorinių dviračių ir sude- Lenkijos užsienių reikalų 
gino. Demonstrantai šaukė: mihisteris Beck’as. Yra gir- 
“šalin Angliją!” “šalin An- du, kad Lenkija gat grį- 
glų užsieninį ministerį Ho- šianti į senąją savo užsieni- 
are!” politiką, kas reikštų, į

Taip aigiptiečiai minėjo , nepriklausančią nuo Hitle- 
dieną savo krašto vadina- (rio politiką.
mos “nepriklausomybės.”

Nors Aigiptas yra vadi
namas “nepriklausomu,” bet 
ištikrųjų ji valdo Anglijos 

* . imperialistai.
Nepasitenkinimas Angli-; 

jos bosavimu yra didelis, o 
dabartiniu laiku dar Musso-

Atmušt Du Didžiausiu
Šiais Laikais Pavoju! ?
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f

kietijos Ilgę Eilę Ivairiy į t i y w -
Reikmenų Italų T atikus, Išžudė

nę politiką, kas reikštų, į

Kauno liaudininkų dien-
raštis “Lietuvos Žinios” ra
šo, kad toks Lenkų politi
kos pakeitimas “gali turėti 
ir tam tikros įtakos santi- 
kiams tarp Lietuvos ir Len- 

Įkijos... Kai kurie politiniai 
I sluogsniai Berlyne mėgina 

lini per savo agentus kurs-! tvirtinti, jog pasikeitus da- 
to aigiptiečius sukilti prieš, kartinei Lietuvos-Lenkijos 
Angliją. Tuomet, kaip Mus- 'santikių padėčiai, Vokietija 

'būtų priversta jieskoti nau- 
Ijų kelių santikiuose su Lie
tuva, kas taip pat... turėtų 
gyvai atsiliepti ir į visą Pa
baltijo Santarvės politiką.”

solini tikisi. Anglija mažiau 
galėtų kištis į Italijos karą 
Ethiopijoj.

ETHIOPAI ĮSILAUŽĖ Į 
ITALŲ SOMALILANDĄ

Harar, Ethiopija, Lapkr. 
13.—Ethiopai, vadovaujami 
generolo Dėstą Demtu, nu
mušė italus tolyn į pietus 
nuo Daggah Bur ir nuvijo 
juos atgal net per rubežių, 
įsiverpdami į “itališką.” So- 
malilandą.

Baltųjų Gauja Pakorė 
Du Nekaltu Negru

BERLYNAS. — “Atsi
žvelgdama į savo naminius 

ŠAUKIA PRIEŠKARINĖ, PRIEŠFAŠISTINĖ LYGA ' Xtude išvežti VoS 

; jos sviestą, margariną, laši
nius, bulves ir kitus maisto būrys su tankais ir trokajs, 
produktus; verpiamąsias ginkluotais kulkasvaidžiais, 

i medžiagas, odas, vilnas ir užpUOle ethiopus, kurie sau- 
ciku IUOX1COUO1- me^us: mangan^ ahiminą, g0j0 gerįamo vandens šalti- 
tais baltaisiais cin^’ nikelŠ’ « bro^|nius tarp Saša Baneh ir 

rikiečių Lyga Kovai prieš.darbininkais, vėl jūs būsite an lnįonlJ;i> e r miu ą,jDaggah Bur, pietiniame 
Karą ir Fašizmą, šaukdama' vergai. cadmmmą, magnesiumą ir fronte. Tai vienatiniai tin-
tuo tikslu kongresą visos; «■ 
šalies darbininkų, farmerių,1 j a j

“Tik vienas tėra būdas i “Profesionalai! Kas jūsų 
Amerikos žmonėms išvengt laukia? Kada ateina fašiz- 
fašizmo ir karo—visi, kurie1 mas, tai juk pavojinga 
nori taikos ir laisvės, turi žmonėms protauti.
laiku susivienyt ir atmušti “Negrai! Jeigu jūs nesusi- 
savo priešus,”—sako Ame-’ vienysite su i

visus daiktus, kuriuose ran- 
Moterys! Fašizmas dar j dasi šių medžiagų.
iau jus paneigia ir| Nazių laikraščiai aiškina,

Daugelį Fašistų
NUKOVĖ ŠEŠIS PRIEŠO OFICIERIUS

“VILNIES” REDAKCIJOJ 
POLICIJA NUŠOVĖ 

ŽMOGŲ?
Chicagos “Naujienos” ra- v so:

“Kaip praneša policija, 
pereitą naktį (lapkr. 11) 
apie 9:30 vai., policija 
‘Vilnies’ Redakcijoj nušo
vė tūlą lietuvį 46 metų 
amžiaus. Pavardė dar ne
žinoma.

“Visų įvykio smulkme
nų nežinoma.”
“Laisvė” negavo iš “Vil

nies” jokio apie tai praneši
mo.

COLUMBUS, Texas. — 
Baltųjų goveda pagrobė du 
jaunu negru Altair’e ir pa
korė juodu po medžiu. Žu
dikai įtarė, būk tiedu negrai 
užmušę kokią tai baltą mo
teriškę, nors prieš pakartuo
sius nebuvo jokio įrodymo. 
Ta pati fašistinė gauja įie
ško nulynčiuot da trečią ne
grą; ir valdžia nebando su
laikyt tuos kraugerius 
naujos žmogžudystės.

PRIGĖRĖ 70

nuo

Istanbul.—Nuskendus tur
kų valdžios laivui “Inebo- 
lu,” ties Smyrna, 
70 žmonių.

prigėrė

JAPONŲ GENEROLAI. APDIRBINEJA PLANUS 
ATPLĖŠT PENKIASCH1NIJ0S PROVINCIJAS
SHANGHAI, Chinija. — 

Akmenimis laidoma ir ki
taip užpuldinėjama japonų 
moterys ir vaikai. Japonų 
karininkai grūmoja savaip 
suvaldyt chinus. Bet labai 
galimas daiktas, kad patys 
japonų agentai, chiniškais 
drabužiais persirengę, daro 
tuos užpuldinėjimus, idant

ADDIS ABABA. — Italų, oficierius, išžudė daug prie
šo kareivių ir atgal nuvijo 
kitus.

Pranešama, jog ethiopai 
taipgi atmušė skaitlinges- 
nes italų jėgas ties Enąle, 
užmušdami 20 italų. , ,

Ethiopai prigaudinėja ita
lus, sukraudami dideles krū
vas akmenų, pavidale tvir
tovių, idant italai jas bom- 

j barduotų manydami, kad 
' tai tvirtovės, ir tuo būdu

kamo vandens šaltiniai per 
130 mylių.

inteligentų ir kitų organi-1 « u • ’. i^azjų laiKrasciai aisKina, Ethiopai, ginkluoti tik
.. tz *i skriaudžia. Ginkite savo tei- Lod uždraudimai tuos dalv- *4. • v i .....zacijų. Kongresas įvyks Kaa tuos aaiy sautuvais, pašoko j įnirtusį u.

» I i- • <-• ’ P 0 |kus išvežt is Vokietijos ne- prieš italus,' pagrobė'tai tvirtovės, ..  ____
fesionales ir motinos j turi nieko bendra su T Ly-, keturig jų tankug jr šešis! eikvotų savo bombas bei ka-

Jaunuoliai! Gelbėkite sa- gos bausmėmis prieš Itah- jnllkftV= 5pšis itoi,, Limlin šovinius ' 'J
Clevelande, Ohio, 1936 
sausio 3, 4 ir 5 d.

Šaukimą prieškarinio ir vo gyvybę nuo karo ir be-Ją. Hitlerininkų spauda ap-1 
priešfašistinio kongreso pa- „ darbės. Prisidėkite prie vi- skritai gerinasi Mussolinui. r 
sirašo dr. H. F* Ward, pro-1 suomenės gelbėjimo nuo ba-1 Italijos valdžia nelaiko jo- KAIP AMERIKOS PAŠALPINIAIS PINIGAIS Y1A 
iesorius R. M. Lovett, gar- do --------- K------- 11 v
sus rašytojas Lincoln Ste-. < 
vens, Kom. Partijos sekre-1 - 
torius E. Browder, Pilietinių ^naujau;,r . . a . -.i r, 4 idant užbaigt karus ir ap-Laisvių Sąjungos vadas Ro- 
ger Baldwin, San Francisco 
laivakrovių karžygiškas ko-, 
votojas Harry Bridges,! 
profesorius G. S. Counts, beralai, religinės organiza- 
liberalų “New Republic” cijos—visi sąžiningi ir kul- 
žurnalo redakcijos narys 
Malcolm Cofaley,’ rabitias 
Ed. L. Israel, kunigas A. 
Clayton Powell, profesorius 
Colston E. Warne ir kt.

Šaukime kongresą, be kit
ko, sakoma:

“Naujas pasaulinis karas 
kasdien eina vis artyn... 
Fašistinės valdžios daro ka
riškus sumokslus; kitos ren
giasi karui... Tokio ginkla
vimosi, kaip dabar, pasaulis 
dar nėra matęs. Mūsų pa
čių (Amerikos) valdžia bū
davo ja didžiausią armiją ir 
laivyną šios šalies istorijoj. 
Milionai vaikų alkani; mo
kyklos uždarinėjamos; bet 
bilionai dolerių yra eikvoja
ma karui priruošti. Mūsų 
valdžia pasisako už taiką ir 
skelbia bešališkumą, bet ga
tavai rengiasi karui.

“Tos pačios jėgos, kurios ūkininko sūnus šaulys Juozas, 
varo karo politiką, naikina 
demokratiją.

, “Bendras vaisius bandy
mų, daromų sulopyt dabar
tinį ekonominį surėdymą, 

.yra toks, kad didžiųjų kor
poracijų pelnai auga, o dar- 

. XZXXXXXXAX^ AXX&VkJ XXXXXXUM, 11

į. reikmenų kainos brangsta, 
o*' bedarbiam pašalpa maži-

m.

ir sunaikinimo.
“Karo veteranai! Jūs an

dai, manėte, kad kariaujate,

saugot demokratiją. Daba£ 
tatai ir darykite!

“Progresyviai žmonės, Ii-

turingi žmonės! Jūs esate 
nusmerkti likt pavergtais 
(fašistinei) valstybei, jeigu 
jūs neisite į kovą išvien su 
masėmis.”

Nacionalis Pild. Komite
tas Amerikiečių Lygos 
prieš Karą ir Fašizmą.

Ą*.

A-Ciuiio j lannuo n ocūid , vm oavv uui

trokus; nukovė šešis italų I nuolių šovinius.

jkiu ^riešingu sau žingsniu 
'tuos uždraudimus išvežimų 
iš Vokietijos. Sako, Italija 
daugiausia perka iš Vokieti
jos anglį, kuri yra liuosaij 
perleidžiama Italijai. Be;

REMIAMA NAZIŲ PLIENO PRAMONE
:■ J

DARBO UNIJOS KELIA PROTESTŲ AUDRĄ
WASHINGTON.—Iš Volant Triborough tilto komisi- 

to, Hitleris nestabdo nei va- kietijos iki šiol buvo pirktai jos su Moses ir Burkanu 
rio išgabenimų į Italiją. O apie $100,000 vertės plieno į priekyje. Ir vaidai del to 
varis yra viena iš reikalin-! statomam Triborough tiltui I didėja.

New Yorke. Tas tiltas vi
so lėšuos 62 milionu dolerių.

650,000 Etkiopy prieš ko“‘k'tosk
Mussolimo Armijas j 000 reikalingų tiltui plieno I 
Italų šiames štabas.— | pjieno reikmenis gauna 

Italų armijos žvalgai Ethio- $4 qqq pigiau Triborough 
pijoj apskaithuoja kaditilto statymo valdyba> negu 
o™al 1 • .mObį1ZUO+tU|biitų už juos reikėję mokėt
250,000 kareivių. . Be _ to, ^merikos plieno fabrikan- 
ethiopų atsarginiai kanau- . T nežiūrint nrieš tojai .lekia 300 iki 400 lūk^“- pX"7™Vok«k 

} jos pakilo protestų audra, 
i Visų pirma užprotestavo 
amerikiniai fabrikantai; da
bar pasipylė protestai Ame
rikos darbo unijų.

Amerikos Darbo Federa
cijos prezidentas William 
Greėn smerkia vyriausybę, 
kad valdiški PWA pinigai, 
už kuriuos statoma Tribo
rough tiltas, yra išlei(Hiami 
užsieny j. Tiltų ir Geležies 
Statybos Darbininkų Unijos 
lokalas 40-tas grasina su- 
streikuot, kaip tik jiems 
pristatys naudot darbe plie
ną iš Vokietijos, nors Ame
rikos Darbo Federacijos 
vice-prezidentas, f a š i stuo- ■ 
jantis Matthew Wall per-; 
spėja, kad darbininkai liau-' 
tusi kalbėję apie streiką.

Riejasi Valdininkai
Papuolę į n e s m a gurnus 

del Vokietijos plieno, Tri
borough tilto komisijos pir
mininkas Nathan Burkan ir 
.tikrasai tos komisijos gal- 
va-sekretorius Robert Mo
ses teisinasi, kad užsisaky
dami Vokietijos plieną, jie

gųjų karui medžiagų. Verda pasipiktinimas uni
jose, priklausančiose Ame
rikos Darbo Federacijai, 
kuri paskutiniame savo su
važiavime Atlantic City, nu-|uvv icimumgu važia vinie zy Liaunu vivy, iiu-

dirbinių iš Vokietijos. Šiuos sprendė boikotuot fašistines

A

ŽINIOS IŠ LIETUVOS l.

Vokietijos produktus. Rei
kalaujama panaikint visus 
kontraktus delei plieno iš 
Vokietijos.

d?

'U

Nariai Baudžia “Mur- 
mėtojus” prieš Alkį

Nuėjo 15 Mylių Nusižudyt stančių vyrų. Italų koman- ■ 
dieriai susirūpinę, kad ethi- Į 
opai, paskleisdami savo j ė- 

nSj “anV geįežtakeHo S gas’ ^apsuptų italų iš vie- 
rastas su nupjauta galva žmo-. kitos puses.
gus. Galvą nupjovęs nakčia Prieš italų generolo de 

Bono šiaurinę armija yra 
sustatyta 177,000 ethiopų, 
keturiose strateginėse vie
tose. Jie pasirengę užkirst 
kelią italams, norintiems 
prasimušti iš šiaurės iki 
gelžkelio, einančio nuo sos
tinės Addis Ababos į Jibutį 
prieplauką.

Italų armijos, kaip iš 
apie 7 vai. buvęs dar namuose J Šiaurės, taip iš pietų pusės 
ir paskui dingęs. Ryte rastas grumiasi linkui Hararo, an-

po Traukiniu
Prie gelžk. stoties Akme-

ėjęs iš Mažeikių į Šiaulius 
traukinys. Prie lavono rastas 
vidaus pasas ir naujokų ėmi
mo komisijos duotas liūdymas. 
Paaiškėjo, kad nusižudęs Ma
žeikių aps., Akmenės vai., 
Mažilių kaimo 23 m. amžiaus

viešpataut panašiai, kaip ji 
viešpatauja atplėštame nuo 
Chinijos Manchukuo k^aš-' 
te.

TOKIO. — Japonijos poli
cija uždraudė laikraščiams 1 ’ll j* V* • • • MV1UV11Ų. MVA11CA/1 V VICtl "skelbti žinias apie japonų binink krint6a ž 
kariuomenes siuntimus ; J ’
Chiniją. Iš to reikia su-d 
prast kad Japonija daro namTseTtli^Zpadėtis’ i 

i kurią tegalima išlaikyt tik-1 
tai prievartos būdais.” (Tai 
todėl didieji Amerikos kapi-

Atvykę paimti lavono giminės, 
pasakojo, kad savižuda dieną 
vežęs iš daržų ropes, vakare

po traukiniu7 nusižudęs. Nusi
žudyti atvykęs nakčia pėsčias 
iš namų apie 15 amerikoniškų 
mylių.

I BERLYNAS. — Hitlerio 
valdžia įsteigė tam tikrus 
teismus bausti piniginėmis 
baudomis ir kalėjimu žmo
nes, murmančius prieš mais
to stoką arba prieš jo bran
gumą.

Vien spalių mėnesį Vo
kietijoj bedarbių skaičius 
dar paaugo 114,000.

pateisint naują Japonijos I Pradžią, naujam kariškam 
karų prieš Chiniją. įsibriovimui i Chiniją.

Japonų generolai tvirti- v _ x****v**«vO ^pi

na, būk Chinų Tautininkų Pašovė Darbo Federa- talistai ir auklėja fašizmą.)

cijos Vadą Clevelande
japonus iš šiaurinės Chini-  1
jos.

PEIPING. — Čia atvažia
vo Japonijos generolai Ken-'jingai peršovė Franką 
ji Doihara, Iwane Matsui ir (Converse, pirmininką Ope- 
kiti, kurie apdirbinėja pla-; ruojančių Mašinistų Unijos, 
nūs, kaip penkias šiaurines * - - -
provincijas atkirst nuo Chi- 

.nijos ir sudaryt iš jų “savi- 
valdišką” chinų kraštą šiau
rėje. Tokioj chinų “savival
dybėj Japonija rengiasi

įsibriovimui į Chiniją.

CLEVELAND, Ohio. — 
Nežinomi gengsteriai pavo-

vieną iš senųjų Darbo Fe
deracijos vadų. Manoma, 
kad gengsterius pasamdė 
viešbučių savininkai, prieš 
kuriuos Converse buvo iš
šaukęs streiką.

į ir Fašizmas
“Darbo unijos! Jūsų gy

vybė yra pavojuj. Kada at
eis sekantis karas', bus ga- 

p. las jūsų teisėms.
“Farmeriai! Jeigu jūs 

duosite valią lobininkams ir 
karo rengėjams, demokrati
jos naikintojams, tai dau
guma jūsų liks tik samdo
mais darbininkais arba pa
šalpos reikalingais bedar
biais.

Valstiečiai Negali Išsimoket 
Peraugštų Palūkanų

VILKAVIŠKIS. — Išlikęs 
Vilkaviškio savivaldybės kre
dito bankas pažadėjo nuo pus
mečio palūkanas iš 9% suma
žinti ligi 8%. Bet neištesėjo. 
Valdyba sako, kad jei visi lai
ku skolas grąžintų ir palūka
nas mokėtų, tai būtų galima 
imti tik 5% palūkanų.

Ūkininkai, kurie pildo savo 
pasižadėjimus, s k u n džiasi, 
kad 9 % dabar sunkiau mokė
ti, kaip seniau 18-24%.

žemės bankui įsiskolinusieji 
taip pat laukia palūkanų su
mažinimo. Sako, švedams už 
paskolą bankas moka apie 2% 
o ima 5%.

tro didžiausio Ethiopijos 
miesto, ir Diredawos, svar
bios gelžkelio stoties.

- Italų komanda giriasi, kad 
ethiopai negajį permatyt 
italų keičiamų planų; todėl, 
girdi, ethiopų armijos pasi
rodo “bespėkės” pasiprieši
nimui italams, dažnai mu- 
šantiems į tokias vietas, kur 
ethiopai nesitiki.

ASMARA, Eritrea. — Di
deli lietūs sugadino kelius, 
kuriuos italai nutiesė Ethio
pijoj. Todėl italai turėsią 
pasitraukti iš daugelio savo 
užimtų vietų, ypač kitą met, 
kada prasidės sezonas ilgų 
nuolatinių lietų, nes kitaip 
jiems gręstų apsupimas iš 
ethiopų pusės.

Alexis, N. Carolina.—Na
mo gaisre sudegė 8 vaikai.- -------------- v

!,H. Cunninghamų šeimynos.' galva, suverčia atsakomybę čiai.

Austrija Vis Tiek 
Prekiaus su Italija

VIENA. — Austrijos Ją? 
: šistų užsieninis ministrai 
Berger- Waldenegg pareiš
kė, kad Austrija nebuvd it 
nėra priešinga Tautų Lygos 
ekonominėms bausmė m s 
prieš Italiją, ir ji sustabdė 
ginklų išvežimą į Italiją; 
bet, girdi, Austrija negali 
nukirst savo prekybos su 
Italija, nes tai “būtų ekono
minė saužudystė” Austrijai. 
Be to. Austrija “negann ži
nanti” apie Italijos k’vir
čius su Ethiopija...

Bet pats jau toks pasniš-

4

K

M

’t"'- -X;’-^0^

darbų taisyklę, kuri leidžia 
pirkti medžiagą iš užsienių, 
jeigu ji gaunama iš ten 15 
iki 25 nuošimčių pigiau, ne
gu amerikinė medžiaga. O kinimas rodo, jog Austrija 
Roosevelto vidaus reikalų remia Mussolinį. O kad Aus- 
ministeris H. L. Ickes, vie- tri ja neišveža ginklų į Itali- 
šųjų darbų administracijos ją, tai jie reikalingi jai pa*

■
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Delei Esamosios Padėties Lietuvoj
Rašydamas apie pastarąjį Smetonos 

pasimojimą sunaikinti opozicines parti
jas, “Darbininkas” mano, jog tai neišeis 
Smetonai sveikaton. “Duotasis kariuo
menei įsakymas panaudoti ginklą, nieko 
nelemia ‘sukilėliams,’ bet taip pat nie
ko gera nepranašauja nė Lietuvos vy
riausybei,” rašo K. Teisingai K. pastebi, 
kad šaudymais streikuojančių valstiečių 
Smetona nepašalino esminės streiko ir 
valstiečių nepasitenkinimo priežasties, 
tad neišriš jis šaudymais priežasties ir 
opoziciniij partijų subruzdimo. 1

“Draugas” mano, kad buvusių prezi
dentų ir ministerių pirmininkų dokumen
tas privers Smetoną skaitytis, kadangi už 
to dokumento stovi masės žmonių, ku
rie pasirengę Smetoną kovoti. Pasak 
“Draugo,”

Vyriausybė turės skaity.’> su buvusiųjų 
valstybės vyrų žodžiu dar i: dėl to, kad pa
tys tautininkai, kurie savo rankose laiko 
krašto vairą, yra susiskaldę. Jų dauguma 
yra nepatenkinti Smetonos-Tubelio režimu. 
Jie mano, kad vyriausybės priešakyje turėtų 
atsistoti žmonės su didesne iniciatyva ir 
veiklesni. Negalima užginčyti to fakto, kad 
nors prof. A. Voldemaras ir kalėjime sėdi, 
tačiau tautininkų partijoje jis turi daug 
šalininkų. Jo šalininkų yra ir karininkų ir 
aukštų valdininkų tarpe. Ir, blogiausia, jie 
yra veiklūs ir pasirengę sunaudoti kiekvie
ną geresnį momentą išlaisvinimui Voldema
ro iš kalėjimo ir jo pastatymui vyriausybės 
priešakyje. Juk ne dėl ko kito Voldemaras 
yra važiojamas iš vieno kalėjimo į kitą, ki
tais žodžiais sakant, slepiamas.

Tas pats “Draugas” paduoda ištrauką 
iš Chicago Tribune tilpusio straipsnio, 
kurį rašė Donald Day, minėto laikraščio 
korespondentas Kaune. Ten sakoma:

“Antanas Smetona, Lietuvos prezidentas- 
diktatorius nuo 1926 m. gruodžio mėn., grei
tai gali būti pakeistas vienu iš daugelio jo 
priešininkų, seniausia respublika šiaur-ry- 
tinėj Europoj svyruoja iš priežas
ties vidaus politikos ir ekonominio krizio, 
kuris yra Prezidento Smetonos politikos pa- : 
sėkmė. Seks visiškas vyriausybės perorga
nizavimas.” A

Keista, kad po to visko, kas jau įvyko, 
“Draugas” mano, kad nereikėtų Smeto
nai atsistatydinti. Girdi, užtektų, jei jis 
sudarytų koalicinę vyriausybę. Nes, jei 
Smetona atsisakytų tą gražiuoju padary
ti, tai voldemarininkai, pasinaudodami, 
betvarke krašte, bandys jį nuversti spė
ka.

Aišku, šitokiu užreiškimu “Draugo” 
redaktorius pataikauja Smetonai. Po
draug jis savo vienminčius krikdemus 
pastato prastoj šviesoj. Sulyg “Draugo” 
redaktorium, Lietuvoj tiktai voldemari- 
riirikai galį ką nors tokio griežto daryti, 
d krikdemai—tenkinasi plepėjimu.

Mes manome, kad Amerikos lietuviai, 
matydami tai, kas dabar dedasi Lietuvoj, 
neturėtų tylėti ir sėdėti, bet turėtų veik
ti. Reikalinga šaukti bendri masiniai 
mitingai, susidėjus visom partijom ir 
sriovem behdrai, ir reikalauti kuovei-

“Komunistams Priedanga”
Smetonos “Aidas” piktai išmetinėja 

Lietuvos liaudininkams del to, būk jie nė 
tik nėra komunistų pasmerkę, bet “daž
nai dirba su jais išvien.” Kame gi jie 
dirba su komunistais? “Aidas” tikrina, 
kad Lietuvos Jaunimo Sąjungoj, Sere
džiuje, komendantas “už triukšmo kėli
mą ir trukdymą kitiems darbininkams 
dirbti darbą, nubaudė aštuonis asmenis.” 
Iš jų keturi priklausę Lietuvos Komunis
tą Partijai.

Bet ne tiek del to “Aidas” rūstauja. 
Jis smarkiai susinervinęs del to, kam 
“L. Ž.” parašę, “kad Seredžiuje valstybės 
saugumo policija pas vietos jaunalietuvių 
artistų grupę padariusi kratą ir grupės 
narius suareštavusi.” Kas tie jaunalietu
viai? Tai smetoniškos valdžios palaimin
toji jaunimo organizacija. Pasirodo, kad 
ir ten ne viskas ramu: jaunalietuviuos 
taipgi atsiranda jaunimo, kuris išstoja j 
prieš Smetonos režimą ir pastarasis jau
nuolius areštuoja.

Kaip tą viską išaiškint: ar ten priėjo 
daug komunistinio jaunimo ar patys su- 
fašistinti jaunuoliai pradeda atidaryti Į 
akis? Veikiausiai yra abejaip. Neįsta- Į 
bu, jei ten įeina komunistinio jaunimo. 
Dar mažiau įstabu matant smetonišką 
jaunimą krypstantį į kairę. Kuomet jau
nimas pradeda suprasti, kur link Lietuvą 
fašizmas veda, jis ima prieš tokį režimą 
kovoti.

■) ' »

Socialistų Organas Apie Sovietų
Sąjungą 1

New Yorke einąs Socialistų Partijos 
Veik. Komiteto organas “Socialist Call” 
parašė editorialą 18-kinių metinių Lap
kričio Revoliucijos sukaktuvių proga.

18-kametinės Rusų Revoliucijos sukaktu
vės, rašo tasai laikraštis, bus minimos, ty
kiai ar demonstratyviai, didesnio skaičiaus 
žmonių, negu kada nors, ir šis minėjimas 
nebus paliktas vienai kuriai nors darbinin
kų klasės politinei daliai, šis, gal būt, bus 
didžiausias pagerbimas, kokis galima duoti 
Rusų Revoliucijai. Jinai, revoliucija, pri
klauso viso pasaulio darbininkų klasei, bet 
ne kuriai vienai jos daliai. Laikui bėgant, 
daugiau ir daugiau milionų rankpelnių per
sitikrins, kad Rusijos darbininkų pasiekimai 
jų revoliucijoj, apsaugojimas jos ir padėji
mas pamatų socialistinei draugijai, yra ne
dalomai sujungtas su kova tarptautinio pro
letariato už visišką išsilaisvinimą.

Marksas sakė apie Francijos komunarus, 
kad nepaisant, kas galima būtų pasakyti 
apie jų klaidas, “jie sušturmavo padanges.” 
Kaip daug geriau tas tinka pasakyti apie 
Rusijos darbininkus!, Greta to, kad jie atli
ko tai, ką komunarai, jie turi tą nuopelną— 
jie laimėjo! Ir judėjime, kuris savo bend
ram turinyj yra, ir turi būti, tarptautinis, 
pasisekimas vienoj šalyj yra labai svarbiu, 
kaipo įkvėpimo ir .spėkų vienijimo centras. 
Tie žmonės, kurie, persiėmę kokiu antraran- 
kiu skundu ar kritika, negali matyti Rusų 
revoliucijos josios puikiame laimėjime, tos 
vietos, kurią jinai susidarė žmonijos istori- 

, joj, negali vadintis socialistais.

Pastarasis sakinys, be abejo, yra tai
komas dešiniesiems socialistams, su 
Onealais, Waldmanais ir Grigaičiais prie
šakyje. Šitiems žmonėms nėra nieko ge
ro Rusų revoliucijoj. Jie nemato gero 
Sovietų Sąjungoj. Jie yra perdaug nea
pykanta apjakinti. Bet kairesnieji sočia- ' 
listai, plačiau mąstą, šiandien atvirai 
pripažįsta, kad Sovietų Sąjunga stato so- j 
cializmą, kad ji reikalinga ginti nuo im
perialistų !

A. J. Šmitas iš Philadelphia, Pa., Vėl Pralenkė Stripeiką.
Ne Blogai Kopia Augštyri J. Bakšys iš Worcesterio.

Drg. Šmitas prisiuntė gerą 
pluoštą naujų ir atnaujintų 
prenumeratų. Jis vėl pastate 
Philadelphią pirmoje vietoje. 
Drg. Šmitas didelę didžiumą 
skaitytojų gauna vienas pats. 
Kiek mes žinome jam padeda 
šiek tiek drg. Scotch, Z ai d ir 
pilėnas. Kažin kodėl 
ladelphiečiai' niekiek 
na šiame vajuje.

Drg. Šmito kietas
tas yra drg. Stripeika, iš Eli
zabeth, N. J. Gi tuo pat kartu 
sekantį sekmadienį, lapkr. 17 
bostoniečiai rengia didelį mar- 

« šą ir pasirengę vieną dieną 
gaut šimtą naujų skaitytojų. 
Tai dar ^nežinia, kami gali tek
ti pirma dovana šiam vajuje.

Draugai, vajaus beliko tik trys savaitės. Pasirūpinkite pla
tinimu dienraščio tose vietose, kur beveik nieko dar nedaryta. 
Silpnokai vajus eina Connecticut valstijoje ir Pittsburgho apie- 
linkėje. Taip.pat Scranton, Wilkes-Barre ir Baltimore smar
kiai šlubuoja.

ŠIANDIEN KONTESTO LENTELĖ RODO ŠIAIP:
Punktai 

1539 
1038 
715 
706 
679 
595

kiti phi-

oponen-

J A. J. Smitas

tai apsivilkimui nusipirkt; 
Gavęs pinigus—ir aš išdū
miau. Vienok ir šių pinigų 
nebūtų užtekę pilnai kelio
nei apmokėt, nes aš buvau 
gana toli nuo Lietuvos ru- 
bežiaus. Ant laimės, gavau 
iš Amerikos laiške kelis do
lerius, kurie ir paakstino

Vietiniai Darbininkai 
Geriau Apmokami

ALDU). REIKALAI

tančių darbininkų, tai įsi
vaizdink, kiek valdžia pasi- 

' pinigavo, paimdama po 12 
i litų nuo kožno. Virš šimto 
■ keturiasdešimt t ū k stančių 
i litų! Tą krūvą pinigų sumo- 
1 kejo biedniausi Lietuvos 
varguoliai.

Be to, išsikalbėjus su Lat
vijos tūlais agentais, jie sa- mane greičiau mest kator- 
kė, kad Lietuvos valdžia ir i gos darbą. Parvykęs namo, 
šiaip dar išt Latvijos gavo į Žiežmarius, jau radau Vi
tam tikrą sumą pinigų už sus namie, kurie buvo su 
pristatymą bei davimą Lat- manim išvykę, 
vijai darbininkų. Tas viešai 
nebuvo niekur pranešta.
Kaip Latviai Aplaikė Sve- Latvijos darbininkai, 

timus Darbininkus [ypač dirbdami padieniai, 
Nuvažiavus Latvijon, daug daugiau uždirbdavo, 

agentai perduoda darbinin-1 negu fries. Pavyzdin, pas 
kus Latvijos agronomam, ūkininką, prie kurio aš dir- 
kurie jau turi sąrašą Lat- bau, keletas moterų samdi- 
vijos. ūkininkų, kas kiek ninkių ravėjo daržus,—jos 
darbininkų reikalauja. Iš gaudavo po pustrečio lato į 

) šio punkto siunčia būriais | dieną, o mes 23 latus į mė- 
'į visus Latvijos kampus ir'nesį, kas į dieną sudaro 
išdalija ūkininkam, kaip 
kokius parduotus vergus. Gi 
ūkininkas kaip nori, taip el
giasi su šiais darbininkais: 
gali išnaudot, kiek tik jis

apie 75 centimus. Tai tik 
pakelis papirosų Latvijoj 
už dienos darbą—ir viskas!
‘Baisus Reginys Stotyj 
Važiuojant namo, susto-nori... Čia darbininko liki-L . __

mas priklauso nuo ūkininko i įau ^.^Y.08 ^en ia" 
geros širdies. Bet mažai

64 kur rasi buožę su gera šir-
-- I dzia.

Pradėjus dirbt, samdinin-

z Punktai
A. Kazakevičius, Minersville, Pa. 77
S. Massulis, Brooklyn, N. Y.----- 70
F. Abekas, Chicago, 111.____
K. Bakanauskas, Easton, Pa.
H. žukienė, Binghamton, N. Y. —61 j
A. Valįnchus, Pittston, Pa.---------- 56
J. Žilinskas, Lewistoki, Me._____
P. Jackson, So. Boston, Mass.----- .... .
P. Buknys, Brooklyn, N. Y 50 bęs dll meneSlU,—gauna UZ 
M. Deedas, Red Lake, Canada----- 50 vįeną mėnesį, O UŽ kitą pa-

I F. Mankauskas, Tunkhannock, Pa. 50 j Sllieka, kad nepabėgtum.
381 A. Sabuliene, Šo. Boston, Mass. —50

T. Sherry, F. Ramoška, Brooklyn, 50
W. Slegus, Akron, Ohio---------
V. Saudargas, Inkerman, Pa.
P. Wasseli, Hoboken, N. J.___
M. Yuoces, Cleveland, Ohio----
V. Padgalskas, Mexico, Me.----
J. Buzak, Dorchester, Mass----
Wm. Trainis, Royalton, Ill.----
K« Rušinskiene, Minersville —

__ 186 Jasilioniene, Mačiukiene,
Binghamton, N. Y.---------

E. Skleris, Cleveland, O.--------
J. Kalvaitis, Brooklyn, N. Y.
J. Barkus, Brooklyn, N. Y.----

A. J. Smith,1 Philadelphia, Pa.
A. Stripeika, Elizabeth, N. J.
Krance, Katilis, Bridgewater
J. Bakšys, Worcester, Mass.
G. Shimaitis, Montello, Mass.
S. Penkauskas, Lawrence, Mass
Newark ir Apielinkes Kolek.___ 514
S. Reikauskas, Bežemis ------------ 470
P. Bokas, Waterbury, Conrhų_____442
O. Girniene, Binghamton, N. Y._ 420 A. Kaulakis, Auburn,^ Me.
Valatka, Kasparavičius,

Haverhill _____________________
J. Matačiunas, Paterson, N. J._ 332
J. Mažeika, Cleveland, Ohio_____312
A. Klimas, Hartford, Conn. ____307
J, Anvil, Montreal, Canada__ ___ 256
ALDLD 4 Apskr. Pittsburgh _ 233
C. K. Urban, Hudson, Mass.___ 232
P. žirgulis, Rochester, N. Y.___ 200
V. J. Valaitis, New Britain, Conn.192
J. Mažeika, McKees Rocks, Pa. _189
A. žemaitis, Shenandoah, Pa.--------
M. Krisas, Montreal, Canada___ 172
V. Marinas, Waterbury, Conn._ 158 S. Kuzmickas,' Shenandoah, Pa
S. Puidokas, Rumford,' Me.------ 138
P. Šlekaitis, Scranton, Pa.-------- 133
A. Barčius, So.?Boston, Mass--- 126
J. Vasiliauskas, Detroit, Mich.---- 124
F. Gervickas,' Athol, Mass.------ 122
V. J. Stankevich, Wilkes Barre 114
A. Lideikiene, Great Neck, N. Y. 108
V. Januška, Richmond Hill, N. Y.100
C. Schwartz, Reading, Pa.-------- 100
J. Grybas, Norwood, Mass.------- !

ninkių iš Vilnijos, važiuo
jančių Latvijon dirbti. Čia 
jos susitiko su daugeliu be

Glikas gauna *alga tik atidir- Sančių iš Latvijos, kuiie pa- -55 . . _ . ~ nnin annkin nnnnri

Pulkais Pradėjo Bėgti iš 
Latvijos

Veik visi

sakojo apie sunkią padėtį 
prie katorginių darbų. Mo
terys ir merginos pradėjo 

1 garsiai verkt, vaitot, neži
nodamos, ką daryt: Važiuot 
ar grįžt. O čia Latvijos buo- 

šie Lietuvos žės jas jau grupuoja, kaip
—50 
__ 50 
—50
—50 darbininkai visą gyvenimą' avis ir vedasi kožnas sau.
II44 niekam netarnavo, buvo pa- j Vėl

_ 44 tys ant savęs “ponai,” ;
—44; kia, mažažemiai ūkininkai.
___44' Dabar pas latvius
—41;dirbt 20 valandų į, dieną; dė nusiminę ir nusivylę.
"“į?! miegot gaudavom tik 3 va- Tai taip išrodė tie pagar-
—34 landas; valgyt reikėjo irgi sėję uždarbiai Latvijoj. Pir-

s>eieeki7,Br^k^l'nNVIY’ 1IL 28 labai skubiai, nes darbai tu- miausiai, Lietuvos valdžia 4

verksmas,
reiš- kaip tik bėgančių nuo karo 

anais metais... Vyriškiai, 
žinoma, neverkia, bet išro-reikėjo

Tai taip išrodė tie pagar-

itaubaras, AthoE Mass.--------- 27 j rejo eit kaip iš ugnies. Mat, pasipinigavo, . o Latvijos
J. Valatka, Urooklyn, n. y. 24 Latvijos buožės norėjo buožes veik veltui pagerino 
J. ?namai\7s%n!on°ck?,,Cconn7::22 trumpu laiku pigiais sveti- savo ūkius. X '

j.
j

98 Į l. Coiwcii, Brooklyn, n/y.----- 22 mos šalies darbininkais pa
či Giržaitiene, E. St. Louis, Ill. —94 O. Kučiauskaitč, Baltimore, Md. -21 1

~ ■ — ___ 94 j V* Judzentavicius, Girardville, Pa. 20 gerint savo ūkį. Ateiviai
Žiežmarių Marčios.

K Mikolaitis Baltimore. Md.___ 94 I V. Judzentavicius, Girardville, ra. zu c
A. Levanas, Los Angeles, Calif. 941 V. Masonis, New Britain, Conn. 120 dirbo sunkiausius darbus:) REDAKCIJOS ATSAKYMAI
J. Shopes, New Britain, Conn. —87 i C. I>. Long, Wrightstown, N. J. —10 Lase gnoviUS SaUSimmui
P. Baranauskas, Brooklyn, N. Y. -77 I J. Kandrota, Forest City, Pa--------t laukų, vedė ' kellUS, Vežė iŠ „ , ,,
---------------------------------  -------- ---------- "-------------------I lauku akmenis prie trobė- R WiuV Rochester N.

KA PATYRĖ LIETUVOS DARBININKAI 
NAVAŽIAVĘ LATVIJON DIRBTI

Pranešiinas ALDLD II A' *•’ .
< Kuopoms

Jau praėjo veik du j 

šiai nuo to laiko, kada ai 
čio sekretorius paskelbė, kad 
II Apskritys stoja į darbinin
kiškas lenktynes su I apskr. 
Chicagos sukėlimui $100 delei 
“Ddily Workerio.” Buvo pa
skirta kuopom tam tikra kvo
ta sukelti tam tikslui, tačiaus 
lig šiolei yra gauta aukų tiktai

nuo trijų kuopų, t. y., pirmiau
sia prisiuntė 136 kp., Harrison, 
N. J., $6.00, paskui per drg. 
Jamison man priduota nuo 221 
kp., Bloomfield, N. J., $3.00, 
vėliau gauta nuo 185 kp., East 
New York, N. Y., $5.00. Minė
tos kuopos išpildė paskirtą jų 
kvotą. Pagirtinas darbas. Kitos 
kuopos turėtų imti ‘pavyzdį iš 
jų. Mūsų antram apskrityje 
randasi viso 20 kuopų. O kur 
dar kitos 17, ką jūs veikiate

šiame reikale?
Oficialiai “Daily Workerio”! 

vajus pasibaigė, tačiaus mūsų1 
apskritys negali taip pasilikti 
neužbaigdamas savo darbo, sar-1 

j mata, draugai. Atminkite, ne-! 
kaltinkite apskričio Valdybą, sa-‘ 
kydami, kad neraginom ir ne- 
veikem. Pačios kuopos darbą 
nebando dirbti ir atlikti. Kele-j 
tas kuopų. apskrityje negavo 
tiesiog nuo valdybbs blankų de-1 
lei aukų rinkimo. Delei tam tik- į 
rų priežasčių klaida įvyko. To
dėl, draugai ir draugės, ypač 
sekret., pasistenkite sukolek- 
tuoti visas blankas ir pinigus,

Lietuvos Valdžia iš To 
Gerai Pasipelnė

Praeitą pavasarį pasiro
dė laikraščiuose bei vals
čiuose ant sienų praneši
mai, kad latviai samdys 
daug Lietuvos darbininkų 
dirbti įvairius darbus, ir 
kad Lietuvos valdžia pada
rė tam tikrą sutartį su lat
viais pristatyti 14,000 darbi
ninkų Latvijai. Būk darbi
ninkai bus nuvežti Latvijon 
be jokių išlaidų .darbinin
kam ir tt. Taigi ir sujudo 
neturtingi mažažemiai vi
suose Lietuvos kampuose ir 
apgulė latvių agentūras 
Kaune ir kitur. Prie tų 
agentūrų anksti rytais pri
sirinkdavo dideli būriai su
vargusių Lietuvos kaimie
čių, tikėdamiesi uždirbt 
Latvijoj nors būtiniausiem

r

mokesčiam apsimokėti.
Pirmiausiai tuomi pasi

pelnė valsčių raštinės, paim- 
damos nuo kiekvieno, užsi-

. laukų akmenis prie trobe- 
j šių, na, ir laukų darbus. 
Kartais lietus lyjo ištisą die- i 
ną, tai vistiek darbo neper-! 
traukdavo. Per dieną suly- 

įja drabužius, gi nakties lai
ku per tris valandas drabu-L. , . . r ,v. J .v ,v._ . , . , iti, kaip toliau dalykų eiga

’ J eis. Jus, pasirodo, galite ge
rai feljetonuoti—varykitės 

i pirmyn. Mums tos rūšies

N.—Ačiū draugui už felje- 
‘ j toną, bet mes šiuo tarpu juo 

i nepasinaudosime, nors jis 
' parašytas gerai. Padėtis su
sidėjo tokia, kad mes turime 
biskelį palaukti ir pažiūrė-

tojaus ne visi turėdavo at- 
sausus,—rašančio važiuot Latvijon, m . iuiunvn. w

po 2 litu už išdavimą liūdy- turėjo vilktis slapiais. Taip raštų labai reikia< 
mo, jog tas asmuo nėra i drabužiai, greitai supuvo, ____________ •
dvaro samdinys,—mat, dva-' apsiavimai susinesiojo trum-1 XVDCrMAC 
ruošė dirbantiem negalimaIpu Jaiku. Gi uždarbis tik, j 1 u t DI V m 
būvą važiuot Latvijon už- ^a^ai įj7iėnesį._ | 

Pamatė žmonės, kad jie 
nei ant sudėvėtų drabužių!

1 apsiavimų neuždirbs,1 
po 10 litų. Labai sunku bu- pradėjo pulkais mesti darbą, 
vo biedniem žmonėm suda-1 nepaisydami, kad lieka už- 
ryt tie 10 litų; kitas turėjo l’dirbti pinigai. Kai kuriem 
parduot kokį gyvulį ar kit- 1 prisiuntė kelionei iš tėviš
ką. Be to, iš kaimų į Kau-'kės, o daugelis neturėjo už- 
ną reikėjo savo kaštais nu- tektinai pinigų, tai prisiėjo 
važiuot. (Kaip kur, sakoma, didelę dalį kelionės peštiem 
apmokėdavo šią mažą ke- eiti- Ypač pasiekus Lietuvą,

darbiauti. Antras aplupi- 
maš, tai Kaune apskr. vir
šininkas paėmė nuo kožno bei

nelaukdami susirinkimų, ir pa
siųskite apskričiui, kad mes ga
lėtume paskelbti rezultatus šių 
lenktynių ir perduoti pinigus 
“Daily Workeriui,” kuriam yra 
labai reikalingi šiuo momentu. 
Money orderius išrašykite var
du ižd. Alice A. Lideikis, 17-23 
Orchard Bt., Great Neck, N. Y. 
ir siųskite turto sekr. J. Skipa- 
ris, 64 West 11th St., Bayonne, 
N. J. Visi į darbą!

A. Lideikienė, 
ALDLD II Apskr. Ižd.

lionę).
Lietuvos patriotai visad 

peikdavo Lenkijos valdžią, 
kad toji labai išnaudoja dar
bininkus. Bet kuomet va
žiuojant Latvijon teko susi
tikt kelionėj daugelį darbi
ninkų iš Vilnijos (okupuo
tos Lietuvos), tai jie sakė, 
kad jiem nereikėjo nehcen- 
to mokėti nei valsčiuj, nei 
kitur. Be to, Lenkijos val
džia išsiderėjo iš ‘ latvių, 
kad tie duotų veltui apsia- 
vimą darbininkam, kas ir 
buvo išpildyta iš latvių pu
sės. • s

Iš Lietuvos Latvijon iš
važiavo ne mažiau 14 tūks

daugelis pėsti ėjo ištisą sa
vaitę, kol pasiekė savo na
mus. Pakeliuj žmonės to- i 
kiem pavargėliam nesigai
lėjo duot pavalgyt, dar kai 
kas ir ant kelio duodavo

Tai Bent Padarė
Vienos parapijos kunigas 

mėgo medžioti zuikius. Kar
tą ėjo pro viensėdį, kur šuo 
buvo baugus; šuo, pamatęs 
nepaprastą medžiotoją, bėgo 
kaukdamas į kiemą, čia pa
baidė kumeliuką, o tas bėg
damas sumindžiojo vaiką. 
Tarnaitė, viską mačius, nu
bėgus į stubą šaukia:

“Tetutele, kad padarė, tai 
padarė!”

Šeimininkė:
“Kas, ką padarė, kur?” 4 
Tarnaitė: “Nugi: kuni-

nors duonos kampelį. Ir i gas šunį, šuva kumelį, o ku-
taip suvargę darbininkai 
pulkais traukė iš Latvijos, 
kožnas į savo kampelį— 
basi ir apiplyšę.

. Aš išbuvau pas tą ' patį 
ūkininką virš dviejų mėne
sių. Kadangi nudaviau, jog 
man pas jį labai gerai, ty
čia nupeikdavau tuos, ku
rie bėgo iš Latvijos, tai po 
dviejų mėnesių išprašiau 

■ uždarbį už du menesiu, būk Į

: melys vaiką.
Trakiškis.

Kitaip Suprato
Daktaras visad palikdavo 

raštelį prie durų išeidamas. 
“Decoration’’ dienoj para
šė: “Esu ant kapų.”

Apačioj kažin kas dadėjo:
“Lak tau žemė būna leng

va.”
Surinko J. Šilingas.
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AGAINST FASCIST ITALY JAP TROOPS PATROL SHANGHAI

ARRANGE LARGE MEETINGS FOR J. ORMAN

New Jersey, the “testing ground” our cousins in Lithuania as compared

re-

with next week and 
thereafter, Johnnie 

has recently return- 
Soviet Union and Li-

in 
in

Now Johnnie is' back to give us 
the latest details about the life of

The Emergency Relief Administra
tion generously offers, only if neces- 

(Continued on page 2)

The Japanese military men aren’t a step behind their brothers in other 
countries throughout the world. This bunch of youngsters who should be 

i i

service

as

to the worker

•f'

£

of the union 
the members 
Olympics as

Domestic service—house cleaning, 
cooking, doing the wash and minding

to 
at

see that the sanctions 
enforced.

the 
en- 
ci r-

JAPS TEACH BOYS “GAME OF WAR”

fe’’

known 
exhausting

playing and studying is learning the gontle art of .murder, „ 
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LEAGUE READY TO APPLY SANCTIONS NEW INVASION OF CHINA FEARED AS

In answer to Mussolin’s warning that Italy will retaliate up
on all powers applying sanctions against her, Great Britain 
and France are expected to send similar replies stating that 
they will stand by the actions of the League of Nations.

The tone of these replies is expected to be quited down 
somewhat, so.that in reality they would suggest to Mussolini 
that he still had a chance for a “peaceful” settlement.

Although the League of nations voted to apply the collec
tive economic sanctions against 
Italy next Monday, it is re-j 
ported that England and! 
France may make efforts to; 
postpone the application until | 
Nov. 25 or a week later. )

As increased numbers of steel-helmeted Japanese troops 
parade in Shanghai, there is an increased fear among the Chi
nese populace of another invasion similar to the one three 
years ago.

Japanese soldiers with fixed bayonets and machine guns 
ready for action are terrorizing the Chinese population.

The Japanese Foreign Office instructed its ambassador at 
' Nanking to protest vigorously to the Chinese government 
į against what it termed “anti-Japanese activities”.
I The ambassador was also instructed to,say that in the event

After next Monday, a special Lea- 
gue committee including Soviet Rus
sia, Spain, Poland, Jugoslavia, Swe
den, Greece, Rumania, Turkey and 
Switzerland, will sit in 'Geneva per
manently to

• are faithfully
Mussolini’s

the League
know how each power stood on sanc
tions.
stated:

“The Italian Government asks to 
be advised how your Government, 
in its free and sovereign judgement, 
proposes to act with regard to the 
measures proposed against Italy”.

N. Y. A. TO GIVE GIRLS 
“VOCATIONAL TRAINING”

Some time ago the LDS youth 
branches and choruses had sent 
J. Orman as a delegate to the ‘World 

I Congress of Lithuanians” in Kau
nas and also to the Soviet Union.

While in both of these countries, 
' comrade Orman made a special study 

of youth conditions—how they live,VzA jvUvll VvJllUL “llv W VUCjf JįlVVzj

the baby—-is proposed as a branch | what recreational and cultural acti- 
I vocational training” oppor- vities did they epjoy, etc. '
tunities offered by the National 

seven-point note to all Youth Administration, 
powers demanded to

T for many new schemes’ now pi-opos- with that of the youth in the Soviet
In its conclusion, the note, esto try this one. According to a Į Union. Every city where he is 

scheduled to speak should make ef
forts to prepare large meetings and 
especially try to have a large 
presentation of youth.

Many young people who are 
Lithuanian organizations here 
America do not know about the true 
conditions that the workers in Li
thuania have to live under. This 
is an opportunity to get many youth 
acquainted with true facts. Those 
attending comrade Orman’s lectures 
will be able to present questions and 

| also discuss some things that do not 
* seem clear.

DID YOU ORDER YOUR 
BUNDLE COPIES YET?

In the “Laisve” sub drive, 
adult comrades are working 
thusiastically to enlarge the 
culation of this paper among the 
working class. -For some reason 
or other, the youth have not, at 
any time, occupied a prominent 
position in these drives, and it 
seems to be a very hard job for 
youth to get readers. But, here 
is a solution: Order bundle copies 
of the Laisve Youth Section for 
your club or youth branch, and 
spread them amongst the youth. 
A bundle of ten copies is 20 cents. 
Oredr a bundle and do your bit 
in the “Laisve” sub drive!

3000 PASS RESOLUTION TO 
BOYCOTT OLYMPICS

GOTEBORG, Sweden.—The Gote- 
borg local of the general workers’ 
union, 3,000 members, at its last 
rank and file meeting passed a re
solution assuring its full support to 
all measures for the conduct of the 
boycott against the Berlin Olympics.

In the resolution it is stated that 
the trade union organized workers 
have no reason to participate in 
this Nazi-show organized by Hitler 
and Goering. On the contrary, it 
was the task of the union members 
to explain the necessity of the re
fusal to the sportsmen and to agi
tate for the affiliation 
sports movement.

The union demands 
leadership to prohibit 
to participate in the
well as in other contests with, re
presentatives of the fascist Germany.

The union leadership is further 
commissioned to demand of the lead
ership of the trade union federation 
to issue a prohibition for all sports- 
men organized in trade unions. !

>■

‘.'A-'

letter sent in October to all county j 
directors and case supervisors by the

i New Jersey Emergency Relief Ad-I 
ministration, the National Youth Ad-Į

i ministration there intends to estą- 
j blish a number of “training centers” 
j for domestic servants for girls in re
lief families. According to the pro
posals, the girls (carefully selected 
as to “need”, personality, experience 
and health) will live for six weeks 
in the “centers”, and “following this 
instruction, efforts will be made 
place them in domestic 
standard rates”.

Domestic service well 
the poorest-paying, most 
work, without fixed hours or duties, early in the morning and continues 
Instances are known of “wages” of “until the work is done”, 
domestic servants in New Jersey of 
$6 a month, with board and room. 
The working day, of course, starts

that these anti-Japanese acti
vities do not cease, Japan re
serves the right to take “fur
ther action”. *

What sort of action this was 
going to be was forecast by the Ja
panese News Agency in Hsinking, 
Manchuria who reported that Ja
pan’s army on the Asian mainland 
plans “some kind of action in line 
with its duty” within a very short 
time.

The correspondent said that the 
stiffening attitude of the Chinese 
in Shanghai against the Japanese 
provocations was having an “unfa
vorable” effect upon the masses of 
North China, where Japan plans to 
shortly stablish a puppet state. Even 
Chinese military chiefs, hitherto 
subservient to the Japanese, are en
couraged to violate recent agree
ments with the Japanese war-lords 
regarding suppression of anti-Ja
panese agitation, he stated.

IN Y
WRITE SERIES 
TH SECTION

Beginnin 
every week 
Orman, who 
ed from the
thuania, will write a series of ar
ticles on the sort of life the youth 
lead in Lithuania and the Soviet 
Union. These will give some 
very startling revelations and not 
a single one should be missed if 
you want to have a better un
derstanding of conditions in these 
two countries.

We are pround to give the 
above announcement because the 
series will be especially written 
for the Laisve Youth Section.

RANK AND FILE PROGRESS 
IN THE A. F. OF L.

&
- ' '<• ■

v

! Following figures prepared by 
Secretary of A.F. of L. Trade Union 
Committee for Unemployment Insur
ance and Relief, indicate the growth 
of progressive sentiment in the Ame- 

! rican Federation of Labor during 
the period of the crisis. In the 1932 
Convention, there was no rank and 

' file group represented as actual de- 
l legates at the Cincinnati Convention, 
( and only 90 resolutions were intro- 
) duced, altogether, most of them deal- 
Į ing with quite conservative and rou- 
> tine issues.
j However, by 1934, at San Fran- 
' cisco Convention, there was a bloc 
I of progressives in action. Approxi- 
i mately 230 ’resolutions were intro
duced, over 100 of them dealing with 
rank and file issues. A year later, 
at the Atlantic City Convention, we 
find a still larger delegation of rank 
and file delegates. Over 250 resolu
tions were introduced. Over 130 of 
them dealt with vital issues, many of 
which had not been discussed in pre-

(Continued on Page 3)

/
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Thursday, November 14, 1935

By Johnnie Orman

Sent in By Isabelle Legmalis

and

am

I found the youth in USSR quite 
different.

YOUTH IN UTH. BRAVELY CARRY ON FIGHT 
AGAINST FASCIST REGIME DESPITE TERROR

ABOUT OPERETTA AND 
OTHER NEWS FROM SHEN.

Talmadge so 
to announce his stand 
His record in similar 
been one that lends 
to the Herndon de-

most of them Negroes, 
off relief rolls and must 
on the usual low southern

N. Y. A. TO GIVE GIRLS 
“VOCATIONAL TRAINING”

Later they both decide to 
~ irried even though it would 

be against the wishes of Juste’s fa
ther. Their elopmėnt is known by 
the village folk And becomes a big 
scandal, besfcite all this they get 
married and their friends gather 
about them to wish them luck. , The 
wedding takes place in a pine forest. 

Are they both happy ? Does Juo
zas love* honor and obey? Well,

ANGELO HERNDON WAS SENTENCED TO 
WENTY YEARS ON THE CHAIN GANG

The Lithuanian youth have a full 
right to protest. They earn about 
a lit and^a half a day (amounting 
to about *20 american cents) there 
are' no places for recreation or en
joyment, they are dented any higher 
education because under those con
ditions they canriot pay the high tui
tion fee.

Prostitution is widespread, espe-

The mass meetiri’g here on Sun- 
i. It ‘Was 

held in honor of the 18th Anni
versary of the RUssfah Revolution, 

night. God be with I Many comrades from the different
• (Continued on Page 3) ■

The Inten’l Labor Defense has tak- 
ve tchurch 
;anizations, 
they have 
to secure

(Continued • from page 1) 
sary, to provide each girl with “a 
decent pair of shoes, two changes of 
underwear, stockings and a warm 
coat....Dresses will not be necessary 
because the girls will make and wear 
their own uniforms.”

A similar project is being carried 
out by the Georgia PWA, according 
to the Chattanooga Times, which 
aims to help “Georgia housewives to 
solve the “servant problem.” Wo
men who receive these jobs as house 
servants, 
are taken 
get along 
wages.

existence. Andi so, when the mayor 
of Atlanta boasted that no one1 in 
the city was goig hungry, and that 
if anybody had escaped his notice, 
his case would be fixed up at once, 
Herndon took the city head at his 
word.

The next day, several hundred 
hungry men—‘Americans, White and 
Negro, jobless, unemployable—write 
on hand at city hall to tell the 
mayor that they were part of the 
city’s army of forgotten man. Police

daily in Kaunas, where one out of must also work harde- 
every 7 women who are of the prop 
er age are prostitutes! Many are ganizations,

ceived anything because I have no 
money to sue at law. (A----- <a, has
to pay a yearly sum from the farm 
he purchased from the old lady.— 
I. L.) When you ask of J----- s,
A——a, they manage to exist, 
very poorly.

And now, my dear children, I 
writipg this small letter not in ink 
but m tears. I do not know where 
I shall put myself because now 
John’s home is taken to be auction
ed off on October 11 if someone will 
buy it. But there is no one to help, 
for John is in prison.

Everything sold by the farmers is 
cheap. If a small package of match
es is worth 30 eggs, then under
stand if it is possible for us to live. 
Then Lithuanian farmers agreed not 
to haul anything to sell in order to 
decrease their payments and in some 
measure deplete the stores. We can 
not even buy salt. So high is every
thing, I can not even write of it. 
Only the farmer has to sell cheaply. 
Rye is 40 cents a bushel. When 
sortie farmers did not bring their 
produce, nevertheless there were 
some fools who persisted in bring
ing “eggs to the duck”. Others te- 
ported to the police and the police 
began to beat and 'shoot people and 
the jails Wrire ėfaftifried full. When

As a comrade I greet you all 
with a big “Hello” and am away 
with the news.

stretch of 18-20 years.
No man ever sentenced to work 

that long on the chain gang under 
the hot sun, that beats down on 
Georgia’s cotton fields, has ever liv
ed to see his freedom. »

Herndon was arrested in Atlanta 
in the darkest days of the depres
sion. Thousands of Atlantu jun- 

In the Soviet Union, the • employed were literally starving; 
young generation is happy /and lives | other thousands barely eking out an

Later, Atlanta police, not even 
carrying the search warrants the 
Constitution proclaims they' must, 
raided his rooms. They found books 

Out on bail for more than a, year, land pamphlets and newspapers—the 
Daily Workers, and the New York 

And so, using 
these two publications as a major 
portion of their evidence, Angelol 
Herndon was charged with leading 
slaves to revolt. That the law, dat
ed back to Civil War days didn’t 
matter. Herndon was tried and con
victed.

en up his case. So ha 
groups, and liberal org 
and trade unions. So far 
failed in their efforts 1 
Herndon’s freedom.

Between Herndon and his chain 
gang term stands only Gov. Eugene 
Talmadge of Georgia 
far has failed 
on the case.’ 
crises has not 
encouragement 
fense. He has called out the mili
tia against strikers time and again. 
He placed striking textile workers 
in concentration camps. He raves 
that Pres. Roosevelt is a red;

But 2,000,000 names are being col
lected on* petitions to be sent to oG- 
vernor Talmadge asking that he par
don Henrdon for the crime he didi 
not commit. Only pressure of the 
American people can force Talmadge 
to release Herndon. *

well. My experiences—-there, my 
speaking to the youth and how they 
live, learn, and play will be re
counted in the series, and you, and 
you should read them.

Right now, I wish to express my 
heartiest thanks to the Lithuanian 
Youth Movement for sending me 
“across”, and want to say that in 
the LDS Youth Movement any youth 
has a chance to go abroad on a si- 
miliar trip when an occasion arises. 
My experiences and learning which 
I received abroad could not have 
been gotten any way at all, except 
by the trip.

Upon my return, I am going to 
tell everyone I can of the two coun
tries where I stayed. I want to 
mention one thing, though, right 
now, and that is that we young Li
thuanian Americans should once and 
for all get together and work to
gether to help our cousins defend 
themselves from Hitler’s planned at
tack on our cousins, and work to
gether to obtain the democratic li
berties which our cousins long for 
in Lithuania. Obr cousins will be 
very thankful to us for that. We 

than ever to 
get Lithuanian youth into our or-

I need not say much more about 
the operetta, because I believe you 
should all know what it’s all 
about by now. But in spite of that, 
let’s give a brief review of it.

Justė (Mary Brisky), a very’weal
thy girl, is deeply in love with Juo
zas, her sweetheart, And does all in 
her “ower to win him over. Her 
father does not approve rif this 
match. He belieVris that he sh'duld 
have something to do with picking a 
husband for his ' daughter. Justė 
is broken-hearted because her fa
ther Won’t allow hdr to see her 
sweetheart very often. She pleads 
with her father and tries to convince 
him to let her marry her cavalier.

We discover in the end that Justė, 
after being married to the man of 
her choice, returns to her father and 
finds him very ill.' He dies later, 
leaving Justė to lead her own life.

Mary Besky plays this )iart very 
well and her singing is great.

Now may I present Juozas (Stan
ley Kuzmickas), our hero. He is 
the handsome sweetheart chosen by 
Justė as her life companion.
Juozas,being very much in love with 

Justė, Wishes to have her elope with 
him

Having just returned from Ehrope, 
where the LDS youth and Choruses 
sent me to view the land of our 
cousins, and the land of the workers, 
the Soviet Union, I feel that there 
is very much which we can share, 
in experiences, etc. s

One thing which should not be 
surprising to you youth here in 
America, is that the younger genera
tion of Lithuanians is the most va
liant and courageous youth that I 
have ever seen. r~ 
same place with the courageous j ing about my experiences. If you 
youth of the Soviet Union. The on- are interested to find out about your 
ly difference is that the Soviet ■ cousins and mine, then I urge you to .
Youth have already achieved a vic- j follow them. If in the course of the ; . 0(] ^ces a cb»m gang
tory and are well on their road to series, there are some questions you 
the most prosperous life that man- j may wish to ask, please do so by 
kind has ever witnessed, while ori sending them to the Laisve Youth 
the other hand, the Lithuanian youth, i Section. I have brought back much 
our blood relations, are as yet in . documentary proof for everything I 
the stage where they are sacrificing } am to say in my speeches and in the 
almost everything so they would 1 articles which are to follow, 
achieve their victory for more free
dom, for a good cultured life.

The struggle for liberty among the 
Lithuanian youths is something 
which brings them untold sufferings 
and tortures at the hands of those 
who are now in power.

If one looks at the ages of the 
political prisoners, he will find that 
the greatest majority are young peo
ple, at least seventy five percent 
are under thirty. The fascists are 
so alarmed at this that in a town 
Baseinai, they are building a special 
prison for young political prisoners. 
This shows in what a rebellious 
state they are. And the sentences 
are horrible. The youtlv—15 years 
and up—are many times sentenced 
from 8 to 15 years in prison at 
hard labor for a small thing like 
distributing a leaflet, speaking to, 
people informally at a gathering,

(The following letter was received 
several months ago by relatives, but 
only recently was it given to us. 
Wherever possible I have translated 
it literally so that the reader may 
retain a clear and accurate impres
sion of the old lady who wrote it.— 
I. L.)

I, Ona Vosienė, your mother, con
ceived the thought of writing a few 
words to my beloved children, and 
wish you and your children all good. 
As for myself, I still have health 
arid life until that hour God up
holds rile. I am very happy my dear 
daUghter-in-law is well again and 
has not forgotten me yet.

And now, my dear daughter-in- 
law, I am hesitant in confessing riiy 
poverty. I have nothing more to 
wear. What I had is now thread- 
bate, and I have nothing orit of 
Which to make . anything. I have 
been waiting until you return and 
see the Way I live, but. God knows 
Whether dr not you will. '

You asked about riiy leg. One is. 
still, Well but the other is ailing and 
very sensitive to cold so. that in 
summer I have to wear woolen 
stockings. And when you ask of 
Ar''——a, I' must Write to you that it 
is how five years since I hate te-

Angelo Herndon, young unemploy- broke up their ranks and Angelo 
! ed leader from Georgia, is facing a Herndon was arrested.

our cousins. They are forded /into dark and gloomy future on the 
this for a bare miserable “iiving. chain gang. But hundreds of thou- 
Their dramatic, sports and cultural sands of his friends are working for 
organizations are dissolved by the his release, 
government as soon as they are 
formed. I could go on and write 
many more things about Lithuania, 
but due to the fact that in this is
sue, it is impossible, we will have 
to do it later in subsequent issues. 
The Laisve Youth Section editor has 
promised to publish a series of arti- 

They rank in the j cles which I am at present writ-

Herndon was returned to the con 
fines of the prison bars of Fulton Times among them 
Towers jail in Atlarita when the

i United States Supreme Court I for 
the second time refused to consider

I the facts of his case. The nine 
' justices, declaring that they cbuld 
rule only on points of law, decided

j that they would overlook the whole 
' story of Herndon’s case—and so the

the mothers with their children and 
the old people came out there, all 
of them were beaten with the guns 
of the police, and because of it, 
many of the people died. Andi near 
Veiverius, four were shot. The po
lice would not allow a funeral cor
tege. But when the priest went to 
the minister in Kaunas, permission 
was given. About 500 were in the 
funeral procession with wreaths, and 
weeping bitterly. Your ears would 
not want to hear such news of Li
thuania, the tears of mothers and 
children, the terrible cries as the 
fathers of some, the husbands and 
the brothers of others are beaten 
and taken to prison. There is no one 
left to work the fields or sow the 
grain—truly a vale of tears.

My beloved children, if you are 
able, then at least in America’s 
newspapers tell of how the Lithua
nian government strangles the farm
ers. The government has fattened 
like the Gypsies while the farmers 
arė thin and wasted and hardly 
alive. And still they get beaten. _________  __  ___
They eat mostly skimmed milk with folks, you’ll jįišt have to’cbriie arid 
a bit of saccharine, and everything see for yourfielf when the operetta 
that is .better has to be practically coriies to your vicinity, 
given for nothing to the rich ones. •“ "

And now I shall finish writing this day was a great success, 
letter r and beg you to answer as 
hastily as you can for I shall wait 
eagerly day and 
you.

t
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Science
— By X-Ray —

In Jhis column we have already 
discussed the pineal, pituitary, thy
roid, thymus and the pancreas 
glands. Today we will continue by 
discussing the adrenal glands. They 
are popularly known as the glands 
of combat. Sometimes they are 
called the suprarenal glands.

These glands become particularly 
active in times of great emotional 
stress, such as anger* or fear. Their 
secretion causes the heart to beat 
faster and causes a quickening of 
all functions. At such times an in
dividual may exhibit unusual activity 
and strength.

The glands are situated one above 
each kidney. They secrete two dif
ferent substances, one of them is( 
secreted by the medulla of the adre
nal. Adrenalin was chemically identi
fied by Aldrich in 1901. Adrenalin 
influences the glocogen metabolism 
of the body. A derangement in its 
function may cause hypertension, 
that is a state in which the indi
vidual is too active and restless to 
the point of nervousness. Such a 
person may always be in a state 
of anxiety, worrying about this, that 
or the other thing.

The cortex of the suprarenal gland 
secretes another substance called 
cortin. Ari abnormal seefetion Of 
this substance may cause precocious 
puberty, or too early development 
of the sex organs. It may cause vi
rilism, a case in Which the secondary 
sex characteristics are greatly exa
gerated and the sex organs abnor
mally large. It may cause high blodd 
pressure, and Addison’s disease. An 
overactive suprarenal is the explana
tion fbr the bearded ladies of the 
circus.

The Liver
Many years ago physicians notic

ed that patients suffering from ane
mia were improved when liver was 
included in the diet. Today it is 
thought that the liver may serete 
some substance which regulates the 
formation of the blood. When the 
liver fails in its secretion, it causes 
perniejous anemia, a disease in which 
the person has a reduced number of 
red blood cells. The patient appears, 
pale, weak and is always tried. If 
no treatment is given 
may lead to death.

It is still unknown 
liver secretes any such
ternally. There is some controversy 
as to whether it is a ductless gland 
or not. Nevertheless, it has been 
definitely proven that liver feeding 
will cure ariemia, so that there must 
be some substahče in the liver that 
affects the formation of blood cells.

this condition

whether the 
substance in-

The Spleen
There is also some controversy as 

to whether the Spleen should be in
cluded as a dutcless gland. No in
ternal secretion of the spleen has 
been isolated or chemically identi
fied as yet. The spleen serves as a 
reservoir for the red blood cells, 

gives them out during exercise.
Next week we will come to the 

last part of our discussion on the 
ductless glands. The internal secre
tions of the male and female sex 
glands will >b'e discussed. If there 
are any suggestions for science to
pics for future columns, please send 
them into the Youth Section.

Usually
The president of the local gas- 

compahy was making a stirring ad
dress.

“Think of the good the gas-com
pany has done”, he cried. “If I 
were permitted a pun I should say, 
“Honor the Light Brigade”.

Ahd a ettstbnier immediately shout
ed, “Oh, What a charge they made!”

Political Education

iuni is on a ivw level oy comparison 
Į with former levels of production, and

The

final monopolistic-imperialist 
capitalism entered into a 

of decay. The conflicts be- 
the imperialists reached the

i IN BROOKLYN THIS SUN

the teams thus

Won Lost

WHAT CAUSES US TO HAVE DREAMS
— By The Naturalist —

all 
and

tanks 
Oga- 

today

Knights vs
Arthur Tul

ls 
wonder? Does it mean any-

chestra. Admision 
40c, Ladies 30c.

/The standing of 
far is as follows:

(Continued from page 1) 
conventions. For example,

answer is: It’ is no wonder 
nor does it mean anything 

In ourselves, in our “un- 
there lie vast ac-

5'Ui ! >’ v V.t £

Inštriictibn in avoiding a dose of Mussolini’s civilization all 
wrapped up in a cloud of poison gas ir bbirig given these 
chidren at Addis Ababa, Ethiopia. Back in the old days before 
Benito got fancy ideas, Bb-callėd savages hever had to tfbrty 

about civilized apparel like this. x

ETHIOPIANS CAPTURE TWO BASKETBALL GAMES 
FOUR TANKS i IN BROOKLYN THK sun

LONDON, Nov. 12—Four 
and six machine guns on the 
den war . front were captured 
by Ethiopian troops who routed an 
Italian patrol, killing six Italian 
non-commissioned officers and many 
white and native Italian soldiers, 
an official communique issued in Ad
dis Ababa stated today.

Every Sunday evening the New 
York Lithuanian American Basket
ball League sponsors its basketball 
tournament games at ’Klashus Clin
ton Hall. This coming Sunday the 
first game brings together the Ten 

I Eyck Liths versus the Lithuanian 
The Ethiopians were armed only Independent Club. The second game 

with rifles, it was reported.
It was also announced today in 

Asmara, Italian Eritrea, that air
planes have sighted many armed 
groups of Ethiopians in, tent camps 
south of Makale on the northern 
front.

RANK ANDFILEPROGRESS
IN THE A. F. OF L.

Page Three

What are the chances of the Uni
ted States returning to another per
iod of prosperity?

The United States, like the rest 
of the capitaist world, is in a period 
of decline. EVery temporary up
turn of the kind that has occurred 
in the past two years does not bring 
a< return to a boom era, such as 
there was in the twenties. The up- 

i turn is on a low level by comparison
į features the Brooklyn 
the Blissville Jordans.
ly, E.I.A. will referee both games.1 js fo]]owe(i by severe declines to 
Dance music will be' rendered by Joe even more acute phases of the crisis. 
Allen and his popular Avalon Or- Thus in the United States there have 

for gentlemen is1 ^een three upturns under the New 
I Deal, and each rise was followed by 
I a sharp downward swing to around 
j the lowest levels of the crisis.
j When capitalism was in a period 
I of progressive development, then the
* periodic crisis, that took place at 
ever shorter periods, were followed 
by periods of recovery and boom. 
In its 
stage, 
period 
tween 
exploding point and provoked the

i world war. With this world capi
talism entered into a period of ge
neral crisis in which one-sixth of 
the world:—the U.S.S.R., was torn 
from its rule, every contradiction 
was sharpened and its rate of decay 
accelerated.

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

, aspect of world capitalism.
latter was so shaken that it could 
not re-emerge to a period of boom 
and prosperity. It entered into what 
Stalin called “a depression of a 
special kind”. Production did not go 
back to former levels, and the spas
modic upturns 'were followed by 
downswings. The general crisis of 
capitalism developed more acutely 
and paved the way for more catas
trophic crisis in the future.

It is because capitalism cannot re
turn to another period of prosperi
ty that it is feverishly preparing 
for another imperialist war as a ca
pitalist way out of the crisis. Lenin 
taught us that there is always a way 
out for the capitalists at the ex
pense of the workers. It is the work
ers who must preVent the capital
ists from finding a way out, by 
solving the crisis in a revolutionary 
manner, by destroying capitalism, 
and setting up the dictatorship of 
the proletariat.

Is it true that Communists pro
mote strikes merely in order to 
throw a “monkey wrench” into the 
machinery of capitalism?

No! Communists organize strikes 
to win better conditions and higher 
wages for the workers. Their pri
mary aim is to fight for every need 
and demand of the workers, and 
around these daily struggles and im
mediate issues they teach the work
ers the necessity of the revolution
ary overthrow of capitalism as the 
one solution of the crisis.

The slander mongers, who assert 
that Communists call strikes as a 

! matter of caprice, spread such lies 
in order to stifle the struggles of 
the workers. They know that the 
Commiiiiists are incorruptible, that 
they will not betray the workers. 

i Consequently they try to sabotage 
the work of the Communists by in
venting stories that the Communist 
Party is not concerned With the wel
fare of the masses, but tries to pro
mote revolution by worsening the 
lot of the Workers.

The truth of the matter is, that 
it is the Commuhists who are most 
concerned about the conditions of 
the workers. It is they Who lead the 
masses forward; it is the apostles of 
the Workers . ,tl is they Who lead the 
masses forward; it is the aposles of

* (Cent, on page 4)

Brooklyn Knights 
Lith. Radio 5

. Blissville Jordans 
Ten Eyck Liths. 
Brooklyn Liths

' St. Georges Knights 
Lith. Athletic Club 
Lith. Independent Club

1 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0

0 
0
0
0
1
1
1
1

invites 
persons interested in basketball 
who enjoy dancing to delightful dance 
music to attend these Sunday even
ing affairs. This has-been the first 
attempt of the Lithuanian youth to 
sporisOr its own affairs. Thus far 
they have been exceptionally success
ful. ■ With your support they can 
even go further. So don’t forget 
Sunday evenings at Klashus Clinton 
Hall.

vious
there were some 30 favoring indus
trial unionism in particular indus
tries, or in general, and six in favor 
of a Labor Party. In addition there 
were several on war and fascism, 
Tom Mooney, Negro discrimination,•
unemployment insurance, use of mi- 1 The League cordially 
litia in strikes, organization of re
lief workers and unemployed, trade 
union democracy, anti-Hearst, and 
workers’ rights. And more signifi
cant still were the surprise resolu
tions that forced Matthew Woll to 
resign from Adting Presidency of 
notorious National Civic Federation 
and that prohibited open-shop ad
vertising in the Aiherican Federa- 
tionist.

(Continuation)
All of us, at some time or other, 

' dream the greatest rubbish, without 
rhyme or reason—mere incoherent 
fragments Of things 'which have ho 
connection with what immediately 
went before or comes immediately 
after, sheer stuff arid nonsense, 
that a 
thing ?

The 
at all, 
at all.
conscious mind”, 
cumulation of such fragmentary ma
terial, any shread of which rnay be 
blown up for a second by any pass-

ing wind now appearing, and anon 
d;sappearing again. Perhaps the 
larger number of out dreams con
sists of such “skihible-skamble” 
stuff, without the least significance. 
You dream of an old umbrella or 
an old chest, and it does not mean 
a thing—why on earth should it?

But now the pscho-analyst comes 
along, and with a serious and even 
ominous expression observes: ‘ Par
don me, but it seems a gfeat deal,. 
and you Will be surprised to learn 
what it does mean. As perhaps 
you may know, there are all sorts 
of repressed wishes lying within

Continued on page 4)

ETHIOP BOYS GET ‘LEARNING
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Book Review
England, for years so notorious J 

for its backwardness in theoretical j 
study and its hostility to Marxism, j 
is to-day suffering a sea-change.! 
.There can be few capitalist countries 
where so much Marxian literature is 
published now, and the appearance 
of Emile Burns’ "A Handbook of 
Marxism”, is a real triumph.

In something over a thousand 
pages Burns has got together the 
very essence of Marxist teaching, 
the very, best of the great founders 
and developers of the revolutionary 
outlook of the working class, Marx, 
Engels, Lenin and Stalin.

The book begins with the “Com
munist Manifesto”, the greatest of
all political pamphlets, the program 
of the destruction of the old world 
and the building of a new. It clos
es with the programme of the 
Communist International, of the 
great world Party which is to-day

against

and nu- 
League 
revolu-

Able to swim as well as to roll over the countryside, this new 
type of Soviet tank is being produced in quantities to help defend 
the Soviet Union in case of attack. -Machines like these sour Hit
ler’s and Goering’s dreams about expansion in the east. f

I Interesting Briefs
That the number of students re

ceiving federal aid will not increase 
greatly through the workings of the 
NYA, is revealed in a recent re
lease of the National Youth Admini
stration. While the quota of college 
and university students who will re
ceive NYA aid is set at 125,000 for 
the year 1935-36, during .1934-35, 
104,673 college students had receiv
ed aid from the FERA. It is quite 
possible, however, that the NYA 
quota will not be filled, and that 
there will be no more aid given than 
had been handed out in the past 
year.
. The inadequacy of the NYA pro
gram for high school students is sm

What Causes Us To Have Dreams?
(Continued on page 3)

wishes which, in your waking
anything may mean anything, and

ply demonstrated by the fact that 
although, by its own admission (N 
YA release 6-18), about 700,000 high 
school students had to drop school 
in 1934-35 for lack of funds, only 

.200,000 of these students, at the
maximum, will be taken care of by 
NYA.you, 

hours, you do not allow yourself to 
formulate. Even in your sleep, ev
en in your dreams, when you part
ly escape these repressions, you dare 
not be quite frank, but disguise your 
wish or wishes until no one—not 
even yourself—can discover the real 
meaning of the dream — only a 
psycho-analyst has that remarkable 
penetration. Let us suppose, says 
the psycho-analyst, that a poor 
man’s wife dreams she is buying a 
mourning costume; these clothes 
probably express the ideas of escape 
from poverty through the death of j 
her husband, and the subsequent 
possibility of a more successful mar-

The lady herself may not 
know that that was the meaning of 
her dream; but I, as a psycho
analyst, know—or at least guess—• 
that it is so!” /

organizing the final battle 
the captalist order.

In 1848 the newly formed 
merically weak Communist 
plunged into battle in the
tionary movement which shook all 
Europe. This little group of work
ers and 
strength 
France, 
well have seemed a band of inspir
ed lunatics. The Manifesto itself 
appeared when the guns were al
ready firing, and its authors were 
themselves within a few weeks in 
the very thick of the revolutionary 

"events.
But, step by step, the work of 

Marx and Engels verifies in prac- riagfl. 
tice the analysis of genius which the 
Menifesto gave of the inevitable 
trend of world history. The Class 
Struggles in France, Revolution and 
Counter-Revolution in Germany, The 
Eighteenth Brumaire, analyze the > 
events of those stormy years, show ! OUUIIUO 111<xu c,IUue«, wcon v 

the historic role of each class and guį there is much worse to come, 
draw the lessons for the future vic- I Readers will remember that in the 
tory of the working class. Finally,1 Freudian _ psychology the supreme 
in 1871, they see for the first time anj central (place is occupied by sex 
the working class in power, and are —so much/ so that Freud credits 
able to study in real life the mean-' even cbiid 
ing of proletarian dictatorship. I sire for e

In a book of this kind we are able this repressed sexual desire which, 
to understand with perfect clarity accOrding to his doctrine, comes out ^•*1% zx zx Z»4>ZX««WX Z-14 »» Z%« Z-» WX x-1 ' x ' - . -
standing of Marx and Engels. They i disguised, whether we dream of this, 
do not watch world politics, they that> or the other {hing. Leave it 
take part in them, with a clear vi- to the pSycho-analyst and he will 
sion of how even the most complica- [ interpret our dreams for us of 
ted political events may be used for ! course> always, or almost always, in 
the victory of the working'class. The nnp 
leaders of the I. L. P. and Socialist Į ■■ ............m
League, if they wish to understand cho-analysts have no humor; or they ; tic dreams; and if such dreams be- I 
how a' revolutionary should look at 
great world events, would do well to 
study the essay here on the Crimean 
War, the brilliant grasp of the In
dian and Irish problems, or, in more 
modern times, Stalin’s great speech 
on the Chinese question. ,

These leaders of the working class state, 
understand so clearly that the work- x 
ers’ party can never be a sect, that 
it must think and act on the world 
stage, that there is nothing, however 
trivial or however important, which 
the working class can ignore in its 
battle for world power. Reading this 
summary of their work, you cannot 
but feel that the narrow dogmatism 
of the English movement, Dialecti
cal Materialism. The Handbook con
tains selections from Feuerbach and 
Anti-Duehring, 
Ideology, from the Critique of Po
litical Economy, Lenin’s Teachings 
of Karl Marx and Materialism and 
Empirio Criticism - and Marx’s Po
verty of Philosophy. Lastly, Burris 
has given us important extracts 
from the greatest and most < funda
mental work of all, Marx’s Capital.

The extracts from Lenin and Sta
lin show the teachings of Marx and 
Engels bėing developed further in the 
stage of imperialism, brilliantly ana-

intellectuals, trying their 
against the kings of 

Russia and Austria, might

“Libido” Everywhere
It sounds mad enough, doesn’t it. 

| Readers will remember that in the

n from birth with a de- 
'otic satisfaction. It is

balanced people 
as nonsense. Its

Over one-fifth of the “unattached 
transient individuals”, receiving re
lief from the Federal Emergency Re
lief Administration at the end of 
June, 1935, were under 25 years of 
age. In.the “transient families” be
ing cared ?or by the FERA, at that 
time the latest information avail
able), over half (57%) were under 
25.

we need not be surprised to find 
that any two psycho-analysts will

, give two different interpretations 
| of the same dream; but by prefer- 
j ence both interpretations, however 
, different, will give it a sexual mean- 
: ing.
i Is this kind of thing really
i “science” ? Most
I will dismiss it
1 scientific value is no greater than 
that of the dime dream-books which 
sell so well.

I Let Us Get Back To Sanity
j From the unholy obsessions of the 
psycho-analyst let us get back to 
reality and sanity.

It is not remotely likely that when 
we dream, let ūs say, of an oil-lamp 
or a gas fire. Neither is it the 
least likely that our dreams are 

.mainly or even largely erotic.
When we sleep, the usual controls

of reason and custom go off duty, class collaboration, the enemies of 
and hence so strong- an instinct as 
that of sex has a greater opportuni
ty of asserting itself in our sleeping 
than in our waking hours, the result 

[being erotic dreams. Such dreams 
jwill also, naturally, be encouraged by
the individual’s whole habit of mind
and body, by his reading, by his
conversation, by the amusement he

“Recreational facilities should not 
be fnade so attractive that they will 
cause transient boys to flock to your 
town”, says the Rotary International 
discussing the problems of transient 
youth.

POLITICAL EDUCATION
(Continued from Page 3)

. - - w uis uwuurc, vvmco vut i frequents, by his very food and
the astounding^genius^ and u^er* j in our dreams, however strangely• drink. r~

i. r v<.. i v a sufficiently plain warning. If he
should indulge heavily, last thing at 
night, in a rich rind heavy meal, 
washed down copiously with alco
holic beverages, which notoriously 
stimulate sexual desire, his rest is

Like all monomaniacs, these psy- likely to be broken markedly by ero- I 
.-z **— uicaiuo, aim IX ouvu uxtaiuo mv- I

would hardly tell us that a dream come frequent, the consequences will;

the Communists, who betray and 
mislead the working class. And one 
of their favorite methods is to 
spread lies about the Communist 
Party, in order to keep the workers 
from learning that the Communists 
are the most loyal and advanced sec
tion of the working class, its re
volutionary vanguard.

.1S_2S_~r°n?ynf^ exist throughout the country. • His 
talk on the A.F. of L. proved very 
interesting. All those who attended 

, were well satisfied and we hope that 
. the hear future we will again have 
the privilege of hearing these two 
speakers.

from the German

lyzed by Lenin himself, the period 
of the collapse' of capitalist society, 
of wars and revolutions and the 
triumph of the first proletarian

of a broken arm may mean a broken 
marriage vow, Or that a dream of

of course be parnicious.
But the normal person, livingXa

Our chorus Halloween Party prov
ed to be a real success and every
one had a grand time. Donations 
were given' by Mrs. V. Kuzmickas,falliug, indicates a falling into temp- temperate life, has no cause to an- Naravus and' Wy|onis: 

.   “.................................ticipate such disaster. Such a one Tlle choru8 wishes to extend it3 
,.............,-----,.......... .... . . .. win seek protection against invasion thanks to yOu. We want. to have
tation! Of course on lines like these,

. The inspired pages of the 
first Communist Manifesto are seen 
coming to life, proving in the heat 
of battle and, the storm of struggle 
that Communism is in fact a science, 
the first really scientific theory for 
the mastery of life.
/The worker student and the mi

litant will find this book the per
fect thing for the study of Marx
ism, for it is furnished with a first 
class index which will guide the 
reader at once to the point or sub
ject which interests him. One might 
have a legitimate grumble at some 
of the ommissions, as well as the 
arrangement of the selections from 
Capital what was a good way to { 
read Capital in 1867 is not neces
sarily so in 1935), but these are mi
nor points. Comrade Burns and his 
publisher have done the movement a 
very great

Comrade Lozovsky has written a 
survey of 
Engels on Trade Unions. It should

service.

the views of Marx and

dispose once and* for all of the le
gend that the founders of Marxism 
underestimated this great weapon of 
the working. class, 6

will seek protection against invasion thanks to you V,\, 
and disturbance by means of physi- j more of those į^ies.
cal culture, games, plentiful baths 
and the like. Happiest and safest . Say, boyte, what was all the racket
is he who expends his body’s ener- about the other evening? Gee whizl
gies in wholesome toil and whole
some play, so that when his head , peace when we have a gathering of 
touches the pillow he will not lie! sucb sork ~ there
awake, but sink quickly into the W0lJ] be less such acting up among 
deep and healthy sleep which will | cborug members. Please try to

How about having a little more

We hope that there

allow but a minimum of disturbance, 
physical or mental.

behave, won’t you?

The raising qf the mustache hasABOUT OPERETTA AND I become quite a fad among the cho-'
rm/wa rus members. . Most of them look

OTHER NEWS FROM SHEN. |much better and its <1^ becoming.

The 
was

(Continued from page two) 
sections of the county attended, 
chairman for the afternoon 
comrade Jos. Strensky of Mahanoy
City. The program was opened with 
a few selections by our Lyros Cho
rus. This was followed by comrade 
Edward Miller, the section organiz
er, who spoke on the living condi- 
tidns of workers in the Soviet Union.
The next speaker was Peter-Paul, 
who spoke On the Communist Party; 

and the different labor parties which į

The chorus membership has been 
enlarged during the passejd 2 weeks. 
We hope that the new members will 
find the rehearsals interesting and 
enjoy the * affairs that the chorus 
holds. We ought to start a con
test and see who can bring in more 
new members.

My time sure does go fast. Here’s 
where I better stop. Hope I haven’t 
said too' much. Don’t forget, watch
this space,next week for more news.

So long, 
—— Toots —
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DABAR JUMS ŽEMESNĖS KAINOS NEGU KADA PIRMA

■TEGUt ELEKTRA DAUGIAU ATIDIRBA UŽ JUS

*ši skaitline tinka faktinai visam miestui. Kai kuriose jo dalyse buvo net sep
tyni nupiginimai.

KAINOS NAMUOSE NEW YORKO MIESTE- ------------------------
Dešimt kilowatty-valandu įeina į mažiausią mėnesinę kainą S1.00 ; 5c už kw. vai. per 35 kitas 
4c už kw. vai. per 40 kitų; 3c už kw, vai. per 40 kitų; 2c už kw. vai. per dar kitas kw. vai.

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

prieinamesne kaina, negu kitur dabartiniu laiku.

A. M. KISHON, Aptiekorius Savininkas
8701 JOS CAMPAU AVE., DETROIT, MICH.

Mažiausia kaina $1 (su 
10 kw. vai. menesiui) 
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THE STATE OF NEW YORK
po

LIPTONROBERT

jub liejinį

Dovanos t*.
to

su

Rengėjai.
^269-270)

Duktė.
(270-271’)

Nepamirškite Lapkričio 14 d.
Drg. V. Andrulis atvažiuoja į Phi

ladelphia ir jis duos lekciją apie A. 
Komunistų Partiją ir jos vedamas j 
kovas ir pasekmes. Lekcija bus la-

BALTIMORE, MD.
Visų Lauktinas Svečias

Daugelis draugų ir draugių

jogei įvertiname mūsų 
kiek galint 

j prakal-

Kviečia Komisija.
(270-271)

Kviečia Komisija.
(270-271)

proga ir

sako, kad vieno treiniravi- 
mosi papročio jis niekad 
nepames — tai yra miklu
mo palaikymo pienu

Internacionalo nutari“Kelias į <
Life”). Kviečiam visus 
dalyvaut. Nesigailėsite 

pamatyt jį. Įžanga tik 25 cen-

3

Spalio 19 d. buvo sidabrines 
vestuvės draugu Jurgio ir Onos 
Murnikų ant Unity Mali. Ba
liaus surengime pasidarbavo 
draugės A. Ramunienė, P. Šu
kienė ir O. Filiponienė. Svečių 
buvo gana daug ir balius buvo 
puikiai prirengtas ir draugai 
Murnikai gavo puikių dovanų 
nuo draugų ir giminių ir pats 
draugas Murnikas padėkavojo 
rengėjams ir draugams, taipgi 
ir giminėm už baliaus surengi
mą. Ir prisiminė apie Lietuvos 
politinius kalinius ir prašė, 
kad kas kiek gali, kad paauko
tų tam tikslui. Buvo perstaty
tos Elena Pšalgauskiutė ir An- 

• t

na Samulėnienė aukų rinkti.
Aukavusių vardai: Jurgis 

Murnikas $1; po 25 centus: A. 
Kuzas, K. Aukštikalnienė, J. 
Netscl, V. Tamulionis, E. Ta- 
mulionicnė, P. Buklis, S. Ker
šis, V. Pšalgauskas, O. Pšal- 
gauskienė, G. Pranskus, M. 
Šlieva, A. šlievienė, M. Malū
nas, J. šūkis, J. Ramuni.s, J. 
A. Samulėnas, A. Samulėnienė, 
J. Aukštikalnis. Smulkių surin
kta $1. Viso aukų 
$6.50. Visiems tariu 
ačiū varde draugų G. 
rnikų ir rengėjų.

Anna Sanučlėnienč.

pereitų metų daktaro J. J. Kaškiau- 
čiaus prakalbų pageidavo dar kar
tą jį turėti savam būryje, taip nau
jo, pamokinančio išgirsti apie svei
katą ir šiaip bėgamus dalykus. Taip 
mūsų troškimas išsipildė. Dr. J. J. 
Kaškiaučius bus su mumis sekma
dienį, lapkričio 17$ Lietuvių Svetai
nėje, kaip 1:30 vai. po pietų. Daug, 
daug naujo išgirsite. Todelei mes nuo 
savęs, draugai ir drauges, parody
kime pilnai, 
Dr. J. J. Kaškiaučių, 
skaitlingiau atsilankydami 
bas

surinkta 
širdingai 

ir O. Mu-

Nuo Red.—Labai atsiprašo
me drauges Samulėnienes ir 
visų draugų, kad šita korespon
dencija taip suvėluota patalpint 
“Laisvėje.” Mat, kartu su ko
respondencija drauge prisiuntė 
ir pinigus, kuriuos prašė per
duoti Lietuvos Draugų Komite
tui. Mes gi su pinigais komi
tetui perdavėm ir koresponden
ciją. Ir taip iki šiol jinai pas 
Komitetą išgulėjo. Tik dabar, 
draugei Samulėnienei pasitei-Į 
ravus apie jos korespondencijos j 
likimą, suradome ir įdedame.

HARRISON-KEARNY, N. J.
Pranešimas ALDLD 136 kuopos i 

draugams, kad, kaip jau žinot, pra- Į 
eitas susirinkimas, del tūlų priežas-v 
čių, neįvyko. Todėl sekantis susirin
kimas įvyks ateinantį sekmadienį, 
tai yra, 17 d. lapkričio (Nov.), 2 v. 
po pietų, Labor Lyceum svetainėj, I 
17 Ann St., Harrison, N. J. Meldžiu 
visus draugus ir drauges ateiti į šį 
susirinkimą, nc.4 bus ,labai svarbių 
dalykų apšvarstyrnui.
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4-rių veiksmų dramą “Aukso Jieš- 
kotojai” stato scenoj Hamtramck 
darbininkiškos organizacijos lapkri
čio 17 d., nedėlioj, Tarptautiniam 
Darbininkų Name, 3014 Yemans St. 
Durys atsidarys nuo 4 v. po piet. 
Lošimas prasidės punktualai nuo 
penktos vai. vakare, šokiai tęsis nuo 
9 v. vakare iki 1 v. ryto. Įžanga 
perkant išanksto tikietus 35c,' prie 
durų bus 40c. Vien šokiams—20c.

Rep. J. J.

šiandieninis Dempsey, ku- 
ris su šypsą sveikina jus 
Dempsey’o Restaurant New 
Yorke, mažai yra atsimai
nęs nuo Manassa Lupikas, 
kuris sukumščiavo Willar- 
dą, Firpo ir Carpentier. 
Tie miklūs jo raumenys vis 
dar tebėra kieti, kaip gele
žis. Jis atrodo ir yra pui
kiausiame sveikatos stovy
je.

“Užtikrinu, kad aš visa
da žinojau,” sako jis, “jog 
kumštininkas negalėtų tin
kamai išsimankštinti be 
pieno gausaus naudojimo, 
taip kaip kūdikis negalėtų 
gyventi be pieno. Jame yra 
viskas, kas priduoda žmo
gui stiprybės. Dabar aš esu 
biznio žmogus. Ir tikėkite 
manim, aš gersiu apsčiai 
pieno, idant išlaikyt tinka
mą sveikatą dabartiniame 
savo darbe. Tai yra gėri
mas, kuris kiekvienam duo
da smarkumo.”

Ir mokslas patvirtina, 
kail Jack sako tiesą. Pieno 
gėrimas išvysto gausybę 
fizinės jėgos. Tai greičiau
sias būdas atitaisyt ir su- 
drūtint jūsų raumenis ir 
kraują. O ir dar vienas 
svarbus dalykas, tai kad 
pienas šarmiškai veikia ir 
padeda jums atsigriebti, 
kuomet rūgščių produktai 
susikaupia jūsų kūne.

Reikalaukite Veltui Knygu
tes—“Milk-the Alkalizer.”

Rašykite The 
Bureau of Milk 
Publicity, Albany.

Moterų Susirinkimas
ALDLD 20 kuopos narės šaukia 

platų vietos moterų susirinkimą ap
kalbėjimui svarbių dienos klausimų.

Minėtame susirinkime turėsime iš
sidirbti planus kovai prieš sunkias 
gyvenimo sąlygas.

Šiame susirinkimo bus 
jami klausimai: maisto brangumas, 
kova prieš karą ir fašizmą ir dau-

I giau dienos klausimų.
Minėtas susirinkimas įvyks penk

tadienį, 15 d. lapkr., Lietuvių sve
tainėje. Pradžia 7:30 vai. vakare. 
Tad visos ALDLD 20 kp. narės ir 
pašalines darbininkės esate kviečia
mos į šį susirinkimą.

ALDLD 20 Kp. Sekr.
O. Girnienė.

WORCESTER, MASS.
Aido Choro metinė vakarienė įvyks 

j nedėlioj, 17 d. lapkr., 6 vai. vakaro, 
i Lietuvių Svetainėje, 29 Endicott St. Į 
I Bus skanių valgių ir gėrimų. Taipgi 
I bus 
i gera 
i čiam

1- 1 kyti diskusuo- ;

graži muzikališka programa ir 
orkestrą grieš šokiams. Kvie- 
visus, senus ir jaunus atsilan- 

ir linksmai praleist vakarą.
Kviečia Komitetas.

(270-271)

HARTFORD, CONN.
j Liet. Sūnų ir Dukterų Draugystė 
rengia didelį balių, subatoj, 16 d. 
lapkr., Laisvės Choro svetainėje, 57 

t Park St. Įžanga tik 25c, pradžia 7:30 
; v.v. Turėsim skanių valgių, gėrimų 
! ir gerą orkestrą šokiams. Tad visus 
j širdingai kviečiame dalyvauti, links

mi mai laiką praleist ir tuom pat kartu 
: paremt organizaciją.
1 Kviečia Komitetas.
| (270-271)

PATERSON, N. J.
ALDLD 84 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, 17 d. lapkr., 1 vai. po 
bai svarbi kiekvienam darbininkui ir ( pietų, 62 Lafayette St. Visi drau- 
darbininkei išgirsti. Tad visį daly- ; gai malonėkite pribūti laikų, 
vaukite 
vakare,

„ . _________  x_____  ___ r., nes
lapkričio 14 'd., 7:30 vai.! 2:30 vai. po pietų yra rengiamos dis- 
735 Fairmount Ave., Phila. Į kusijos, tad reikia svarbūs dalykai

I užbaigt. Diskusijose bus priimta 7-to 
Kom. Partijos Liet. Frakcija, i Komunistų Partijos Kongreso rezo- 

------ - I liucijos. Bus vienas iš vadovaūjan- 
HARRISON-KEARNY, N. J. čių draugų iš Brooklyno. j

Org. S. Vilkas. 
(270-271)ALDLD 136 kuopa rengia dideles 

prakalbas ir su programa. Kalbėto
jais bus drg. Andrulis iš Chjcagos, 
kuris kalbės politiniais ir ekonomi
niais šios dienos klausimais ir dak
taras Kaškiaučius, sveikatos klau
simais.

Muzikalę programą išpildys Siety
no Choro nariai. Bus duetai, solo ir 
jaunuolių grupes lošėjai.

Viršminėtos prakalbos įvyks 17 d. 
lapkričio, 7:30 vai. vakare, Lietuvių 
Piliečių Kliubo svetainėj, Schuyler 
Ave. Kearny, N. J. Įžanga veltui.

Todėl, gerbiamieji, šios apielinkčs 
lietuviai, pasinaudokite
ateikite į šias prakalbas, o nesigai
lėsite.

Prakalbų Rengimo Komisija.
(270-271)

UDSON, MASS.
io 16 d. (Nov.), 7:30 vai. 

HLP Kliubo svetainėje, bus 
krutami paveikslai pagamin-

La 
vakar 
rodo
ti Sovietų Sąjungoj. Paveikslas už
vardintas

| (“Road to 
skaitlingai 
atėję 
tai.

Daug daiktų pabrango 
—apart elektros

Nuo 1914 m. New Yorko 
Mieste maistas PABRANGO 
25%, renda 24%, drabužiai 
PABRANGO 56%, vandens 

.kainos 50%; paštaženkliai 
nuo 2c iki 3c, miesto val
džios išlaidos PAKILO 
185%—tačiaus penki tiesio
giniai kainų nupiginimai tuo 
pačiu laiku numušė vidutinę 
mūsų elektros "kainą gyven- 
namiams daugiau kaip 40% 
ŽEMYN!
Vidutine elektros bila
dien mažesne už gerą če- 

verykų nušveitimą
Vidutinė elektros bila 
Yorko mieste tesiekia tik 
apie 8 centus per dieną. Pa
mąstykite apie parankumus, 
kuriuos tie 8 centai atneša! 
Tiek pat elektros būtų lėša- 
vę 14 centų pirm karo. Pen
ki tiesioginiai kainos nupi
ginimai nuo to laiko numušė 
vidutinę elektros kainą bu
tams daugiau kaip 40% 
ŽEMYN.
45,500 darbininkų prašo jus 

perskaityt štai ką
45,500-ms vyrų ir moterų, 
dirbančių gaso, elektros ir 
garo kompanijose Consoli
dated Gas sistemos, yra iš
mokama virš $81,000,000 per 
metus. Kiekvienas verteivis 
mieste galų gale gauna dalį 
šios milžiniškos algų sumos. 
Darbo valandos siekia nuo 
35 iki 40 per savaitę, ir 
abelpai veikia penkių dienų 
darbo savaitė. Per visą de
presiją buvo sąžiningai išlai
kyta nemokamas medikalis 
aptarnavimas, senatvės už
tikrinimas, apdrauda ligoj ir 
nelaimėj, gyvybės apdrauda 
grupėmis ir pasilinksminimo 
ir apšvietos patogumai.

Kas yra savininkas jūsų 
šviesos kompanijos?

120,000 vyrų ir moterų, ban
kai, draudimo kompanijos, 
ligoninės, labdarybės ir baž
nyčios. 75% visų dalininkų 
teturi po 50 ar mažiau'Šerų 
kiekvienas. Jie pas mus įdė
jo savo pinigus todėl, kad 
jie jaučiasi tikri delei atei
ties'bet kokios organizacijos, 
kuri suteikia puikiausią 
elektrinį aptarnavimą vis 
žemyn ir žemyn einančiomis 
kainomis.

Daugiau lešuoja suvesti 
vielas po žeme

Kai kurios mūsų išlaidos 
yra didesnės vien todėl, kad 
New Yorkas YRA New Yor
kas. Jei mūsų veiklios gat
vės vis dar būtų užgriozdin
tos mediniais stulpais su 
painiava prikabintų prie jų 
vielų, tai elektros pristaty
mas 
Mes 
000 
kur 
kiti

galėtų būt pigesnis, 
jau turime suvedę 40,- 
mylių vielų po žeme— 
jų nepasiekia audros ir 
pavojai. Tikrumoj 3 iki 

5 sykių daugiau kaštuoja 
prariausti veiklią gatvę ir 
nutiesti vielų kabelius po že
me, negu nukabinėti jas vir
šuj, kaip kad gali daryt ne 
taip tirštai apgyventi mies
tai... Bet New Yotkas gali 
dabar pasididžiuoti puikiau
siu pasaulyj pasitikimu elek
tros požeminiu pristatymu.

Kainos, kurios ėjo vis žemyn ir žemyn, ir lemputės, kurios 
darosi vis geresnės ir geresnės, reiškia, kad jūs gaunate 15 
sykių tiek šviesos už centą, kaip gaudavote “geraisiais se
nais laikais,” kada elektra buvo dar jauna. Vien nuo 1914 m. 
vidutinė elektros kaina butams NUPUOLĖ ŽEMYN dau-
giau kaip 40%, kuomet kitos gyvenimo lėšos kilo į pat pa
danges. Paskiausias nupiginimas N— sutaupąs elektros nau
dotojams $9,250,000 per metus — yra penktas* nuo 1914 m.

ELECTRIC, GAS AND STEAM COMPANIES OF 
» U t

CONSOLIDATED GAS COMPANY OF NEW YORK

Atsisukit radio WEAK kas sekmad. 0:30 iki 7:30 P. M. ECHOES OF NEW YORK 
TOWN “Senas New Yorkas dainoj ir pasakoj”.

mui planai. Ateinantis vajus. Page
rinimas “Laisvės” vajaus. Traukimas 
jaunimo į ALDLD ir tt. ,

Delegatai atsivežkite iš kuopų pil- 
raportus ii’ nuo narių mokestis. 

Apskr. Sekr. V. J. V.
(269-270)

Gyvenimą”, ! Komunistų 
i mais.
j . Rengia ALDLD 14 Kp.

Komunistas.

NEW BRITAIN, CONN.
Conn. ALDLD 3-čio Apskričio 

Konferencija
ALDLD 3-čio Apskričio Konferen

cija įvyks lapkričio 17 d. Darbinin
kų svetainėje 53 Church St., New 
Britain, Conn, kai 10 vai.,, ryte.

Visi delegatai, kurie išrinkti nuo 
ALDLD kuopų ir nuo šiaip įvairių 
grupių, kurie atvyks sveikinti su
kankančią ALDLD. 20 metų gyvavi
mo, turi nesivėluoti su atvykimu. 
Nes šioje konferencijoje reikės pa
daryti bent šiokia tokia ilgesne per
žvalga tos Draugijos gyvavimo ir 
bujojimo b,ei švietimo nuveiktų dar- 

i bų. Reikės pasibrčžti ateities veiki-

ELIZABETH, N. J.
ALDLD 54 kp. rengia prakalbas 

drg. V. Andruliui, “Vilnies” redak- 
'' toriui, nedėlioj, 17 d. lapkr., 2 vai. 

| po pietų, Kliubo svetainėje, 408 
! Court St. Drg. Andrulis kalbės svar- 
! biais gyvenimo klausimais, kurie vi
siems bus pamokinanti ir interesingi.

1 Tad visus kviečiame skaitlingai daly- 
vaut ir išgirst šio gero kalbėtojo 
prakalbą.

PYMOUTH, PA.
Lietuvių Kapinių Korporacijos 

priešmetinis susirinkimas įvyks ne
dėlioj, 24 d. lapkr. 2 vai. po pietų, 
svetainėje po numeriu 40 Ferry St. 
Visi nariai dalyvaukite, nes bus ren
kami viršininkai del 1936 metų. 
Kuoskaitlingesnis susirinkimas bus, 
tuo geresnę valdybą galėsime išrink
ti, kad organizacija per metus ge
rai veiktų ir visus svarbius organi
zacijos darbus atliktų atsakomingai.

R. J. Staskevičius.
(269-270)

Vaikas Linksmas, jis 
geria “Broncotdne”

2

Susižiedavi- 
mams, Ves
tuvėms ir 

Kitokiems

Specialiai 
Žemos 
Kainos 

Vedybiu ir 
Susižiedavi- 

mo Žiedų 
Setų $10.00 ir augštyn. 

Speciali nuolaida, kurie ateis 
šiuo laikraičiu.

Robert Lipton 
701 GRAND STREET 

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

<
Jeigu Jūs esate užsišaldę, kosėja- 
te, kenčiate nuo dusulio užgulimų 
arba norite palengint kokliušo 
antpuolius jūsų vaikui, užeikite į 

vaistinę ir nusipirkite butelį.

“BRONCOTONE”
D-RO L. GRYCZ

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 

“GASTRITONE”
D-RO L. GRYCZ

102 Kent St., B’klyn, N. Y.

READING, PA.
ALDLD 143 kp. rengia 20 metų 

organizacijos gyvavimo, 
parengimą subatoj, 16 d. lapkričio,
Catholic Lits Hali, 126 N. 10th St. 
ant antrų lubų. Pradžia 7 vai. vaka
ro. Kviečiame vietinius ir apielin- 
kės draugus dalyvauti. Čia galėsite 
linksmai pasišokti, išsigerti ir už
kąsti. Atsilankiusiems užtikriname 
gerą laiką.

MINERSVILLE, PA.
Rengiama ideališka vakarienė šu 

minėjimu 18 metų sukaktuvių nuo 
Rusijos Revoliucijos ir su prakalba 
apie nutarimus 7-to Pasaulinio Ko
munistų Kongreso. Kalbės Edmun
das Milleris, buvęs Sovietų Sąjun
goj, dabartinis K. P. sekcijos ugninis 
org. Vakarienę gamina darbinin
kiškos veteranės. Žmonių mylimos 
vietinės gaspadinės.

Po ideališkam programui atsibus 
draugiški šokiai, subatos vakare, lap
kričio (Nov.) 16, 1935. Darbininkų 
svetainėje. Įžanga, tokioj maisto 
brangumoj, tik 50c.

Kviečiami visi protaujanti lietuviai 
iš visos apielinkčs susipažinimui su

JUOZAS
KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborius

Pennsylvania ir New 
Jersey Valstijose

PHILADELPHIA, PA.
Telefonai: Bell—Dewey 5136 

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

manęs sekančiu antrašu:
1439 South 2nd Street

Lietuvių Anglių Kampanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

rūiies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai legališkas svoris. Prista
tome greit i jūsų namds. Praiom* 
jsitemyti adresų ir telefonų.

Telefonuokite: Evergreen T-1161 
arba užeikite pasikalbėti į ofisų 
Kampas Union Avė. ir Grand St.

485 Grand St., Brooklyn. N. Y.

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

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

♦ r • • , - į I
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Šį Penktadienį Prasideda Draugo 
Andrulio Prakalbų Maršrutas

Penktadienio vakarą visi su-Į d., Am. Liet. Piliečių svet., 80 
sirinkite išgirst svarbias pra-jUnion Avenue, Brooklyne. 
kalbas apie karo stovį Lietu-j Pradžia 7:30 vai. vakare. Dai
voj ir Smetonos grasinimą mir
ties bausme liaudininkų ir 
krikdemų partijų žmonėms. 
Komunistai jau seniai Lietuvoj 
šaudomi, bet dabar to paties

nuos Aido Choras.
Sekmadienį, 17 d. lapkričio, 

Kliubo Svet., 408 Court 
Elizabeth, N. J. Pradžia 
vai. po pietų.

St., 
2-rą

reikalų', aptarti. Kaip žinote, i Darbininku Kalendorius 
yra paimta svetainė žiemos1 
sezono parengimui ir jau paė
mėm Ulmer parką vienam di
deliam mūs piknikui ateinan
čią vasarą. Yra visa eilė ir ki
tų svarbių klausimų, kurie rei
kės aptarti. Taigi, visi šio ko
miteto nariai ir narės būkite 
minėta diena ir laiku “Lais
vės” svetainėje.

K. Šolomskienė,
Kom. Sekretorė, ceum, 949 Willoughby Ave., 

--------------------- Brooklyne.
DOPK operetė “Inkvizici

ja” bus vasario 16 d., Labor 
Lyceum svetainėj.

J. Gaitis.

Svarbus DOPK (Darb. Org. 
Parengimų Komiteto) susirin
kimas lapkričio 15 d., 7 v. y., 
“L” svetainėj.

LDS 1-mos kuopos apvaikš- 
čiojimas 5 metų sukaktuvių ir 
operetė “Vestuvės Pušyne” 
bus 15 d. gruodžio, Labor Ly-

PARSIDUODA BIZNIS
Parsiduoda moderniškai įtaisy

tas čeverykų taisymo Storas. 
Taipgi parduodu naujus ir varto
tus čeverykus. Štoras randasi pa
čiam biznio centre, randa žema. 
Gera proga pirkti biznį, kuris 
randasi geroje vietoje, kur nėra 
bedarbes, ir žmones pasiturinti. 
Biznis išdirbtas per 42 metus. 
Pardavimo priežastis—savininkas 
išvažiuoja į Sovietų Sąjungą. 
Kreipkitės sekamai del platesnių 
informacijų: 
1409 Varnum 
ington, D. C.

Carl Abushenko, 
St., N. W. Wash-

(269-275)

PRANEŠIMAS

Geriausios Degtinės Amerikos Išdirbimo ir 
Importuotos Žemiausiom Kainom

KAS ATEIS SU ŠIO SKELBIMU, GAUS Už 
NUPIGINTĄ KAINĄ

5<^\Tat nepamirškite pasiimt skelbimą eidami pirkt.
Šis didelis nupiginimas tik trumpam

Į laikui, tuojau naudokitės proga.

HYMAN BERGER
SAVININKAS

409 Lorimer Street Brooklyn, N
Pusė Bloko nuo “Laisvės” Svetainės

V. Andrulis, “Vilnies” Redaktorius iš Chicagos.

lygiai

K. Jaunimo Kongreso 
Raportas

Penktadienio vakarą,
8 v., St. Nicholas Palace, 66th 
ir Broadway, New Yorke, bus 
pirmas masinis raportas iš 
Jaunų Komunistų Internacio
nalo 6-to Pasaulinio Kongreso. 
Raportuos to kongreso delega
tas Gil Green. Jaunimui būti
nai reiktų išgirst tą raportą. 
Svarbus jis ir šiaip žmonėms, 
ypatingai veikėjams, kurie tu
ri reikalą su jaunimu. Po to 
mitingo Gil Green pasileis po 
visą šalį su raportu.

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)

TAMAS VASILIAUSKAS
Tik ką atidarė valgyklą ir 
visokių gėrimų Įstaigą, lie

tuviam patogioje vietoj:
518 Grand St., Brooklyn

Labai puiki vieta ųžėjimui 
kiekvienam, čia patarnau
jama įvairiais vynais, degti
nėmis ir alumi. Gražus pasi

rinkimas visokių valgių.
Kazys Kuloka, kaipo įstai
gos gaspadorius - manager, 
užtikrina visiem malonų ir 

draugišką patarnavimą.
Kviečiame atsilankyti, o bū

site užganėdinti.

License L-1370 Tel. Stagg 2-2996

Kokių 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. “Laisves” Name 

SAVININKAI J. P. MARČIUKAI

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Brooklyno ir apielinkės Lietuvių 
Veikimo Komiteto mėnesinis susirin
kimas įvyks nedėlioj, 17 d. lapkr., 
3 vai. pa pietų, “Laisvės” svetainėje, 
419 Lorin)er St. Draugijų bei kliubų 
atstovai 
kime. 1

Šita iš

susilauks tautininkų-liaudinin- 
kų ir krikščionių demokratų 
partijų žmonės. Draugas An
drulis taip pat plačiai kalbės 
apie Japonijos karo provoka
cijas prieš Sovietus, apie Hit
lerio kėsinimąsi užgrobt Klai
pėdą ir bendrai su Lenkija 
trempt Lietuvą ir veržtis į So
vietų Ukrainą. Kalbėtojas 
taipgi nurodys, prie ko gali 
privest Mussolinio veržimasis 
į Afriką. Jo prakalbos bus se
kamose vietose:

Penktadienį, lapkričio 15

Sekmadienį, 17 d. lapkričiu, i 
134 Schuyler Ave., Kearny, /N. 
J. Pradžia 7:30 vai. vakarei

Pirmadienį, 18 d. lapkričio^. 
Kliubo Svet., 10 W. 22nd St., 
Bayonne, N. J. Pradžia 7:30 
vai. vakare.

Antradienį, 19 d. lapkričio, 
Vengrų Svet., 10 White St., 
Hillside, N. J. 7:30 v. vakare.

Trečiadienį, 20 d. lapkričio, 
Green Charles Hali, 267 Wal
ker St., Cliffside, N. J. Pra
džia 7:30 vai. vakare.

mo 
me

l&ūtinai dalyvaukite susirin- 
Jraugijos bei kliubai, kurie . 

Tlėsate prisidėję prie šios Veiki- 
Komisijos bei komiteto, prašo- 

prisidėt ir prisiųst savo atstovus. |
Sekr. G. Kuraitis. Į 

(270-271) Į

MASPETH, N. Y.

kuopų susirinkimas įvyks ket
virtadienį, 14 d. lapkričio 
(Nov.), 8 vai. vakare, pas 
draugus Laukaičius, 64—45 
Perry Ave.

Visi nariai būtinai dalyvau
kite laiku. Taipgi, yra kele
tas draugų, kurie nėra užsi
mokėję duokles, tat ateikite 
atsiteisti.

Valdyba.

ŽOLELIŲ ARBATA
Registracijos Numeris 12143 

t 

arbata yra moksliškai sutaisyta
>> 12-kos atskirų- žolelių, žiedelių, lapelių, 

šaknelių,-grūdelių ir žievelių. Ir išbandyta 
visokiais būdais kas davė patyrimą, jog vienas iš geriausių 

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.-JIerb Tea, 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.

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

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

arti Grand St. I
Telefonas Evergreen 8-10494

DR. ALDONA ŠLUPAS 
(ŠLIUPAITĖ) 

, Gydytoja

179 So. 2nd Street
Brooklyn

Telefonas Evergreen 7-7110

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

Telephone Stagg 2-4408

A. Radzevičius
LIETUVIS GRABORIUS

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoja tin
kamai ir už prieinamų' kainų 
Paraamdau automobilius TeaturSaa. 

parčm, krikitynom ir kitokieaa 
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.

Ką Patys Kriaušiai Kalba 
Apie Savo Vakarėlį

Aną dieną nugunginu į Lie
tuvių Piliečių Kliubą. Žiūriu, 
nagi sustojęs būrys ir ginčina- 
si. Pamaniau sau, na, kas čia 
do naujiena, kad sustoję į ra
tą ir taip rimtai, taip atydžiai 
jie prieš vienas kitą argumen
tuoja. Kaip tik aš parodžiau 
savo snapą, taip tuojaus vie
nas ir užklupo: “A, o kur tu, 
drauguti, buvai prapuolęs?”

“Na, ar tu nematai, kad aš 
ūsus jau po nosia turiu!”

“Cha! Cha!” Visi pasileido 
juokais. Aš truputį lyg susi
raukiau ir trumpai įkirtau: 
“Tai ką jūs manote, kad tu
rėjau, pradėjęs ūsus auginti, 
pamesti ir lakstyti—visgi šioks 
toks darbas: sušukuoti, su- 
šmeruoti, taip, kad išties at 
rodytų ūsai, o ne kokie per
kūno rugiai, lietaus nupliek
ti.”

To ir pakako, visi pritarė, 
kad aš rūpinuos savo nuosa
vybe, o ne kieno kito. Pamis- 
linau sau, mat ko reiks tiems 
vyrams, tai aiškumo. Bet jie 
nebūtų kriaučiai, kad jie ne
pritaikytų kitų anekdotų. Vie
nas pasiraivė ir brūkšt man 
klausimą po nosia: “Tai jeigu 
jau tiek triūso padėjai del už- 
auginimo ūsų, tai atnešk juos 
ant parodos į Kriaučių Lygos 
vakarėlį, kuris bus lapkričic 
16, kaip 6:30 vakare, “Lais
vės” svetainėje.”

čia, bracia, tai jau “kveš- 
činas,” pamaniau sau. Pama
tęs, kad jau prie sienos pris
pirtas, daviau žodį, kad n< 
tik aš savo ūsus atnešiu, bei 
ir pats Kriaučių Lygos vaka

rėliu pribūsiu. Visi pagyrė ir 
sakė—lauks. Aš išties būsiu su 
ūsais Kriaučių Lygos vakarė
lyje. Bet norėčiau ir prašy
čiau, kad visi ūsuoti vyrai bū
tų, tai tada žiūrėsime, kurie 
ūsų kontestą Kriaučių Lygos 
vakarėlyje laimėsime. Aš ma
nau, kad mano ūsų niekas ne- 
subytins. . .

Ūsorius.

A.L.D.L.D.D. 1 kp. susirinkimas 
įvyks ketverge, 14 d. lapkr. 8 vai. 
vak., “Laisvės” svetainėje. Visi na
riai dalyvaukite, nes labai svarbus 
susirinkimas ir turim daug svarbių 
dalykų apsvarstyti. Taipgi kurie ne- 
pasimokėjote duoklių greitai, tai pa
darykite, kad nebūtų suspenduoti.

Kp. Org.

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

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

. FLATBUSH OFISAS
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

MATTHEW P. BALLAS, Inc

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves
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
Marion St., kamp. Broadway 

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

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

Tel. Stagr 2-078S z . NOTARY 
Night Tel. Juniper 5-4112 PUBLIC.

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

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

žemos.
Ateikite ir persitikrinkite 
107 Union Avenue 

Brooklyn. N. Y.

512

Copland t 7-4305

Šį Vakarą ALDLD 1 Kuopos 
Susirinkimas

Ketvirtadienį, 14 šio mėne
sio, 8 vai. vakaro, “Laisvės” 
svetainėj, kampas Lorimer ir 
Ten Eyck Sts., Brooklyne, į- 
vyksta svarbus Amerikos Liet. 
Darb. Literatūros Draugijos 1- 
mos kuopos susirinkimas. Yra 
šile svarbių klausimų organi
zacijos ir viso darbininkų ju
dėjimo reikalais, juos turėsim 
apsvarstyti ir nutarti. Tad vi
sų narių pareiga dalyvauti. 
Būtinai pasimokėkit mokestis, 
kas dar nemokėjot.

Nepriklausanti ALDLD 1 
kuopoje taipgi kviečiami da
lyvauti susipažinimui su mūsų 
organizacija ir jos darbais, 
taipgi prisirašyti į ALDLD.

Organizatorė.

Brooklyno Darb. Organizaci
ją Parengimą Komitetui

I I ............ ■ .1

Brooklyno Darbininkų Or
ganizacijų Bendrų Parengimų 
Komiteto nariu susirinkimas 
:vyks ketvirtadienį, 21 d. lap
kričio, 7 vai. vakare, “Laisvės” 
svetainėje.

Visi komiteto nariai priva
lo dalyvauti, nes yra svarbių

Undertakers and Embalmers

NOTARY PUBLIC

Bieliausko Graborystės Įstaiga
660 Grand St. Brooklyn, N.Y.

LIETUVIŠKA INFORMACIJŲ
Raštinė

Lithuanian Information Bureau 
38 Park Row, opposite City Hali 

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

Equitable Service Bureau
Lietuviška

Susisiekimo ir Ištyrimo
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 laidotuves 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 įstaigą su
taupyti daug pinigų, kurie bus naudingi jūsų kasdie-
Šie paveikslai parodo ką galite gaut už $150 ar mažiau. Tėmykite, ką mūsų įstaiga suteiks už tamstų pinigus.

niniame gyveime, ir palaidoti savo mylimuosius gra
žiai ii’ 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.

CHARLES IIP TO-DATE 
BARBER SHOP 
K. Degutis Savininkas

PLAUKŲ
kirpimas

SKUTIMAS

25c
15c

Patarnavimas

$150 
ar 

mažiau
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. Išviršininė 
grabui dėžė taip pat padaryta iš kieto medžio. Par
vežimas kūno iš ligoninės, išbalsamavimas; siutas ar
ba dresė; 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 į kapines be mokesčio. 
Koplyčią duodami nemokamai. Visokių kitų pasirin
kimų taip pat galima gauti už prieinamą kainą.

Bieliauskas patarnavo daugumai svetimtai 
nuliūdimo valandoj; o patarnavimas bus kuo

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

šilko; vardo blėtelė. Išviršininė 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 (perim
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.

čių; patarnaus ir lietuviams, kurie į jį kreipsis 
tinkamiausias ir teisingas. Tel. • Stagg 2-5043

Prielankus
100 Union Ave., Brooklyn
Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

S Telefonas: Evergreen 7-777© S 

f PAUL GUSTAS 
g LIETUVIS GRABORIUS g 
2 Senai dirbus graborystės pro- 8 

Me ir Brooklyno apielin- c 
ačiai žinomas. Tik dabar x 

S atidarė savo ofisų ir patarnauja g 
8 balsamavimu ir palaidojimu c 
g mirusių. S

S Veltui Chapel Šermenim | 
x Parsamdo automobilius šerme- g 
g nims, vestuvėms, krikštynoms & 
3 ir kitokioms parems S
G Saukite diene ar naktį

g 423 Metropolitan Avė. e 
S Brooklyn, N. Y.

Sergančią Vyry ir Motery 
Chroniškos Ligos Gydomos
—Gydoma Kraujo 

N e n ormalumai,
A Odos Išbėrimai,

■K ■__  1 Nervų Ligos,
/****« atu Bendras Nusilpi-

mas, Nervų JS- 
\\ \ I S08 išeikvojimai,

. Į K a t a r i n fai ir
/ Chroniški Skau-

/N®, dūliai. Skilvio ir
'i.^įįr/' žarnų Ligos,

Mėšlažamės TJ.

J jos, Hemorrhoidal. Nervų Įdegimas 
r Įsisenėję Reumatiški nesveikumai, 
Sciatikos (kojų didžiųjų nervų). No

sies Gerklės, Plaučių, Kvėpuojamų
jų Dūdų nesveikumai, Inkstų Ligos, 
ir kitos Vyrų ir Moterų ligos gydo
mos greitai ir su patenkinančiomis^

'pasekmėmis; o jeigu jūs turite kokį 
I au nesuprantamų nesveikumų, atei- 
jkite su pasitikėjimu pas mane pasi- 
i tarti.
Kraujo Tyrimai, Laboratoriniai Iš
bandymai, X-spinduliai, Serumų ir 

čiepų Įleidimai
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 PI. 

NEW YORK .
Valandos—9 A. M. iki 8 P. M.
O sekmadieniais 9 iki 8_P. M.

MES KALBAME LIETUVIŠKAI




