
Telephone STagg 2-3878No. 19 Brooklyn, N. Y., Ketvirtadienis, Sausio (Jan.) 23, 1936 Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XXVI, Dienraščio XVIII

FRANCUOS VALDŽIOS 
KRIZIS

PARYŽIUS, Sausio 22.— 
Krinka Franci jos ministe- 
rių kabinetas su Lavaliu 
priekyje. Herriot ir penki 
kiti radikalai socialistai jau 
pasitraukė iš Lavalio val
džios.

Lavai pranešė preziden
tui Lebrun, kad ir jis pats 
nusprendė atsistatydinti. 
Šis valdžios iširimas žymia 
dalim pareina iš didėjančio 
finansų krizio.

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių

IN TWO PARTS

PART ONE

Lenino Mirties Sukak- PRIEŠ GYVYBEI PAVOJINGA DARBO BŪDA Scottsboriečių Džiure

L
*

ROOSEVELT ATMESIĄS 
VETERANŲ BONUS

WASHINGTON, Sausio 
22.—United Press žiniomis, 
prezidentas Rooseveltas1 
“vetuos” (atmes) kongreso 
jau priimta biliu delei grei
to ex-kareivių bonų atmo- 
kėjimo. Bet tikrinama, jog 
senate ir atstovų rūme su
sidarys daugiau kaip du 
trečdaliai balsų už tą bilių, 
ir taip jis liks įstatymu, ne
žiūrint prezidento pasiprie
šinimo.

FAŠISTU LAIMĖJIMAS 
LOUISIANOJ

NEW ORLEANS, Sausio 
22.—Fašistinis Huev Longo 
rūšies kandidatas į Louisia- 
nos valstijos gubernato
rius Rich. W. Leche rinki
muose gavo 82,570 daugiau 
balsų už Longo priešų kan
didatą Cl. Dear’ą.

ŽUVO DAR VIENAS
ITALŲ LĖKTUVAS

ROMA.— Italu komandos 
pranešimu, sausio 21 d. nu
krito ir sudužo vienas jų 
lėktuvas šiauriniame Ethio- 
piios fronte.

Pietuose gi. sakoma, ita
lai nuviie ethiopus 150 my
lių atgal ir vis dar vejasi.

Karo Stovis prieš Siu
vėju Streiką Indianoj
NEW ALBANY, Indiana. 

—Partraukta milicija ir pa
skelbta karo stovis Flovd 
ir Clark apskričiuose prieš 
streikuojančius Fine marš
kinių siuvyklos darbininkus.

tuvės Sovietuose Dvi 
Dienas Apvaikščiotos
NAUJAS LENINO REVO- Lewis ^ukia Gumos Darbi- 

LIUCINIS MUZĖJUS . ; . I J L . IT .. mukus į Industrinę Uniją
New York “Times” kores

pondentas iš Maskvos pra
neša, kad milionai žmonių 
visoj Sovietų Sąjungoj sau
sio 21 d. iškilmingiausiai 
minėjo 12 metų sukaktį nuo 
savo didžiausio vado Leni
no mirties. To negana. Le
nino minėjimo iškilmės bu
vo tęsiamos dar ir sausio 
22 diena.

Pirmą dieną 40,000 žmo
nių, nežiūrint gilaus sniego, 
atėjo į Lenino Mauzolėjų 
aplankyt jo kūną, kuris vis 
dar kaip gyvas atrodo. Tą 
dieną net požeminis Mask
vos gelžkelis apsistojo dir
bęs, kad jo tarnautojai ir 
darbininkai galėtų dalyvaut 
Lenino mirties minėjime.

Raudonojoj Aikštėj ati
daroma naujas Lenino re
voliucinis muzėjus su 20 
kambariu. Juose bus sudė
ta įvairūs dalykai, turėję 
ryšio su jo gyvenimu ir 
veikla. Viename specialia
me muzėjaus kambaryje 
bus laikoma Lenino kalbų 
rekordai, kur per fonogra
fą lankytojai galės girdėt 
io baisa. Tame kambaryje 
taipgi bus rodoma judamie
ji paveikslai iš Lenino gy
venimo.

Sausio 22 d. buvo ne tik 
nėr radio girdima, bet ir te
levizijos būdu matoma Ma
skvoj ir tolesnėse vietose 
Sovietu vadų susirinkimas 
Didžiajame teatre. Ta die
ną per radio buvo skleidžia- 

i ma mylimiausios Lenino

AKRON, Ohio.— Jungti
nės Mainierių Unijos prezi
dentas John L. Lewis susi
rinkime virš 3,000 darbinin
kų prižadėjo savo unijos pa
ramą gumos darbininkams 
susiorganizuoti į industrinę 
uniją. Tokią paspirtį jis 
žada ir automobilių fabri
kų neorganizuotiems darbi
ninkams susidėt į galingą 
industrinę uniją.

Hitlerio Delegatai į
Jurgio Laidotuves

LONDON. — Į velionio 
Anglijos karaliaus Jurgio 
laidotuves Hitleris ketina 
pasiųsti savo užsienių reika
lų ministerį von Neurathą, 
du generolu ir vieną admi
rolą, v

Valdžia Turi Atmokėt 
$200,000,000 AAA 
Taksy Kompanijom
WASHINGTON.— Jung

tinių Valstijų valdžia sau-

Sausio 21 d. milicija p ra- ^ajnos> taipgi ir naujos dai
leido iš dirbtuvės 130 ske- 
bu. Pirmiau jie nep’olėio 
išeiti, nes 2,000 pikietininkų 
laikė apsupę siuvyklą.

Areštuota keturi jaunuo
liai pikietininkai, kurie ne
klausė milicijos komandos.

nos, parašytos jo atminčiai.

Užgina Atidėjimą Haupt 
manno Numarinimo I 
TRENTON, N. J. — Pir-

miau buvęs New Jersey val-

SUSTREIKAVO 6,000 ANGLIAKASIU

PHILA. AND READING ANGLIES KOMPANIJA 
NEPAISO MAINIERIŲ GYVYBĖS

S H E N A N D OAH, Pa., i 
sausio 18.—Sustreikavo šeši 
tūkstančiai angliakasių del 
to, kad kompanija paliepė 
mainieriams nauju būdu 
dirbti, o jiems pagal tą nau
ją metodą dirbant yra dide
lis pavojus gyvybei. Nes kai 
čia angliakasis išeina į dar
bą, tai jau netikras, kad su
grįš pas savo mylimą šeimy
na.

Dirbant nauju būdu, dar
bas yra dabar toks. Tas an
glies sluogsnis yra jau du 
sykiu dirbtas, o kampanija 
nori tą sluogsnį pradėt dirb
ti trečiu kartu ir nauja me
todą. Kalnas yra 80 laips
nių. Ir angliakasiai jau bu
vo pradėję dirbti naujuoju 
būdu, net trimis pakaitomis, 
ir buvo viena “pillar hole” 
jau pavarę 45 pėdas. Bet 
kai atėjo kitą dieną dirbti, 
tai ta “pillar įole” jau buvo 
visa užspaustai.

Angliakasiai, maty darni 
tokį didelį pavojų savo gy
vybei, ir užklausė bosų: 
“Kaip jūs galėsite mūsų kū
nus iš tokių vietų išimti, kai 
užgrius?” Bosai atsakė: 
“Kada anglį išlioduosime iš 
‘pillar holes/ tai ir jus išim- 
sime.”

Angliakasiams gavus toki 
atsakymą nuo bosų, tad 
mainu komitetas ir anglia-

Veikiantysis Komitetas su
šaukė ekstra susirinkimą 
sausio 17 d., 8:30 vai. vaka
re, Moose svetainėje; ir Gil
berton angliakasyklos komi
tetas raportavo, kad pagal 
naują metodą negalima 
dirbti. Ir mes nuvažiavome 
pasimatyti su kasyklų in
spektorium p. Quigley, o jis 
atsakė, kad jis čia nieko ne
galįs padaryti, nes nenori 
anglies kompaniją nuskria
usti.

Išklausęs delegatų rapor
to, Veikiantysis Eilinių Na
rių Komitetas nutarė strei
kuoti.

Korespondentas

Philadelphia, Pa. — Areš
tuotas Wm. Douglas, 33 me
tų amžiaus, už parašymą 
prezidentui Rooseveltui 
ško, kuriame grasino jį 
žudyt.

j Edvardas VIII Žada

lai- 
nu-

Gerbti Konstituciją

Sudaryta Vien Tiktai 
Iš Baltų Posedininkų

I

Saldliežuviauja del Kara
liaus Jurgio Mirties

PROSTITUTĖ LIUDYTO
JA MELUOJA

MADRID. — Pranešama, 
kad net Ispanijos Socialistų 
Partijos organas išreiškė 
apgailestavimą del Anglijos 
karaliaus Jurgio mirties ir 
pagarbino jį kaip “demok
ratišką karalių, atlikusį sa
vo pareigas ir palaikiusį 
konstituciją.”

Tai, žinoma, išsireiškimai 
vadu, o ne eilinių Ispanijos 
darbininkų socialistų.

“Žemei Gerini” Būsią 
Išleista $500,000,000

sio 20 d. atsikreipė į Augš-, kasiai, matydami, kad bosai 
čiausią Teismą, reikalauda-1 nepaiso darbininkų gyvv- 
ma pripažint valdžiai $200,- 
000,000 taksų, kuriuos ma
lūnų, audimų ir kt. kompa
nijos būtų turėjusios sumo- 
kėt pagal AAA įstatymą.. 
Tuos 200 milionų dolerių fe- 
deraliai teismai, sulig kom
panijų reikalavimų buvo su
laikę dar pirm to, kai šalies 
Augščiausias Teismas ap
šaukė AAA įstatymą prie

šingų Amerikos konstituci
jai.

Augščiausias gi Teismas, pašalinimo susirinko 750 de- 
vos tik gavęs viršminėtą legačių. .Sena kovotoja už 
valdžios reikalavimą perei- lygias teises moterims, Car-

bes. tai ir sustojo dirbę ir

LONDON. — Naujasis 
Anglijos karalius Edwardas 
Aštuntas sausio 21 d. parei
škė, kad jis palaikys konsti
tucinę valdžią ir darbuosis 
“visų klasių gerovei,” kaip 
kad jo tėvas, velionis Jurgis 
Penktas.

Bet kam dar nežinoma, 
kad Jurgis karaliavo naudai

WASHINGTON.— Skai
toma, kad Roosevelto vald
žia turėsianti išleisti per 
metus $500,000,000 farme- 
riams remti. Tais pinigais 
būsią apmokama už neuž- 
sėjamus laukus, paliekamus 
“žemei gerinti,” pagal 1935 
m. išleistą įstatymą.

O kadangi dar nemažai 
pinigų reikėsią išmokėti už 
buvusių kareivių bonus, tai 
valdžios ižde pasidarysianti 
nauja didelė “skylė.”

i- atsišaukė į Eilinių Nariu i didžiųjų savo kapitalistų ir
Veikiantįjį Komitetą. O imperialistų?

Motery Taikos Konferencija
ŽMONIŲ MASIŲ VEIKIMAS — GERIAUSIAS BŪDAS 

ATMUŠT KARO PAVOJŲ

W A S H INGTON, sausio, planą, bet sykiu smerkė ty- 
21.—Į moterų konferenciją; rinėjančiąją Amerikos se- 
delei karo priežasčių ir jo

Italy Laimėjimai Esą tą 'Pi™.adieni; tu?jausJi [ie Chapman Catt savo kai-
rp.. • n i oiizei užgina, Kaa danam- pUStrecios valandos atmete boj sake, kad nedraugišku-
Tiktai Pasaka

ADDIS ABABA.—Ethio- 
pų vadas Dėstą Demtu sau
sio 21 d. pareiškė, kad italų 
pranešimai apie didelius jų 
laimėjimus pietinėj Ethiopi- 
joj tai esą tik pasakos. Per 
paskutines 15 dienų, girdi, 
ten įvykę tik eilė mažų su
sikirtimų, bet nebuvę jokio 
rimto mūšio.

Pranešama, kad ethiopai 
žemyn nušovė dar du italu 
lėktuvu, tai būtų jau 15 iš 
viso nuo karo pradžios.

Ethiopų vyriausybė skel
bia, kad jau nuslopinus įka
linto kunigaikščio Hailo ša
lininkų sukilimą Gojjam 
srityje ir išžudžius beveik 
visus sukilėlių vadus.

Pagal naują mobilizacijos 
įsakymą visiems sveikiems 
vvrams, Ethiopiia padidin
sianti savo armijas kokiais 
300,000 kareivių.

nis gubernatorius Hoffman ir griežtai patvarkė, kad 
toliau atidėjo numarinimą mįnįmj taksai turi būt kom- 
Hauptmanno elektros kėdėj, panijoms atmokėti atgal. O 

Dabar tyrinėjama ir lygi- jos beveik kiekviename at- 
nama rankraščiai Hauptma- sitikime jau buvo tuos mo-
nno ir jo buvusio sėbro Is. 
Fisch’o, kuris mirė parva
žiavęs atgal į Vokietiją. 
Hauptmannas. nusmerktas 
mirti už Lindbergho vaiko 
pagrobimą ir nužudymą, 
tvirtina, kad tai Fisch jam 
palikes keliolika tūkstančių 
doleriu iš tų pinigu, kurie 
buvo žmogvagiam išmokėti 
už žadėjimą sugrąžint Lind- 
bergham jų vaika.

Dar nėra jokios žinios, 
kur randasi likusieji $30.000 
iš sumokėtų vaikvagiam 
$50,000.

London. — Dar būdamas 
Wales kunigaikščiu, nauja
sis Anglijos karalius turėjo 
6 lėktuvus ir sakoma, kad 
mokąs pats skristi.

mas” tai esanti pamatinė 
karų priežastis. Ji nemato, 
kad pagrindinė karų prieža
stis yra įvairių kraštų ka
pitalistų varžytinės del rin
kų, pelnų ir grobių.

Anglijos Moterų “Kryžei
vių Kovotojų už Taiką” va
dovė Kathleena Courtney 
užreiškė, kad žmonių mi
nioms labiau rūpi taika, ne
gu valdžioms (kapitalisti
nėms). Jinai kreipė dėmesį

• • i a*vi ii tą faktą, kad tik žmonių
eiga tai JOS Aiškumas masių subruzdimas sudras-
NEW YORK. — Atsilan- kė Hoare-Lavalio planą, kur 

kęs Londono Universiteto Anglijos užsieninis ministe- 
kalbų profesorius A. Lloyd, ris Hoare ir Franci jos mini- 
James sako, kad pirmoj vie- steris pirmininkas Lavai 
toj visada turi stovėti kai-, reikalavo, atiduot Italijai 
bos aiškumas, o ne koks pai- pusę Ethiopijos. H -aus šaltiniais

Šioj moterų taikininkių |aliejaus saltmiais‘
j kalbėjo ir Dabar tęsiama derybos, 

erikiečių angliška kalba yra “Washington Posto” redak- kiek Chaco ploto turės pri- 
lygiai gera, kaip ir anglų. torius Felix Morley. Jis klausyt Bolivijai, o kiek Pa
kalba Didžiojoj Britanijoj, taipgi peikė Hoare-Laval raguay’ui.

kesčius atsiėmusios iš pir- 
kikų, pakeldamos savo pro
duktų kainas.

Taigi Augščiausias Teis
mas dvigubai patarnavo iš
naudotojams.

Pirmiausia Kalbos Par-

niojantis nudailinimas. Jis 
atranda, jog taisykliška am- konferencijoj

IMMI 5' ,(

Didelė Augs. Teismo 
Dovana Kompanijom

DECATUR, Alabama. — 
Teismui prieš Haywoodą 
Pattersoną, vieną iš devy
nių kaltinamų Scottsboro 
jaunuolių, sausio 21 d. tapo 
sudaryta grand džiūrė vien 
tik iš baltųjų. Nors buvo 
neva pašaukta ir 12 negrą 
piliečių, bet teisėjo Callaha- 
no prokuroras per kvotimus 
visus juos atmetė kaipo “ne- 

I tinkamus” į džiūrės posėdi- 
ninkus. Pačiame kambaryj, 
kur suėjo šaukiami kandi
datai į džiūrę, buvo neg
rams įsakyta susėst nuoša
liai nuo baltųjų.

Pašaukta liudyt prostitu
tė Victoria Price pasakojo, 
būk H. Patterson tavorinio 
traukinio vagone nuplėšęs 
nuo jos “darbinius” drabu
žius, sudraskęs jos kelinai- 
tes, prikišęs peilį jai prie . ■ 
gerklės, ir taip ją išžaginęs;
be to, ji gavus mušti beveik . j 
nuo visų kitų 8 negrų 
Scottsboro jaunuolių.

Teismui buvo bandoma 
parodyt šilkinės sudrasky
tos kelinaitės, bet apgyni
mo komiteto advokatas pri
minė, jog kaltintojai pir- 
miaus tvirtino, kad Victoria 
Price tuo laiku buvo apsi
movus bovelninėm kelinai- 
tėm. Taip ir liko pagadin
tas šis kaltintojų ’’įrody
mas.” j

Prieš H. Pattersoną taip 
pat liudijo Kilbv kalėjimo 
sargybinis Ob. Golden. Jis 
pasakojo, būk Patteršbn

natorių komisiją, kuri aikš
tėn išvilko kariškus sumok- 
slus tarp buvusios preziden
to Wilsono valdžios, banki
ninko Morgano ir Anglijos, džia sugrąžintų kompani- 
Francijos ir kitų talkininkų.' 
Pasak Morley’o, tokie tyri
nėjimai “kenkią taikai.” Ar
gi ne atbulas jo protavi
mas?

WASHINGTON.— Prezi
dentas Rooseveltas labai ne
patenkintas A u g š e i ausio 
Teismo nusprendimu, kad 
valdžia turi sugražint $200,-;i— 
000,000 taksų malūnams, | ferrJai .iam prisipažinęs kal- 
audykloms ir kitoms žemės išpažintį. Pat-
ūkio produktus perdirbau-1 ^ei Pi adzl0S norėjęs 
čioms įmonėms. 1 pasikalbėt . ir su vyriausiu

,. j 1 j 1 kalėjimo virsmmku, betpa-Jis nurodo, kad nors se- J 
niaus Augščiausias Teismas 
panaikino 1867 metų įstaty
mą delei vaikų darbo, ta- 
čiaus nereikalavo, kad val-

Sutartis tarp Bolivijos 
ir Paraguayans

BUENOS AIRES.—Para
guay ir Bolivija sausio 21 d. 
pasirašė sutartį, pagal ku
rią viena kitai sugrąžina 
karo belaisvius ir atnaujina 
diplomatinius ryšius. Tie 
ryšiai buvo nutraukti 1932 
m. birželio 19 d., kuomet iš- 

1 si veržė karas tarp tųdviejų 
šalių delei nepasidalinimo 

| Chaco ploto, labai turtingo

joms mokesčius, išrinktus 
pagal tą seną įstatymą.

Žemdirbystės ministe r i s 
Wallace sako, kad virš minė
tus $200,000,000 AAA tak
sų beveik visos kompanijos 
jau atsiėmė iš žmonių, nes 
ant tų taksų intencijos pab
rangino savo produktus. 
Taigi dabar Augščiausias 
Teismas duoda joms dova
ną, liepdamas valdžiai su
grąžint joms tuos mokes
čius.

skui nieko jam nesakęs.
Apgynimo advokatas už

klausė: “Kodėl tu neparei
kalavai raštiškos išpažin
ties?” ir tuom numušė Gul
deno pasakos svarbą.

I Kadangi teisėjas Callahan 
jau kelis kartus kurstan
čiai kalbėjo prieš teisiamą
jį, tai apgynimo komiteto 
advokatas C. L. Watts pa
reikalavo paleist dabartinį 
teismą ir sudaryt nauja. 
Bet teisėjas atmetė jo rei
kalavimą.

Cliiny Sovietai Užėmė
Naujus Plotus ‘''■■į

SHANGHAI.— Chinų So
vietų Raudonoji Armija, va- 

PARYŽIUS, Sausio 21.— dovaujama Ho Lungo ir 
Numatoma, kad už desėtko Siao Keh’o, paskutinėmis 
dienų galutinai susivienys dienomis užėmė 120 mylią 
dešinioji Generalė Darbo pločio ruožą rytinėj daly j 
Konfederacija su revoliuci- Kweichow provincijos, su- 
ne Jungtine Darbo Konfe- mušdama tris divizijas fa- 
deracija. šistinės Chiang Kai-sheko

Bendras visų unijų vieny- armijos. Raudonoji Armija 
bes kongresas įvyks vasa- jau pasiekė Chejenan ir 
rio mėnesio pabaigoj. Shipian miestus.

FRANCUOS DARBO UNI
JŲ VIENYBĖ
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Anglijos Karaliaus Mirtis
Sausio 20 dieną, Londone, puošniuose 

palociuose užgeso Anglijos karaliaus 
Jurgio V gyvybė. Jį pavaduoja jo vy
riausias sūnus, 41 metų amžiaus, žinomas 
sportininkas. Jis vadinsis Karalius Ed- 
wardas VIII. Anglijos buržuazija kara
lius palaiko, nes jie buržuazijai nesiprie
šina. Kapitalizmas sutapo su monarchi
ja. O Anglijos darbininkai irgi daugu
moje tebegyvena buržuazijos protu, nes 
jų vadai, kaip Darbo Partijos šulai, yra 
pamėgę labai gražiai sugyventi su mo
narchija.

Šitas parazitinis šašas ant Anglijos vi
suomenės kūno—monarchija — pusėtinai 
brangiai jai kaštuoja. Ta karališka šei
myna yra pašėlusiai plati, o dar aplinkui 
ją yra prisiklijavę šimtai parazitinių pa
kalikų, kurie, kaip tas paukštelis, “nei 
sėja, nei pjauna, bet živnastį gauna.” 
Tiktai Anglijos Komunistų Partija rei
kalauja nubraukimo šio nereikalingo ša
šo nuo visuomenės kūno. Proletarinė re
voliucija, žinoma, taip gražiai nušluos 
monarchiją Anglijoj, kaip jinai nušlavė 
ją Rusijoje.

Karalius Jurgis V prisitaikė prie par
lamento ir jo klausė. Taip turbūt darys 
ir vėjavaikis karalius Edward VIII. Bur
žuazijai nesipriešins, o Darbo Partijos 
vadus paglostys ir užteks.

~ Anglijos darbininkams netenka verkti 
del Jurgio V mirties. Jie būtų daug lai
mingesni, jeigu visa ta monarchistų gau
ja būtų pasiųsta ten, kur pipirai auga.

i

Kodėl Strazdas ir Jankauskas 
Išsigando “N. G” Šėrininkų!

Sakoma, kad “Naujosios Gadynės” di
rektoriai nutarė šėrininkų suvažiavimą 
atidėti už poros mėnesių ar kiek. Suva
žiavimas turėjo įvykti vasario 1 dieną 
Brooklyne. Tai daroma pagal komandą 
Strazdo ir Jankausko, kurie pasiėmė ant 
savęs atsakomybę tęsti kovą prieš LDD 
vienybę su ALDLD.

Kas pasidarė? Ko pabūgo? Juk ne kas 
kitas, kaip tik tie patys direktoriai, ku
rie daugumoje yra Butkaus pasekėjai, 
suvažiavima šaukė? v

Tai daroma strategiškais išrokavimais. 
Jie pamatė, kad dauguma šėrininkų sto
ja už vienybę. Štai ko pabūgo. Reikia 
laiko, kad perorganizuoti visą mašiną, 
kad viską paimti į savo rankas ir taip 
priruošti suvažiavimą ir sutvarkyti šėri- 
ninkus, kad suvažiavimas atmestų vieny
bę. Tokie yra jų tikslai. Tą gali matyti 
kiekvienas protaujantis žmogus.

Bet ar toli tuo keliu galima eiti? Kaip 
į tai atsineš “N. G.” šėrininkai? Tai ir
gi svarbūs klausimai.

‘‘Laisvės” Bazaras
Šį penktadienį, sausio 24 d., Brooklyne 

prasideda dienraščio “Laisvės” bazaras. 
Bazaras įvyks pačios “Laisvės” svetainė
je, kampas Ten Eyck St. ir Lorimer St. 
Pernai panašus bazaras pavyko labai 
puikiai, davė dienraščiui kelis šimtus do
lerių paramos, jį lankė skaitlinga publi
ka. Šiemet bazaras turėtų išeiti dar ge
riau. Taip ir bus, jeigu visi Brooklyno 
ir apielinkės laisviečiai surems pečiais ir 
energingai pasidarbuos.

Norime pabriežti, kad “Laisvės” baza- 
rai nėra tik medžiaginės dienraščiui pa
ramos dalykas, nors medžiaginė parama, 
kurią jie suteikia, yra labai svarbi ir rei
kalinga. Bazarai yra smagi lietuvių su
eiga, pramoga ir pažintis. Tam visi pri
tars, kurie lankėsi mūsų pirmesniuose 
bazaruose.

Bazaras tęsis tris dienas. Stengkimės 
užpildyti tirštai visas tris dienas. Lan- 
kykimės patys ir kitus atsiveskime.

KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI
DELEI “KOMUNISTŲ 

MANIFESTO”
Klausimas:

Kokios buvo ekonominės 
ir politinės aplinkybės bei 
sąlygos, kad ant Franci jos 
imperijos arba viešpatystės 
paskilbo pirmas “Komunis
tų Manifestas,” kurį parašė 
Marksas ir Engelsas? Ko
dėl ne Vokietijoj, Rusijoj, 
arba Amerikoje, kadangi 
rašytojai buvo ne francū- 
zai, bet jų ideologija gulė 
ant Francijos?

Saulėtekis.
Atsakymas:

Jūsų klausimas visai ne
aiškus. Pirmu kartu girdi
me, kad “Komunistų Mani
festas” buvo paskelbtas ant 
“Francijos Imperijos.” Jei
gu taip galima išsireikšti, 
tai “K. M.” buvo paskelbtas 
ant viso pasaulio “imperi
jos,” tai jis buvo viso pasau
lio komunistų programa 
kovai prieš viso pasaulio iš
naudotojus.

Pačiam gi “Manifeste”

(p. 15) randame pasakyta: 
“Tuo tikslu įvairių tautų 
komunistai susirinko Lon
done ir sutaisė sekamąjį 
Manifestą, kuris bus pa
skelbtas anglų, francūzų, 
vokiečių, italų, flamų ir da
nų kalbomis.”

Vadinasi, tas komunistų 
susirinkimas, kuris paskel
bė Manifestą, įvyko Londo- 
ne, Anglijoj.

Markso ir Engelso ideolo
gija irgi “gulė” ne vien ant 
Francijos, bet ant viso pa
saulio. Tiesa, Manifesto 
autoriai atydžiai studijavo 
Francijos darbininkų judė
jimą ir jojo prityrimus, bet 
jie taip pat atsargiai sekė 
kitų šalių darbininkų judė
jimus — Anglijos, Vokieti
jos, Italijos ir t. t. Tūlų 
žmonių yra aiškinama ši
taip: Marksas paėmė Fran
cijos socializmą, Anglijos 
ekonomizmą ir Vokietijos 
materializmą, sujungė į 
daiktą ir šiandien mes turi
me marksistinį mokslą.

mokėjimui, bet dar ir šiuo 
kartu prisidėjo. Linkime, kad 
augščiau suminėti draugai, ap
dovanojusieji bazarą, būtų pa
raginimu kitiems darbininkiš
ko judėjimo rėmėjams.

P. Buknys.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
D r. A. L. Graičiunui, Chi

cago, Ill.— Pastebėjom, kad 
jūsų straipsnis “Lietuva ir 
Sovietų Respublikos” tilpo 
“Vilnyje” sausio 18 d., to
dėl atleisite, kad mes jo ne
galėsime sunaudoti “Lais
vėje.” Mat, pakartoti tai, 
kas telpa kitam dienrašty j, 
nėra reikalo ir nelabai svei
ka dienraščiui. Tai daroma

Preso Išmokėjimas

ŠYPSENOS

Kitos Bausmės Nebereikia
Singelis: “Kokia yra 

sunkiausia bausmė už dvi
patystę?”

Advokatas: “Sunkiausia 
tokiam bausmė tai būt pri
vertimas su dviem moterim 
sykiu gyventi!”

Niekas Netrukdystiktai su svarbiais pareiški
mais. Prašome ateityje ne- Poetas, susitikęs pažįsta- 
siuntinėti kitiems laikraš- mą merginą, sako: “Ar jūs 
čiams kopijų tų savo straip- pasakėte* savo namiškiams, 
snių, kuriuos siunčiate kad aš šį vakarą ateisiu ir 
“Laisvei” ir norite, kad jie paskaitysiu keletą savo po-
tilptų. Tiktai tokiam atsi
tikime jie tilps.

Minersville, Pa.
Sausio 11 įvyko prakalbos; 

kalbėjo drg. M. Guoba iš Ca- 
nados, atstovas “Darbininkų 
žodžio.” Kalbėjo dviejose te
mose, . Canados lietuvių darbi
ninkų padėtis, ir Lietuvos vai-'

emu?”
Mergina: “Taip, taip, pa

sakiau, ir tai tikrai puiki 
priemonė jų atsikratyti. 
Visi namiškiai kaip matai 
susitarė šį vakarą išeit į ju
damus paveikslus!”

Klaida Pasitaiko
Jonas: “Kas gi tave, Pet-

Ąr Bus Galas Tam Pasityčiojimui?
Alabamos ponai atvirai tyčiojasi iš ne

grą teisių. Jie yra užsispyrę nužudyti 
Scottsboro jaunuolius ir eina prie to su 
nesvietišku atkaklumu. Kadangi Augš- 
čiausias Teismas patvarkė, kad ir negrai 
turi būti įdėti į tą piliečių surašą, iš ku
rio yra renkama “džiūre,” tai jie,įdėjo. 
Iš šimto vietų davė 12 negrams. Du iš 
jų parinko tokius, kurie, pagal įstatymus, 
yra perseni tarnauti “džiūrėje.” Kitų 
dešimties neįsileido į džiūrę, nors jie bu
vo visaip kaip kvalifikuoti tam tikslui. 
Vadinasi, Alabamos ponai mano, kad jie 
išpildė Amerikos konstituciją ir visvien 
tik baltveidžius turės “džiūrėje,” kuri 
teisia nekaltus jaunuolius.

Antra, jaunuolių advokatai reikalavo, 
kad teismas būtų iškeltas iš Morgan pa
vieto ir parėmimui savo reikalavimo pri
statė virš 50 parašų-afideivitų. Afideivi- 
tai parodo, kad tam paviete negrai jau
nuoliai negali gauti teisingo teismo, nes 
prieš juos yra bjauriai sukurstyta visa 
baltoji rasė. Teisėjas Callahan spjovė 
ant šių faktų ir reikalavimą atmetė.

Trečia, prieš jaunuolius veda kovą ad
vokatas Knight ir gauna už tai algą. 
Bet jis kartu yra valstijos gubernato- 

. fiaus padėjėjas ir už tai gauna kitą al
gą. Apsigynimo advokatai parodė, kad 
Alabamos konstitucija uždraudžia tam 
pačiam žmogui tarnauti dviejose valdžios 

I ( įstaigose ir iš abiejų imti algą. Reika
lauja, kad Knight būtų prašalintas. Ir 
Čia teisėjas Callahan nekreipė savo dė
mesio ir paliko Knight persekioti jau
nuolius vardan valdžios.

Šitie visi pasityčiojimai iš negrų teisių 
ir iš jaunuolių gyvybės parodo mums, su 

t ’ kuom mes turime reikalą. Todėl gyni
mas Scottsboro jaunuolių turėtų labai 
rūpėti mums visiems. Labai smagu, kad 
šį sykį gynimui jaunuolių sudarytas pla
tus bendro fronto komitetas. Į tą komi
tetą įeina atstovai nuo Tarptautinio 
Darbininkų Apsigynimo, Amerikos Civi

lį. lių Laisvių Unijos, Lygos už Industrinę 
v Demokratiją ir kitų organizacijų. Ko

mitetas sako, kad šis teismas kaštuos 
; $15,000. Atsišaukia aukų. Turime ne-
\ v pašykštėti.
ft-

' ______

Karo Veteranams Bonai
Senatas jau priėmė veteranams bonų 

išmokėjimo bilių. Manoma, kad ir At
stovų Butas panašia balsų dauguma pri
ims. Tada eis prezidento Roosevelto pa
sirašymui. Pernai jis atsisakė pasirašy
ti ir kongreso balsavimai nieko nereiš
kė. Šiemet, spėjama, jis vėl vetuos (at
mes) bilių. Bet taip pat spėjama, kad 
šiemet kongrese susidarys du trečdaliai 
balsų už bonus, kurie per prezidento gal
vą priims tą bilių. Tada prasidės bonų 
išmokėjimas. Federalei valdžiai kaštuos 
arti pustrečio biliono dolerių. Tai yra 
atmokoj imas karo veteranams užvilktų 
algų. Jiems tas priklauso. Komunistų 
Partija visados palaikė veteranus ir jų 
reikalavimą bonų atmokėjimo.

Ko Nori Japonija'!
Japonijos ' parlamente kalbėjo vidaus 

reikalų ministeris ponas Hirota ir verkė 
apie Sovietų Sąjungą. Jisai liejo kroko- 
diliaus ašaras delei to, kad Sovietų Są
junga yra apsiginklavus apgynimui So
vietinio Sibiro nuo Manhukuo ir Japo
nijos provokacijų. Hirota sakė, kad Ja
ponija keliais atvejais protestavus prieš 
Sovietus, bet šie neklausą ir tiek.

Koki gudrūs tie Japonijos imperialis
tai. Jie norėtų, kad Sovietų Sąjunga sė
dėtų rankas sudėjus ir lauktų, kol jie 
įsiverš į Sibirą ir jį užgriebs, kaip už
griebė Mandžūriją ir baigia plėšti visą 
Chinijos šiaurinę dalį. Jų nelaimei, So
vietai nesnaudžia. Draugas Stalinas yra 
pasakęs, kad Sovietai nenori nė pėdos 
svetimų žemių, bet jie nė colio savo že
mės neužleis užsienio 'plėšikams. Lai ši
tie protingi žodžiai, paremti darbais ir 
galia, giliai įsmenga į smegenis ne tik 
Japonijos, bet viso pasaulio imperialistų.

Nepaprastas Pasisekimas
Netikėtai gražiai ir entuziastiškai 

Amerikos darbininkai pasitiko pasirody
mą “The Sunday Worker,” leidžiamą Ko
munistų Partijos. Laikraščio administ
racija praneša, kad pereito sekmadienio 
laidos buvo atspausdinę 100,000 kopijų, 
nes tik tiek temanė išparduoti, bet pri
trūko ir turėjo spausdinti dar 17,000. 

Nežiūrint to, Brooklyne popiet jau ne-

Kaip jau esame nusistatę užbaigt su “Laisvės” bazaru, 
užbaigt preso išmokėjimą šį kuris įvyks šią savaitę, penkta- 
mėnesį, tai tą ir turėsime pa- dienį, šeštadienį ir sekmadienį, 
daryt. Į mūsų pakvietimą už- Į šiuo kartu bazarui dovanų ga- 
baigt presą išmokėt, draugai 
iš kitų miestų gražiai atsilie
pia. Pasiskaitykime 
laiškelį:

Paterson, N. J.

“ ‘L.’ Adm.: Su šiuo 
prisiunčiu du doleriu į 
fondą ir atiuodu kreditą ‘Lais- u v
vės’ gaspadoriui drg. Bukniui! 
už gerą mašinų užlaikymą, 
apvalytos ir išteptos, kur tik 
reikalinga, tai tikrai gaspado- 
riškai. Su tokiu užlaikymu ma
šinos daug ilgiau laikysis, ne 
kaip mes manytum. Bet atleis
kite, kad taip mažai prisiun
čiu, nes mes čia turim šutvė-' 
rę ‘Laisvės’ jubilėjui fondą, 
tai antrą dalį aukos daviau į 
tą fondą. Veskite, drauge, 
taip įstaigos reikalus ir ant 
toliau. Draugiškai, B. Makars- 
kis.”

Palaikymu tvarkos ir švaros 
spaustuvėj rūpinasi visi dar-

grazų

laišku
preso

stiečių streikas. Prakalba 
abiejose temose buvo labai 
svarbi, ir d. M. Guoba nuosa
kiai aiškino. Tik gaila, kad 
labai mažai publikos susirinko 
į tokias svarbias prakalbas!

Nesusirinkimui buvo šios 
kliūtys: Nepatogus oras, o, I 
antra, tai nebuvo paskelbimai 
išplatinti. Kas tam kaltas už 
neišplatinimą', nežinau, ar vie
tiniai draugai, ar spauda, kad 

1 neatspausjino plakatų ir ne- 
I prisiuntė. Tai tik draugės 
Rušinskienė ir čumberienė 

’ perėjo per lietuvius ir kvietė į 
prakalbas.

Nors publikos susirinko ne-
D.

pritarė ir aukų sudėjo virš

vome sekamai:
Pinigais, per draugą Karto

ną iš Maspeth ant blankos su
rinktų pinigų gavome: Wil
liam Karlon, 50c; Vincas Ta-! 
Savičius, 25; Mikalia Mato- 
nienė, 25c; Juozas Barberis, 
25c; Jonas Stirbis, 25c; Mari-j 
joną Lucinckienė, 25c; Ona 
šermukšnienė, 25c; Julia Kar
lai!, 25c; M. Marcinonis, 
25c; AI. Yablonsky, 25c ir, 
Peter Quigley, 25c. Taip pat 
drg. Kartonas atnešė dovanų 
po kvortą geros degtinės nuo skaitlingai, bet parėmimui 
šių saliūnininkų: Johann Las- ž. 
sis, 60-20 Perry Ave., Mas- — 
peth, N. Y., H. Zabielskis, 61- 
38—56th Rd., Maspeth, N. Y., 
ir Andrew Yablansky, 60-42 
—56th Rd., Maspeth, N. Y. 
Daugiau piniginių dovanų ga
vome nuo George Mikita, iš 
Rochester, N. Y., $2; LDS 14 
kuopa, Maspeth, N. Y., $2.

bininkai, o ypač draugas Va-| Daiktais apdovanojo diau- 
latka, kuris yra spaustuvės brooklyniečiai sekamai, 
tvarkos prižiūrėtojum. Maši-i Kavaliauskienė, L„
nos dyla ir gerai prižiūrint, fios var<U skaitėme augščiau, 
jei apleidus, tai greitai ant 
nieko nueitų. O nusipirkt jas 
kaštuoja labai dideli pinigai.

Iš labai vargingai gyvuo-

Kavaliauskienė, ku-

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS 
48—2nd Ave. Newark, N. J.

TeL: Humboldt 2—7964

rai, taip apkočėlavo?”
Petras: “Matai, Jonai, 

štai kaip atsitiko. Nusived
žiau aš savo merginą į res
toraną ir, pradėjus valgyt, 
jinai atrado savo zupėje 
musę. Ji pašaukė veiterį ir 

, sako: Išmesk iš čia šį vaba
lą’.”

Jonas: “Na, ir ka$ to
liau?”

Petras: “Na, ir paleido 
mane veiteris laiptais že
myn !”

Surinko Juodvarnis.

$8. Nuo tiek mažai publikos 
nė negalima norėt daugiau.

J. Ramanauskas.

DARBININKŲ 
SVEIKATA

Menkos Mėnesinės

Drauge gydytojau, prašau 
aš jūsų, kad ir man patartu
mėt per “Laisvę.” Aš būsiu 
Jums už tai labai dėkinga. Aš 
esu mergina 21 metų. Aš savo 
mėnesines turėdavau kas trys* 
savaitės. O dabar jau trys 

i mėnesiai, kaip aš tik po kelis 
Glemžiūtė-Adeikienė, Shaving lašus turiu per m§nesines. 
Set-—vertės $1.50 ir E. Vii- Man dažnai pradeda skaudėti 

, kaitė Amber beads (kartelius). ^esį §on^ įr krūtinę, ir jau 
kelios naktys, kaip man pirš-

kaipo aukojusios į preso fon
dą—padovanojo naują, gražų 
vyrišką siūtą—vertės $20.

M. Baltulioniutė, toilet set 
—vertės $2.50,- A. Kalakaus- 

: — ver
tės $7:50; Anna Davijienienė,

jančio miestelio Donora, Pa.,'kienSi Electric Clock 
draugas J. Urbonas užsimokė- .
jo prenumeratą, už visus me- Electric' Clock" vertės'$5 ;’ v'. | 
tus ir preso išmokėjimui pado
vanojo $1.50. Draugė Elzbieta
Kavaliauskienė, U n d ž i e nes
mamė, jau keletą kartų yra —vertės $5 ir Ivory Beads 
prisidėjusi prie pfeso išmokė-. (karielius)—vertės $1.75. Dg. 
jimo, tad ir prie užbaigimo A> Balčiūnas pranešė, kad d. P
mokėt dar prisideda su $1. | Sadauskas paaukos muzika- 
Drg. A. Diškauskas, iš Wy-‘]į instrumentą, marxophone 
oming, Pa., atsinaujino L. i verteS $18. Drg. M. Lukoševi- 
metam ir preso išmokėjimui 
davė $1.

,^o 50c į preso fondą sume
tė'sekami draugai: M. Baltus, 
Milwaukee, Wis., J. Grigaliū
nas, Kapuskasing, Canada, J.

Set—vertės $1.50 ir E. Vil-

Manau, kad Jums mėnesi
nės bus gausingesnės, jei Jūs 
keletą mėnesių pavartosite po 
truputį skydinės liaukos. Ka
dangi Jūs nepaminėjot laiške 
savo svorio ir ūgio, tai tikrai 
nustatyt tos liaukos dozė yra 
sunku. Saugumo dėliai pata
riu Jums vely mažomis dozė
mis vartoti, sakysim : Thyroid 
gland, % gr., 1OO tablets. Im
kite po vieną prieš valgymą, 
keletą savaičjų. Jei mėnesinių 
kraujavimai geresni, tai po 
tiek galite da keletą savaičių 
imti, kol mėnesinės pasidarys 
visą! Jums pritinkamos. Jei 
nuo tokios dozės kraujavimai 
vis tebėra menki, tai galėtute 
imti po 2 tableti prieš valgį.

Labai 
Draugė,

nįnkų, biznierių ir profesionalų pirko ir 
skaitė komunistinį sekmadienio laikraš-

kė iškeps puikų keksą ir pats 
drg. Balčiūnas padovanos kek
są, keptą Scholes keptuvėj.

Jaunimas šiemet turės savo 
departmentą “Laisvės” baza-

buvo galiipa “The Sunday Worker” gau
ti laikraščių pardavinėjimo stotyse.

Šimtas septyniolika tūkstančių darbi-

vely ir vėl pradėkite vartoti. 
Tai puikūs organizmui toni
kai, stiprylai. Taip gi imki
te da ir džiovintų mielių— 
Brewers yeast tablets, po 5— 
10 tablečių prieš valgį gana 
ilgą laiką. Tai ir gi tonikas, 
turtingas vitaminais B ir G.

Gaukite kviečių, grūdų. 
Kramtykite po žiupsnelį, ka-

matote, žiupsniukas' sinės menkos, čia yra liaukų 
dovanų. Bet iš toliau darbas. Dažnai tokiais atsiti- 

jšiuo kartu matome tik draugą kimais esti silpnokos kiaušidi- 
esame George Mikitą, rochesteriotį, nes, ovarinės liaukos ir skydi- 

minėję, preso fondą manoipe kuris yra daug davęs preso iš- ne, tiroidinė liauka.

Jūs man sykį davėte pata
rimą dėl tų kraujingų mėne
sinių, ką aš pirrųiau turėda- 

čiene, Scholes Bakery savinin-1 vau, ir dėl pučkų. Tai aš var- 
'tojau Chairmen tablets, Cal
cium lactate, žuvų aliejaus ir 
iodo tinktūros. Tai man pagel
bėjo, ir beveik visi tie pučkai 
išnyko.

Apsakymas.

gražiai ačiū Jums, 
kad pranešėt, jog

I JL11 C-VA JL ČV O JyCĄiL V JLO JUlvvlA V Vzkj į

j slapta kalėjimuose pagamintų 1 JUŲS pasidarė geriau nuo pa
rankų darbo dovanų. t-aiimų. Tikrai man malonu tai 

matysite ir tas dova- ■ zin°t1-
! Dabar Jums, sakote, mėne-1 a J'1. tai P^ogu per dieną.

Klimaitis, Brooklyn, N. Y., K. re. jįe prigaminą gražių daik- 
Valent, Stoughton, Mass., S. tų ir pripirko naujų įvairių 
Povilaitis, Baltimore, Md., ir, daiktų ir daiktelių. Gi drg. Or- 
A. Audėjaitis, East St. Louis, • manas parvežė iš Lietuvos 

i 
šiuo .kartu aukų gavom kalinių

$8.50, iš anksčiau esame ga- Bazare 
vę $1,464.27, skolos dar tųrŲnas.
rAe $527.17. Aukojusiems j Kaip 
draugams ... tariame širdingą gražių 
ačiy. .

^’■*j£aip jau anksčiau

Labai naudinga visam orga
nizmui, tai ir liaukoms.

žinoma, maistą vis nesuga
dintą, gyvą vartokite: daržo
vių šviežių žalių, vaisių, pie
niškų, kiaušinių, žuvų, švie
žios mėsos (kepenų), juodos 
duonos.

Būtinai
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Youth Act In Congress World-Wide News

of Seamen and Harbor Workers.
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“WAR IS A RACKET”—BUTLER

OSTROW, Poland — (YNS) — An 
anti-semitic mob killed a Jewish 
student from Warsaw visiting his 
parents here. z

some 
some- 

$5,000,000
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We’re suckers if we play in the war game was the message of 
Gen. Smedley D. Butler to 2,500 delegates to the Third American 
Congress Against War and Fascism at Cleveland and to a vast 
radio audience. -In typical fiery Btutler manner he warned that 
Uncle Sam miwt stay out of the next world conflict.

&

NEW YORK (YNS)—Church 
ers are opposed to war.

That fact became even more 
parent following release of figures 
of a’ poll conducted by the Council 
for Social Action of the Congretion- 
al and Christian Churches of Ameri
ca revealing that only 6% of the 
200,000 voters would support the 
government in any war it may con- ' 
duct.

Fifteen percent of the voters de
clared they would support the go
vernment in no war it untertakes.

The ballots showed an almost 2-to- 
1 preference for the abolition of' 
compulsory military training.

Strict upholding of present. peace 
treaties; careful preservation of 
American neutrality; government . 
control of the munitions industry; 
and unwilingness to increase further 
the military, forces of the nation 
were other sentiments indicated.

Rev. P. Palches, Delegate From Montello, Mass 
Comments On 3rd Anti-War Congress

By Rev. P. Palches, Minister of the Lithuanian Methodist Episcopal Church 
of Montello, Massachusetts

Holding to the prophetic (the left) wing of the church, 
1 already had been happily informed of the Third U. S. Con
gress of the League Against War and Fascism by my church 
periodicals when I was pleasantly surprised by a committee 
calling upon me as a leader of one of the eight fraternal, 
benevolent and religious units that make up our Lithuanian 
community to be present at a united front meeting for the 
election of a delegate to the Congress. Upon attendance, 
my election was wholly unexpected and came as a complete 
surprise. It was nothing’ less than a miracle of some social significance.

To me, the Congress was fascinating, challenging and of great import 
for the welfare of mankind as a whole.

Any large assembly is interesting. But a conference of serious-minded 
individuals coming together from practically all walks of life and possess
ed of a common social purpose mov
es with a < 
and a sense of high density. __
speeches were to the point and de
livered more often than not with 
passionate eloquence and convincing 
sincerity. That divergent butlooks 
of the extreme left, central, and the 
far right would unite their mutual 
interests in peace and freedom to 
protest collectively against war and 
fascism is of vital necessity if li
berty and democracy are to prevail 
in the United States. A Congress 
with such a high purpose is both 
fascinating and intriguing.

No one with even the slightest 
degree of conscience, whether in per
sonal or in social morals could but 
be challenged and stirred by the im
mensity of the task the Congress 
faced. With war the order of the 
day in several countries in both the 
East and the West, with current 
denials of civil liberties to toilers 
and national and racial minorities, 
with pending legislative measures 
in both state and nation that if 
passed would provide the legal black
jacks which fascism would use to 
perpetrate its injustices upon both 
individuals and minority groups— 
these imminent threats were the 
foes against which the assembled de
legates waged common warfare. 
What social minded individual would 
not be quickened to take part, even 
a small part, in' the constant strug
gle which is our price for preedom? 
The delegates for the most part 
were deeply moved.

The attitudes of cooperation creat
ed for united action in a given 
social crisis is of great significance, 
the more so when the issues at stake

I are found to 
be sinister and real. The concerted 
action by the Communist and Social
ist parties and the trade union forc
es suggesting “a more complete uni
ty in the not distant future” is of 
historic importance in the growth 
of labor organization in America. 
The educational and religious forces 
likewise were represented by their 
leadership and influence, making the 
Congress represent a fair cross sec
tion of our American life. I may 
be forgiven for being pleased with 
the leadership of my own church in 
this historic assembly. Dr. Harry 
F. Ward began his public life as a 
Methodist Episcopal pastor in the 
Stockyards of Chicago and though 
he is a professor in the Union Theo
logical Seminary of New York City, 
he is still an ordained minister of i 
the M. E. Church. Bishop Edgar 
Blake of the Methodist Church serv
ing the Detroit area left no doubt 
remaining as to where he stood in 
the fight against War and Fascism. | 
And in the religious commission Į Look at John’s case, 
there was a fine representation of. with the Int’l Merchant Marine at 
the younger men in the various Pro- ( $25 a week working on the docks sjnce Hitler can 
testant denominations. | and planned to work his way up.1 gzold explained,

I am deeply appreciative to our1 Was transferred to the general offic- (. ■ ■
local Lithuanian groups for the pri
vilege that was 
Cleveland.

I was proud 
representation in 
hope that the returning delegates 
will be able to make their inspired 
passion contagious enough to further 
enthuse their local groups in these 
programs of vital national impor
tance.

WASHINGTON, D. C. (YNS)—The -----------
American Youth Act, designed to' .PARIS (YNS)—When Italian sol- 
provide jobs and vocational training diers on their way to Ethiopia open- 
for America’s young people, has been ed the packages of cigarettes sold 
introduced in Congress by Rep. them in Port Said’ theV fo.und in 
— „..J them anti-war and anti-fascist ap-

Farmer-taborite, Peals ’n Italian, reports International

introduced
Thomas Amlie of Wisconsin and 
newly appointed 1 
Sen. Elmer Benson of Minnesota.

The bill drawn up and sponsored 
by the American Youth Congress 
calls for the immediate establish- the pockets of St. 
ment of vocational training services teachers came $20,000 to repay stu— 
and the regular employment on pub- dent losses sustained when two 
lie enterprises of young people be- banks closed with over $90,000 of 

their savings.tween the ages of 16 and 25 years. 
| Wages on the government projects 
would be at the prevailing rates in

I each city, with a $15 a week mini- 
I mum.
I Youth commissions would be set 
I up’ in various localities or regions to 
administer the funds and direct the 
project. One third of the members 

I would be chosen from youth groups, 
' anothei* third from labor ,organiza- 
tions and the rest from social ser
vice foundations, and educational 
consumer’s organizations.

The bill also authorizes the esta
blishment of special projects to pro
vide part time work for needy high 
school students and "college under
graduates.

Funds for the maintenance of the 
program would come from taxation 
of inheritances,’ gifts and individual 
and corporation incomes of $5,000 
year or over.

LONDON (YNS)—The Universi- 
ty of Wales will no longer have any 
connections with the Officers Train
ing Corps. By vote of 33 to 16 th© 
court of the University decided the 
issue.

■

W' J

EDMONTON, Alta (YNS)—As
though it makes any difference to a 
boy what size strap is used to spank 
him! Edmonton’s school board seems 
to think it does so it prescribed 
straps 16 to 19 inches long 
inches wide and s to įof 
thick for sixth graders and 
a 15 inch strap, for first 
to fifth will be used.

JOHN JACOB ASTOR 
JOINS UNEMPLOYED 

RANKS

NEW YORK (YNS) Young people 
are finding it harder all the time to 
get ahead in this mad world. John 
Jacob Astoi* III is an example of 
one boy who can’t seem 
chance he wants.

NAZI ANTI S E MITISM
BRINGS HARDSHIP TO

JEWISH CHILDREN

es of the company and became 
tant to the general manager.

Now he’s out of a job!
John’s a bit luckier than 

folks, though. He’s got a little 
thing to fall back on. A 
fortune, to be exact.

So he’s going to take a ___ __  _________
I world yachting trip until something children, if they are to have a 
in the way of a better job blows up. I - • • ..

NEW YORK (YNS)—It’s the chil
dren who pay.

So stated Henrietta Szold, found
er of Hadassah, Women’s Zionist or
ganization, as she discussed Hitler’s 
Nazi reign of terror upon her arrival 
in New York from Europe.

Almost 950 German-Jewish child
ren have been taken to Palestine 
since Hitler came to power, Miss 

, and preparations 
are being made to move 10,000 more 
of them as soon as financial ar
rangements are completed.

“The minds of German children are 
being poisoned and the Jewish child
ren embittered”, the aged Zionist 
leader continued. “In my opinion, not 
a single Jew may remain in Ger
many and certainly not any Jewish 

, life
ac-

RAID CATHOLIC YOUTH 
ORGANIZATION “NO WAR” SAY 

CHURCHGOERS
BERLIN (YNS)—From

ground sources a raid upon the cen
tral buro of the Catholic Youth Or
ganization in Dusseldorf is reported 
by the illegal youth paper, “Youth 
Guard”. The Prelate Clemens, Vice- 
president of the organization was 
arrested. On the next day “Michael”, 
the official newspaper was suppress
ed.

“BORROWED” CAR 
JAILS CCC BOYS

ENGLEWOOD, N. J.—(YNS)— 
Alpine CCC Camp does not provide 
the boys with transportation to the 
town five miles away on tlieir free 
nights.

Morris Samilovitz and James 
Faing solved the problem in their 
own way. They simply borrowed a 
car for the trip, then returned it. 
This continued for some time until 
a car was missed! .by its owner. Radio 
police found Samilovitz in the car. 
Now both boys are iri jail here.
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January 21, 1924 is a day that will 
always be remembered with grief 
by the workers of the entire world. 
On that day Vladimir Ilyich Lenin 
(Ulyanov) died.

In Lenin the youth movement 
found an ardent supporter. Under
standing the revolutionary charac
ter of this movement, Lenin support
ed it in its struggles. He helped 
the youth movement arrive at com
plete ideological clarity by giving 
to it the basic tenets of Marxism 
further developed by his analysis of 
the imperialist epoch as a basis for 
the strategy and tactics of the pro
letarian revolution. He also re
vived the special teachings of Marx 
and Engels on the youth and de
veloped these further, the living 
example of which is the program 
and practice of the Young Commu
nist International.

MEN RETURN TO WASH

A. H. Stanisky

the

prob

remain to see you on January

Comm

Thebooks

come 
Music 
band.

We 
25th.

-_________.*•_ — — ~

The proletarian youth movement 
arose from the increased exploita
tion and political and military op
pression of the youg workers in 
the epoch of imperialism, the final 
stage of capitalism. It was thus by 
its very origin and nature a revolu
tionary force—a force objectively 
leading towards Leninism.

Lenin is dead but his work shall 
live forever. The memory of Lenin 
and all he has meant is as alive in 
the minds of the people now as 
then.

Attend a lecture which will bene
fit the daughter and mother, the 
daughter-in-law and mother-in-law. 
It will take place January 23, at 
Laisve Hall, 419 Lorimer St., Brook
lyn, N. Y. •

The speaker will be Amelia Jes- 
kevich, a young American-Lithua
nian teachei* who will speak on the 
following subjects: What are the 
“Mothers Rights” and “Birth Control 
Bills”? Who is opposd to these 
bills and why? Why are they neces
sary? Would they be of any use 
to us- if they should pass ?

Lecture begins at 8:00 p.m. sharp, 
admission free.

•Spend the evening at this interest
ing lecture. Bring your friends. The 
ALDLD Women’s Committee Invites 
You.

ALPINE, Wyoming (YNS) 
movies used to show the cavalry 
coming to the rescue. Now it seems 
to be the CCC that’s taken over the 
hero role. Four CCC boys, manning 
a tractor-driven snow plow, pushed 
through a raging snow-storm and 
after a 3-day snowy jaunt, were able 
to rescue a score of coal miners and 
their wives and children marooned in 
a ranch 20 miles from Alpine.

The miners, who had been working 
later in the season than usual be
cause of mild weather, were caught 
when a blizzard overtook them as 
they started back- to town.

And They Make Good
Boss: “I’m surprised at you! Do 

you know what they do with boys 
who tell, lies?”

Office Boy: “Yes,,sir. When they 
get old enough the firm sends them 
out as salesmen.

“Here, boy,” exclaimed the excited 
little man, as he rushed up to a page 
in a big hotel, “run up to my room 
and see if my unbrella is there. 
Hurry now, because I’ve just got 
five minutes to catch a train”.

Three minutes later the boy came 
tripping down the stairs.

“Yes, sir,” he said. “It’s there all 
right”.

CCC BOYS SAVE
MINERS

The Struggle For The Proletarian 
Youth

The development of large trusti
fied- industry resulted in an intensi
fication of the exploitation of youth 
labor. Imperialism, as Lenin point
ed out, is “the relentless struggle of 
the great powers for the partition 
and repartition of the world. It must 
therefore inevitably lead to further 
militarization in all countries...” It 
is these two questions: the struggle 
for the economic demands of the 
youth and the struggle against mili
tarism and imperialism war, which 
are the special problems of the pro
letarian youth movement.

It is.no accident that the birth and 
development of the proletarian youth 
movement coincides with the period 
Of the rise and growth of Leninism. 
The first international youth con
ference, held in Stuttgart in 1907 
under the leadership of Karl Lieb
knecht, was greatly influenced by 
the Russian Revolution of 1905.

ALDLD DANCE IN 
ELIZABETH

ment and better understanding of 
the strike situation, striking stu
dents, parents, friends and taxpayers 
were invited to attend a mass meet
ing held at Miners’ Hall on South 
Main Street last Monday evening, 
Jan. 20, 1936.

The alumni association of the class 
of ’28 attended, because the con
dition prevailed in their time.

The strike is being continued 
throughout this week ,hoping that 
settlement will soon be brought 
about and that Miss Brennan will be 
reinstated.

man will speak in English and Lithu-1 
anian. All youth -are urged to come! 
and hear what he has to say con-1 
cerning the youth. Meeting will take < 
place at the Workers Hall 53 Church 1 
St., Sunday January 26 at 7:00 p.m.

V. J.

Fond Mother: “Well, son, what 
have you been doing all afternoon?” 

Tough Youngster: “Shooting craps.” 
Fond Mother: “That must stop. 

Those little things have as much 
right to live as you have”.

Safe

completely divorced from the 
lem of daily life. They tell the youth 
to “study today” and “act tomor
row”. Their aim is to befuddle the 
minds of the youth, to separate them 
from reality, from the problems of 
daily life—from the class struggle. 
Lenin poined out that Communist 
education must be based, not on fool
ing the young generation, but on 
giving it a realistic understanding of 
life and struggle. This can be ac
complished only by the dialectical 
unity between study _ and action, 
between theory and practice. At 
this same congress Lenin said, in 
dealing with this question:

Friends, on January 26, 1936 
ALDLD Br. 54 of Elizabeth, 1\ 
is holding a dance at the Lithuanian 
Club at- 408 Court Street, Elizabeth, 
N. J. at 7:30 .P. M. The admission 
is very small compared to the high 
and mighty fun you’ll enjoy at this 
dance. So don’t forget, one and all 

and enjoy yourself for 20c. 
by a very good and famous

Come, -youth, you have the best 
opportunity to hear Johnny Orman 
talk on the youth of the Soviet 
Union. He has studied , conditions 
of youth in the Soviet Unions for 
a few months and will be able to 
report many interesting and new

The Catholic University football 
squad received an ovation upon ar
rival in Washington, D. C. from 
Miami where they were the victors 
of the Orange Bowl Football Classic. 
Incidentally the football game play
ed New Year’s day between Catholic 
University and Mississippi Univer
sity was on a national hook-up.

Seven out of the eleven players 
on the Catholic University football 
team are Lithuanians in the persons 
of Edward (Popeye) Karpowich, 
Joseph (Smoky) Anthonavage, Wil
liam (Hank) Adamaitis, William 
(Bill Lajousky, Peter (Pete) Dran
ginas, Joseph (Karl) Yanchulis, and 
Robert (Bob) Makofske. Then too, 
the reserves are well stocked with 
Lithuanians. This team at the Ca
tholic University has been the best 
they ever had. A delegation of the 
American Lithuanian Society of Wa
shington, D. C. headed by its presi
dent, Mr. Ladislaus, Joseph Esunas 
were on hand at the Union Station 
to greet the boys. It was indeed a 
spectacular parade with plenty of 
noise and stoppage of traffic.

Attention! Youth of New 
Britain

“One of the greatest evils 
and misfortunes left to us by 
the old capitalist society is the 
complete isolation 
from practical life

“The young generation can 
learn Communism only by 
linking up each state of its 
studies, training and education 
with the unceasing struggle of 
the proletariat and the toilers, 
against the old system of ex
ploitation”.

The Education Of the Young 
Generation

In a speech delivered in 1920 to 
the Third Congress of the Young 
Communist League of the Soviet 
Union, Lenin summarized the main 
tasks of the proletarian youth in the 
following words:

“The tasks of the youth ge
nerally, and of the Young Com
munist Leagues and all other 
organizations particularly, may 
be expressed in one sentence: 
The task is to acquire knowl
edge.”

But Lenin viewed the question of 
“acquiring knowledge” differently 
from the bourgeoisie and its social
reformist agents. To them, educa
tion is synonymous with studying 
text-books.' To them, education is

Shenandoah High School 
Students Strike

Pupils Want Dramatic Director 
Reinstated, Classes Continue 

With Small Attendance
For the passed week Shenandoah 

has been confronted with a strike of 
one half of the student body of the 
Senior High School who refused to 
enter classrooms protesting against 
the dismissal of a dramatic director, 
Miss M. I. Brennan.

Last Wednesday, Jan. 15th., stu
dents milled about the school after 
the noon recess bearing banners. 
These banners were taken from the 
bearers by several school officials.

As time arrived for sessions last 
Wednesday afternoon, some of the 
students returned while hundreds of 
others remained out.

Thursday and Friday of last week 
brought more and more students, out 
on strike. A meeting was held Fri
day morning bringing in many alum
ni of the school.

School authorities ousted several 
strikers who returned to classes in 
the past few days.

In an effort to bring some settle-

Professional College Ama
teurs Out Of Luck

«

RICHMOND, Va. (YRS)—Profes
sional college athletes are going to 
be out of work in six southern uni
versities.

That is the story being passed by 
higher ups in southern universities 
following an agreement worked out 
in Richmond by six college heads 
outlawing the “professional amateur 
athlete” fr6m their campuses. The 
pfexies will back their agreement 
for adoption at a conference in Rich
mond early in February.

The principles included most of 
the suggestions made recently by 
Pres. Frank Graham of the Univer
sity of North Carolina, one of the 
signers of the agreement. Others 
who signed were Julian Burrus of 
Virginia Tech; H. C. Boyd of Mary
land University; Francis Gaines of 
Washington and Lee; J. W. Harrel
son of North Carolina State, and 
John Newcomb of the University of 
Virginia.

CATHOMC UNIV. GRID
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Book ReviewHow Our Lithuanian Cousins Live Happy Days for American Youth

(Continued from last week)

I came to the end of its

III. IT CAN BE DONE

From the Activity of the Eržvilko Branch

Soviet Union Now Powerful Country

last four pages Davidov fi- 
brought down by the darts 

We find, too, that Timo-

because Davidov and the 
real that you reluctantly

by FRANK WITKUS
“Seeds of Tomorrow” by Mikhail 

Sholokhov. Published by Alfred A. 
Knoff., N. Y. (In library of Newark’s 
“Readers Collective”).

Here is something that typifies the acti
vity of a “legal” youth organization, and the 
life of its members in Lithuania. Notice the 
“patriotic” work which this branch was not 
allowed to do:

The reaction is to know what 
further, but here the book

branch made 
whose secre- 
of police at 
action. The

Sad News. The active Sahj branch called a 
membership meeting on November 18th where, 
it was expected to hear a lecture of A. Pauliu
kas on Modern War and other questions. A po
lice permit had been received, but just before 
the meeting the police recalled the permit, and 
did not allow the meeting. (“JAUNIMAS’', Nov.)

On October 28th, the Vigirdų branch called a 
membership meeting, but the police refused per
mission. (From “JAUNIMAS”, Nov., 1934)

Today, however, as a result of carrying out suc
cessfully the First Five-Year Plan, as- a result of 
nearing the successful completion of the Second 
Five-Year Plan, the Russian workers and farmers 
have succeeded in building up their Socialist indus
tries and collective farms to a point where the So
viet Union is one of the most powerful countries in 
the world.

At the same time that the Soviet Union—without 
the “blessing” of capitalist rule—is forging ahead, 
building up a .complete Socialist society, the capi
talist countries, liberally “blessed” with bankers, in
dustrialists and captains of industry, are undergoing 
the sharpest , and the longest crisis known in history.

Do not these facts prove the exact opposite. of 
what William. Randolph Hearst claims? It is not 
precisely these workers and farmers, of whprn Hearst 
speaks 80 cftntewpAuPualy, wbo can and

Every LJS Branch. In šauliai And The šauliai 
District Committee Prohibited

Mr. V. Cibulskis, the central president of 
the Central Committee (of LJS—J.O.) visited 
all the prohibited branches in šauliai district. 
The šauliai district committee and the central 
committee have protested to the Minister of 
Defense.

The conference of the Biržų district planned 
for Sept. 16th was not held since the permit 
was not given. (“JAUNIMAS”, Sept., 1934)

The 
of the Cossack peasants of Grem- 
yacky Log, a village in the region of 
the river Don, during the period of 
Collectivization in 1930. DaVidov, a 
factory worker is sent to the village 
to help collectivize it. Nogulnov, se
cretary of the Communist party nu
cleus there, uses force to make the 
peasants join the- collective instead 
of logic, and persuasion. He is sin
cere - but is nevertheless, reprimand
ed severely by the Party. Kulaks 
take advantage of the resulting dis
content to arouse the peasants so 
that they beat up Soviet represta- 
tives, break open the collective gra- 
neries and steal the seed. Yahov Lu
kich, who had wormed his way into 
a managerial position, disrupted 
from within. For instance, he ad
vised the replacement of warm hay 
of the stables with sand suppossedly 
for the sake of cleanliness. Result 
is: during the winter night the cat
tle freeze to the floor and the at
tempt to get up leave their tails 
and patches of their skin. All this 
of course impeded collectivization. 
But because of Davidov’s courage, 
his willingness to go out and plow> 
with the peasants, his ability to 
arouse st socialist competition' be
tween them, one ends with the feel
ing that every thing will turn out 
all right.

Sholokhov is considered the great
est Soviet writęr since Gorky. And 
surely he is! The smoothness of his 
story, his descrpition of nature at 
down and sunset, of the fox drag
ging his feet across the snow and of 
old Schuhar, are really worth read
ing. The murder of the peasant and 
his wife at night by two kulaks is 
simply terrifying while the scene 
where Schukar buys a blown-up horse 
from a gypsy splits one’s sides with 
laughter.

I strongly recommend that “Seeds- 
of Tomorrow” be read by every 
member of Newark’s Readers CoHec- 

< tiv.a, awl M Qtbęts> who can lay their

Then from some editor’s answers to contribu
tors:

“For the Kalininkų Branch committee: Such 
an announcement cannot be publsihed in our pa
per”.

“M. Viesulai: In your article there are many 
true facts but today..... it is impossible to
write about them.” (“JAUNIMAS”, Oct., 1934)

“Labardžių branch of the LJS presented the 
Country’s Defense Minister a protest for pro
hibiting their branch. The branch was prohibi
ted by the Telšių military commandant this sum
mer”. (From “JAUNIMAS”, Nov., 1934)

William Randolph Hearst says that the working 
class is incapable of ruling, is incapable of building. 
He says that capitalists, bankers, industrialists are 
necessary.

Are they?
In October, 1917, the Rusian workers and farm

ers ended the rule of their own capitalist class. They 
successfully carried through a revolution which kick
ed the landlords and bankers out of their seats of the 
mighty and put power into the hands of the workers 
and poor farmers.

They established the first workers’ and farmers’ 
government in the world. They found from previous 
experience that the best way to guarantee that the 
workers and farmers would actually rule would be to 
establish councils composed of workers and farmers 
elected from the 
sian, the word 
the form which 
took was called

— By John Orman —
(Recently returned from Lithuania and USSR)

shops, farms and the army. In Rus- 
for council is “Soviet”. Therefore, 
the rule of the workers and farmers 
Soviet form of rble and the newly 

established workers’ and farmers’ country was called 
the Union of Socialist Soviet Republics.

Taking over a country which had originally been 
very backward in both industry and agriculture as a 
result of the graft and corruption of the tsarist mo
narchy, a country which had been ravaged by four 
years of war and by three years of civil war against 
the counter-revolutionary armies of intervention which 
invaded the Soviet Union in 1918-21 (including Uni
ted States troops), the Russian workers and farmers 
proceeded to carry out their task of buliding Social
ism.

Up to 1928, the Russian workers and farmers 
were busy repairing the tremendous damage which 
the war and the period of intervention had wrought 
on the industry and agriculture of the country. It 
was not, until 1928, that the factories and farms of 
the Soviet Union were brought back to the level at 
which they were before the war.

(Continued from last week)
Each capitalist tries to produce as much as he 

can in order to make as much profit as he ban. The 
workers who get low wages cannot buy everything 
that is produced. What the workers buy back, the 
capitalists are forced to put away in warehouses. 
They stop producing, close down factories and lay 
off workers until such time as the goods which have 
already been produced have been sold. This results 
in still greater poverty of the masses. They are unable 
to buy as much as they could formerly. Therefore, 
still more goods accumulate in the warehouses. Still 
more factories are closed down. Still greater unem
ployment results. A crisis, such as we have had for the 
last five years, results. Untold misery spreads across 
the country.

In the meantime, the capitalists try to sell their 
goods in other countries. They try to find cheaper 
sources of raw materials. They try to find places 
outside the United States in which they can invest 
the money which they cannot invest in the United 
jStates. But every other country is faced wtih the 
same situation. Other capitalists in these countries 
have the same ambitions. There is only one way 
they can settle differences—by war, war for new 
markets, for new colonies, new sources of profit. 
That is why the present budget of the United States 
government for war purposes is the greatest one 
known for peace-time, totaling nearly a billion dollars. 
The expanding .of the C.C.C. camps to bring ip 300,- 
000 youth more, the large-scale army, navy and Na
tional Guard maneuvres show the speed at which we 
are being driven to such a new and horrible World 
War.

■makes us so curious! 
aims to answer the 

questions in a forthcoming 
all is forgiven).
now for the main dish.
story revolves about the life

“On August 16th, the Eržvilko branch executive 
committee made an application for a permit to hold 
a public affair on September 23rd, with dramatics. 
On August 28th, about a month before the affair was 
to take place, the police gave the branch executive 
committee a permit to hold the affair.. But on Sep
tember 19th, a few days before the affair was to 
take place, the permit was revoked, and the branch 
was not allowed to hold the affair. The 
a complaint to the Central Committee 
tary immediately telephoned the chief 
Eržvilkiai, asking him to explain the 
chief of police explained that on the same evening, 
irt Eržvilke, an affair is being held by another or
ganization (a fascist Jaunalietuvių branch—J.O.) and 
in order to avoid competition the permit was revoked.

“This, action of the police was appealed to the 
county head (apskrities viršininkas) but the much 
awaited result of the appeal did not come.

“On September 23rd, the branch executive commit
tee made another appeal for the permit for an affair 

'which was to be held on October 7th, and that 
a part of the profit was to go toward the building 
of the ‘Vytautas the Great’ Museum, but the police 
did not allow the affair. That is how the Eržvilko 
youth were not able to hold affairs.

“On September 23rd our branch president Mr. Dz. 
Banys wanted to hold a private party in the Balniai 
village (kaimasj at his friend’s J. Baltašis home. 
Since in the law on meetings and public affairs para
graph 58 it was said that it is not necessary (at 
that time—J.O.) to notify the police about holding 
private parties, this was not done. But this had 
unawaited results. On September 27th citizen J. 
Baltašis was invited to see the military camandant 
and was cross-examined about the party which was 

held, and it seems did not find anything done un
lawfully. But thia not not the end. On October 7th 
our branch president Banys was notified by the police 
that he has been administratively sentenced to pay 
500 lits or 15 days in prison and that citizen Bal
tašis is sentenced to pay 25 lits fine.

“Since Banys did not have the money to pay the 
fine, he was put in prison. That is how our Eržvilko 
branch iąjpttipft alpng. $oy.? 1W)

This recent purchase by the read
ers’ Collective of Newark is a honey. 
The portrayal of the characters, 
alone, would be reason enough for 
reading it. The peasants, kulaks, 
and individuals, are so lifelike that 
really it was hard to put the book 
aside when 
404 pages.

Not only 
rest are so 
close the book’s covers, but also be
cause the author succeeds in making 
the reader pull for the triumph of 
the collective farm and then in the 
concluding pages has the villjans re- 
appeai* when all seems to be going 
well 
happens 
ends.

In the 
nally is 
of cupid. 
fei, son of a kulak, is hiding in the 
forest surrounding the village, hav
ing escaped from exile. We also 
find the schemeing Czarist officer, 
Polovtsiev, back in town, drunk and 
defeated by the temporary success of 
the farm—but back, nevertheless. 
We feel that if the kulaks start any
thing they will surely be crushed. 
But still—they’ve been cunning in 
the past, you know.

A doubt tho, oh so tiny!—exists. 
And there should be no doubt we 
feel! What else have they up their 
sleeves? Will the collective finally 
do away with the disruptors? How? 
Does the collective develop into the 
country’s best? Oh, the author, gosh 
darn him,!- 
(If Sholokhov 
above 
novel,

And
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A NEGRO, A PRISONER, IN THE SOUTH
Army Spies In CCC 

Revealed
There is a special side of the 

question of the status of political 
prisoners, and that is the treatment 
of political prisoners who are Ne
groes.

This question comes very much to 
the forefront, with the growing num
ber of political prisoners in the, 
South. I refer especially to Negroes' 
arrested for political action or eco
nomic action. In addition to the 
already prevailing prejudices that 
exist against Negroes in the South, 
there is added in such a case even 
more prejudices and more hatred 
for a Negro arrested while fighting 
for better conditions.

To be a prisoner is agony enough. . .But to be a 
Negro, in the south, in chains for political reasons. . . 
Read what Angelo Herndon told the Conference 
for Recognition of the Status of Political Prisoners.

During the 26 months I was in 
Fulton Tower, I did not have a 
chance to get out of my little cell, 
about eight by twelve, except when 
my attorneys came to see me. All 
this time I was not permitted to 
get out of the cell for any exercise. 
Other pisoners, in some cases pri
soners who had actually committed 
murders and other depraved crimes, 
were let out to walk in the lobby, 
and received other special privileges.' 

Of course, some of my persecu
tion and torture was so barbarous 
because I was a Negro, and it 

------ — ----- ------- __ ---- ; • — ! aroused the prejudice of the officials, 
these political prisoners, especially for a Negro to be arrested and tried 
in the state of Alabama. To be a(for something that had nothing to 
Negro and to be charged with a do with the usual charges on which 
political offense is much more šeri- j Negroes are framed, 
ous than to be a white and to be 
charged wtih the same offense.

There are 29 Negro political pri
soners serving a year* and more or 
held on capital charges in the coun
try today. Most of these are in the 
South. I have had opportunity to1 
know of the conditions of some of,

“Leading Citizens” in Jail

In the state of Georgia, that is’ As Mr; Brodsky has pointed out, 
during the time I was in prison in, in determining who is a political pri- 
Fiilton Tower, this was very evident t soner we must look at the motiva
te me. I t is necessary not only to ‘ tion, not at the crime charged. We 
fight for special privileges for po- j can detect the other side of it, too. 
litical prisoners; in some instances For instance, rich people, bankutical prisoners; 
it is an 
a fight 
lives of

After 
months 
to 
to 
do 
on

For instance, rich people, bank
necessity that such ers and others who are really cri-absolute r .

be put up to protect the minais in the true sense of the 
these prsioners.
I had been in jail for some 
they might have connived 
me out and string me up

They even threatened to
take 
a tree.
it. They would have put chains 
me right in jail. But because of 

the sentiment on the other side, the
vigilance 
ganized 
Defense, 
this was

word—it happens that such people 
- get arrested sometimes . But they 
are given all the special privileges 
in the world. I remember quite dis
tinctly, a banker, in Fulton Tower, 
who had been arrested for swindling 
people out of quite a few thousand 
dollars. EVery morning they would 
let him out for exercise. Every 
evening he could go out for a ride. 
They let his wife come to see him 

( as often as she liked, and even stay
These are pri-1 
given to those 
looked on

FORT CROOK, Neb. (YNS)— 
'Early promises of freedom of politi
cal affiliation in the Civilian Conser
vation Corps have been forgotten it 
is charged. Officers of the U.S. 
army here have set up a stool pi
geon system to stifle all progressive 
thought among the hundreds of 
thousands of enrollees in the camps.

Army reports labeled optimistical
ly “SECRET” purporting to give ac
counts of “Communist activity” are 
sent by company commanders to dis
trict CCC commanders once a month 
or oftener “if conditions warrant it”.

It has been previously established 
that any complaint about food, work
ing in inclement weather, living in 
tar-and-wood barracks dangerous not 
only to health but as fire-hazards— 
are immediately marked subver
sive”.

A secret communication reprinted 
below, sent out on November 9, 1935, 
by Captain S. T. Sutton, 17th Infan
try, Fort Crook, Nebraska, to all 
commanding officers in the district 
follows:

į . “1. A secret report will be sub
mitted ' to reach this headquarters 
not latei* than the 3rd of each month 
giving an account of any communis
tic activities in your company. This 
report should be in detail giving 
names of those involved, nature of 
activities and action taken by you. 
Negative reports will be rendered 
in case there has been no such acti
vities.

“2. Should conditions warrant, spe
cial report will be made at any time 
during the month without waiting 
for the monthly report.

“3. Company commanders are cau
tioned this is a secret communica
tion to be kept as such. Under no 
circumstances will it be allowed toof the toiling masses or- 

by the Internation Labor 
they decided finally that 
not the best thing to do.
Life Behind Bars

It is very difficult for many peo
ple to understand how life is for a 
prisoner who has been put behind 
the bars for his working class ac- ' __ _ _______ ____ _
tivity. It so happens that it is even of tfce qUestion that we should un- 
difficult to explain just what this derstand about 
life is like. j

We know that most of the jails tional persecution. In Fulton Tower 
in the South are very different 
from most of the jails in other 
parts of the country. In the South 
most of the jails are old, rotten 
and dilapidated. People are huddled 
up together in there and, in Fulton 
Tower, for instance, there is no dif- 
fentiation between, prisoners, no mat
ter what the charge against them.

Overnight with him. 
vileges we know are 
prisoners who are 
“leading citizens”.

80 Years for Stealing Shoes
There is another partciular phase

as

prisoners in the 
j South—victims of frame-ups and na

most of the people brought in during 
my stay there were young kids— 
Negro kids, ranging in age from 12 
to 22 years. This is one of the in

SHENANDOAH PA
Most of the time the place is so 

congested that people cannot move 
around in it. In the Fulton Tower 
where I spent 26 months there were 
never less than 1,000 prisoners at 
any time, and sometimes as high as 
2,000. The capacity is 400. As a 
result of these conditions, prisoners 
are actually forced to sleep one on 
top of the other. Three prisoners 
slept in a bunk supposed to hold 
two, and prisoners slept on the floor 
and under the bunks. And this is 
something which you must under
stand is dangerous. There are people 
there who are diseased. There are 
hardened criminals. To live under 
such conitions is enough to drive any 
person insane.

You Can’t Read
In addition to this, for the po

litical prisoner, there is thę fact 
that he is not permitted to have any 
reading material, literature that 
deals with the fight, the struggle in 
which he himself was arrested. To 
be cut off from this is just like be
ing cut off from life. As a matter 
of fact, often there is not much 
-difference between such torture and 
death itself, because you know ab
solutely nothing of what is going 
on, you are not permitted to con- 
vsrse -about the -things in which you

- Mip-iiaWoetedt' atari * any political, ! • ■ IM *--- >’-l- ** _ -—I, . • LM. ' J: . ■

Greetings everybody, here T am 
back again for some more gossip and 
news from our district.

Well folks, it seems strikes are the 
fad here in Shenandoah. A few 
months previous we had a meat 
strike and right now the Senior 
High School students are on strike 
because of the replacement of an
other dramatic directoress in the 
school. Further details will be found 
in another column of this paper to
day. Look for it.

struments which they use to keep Ne
groes down as an oppressed nation.

For instance, in some cases a ■ 
Negro might take a roll or a loaf 
of bread, an apple, or something of 
that sort. He is then placed in jail • 
with hardened criminals. He is hud
dled up with this type of people, and 
even given a sentence which an able- 
bodied adult could not be able to 
withstand. .

For example, there is an instance 
I know of personally, of a Negro 
boy of 14. He was supposed to have 
stolen a pair of shoes, I believe. In 
some way or another they made 
out two cases against him, and gave 
him a sentence of 40 years on each. 
A kid of 14 facing 80 years on the 
chain-gang!

This is a situation which is true 
in every state of the South, be-1 
cause they know that it helps to 
keep people disorganized and divid
ed, to impose these severe sentences 
on innocent individuals.

Campaign Can Win
To come back to the question of 

protecting the political prisoner. No 
doubt many people would be sur-. 
prised to know just how effective a I 
real campaign for the recognition of 
the status of political prisoners 
would be. When resolutions refer-J 
ring to me as a political prisoner • 
were sent to Fulton Tower, the jail-' 
er had to come and discuss this with 
me. He said: “The law says you 
are guilty. To me you are no dif- j come into the hands of the enrollees, 
ferent from any other prisoner.” : Reports will be prepared by com-

But at the same time this jailer' pany commanders personally in long 
because of the protest, was forced hand if necessary. Report to be 
to give me at times some special mailed in sealed envelope marked 
consideration. ' SECRET, addressed to the Com-

Since we can force the jailers to i manding Officer, Nebraska District 
recognize this status, in one way or CCC, and this envelope placed in an- 
another, I think that if. the move-1 other envelope addressed Command
ment is intensified, if it is continued 
and broadened, we can not Only force 
them to give special privileges to po
litical prisoners, but we can force 
the enactment of a bill into law, 
providing for the punishment of jail
ers or wardens who attempt to de
prive political prisoners of their 
rights as such.

Report to be

fine most of our choristers subscrib- 
. ed but we are hoping that more and 
more of the chorus members will
help in the drive.

Come on, all of you, let’s see if 
we can fill our quota before March, 
1936.

Hurray hurray, we are glad to 
see in our Youth Section the in
teresting story of Liebknecht and 
Luxemburg, a story which should be 
read by everybody. This piece of 
work seems to be very interesting. 
Hope all of you comrades take time 
to read the article in last week’s is
sue.

Choristers are doing very nicely 
and many of them are heard over 
the air on Sunday afternoon at 12:15 
to 12:30 a.m. Hope our broadcasts 
can be kept up for a long period of 
time. 1

Come on “Fiore” write a column 
in the Youth Section. Our group is 
very anxious to have it appear. Can 
you help us by going so in the next 
issue ? huh ?

• Members should try to cooperate 
with the rest of the chorus on Sun
day evenings in the future. Demands 
.for a change of rehearsals is hoped 
for at the next chorus meeting. 
Here’s hoping we success to get a 
week-day, because many of us feel 
that a day in the week will bring 
much more cooperation.

Oh my yes, the “Sunday Worker” 
is becoming quite a popular- paper..; 
here in the eoal region. The^ driva 
for ■ sub#crij)t|pna

Oh, oh, oh, just look, time’s up. 
Bye, bye,

“Toots”

ANTI-FASCISTS GAIN
PARIS, France.—(YNS)—Dec. 23, 

by mail)—Elections held here among 
students and professors showed gains 
for the anti-fascist front. Anti
fascist students polled 835 votes. 
Previously the fascist lists won 
overwhelming victories. 68ft profea?

th* antMascUtrslata

ing Officer, Nebraska District CCC, 
latter envelope to have no special 
markings.

“By order of Colonel Southerland.
“S. T. Sutton,
“Captain, 17th infantry. 
“Commanding”.

Robert Fechner, Director of the 
CCC stated definitely that political 
beliefs would have no bearing on 
anyone enrolling in the CCC. A 
booklet put out by the Emergency 
Conservation Works Division also 
makes this claim. Thousands of
young men have been expelled from 
the camps in the past for “disci
plinary reasons”. The number of 
expulsions is matched and surpassed 
only by the number of desertions 
which sometimes is as high as 9,000 
a week.

LAWYERS ATTACK 
OATH LAW

NEW YORK (YNS)—The Ives 
Teachers’ Oath Law, now being en
forced in New York State is “futile” 
and “promotes disloyalty”!

Such was the criticism of the sta
tute given lawyers by Sec. Charles 
H. Strong of the Bar Assn, of the 
City of New York at the organiza
tion’s annual luncheon. A similar 
opinion was held by Prof. H. H. 
Horne of New York University’s 
Education Department.

“The sooner America departs from 
the vestiges of undemocratic princi
ples, the better it will be for Ame
rica”, he declared. ,

“If a teacher is a Communist”, 
Strong, said, “swearing to a God he 
does .not believe in will not make 
him loyal. The teaching, profession 
must not be. suspect. The most en
lightened sentimentin the country 

- is against -this oath. It 4g-futile,
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Veikimo Planai
NEW BRITAIN, CONN.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

jis dabar štai kaip atrodytp!

Komisija.
veikalą.

J'. I

Pozicija Aiški

likosi už tai nu
teistas

3‘ 2*

Kviečia Komisija.
(19-20) j 29 Endicott St. Visi nariai dalyvau-

visi

Ai

Rengėjai.

Kviečia Kompart.

Lie-

Kgul elektra baugiau atidirba už jus

Liet. Draugijų 
Komitetas.

bą. 
mų

WORCESTER, MASS.
ALDLD 11 kp. mėnesinis susirin

kimas įvyks nedėlioj, 26 d. sausio, 
10:30 vai. ryte, Lietuvių svetainėje,

KAINOS NAMUOSE NEW YORKO MIESTE—
Dešimt kilowattij-valandu įeina į mažiausią mėnesinę kainą $1.00; 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.

nansų del “Darbininkų žodžio.” An-j Market St., 3 vai. po pietų. Kiek
vieno darbininko bei darbininkės par-

dalyvaukite.
Sek r. J. J. Bakšys.

kuo skaitlingiausiai dalyvauti.
Komitetas.

(18-20)

*Ši skaitlinė tinka faktinai visam miestui. Kai kuriose jo dalyse buvo net septyni nupiginimai.
kuris kovojo prieš karą ir 
17 metų 

kalėjimą.
Kviečia
Sąryšio

daugiau nebūtų 
agitacijos ir ki-

Komitetas.
(19-20;

Bangos Choras, Newarko Dra- 
grupė ir kitos meno spėkos, 

dalyvaukite.

i spaudimas ant narių, kad užsimo
kėtų duokles j Centrą, nes šiuo mo-

1 mentu reikalinga finansai.
Sekr. V. A.

SHENANDOAH, PA.
ALDLD 17 kp. susirinkimas įvyks 

nedėlioj, 26 d. sausio, 2 vai. po pietų, 
302 
Visi

rengia- 
mirties, 
šausio, 

Washburn

įvyks 
vaka-1
Court
tarpe

dalyvaut ir sužinot, kas 
draugas buvo Leninas.

Kviečia

S. Main St. Naja’s svetainėje, 
nariai dalyvaukite.

Komitetas.
(19-20)

&JBAR JUMS ŽEMESNĖS KAINOS NEGU KADA PIRMA

“Laisvės” vajuj gauta ke-

WILKES-BARRE, PA.
Visų Wilkes Barres ir apielinkės 

tuvių Atydai!
Masinis mitingas rengiamas pami-

GREAT NECK, N. Y.
ALDLD 72 kp. mėnesinis susirin

kimas įvyks penktadienį, 24 d. sau- ■ 
į šio, 8 vai. vak. M and H. Sabenko 
! svetainėje, 91 Steamboat Rd. Visi na-

i jis kalbės apie lietuvius darbininkus lyvaukite, seni ir jauni.
. • I Komisija.

Komisija.
(18-20)

LAWRENCE, MASS.
ALDLD 37 kp. susirinkimas įvyks 

nedėlioj, 26 d. sausio, 4 vai. po pietų, 
turim

j kite, nes turim daug svarbių dalykų
! apsvarstyt. Taipgi yra atėję blankos:

Darbininkų Apsigy- balsavimui už ar prieš susivienijimą.;
Distriktas rengia vakarienę,' Visi

Mažiausia kaina $1 (su 
10 kw. vai. mėnesiui) 

----------- 59

SCRANTON, PA.
Didelis masinis mitingas 

Lenino 
24 d.

1610
Įžanga 15 centų

HARTFORD, CONN.
Trys parengimai: Pirmas įvyks!

vadovaujamose DLD 20 metų sukaktuvių parengi-:
< 1 v 1 •'___ 1 • _ __ • • 1 1 •

Ketvirtad., Sausio 23, Puslapis Penkias.

. , „ ,,. ,»

ai priruošto 
stalo dailus Ruppert’s butelis pri
tinka puikiai staltiesei, delikat- 
nom lėkštėm ir žėrintiem stiklam 
Nesakykite Alaus, sakykite Ruppert’s

Amerikos Lietuvių Darb. 
Literatūros Draugijos 27 kuo
pa, laikytame savo susirinki
me sausio 14 diena, svarstė t 7
naujus planus del tuojauti- 
nio veikimo. Nusitarta neper
traukti . lavinimosi vakarų, 
bent per kokius du mėnesiu. 
Prie to, pavesta kuopos valdy
bai prie progos surengti dis
kusijas Lietuvos liaudies lais
vių atsteigimo reikalais. Vien
balsiai nutarta, kad vienybė 
reikalinga ALDLD su LDD. 
Fašizmui didėjant, vienybė 
tarpe darbininkų labai reika
linga, tad mūsų kuopa pasisa
kė už vienybę .

Išrinkta komisija iš dviejų 
tartis su Vilniaus Vadavimo 
Komitetu del gavimo progos 
nuo tos pačios estrados pa
reikšti reikalavimus, ko Lietu-

dėką ir prašo, kad jūs pade-į 
tumėte jam daugiau gauti 
naujų skaitytojų, ypač žiemos 
metu. Išpildykite prašymą.

Koresp.

i Trečias—įvyks pirmadienį, 27 d. 
! sausio, 7:30 vai. vakare, tai bus ban
ketas ir raportas, kurį išduos J. Or
man, kuris lankėsi Sovietų Sąjungoj 
ir Lietuvoj. Jis pasakys mums apie 
ten gyvenančius darbininkus, ir apie 
jaunimą. Kviečiam -visus dalyvaut 
virš minėtuose parengimuose, nes 
visi yra svarbūs ir interesingi. Visi 
trys parengimai įyvks Laisvės Choro 
svetainėje, 57 Park St.

Komitetai.

MES STOJAME Už
PELNŲ DALINIMOSI

PLANĄ DĖL 
ELEKTROS KAINŲ

Yra

kitas 
ban-

l /’ "Jeigu jo pilvas butp ant tiek į
sumažej ęs,* kaip

ELEKTROS KAINOS
(Nuo 1914)

ELIZABETH, N. J,
Lenino mirties paminėjimas 

penktadienį, 24 sausio, 8 vai. 
re, Rusų Liaudies Name, 408

I St. Bus gerų kalbėtojų, jų 
Lena Davis, K. P. New Jersey dis- 
trikto organizatorė, Programe daly
vaus 
mos 
Visi

NEWARK, N. J.
Masinis mitingas, gelbėjimui 

Stilsono-Butkaus, įvyks penktadienį,1 
24 d. sausio, 7:30 vai. vakare, Šv. i 
Jurgio svetainėje, 180 New York 
Avė. Kalbės A. Jankauskas, nuo 
Amalgameitų Unijos, L. Prūseika, 
R. Mizara ir K. Michelsonas. Kvie
čiam visus dalyvaut ir išgirst kelių , 
žmonių nuomones apie šią bylą priešj 
Stilsoną, 

vos liaudis trokšta šiuo kartu, dabar po 
tai yra laisvės žodžio, susirin-.
kimų, organizuotis į unijas, ir 
tt. Minėtas komitetas, teko 
girdėti, rengs paminėjimą Lie
tuvos nepriklausomybės vasa
rio mėn., todėl norima, kad ir 
nuo darbininkiškų organizaci
jų būtų priimta * pareiškimai 
del Lietuvos liaudies reikalų.

Į pabaigą susirinkimo pa
kilo klausimas, kad atsteigti 
chorą. Mat, dalykam pakitė
jus, galima gauti seniau bu
vusį choro vedėją V. Visockį, 
kuris chorui vadovauti yra 
tinkamas. Tačiaus sykiu su 
tuo klausimu kilo ir kitas, tai 
finansų sukėlimo klausimas. 
Išrinkta skaitlinga komisija, 
kuri tarsis su Visockiu ir rengs 
žymų parengimą atžymėjimui 
mūsų tarpe vienybės ir pelnas 
bus skirtas pradėjimui choro 
pamokų. Manoma, kad komi
sija imsis greito darbo ir vėl 
choras gyvuos, kuris buvo per
traukęs pamokas delei finan
sinių trūkumų.

Rezignavus finansų sekreto
riui, išrinkta naujas J. Ščebe-j 
da. Pas kuopos narius pasi
reiškia didesnis ūpas ir dides
nis noras daugiau veikti. Tai 
labai sveikas apsireiškimas. 
Vieno dalyko da reikia, tai 
įtraukti daugiau naujų narių 
į kuopą.

BRIDGEPORT, CONN.
ALDLD 63 kp. metinis susirinki

mas įvyks nedėlioj, 26 d. sausio, 407 
Lafayette St. Visi nariai malonėkite 
dalyvaut, nes turim daug svarbių 
reikalų apsvarstyt, taipgi bus ren
kama 1936 metų valdyba.

Valdyba.

GRAND RAPIDS, MICH.
Pirmu kartu šiame mieste bus su

lošta puiki 5-kių aktų operetė “Ta- 
myla.” Joje yra net 13-ka dainų, 

i “Tamylos” lošimui yra surinkti ge
riausi lošėjai ir dainininkai. Loši
mas 
svetainėje, nedėlioj, 26 
7:30 vai. vakare. Įžanga: 
iš anksto, prie durų 30c. 
kite šios progos pamatyt 
žų

ir dainininkai.
atsibus Liet. Sūnų ir Dukterų 

d. sausio, 
25 centai 

Nepraleis- 
taip gra-

Visi nariai dalyvaukite, nes 
daug svarbių dalykų apsvarstyt. 
Taipgi reikės išrinkti gaspadinės ir 
darbininkai <iel ateinančios vakarie
nės, kuri įvyks 22 d. vasario.

Komitetas.
(19-20)

GREAT NECK, N. Y.
Linksmas Kepurių Balius, rengia 

TDA 48-ta kp. subatoj, 25 sausio,1 
Sabenko Svetainėje, 91 Steamboat 
Rd., 7:30 vai. vakare; įžanga 40c, 
vaikams 25c. Šokiams grieš Wm. t 
Norris Orkestrą. Bus duodamos trys | 
dovanos už gražiausias kepures, ku
rie neturėsite kepurių, galėsite gaut 
prie įžangos. Del įvairumo bus dai
lės programa — dainuos Pirinyn 
Choras.

CLEVELAND, OHIO
Tarptautinio 

nimo 
programą ir šokius, Liet. Darb. Sve
tainėje, 920 E. 79th St., šeštadienio 
vakare, sausio 25 d. Todėl, kad pa
remti šią svarbią organizaciją ir 
kartu su visais praleisti smagiai lai
ką ir pasišokti iki sočiai—būkime 

tenais subatos vakare.
Kviečia Rengėjai.

BALTIMORE, MD.
Liet. Jaunuolių Kliubas rengia šo

kius subatoj, 25 d. sausio, Dailės 
Kliubo svetainėje, 20 N. Calhoun St., 
7:30 vai. vakare. Kviečiam visus at
silankyti ir paremti jaunuolių kliu-

Turėsim skanių užkandžių, gėri- 
ir gerą orkestrą šokiams.

Kviečia Rengėjai.

BINGHAMTON, N. Y.
LDS besikuriantis jaunuolių kliu- 

bas ruošia pirmą pasilinksminimo 
pramogėlę, kurioje bus žaislai, šokiai, 
muzika. Atsilankę svečiai galės gau
ti užkandžius ir gėrimus. Pramogėle 
įvyks ateinantį sekmadienį, 26 d. 
sausio, nuo 3:30 vai. po piet. Liet. 
Svetainėje. Įžanga 15c.

Visus kviečia atsilankyti.
Rengėjai.

Šios kompanijos bent pen
kis kartus žymiai numušė 
elektros kainas butams per 
paskutinius dvidešimt me
tų. Šiandien jūsų pinigai 
nuperka beveik pusę tiek 
daugiau elektros sriovės 
negu 1914 m.
MES DAR NESAME, ta- 
čiaus, pasitenkinę apsistoti 
aht šio rekordo. Mes vis 
darbuojamės del tokių są
lygų, kurios leistų mums 
pasidalinti su mūsų kostu- 
meriais ta nauda, kuri plau
kia iš padidėjusio elektri
nio aptarnavimo visokiems 
tikslams.

Žmoniškos Įplaukos 
Būtinos

Kaip ir kiekvienas 
biznis, pradedant nuo
ko ir baigiant barzdasku- 
tykla, šio aptarnavimo kom
panija, kuriai leidžiama pel
nyti žmoniškas įplaukas be 
perdidelių apsunkinimų bei 
suvaržymų, suteikia geriau
sią užtikrinimą nuolatinio 
pasitikimo aptarnavimo.
Kadangi tatai tiesa, tai 
mes manome, turėtų būt 
galima visiems kostume- 
riams dalyvauti gavime tų 
įplauki} proporcionaliai pa
gal jų sunaudotos elektros 
daugį per bile mėnesį.
Į TOKĮ PLANĄ buvo at
kreipta dome—tai planas, 
kuris pasirodė sėkmingas 
numušimui elektros kainų 
Washington mieste. K a s 
liečia šio dalyko, mes štai 
ką sakėme savo laiške 
Public . Service Komisijai 
1935 m. Sausio 5 d.:
“Mes esam pasirengę spręs
ti ir svarstyti kiekvieną rei
kalingą smulkmeną teisin
gu, atviru būdu... Mes esa
me tikri, kad yra užtenka
mai teisingumo ir tinkamo 
valdiško sumanumo New 
Yorko Valstijoj ir Mieste 
išrišti visą šį klausimą ir 
pastatyti viešo aptarjnavi- 
mo įmones ant tokio pama
to, kur 
prieš jas 
virčių.”

Mūsų
Šios kompanijos stipriai už- 
giria tos rūšies planą ir 
yra pasiruošusios jį gyve
nime įvykdyti, kada ir jei
gu tatai užgirs tinkamos 
atsakomingos valdžios įs
taigos.
MUMS SMAGU Šia proga 
pakartoti musų įsitikinimą 
ir rėmimą praktiško plano 
minimam pelnų dalinimui, . 
kas ilgainiui veda prie dar 
didesnio elektros kainų nu
rausimo New Yorko Mieste.

UŽSISTATYK1TE WEAF 
Kas Sekmadienį Vakare 

6:30 iki 7:30 
Echoes of 

New York Town 
“Senasis New Yorkas 

Dainoj ir Pasakoj”

MINEkSVILLE, pa
ALDLD 14 kp. mėnesinis susirin-1 

kimas įvyks sekmadienį, 26 d. sau-! 
j šio, 7 vai. vakare, Darbininkų Sve
tainėje. Visi nariai malonėkite daly
vaut, nes šiame susirinkime bus bal
savimas' ir nuspręsta ar vienytis su 
LDD ar ne. Čia yra visų svarbus 
reikalas, tad visi pribūkite laiku at
siveskite ir savo draugus prirašyti 
prie organizacijos.

Sekr. K. Ručinskiene.
mas paminėjimui 
įvyks penktadienį, 
French Roof Hall, 
St., 7:30 vai. vak. 
ypatai. šis mitingas rengiamas kas
metai ir kasmet jis būna labai sėk
mingas, tad kviečiam visus skait
lingai dalyvaut šį metą ir padaryt 
dar skantlingesniu. Čia bus keletas 
gerų kalbėtojų iš New Yorko, tad 
kviečiam visus lietuvius iš apielinkės 
ir toliaus skaitlingai dalyvaut.

Siinpatikas.

Ar šie paveiksliukai pasako jums “43% nupiginimas?” Jie 
turėtų pasakyt. Nes penki* tiesioginiai elektros kainų numu- 
šimai nuo 1914 m. tiek nupigino vidutines elektros lėšas bu
tuose. .. nors kitos jūsų pragyvenimo išlaidos tuo laikotarpiu 
PAKILO 48 nuošimčiais! Naujausias Nupiginimas (pereitą 
rugpjūtį) ne tik pigiai teikia elektrą, bet ir tokias kainas, kad 
jos darosi vis pigesnės ir pigesnės, kai jūs daugiau naudojate 
elektros geresniam namų apšvietimui ir didesniam skaičiui 
darbą-taupančių elektrinių įtaisų.

ELECTRIC, GAS AND STEAM COMPANIES OF 

CONSOLIDATED GAS COMPANY OF NEW YORK

'į vių. Pradžia 5 vai. vakare. Šis pa
rengimas bus paįvairintas su svečių 
pareiškimais savo nuomonės apie 
virš minėtas organizacijas, šokiams 
grieš Original Dixie Blue Boys Or
kestrą. Įžanga vakarienei ir šokiams 
—50c; vien tik šokiams—25c. Kvie
čiame visus skaitlingai dalyvaut.

Komitetas.

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

Juozas Levanda
> • • < . i < r elf /I
(LEVANDAUSKAS)

GRABORIUS
Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite
107 Union Avenue

Brooklyn, N. Y.

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzeyičius
GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoju tin
kamai ir už prieinanVą kainą.
Parsamdau automobiliui vestuvėm,' 

parėm, krikštynom ir kitokiem 
reikalam. ' '

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

PITTSBURGH, PA.
Sekmadienį, sausio 26, įvyks lie

tuviškos vakaruškos, Liberty Svetai
nėje, 1322 Reedsdale St., N. S.

Pradžia 7:30 vai. vakare.
Įžanga visiems veltui.
Bus puikios lietuviškos vakaruškos. 

Girdėsime gražios muzikos ir dainų. 
Taipgi galėsime bendrai sukti sukti
nį, aguonėlę ir dešimtis kitų. Kiek
vienas gražiai galės pasišokti ir pa
silinksminti. Apart to mes turėsime 
viešnią, Daktarę Baltrušaitienę, ne-1 
senai sugrįžusią iš Lietuvos. Jinai I 
papasakos savo kelionės įspūdžius 
ir sykiu parodys, kaip Lietuvoj jau
ni ir seni vakaruškas praleidžia. 
Turėsime ir vieną svečią, kuris. 
trumpai kalbės apie įspūdžius iš Cle- Į 
velando Kongreso prieš karą ir fa
šizmą. Augščiausios Prieglaudos Lie
tuvių Amerikoj 50 kuopa rengia šias 
lietuviškas vakaruškas ir kviečia vi
sus

MINERSVILLE, PA.
Darbininkiškos organizacijos ben

drai rengia linksmą balių, subatoj, 
25 d. sausio, 7:30 vai. vakare, Dar
bininkų svetainėje, 3rd ir South St. 
Turėsim skanių užkandžių, gėrimų 
ir gerą orkestrą šokiams. Įžanga 10 

I centų. Kviečiam visus skaitlingai da- 
! lyvaut, nes pelnas bus skiriamas pa
laikymui Darbininkų svetainės, tad 
prašome visų atsilankyt ir paremt 
darbininkų centrą.

IŠVALYK SAVO VIDURIUS
Vidurių užkietėjimas yra motina visokių ligų. Kad 

išvengti tas nelemtas ligas, tai yra privalumus iš
valyti ir sutvarkyti vidurius. NATURAL - LAX.— 
HERB TEA yra sutaisyta iš 12-kos Natūralių žolelių 
ir šaknelių, kurią New Yorko Miesto Sveikatos Sky
rius išbandė ir pripažino, jog NATURAL-LAX.— 
HERB TEA yra viena iš geriausių paiiuosavimuiį iš- 

T Valymui ir sutvarkymui pairusius vidurius. Pakelis 
arbatos kainuoja 50c., arba 3 pakeliai už $1.25. Prį- 

siųskite Money Order už vieną arba tris pakelius, o mes jums už tai 
pasiųsime per paštą NATURAL-LAX.—HERB TEA. Rašykite šiaip:

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

PHILADELPHIA, PA.
Rengiamas didelis masinis mitin

gas paminėjimui Lenino mirties. Mi
tingas įvyks pirmadienį, 27 d. sau
sio, 8 vai. vakare, Market St. Arena, 
45th ii* Market St. čia apart kalbė-1 
tojų bus ir muzikališka programa, 
bus suloštas gražus veikalas. Kiek
vienas darbininkas bei simpatikas 
privalo dalyvaut n paminėt šio musų / * paraginkite. Apart kai-
lYiwhmn vann h» draiKrn mirti llnlv_ 1 , v *

bėtojų bus ir muzikališka programa, 
Phila. choras dainuos. įžanga 10c.

Vienos draugijos susirinki
me klausau, kad sandarie- 
čiai dikčiai duoda vėjo Jonui, 
J. Gerdauskui. Šalę sėdinčio' 
klausiu: kodėl taip daroma ?, riai dalyvaukite, nes apart daug 
Nepatarnavo užtenkamai san-svalb'ų reikąlų apsvarstymo turim

1 . ■ . , ir sekamus dalykus apsvarstyt; AL
daneciam jų ’-------------- ------ ’
draugijose, tai duoda UŽ tai mą, kaip gauti narių į kuopą, kaip 'mylimo vado ir draugo mirtį. Daly

vaukime visi! Atsiveskime savo 
draugus, ypač svarbu, kad jaunimas

-------------- X ------------------- X -J vat}as ir

vėin Wp11 narnėčiau <?an ! Padaryt moteris veiklesnes šioje or-įvėjo, well, pamąsčiau sau,. ganizacijoj> taipgi bus išduotas raJ
reiktų, kad Gerdauska§ dau- J portas iš Antro Apskričio, ir iš vie- 
giau padėtų darbininkiškom tiniu komisijų. Taipgi bus daroma . 9 , 1 onoiiil imat? nnf norui lzo/1 iv/oiyvia-
organizacijom, vietoj tiem, ku
rie jam užmoka išmetinėji
mais. Ką sakai, Jonai?

• • Į*Y * 1 *1 J • TX • V X <-> I V J iUCtollUu 1111 1 ICl IllClo |JCllIll

11011 Ka naujų skaitytojų. Kai. subatoj, 25 d. sausio, tai bus balius,' nėjimui Lenino mirties, nedėlioj, 26' 
del kurių, vajininkas darė SŪ- kuris yra rengiamas del sukėlimo fi-1 d. sausio, Darbininkų Centre, 325 E. 
tartis del nalencvinimo nau- nansiŲdel “Darbininkų žodžio.” An-. Market St., 3 vai. po pietų. Kiek-

j iŠ u •• • • * tras—ivyks nedėlioj, 26 d. sausio,'’vieno darbininko bei darbininkės par-Jiem draugam. Dabai jie Visi, 1:30 vai. po pietų. Rengiamos pra-j eiga dalyvaut i paminėt savo didžio- 
prijausdami vajininkui, dė- kalbos drg. M. Guobai, iš Kanados, ’jo draugo mirtį. Atsiveskite savo 
koia už užraSvmii iipm Įnik I Pirmu syk jį išgirsime šia kalbant,' draugus, sūnus ir dukteris. Visi da-j m la I jis kalbės apie lietuvius rlarhininkna 
rascio. Vajinmkas priima pa- gyvenančius kanadoje.

READING, PA.
Visi lietuviai dalyvaukite Lenino 

Mirties paminėjimo demonstracijoj, 
penktadienį, 24 d. sausio, Red Men’s 
Hall, 825 Walnut St., 8 vai. vakare. 
Ypatingai ALDLD nariai dalyvauki-

E. ST. LOUIS, ILL.
ALDLD 49 kp. ALPBD Kliubas ir 

LDS 92 kp., bendrai rengia savo su
kaktuvių paminėjimui vakarienę ir 
šokius, nedėlioj, 26 d. sausio, Croa- 
tion Svetainėje, 9th ir Lynch gat-

CLEVELAND, OHIO
LDS 44 kp. rengia Silkių Parę, su

batoj, 25 d. sausio, 7 vai. vakare, 
623 E. 140th St. Kviečiam visus 
Collinwoodo ir apielinkės lietuvius 
dalyvaut. Turėsim skanių silkių, ki
tų užkandžių ir gerų gėrimų. Šo
kiams grieš gera orkestrą.

Kviečia Rekigėjai.

DETROITO LIETUVIU DARBININKU APT1EKA 
čia randasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus daug 

prieinamesne kaiha, negu kitur dabartiniu laiku.
A. M. KISHON, Aptiekorįus Savininkas

8701 JOS CAMPAU AVE., DETROIT, MICH.

Juozas 
Kavaliauskas 

Laisniuotas Graborius 
Pennsylvania ir New 

Jersey Valstijose
Telephonai: Bell—Dewey 5136 

Keystone—Main 9669 
V '

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

manęs sekančių antrašu:
1439 South 2nd Street

PHILADELPHIA, PA.



| NEW YORKO IR AP1EL1NKES ŽINIOSi,

Charles’ Up To-Date 
BARBER SHOP 

K. Degutis Savininkas
PLAUKŲ OCn 
KIRPIMAS

*

Kala, Budavoja “Laisvės” 
Jubilėjiniam Bazarui 
Pastolius

'Bedarbiai Rengia Bendrą .Unijos Auksinis Jubilėjus 
Demonstraciją

Atėjus į “Laisvės” svetainę 
jau matosi naujoviška scena,1 
kadangi vedamas prisirengimo 
darbas. Ten pilna lentų, plak
tukų, vinių ir nemažas būrys 
vyrų,*kurie plaktukais kaukši. 
O tai prirengiama stalai ir 
lentynos sudėstymui visokių 
gražumynų, kuriuos “Laisvės” 
skaitytojai ir rėmėjai suauko
jo, kad paremti “Laisvę” per 
jos jubilėjinį bazarą.

Atrodo, staliai puikiai atli
ko savo darba, vietos priren
gi gražios, pakankamai stalų. 
Ko dabar reikia visiems ki
tiems, tai apsirūpinti, kad tos 
gražios vietos būtų gražiai 
pripildytos. Likusios dvi die
nos dar duoda progą pajieško- 
ti, pagaminti, parinkti daiktų, 
kad jubilėjinis bazaras būtų 
turtingiausias iš visų I______ .
... Bazare kas vakarą bus šo-1 
kiai prie Wm. Norris orkes
tras. Taipgi bus puiki dainų 
ir muzikos programa, kurią iš
pildys eilė solistų dainininkų 
ir chorai. Su chorais visuomet 
pribūna daug jaunimo. Reiš
kia, gražus, smagus ir nau
dingas praleidimas laiko da
lyvaujant “Laisvės” bazare 
visiems užtikrintas. Tad reng- 
kimės patys ir praneškime ki-| 
tiems.

Bazaras prasidės penktadie
nio vakarą, 24 sausio. Šešta
dienį ir sekmadienį bazaras 
prasidės nuo pietų. Įžanga 
centų.

Kepėjų ir saldainių dirbėjų 
unija šį mėnesį apvaikščioja 

Dvi vietinės bedarbių orga- savo 50 metų sukaktuves. Tų 
nizacijos, būtent Darbininkų amatų nacionalė unija tapo 
Susivienijimas Amerikoje ir! 
Bedarbių Taryba nutarė ben
drai rengti vieną didžiulę be
darbių demonstraciją vasario 
mėnesį. Pirmiau abi buvo nu
tarusios atskirai rengti pana
šias demonstracijas, bet dabar 
jau susitarta rengti 
bendrą. Gražus žygis.

■’ SUSIRINKIMAI

vieną

Merginoms-Moterims 
Priminimas

Šį vakarą, tai yra ketvirta- 
Laisvės” 

Lorimer St., 
svarbia 
Amelia 

mums

dienj, 23 
svetainėj, 
Brooklyne, 
prelekciją,
Jeskevičiutė

sausio,
419 
turėsime

išaiškins

BROOKLYN, N. Y.
Šį v ketvirtadienį, 23 sausio, 

v. v. įvyksta masinis mitingas gel-
I bėjimui d. J. V. Stilsono-Butkaus,1 
Osvaldo Kiburio svetainėj, 948-950 
Jamaica Ave., tarpe Cypress ir El- 
derts stočių Jamaica “L” linijos.

Kalbės J. Tysliava, L. Prūseika, 
J. Siurba ir A. Jankauskas.

J. Stilsono Gynimo Komitetas.
(18-19)

Įsteigta 13 sausio, 1886 me
tais, Pittsburgh e. Unija buvo 
gana išaugus, bet paskiau su
mažėjo, kuomet tapo Įsteigtos 
milžiniškos dirbtuvės gamini
mui pyragaičių. Dabar yra de
damos pastangos ir tų dirbtu
vių darbininkus Įtraukti uni
jom Jose esama priimtinų uni- 
jon darbininkų apie 200,000.

SKUTIMAS 15c
Prielankus Patarnavimas

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

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

Visokių Rūšių šviežus Valgiai, Gaminami
Lietuvišku Taipgi ir Amerikonišku Stilium.

SYKI ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT
417 Lorimer Street, Brooklyn (“Laisves” Name)

SAVININKAI J. P. MARČIUKAI

7:30

BROOKLYN, N. Y.
LDS 3-čio Apskričio valdybos po

sėdis įvyks nedėlioj, 26 d. sausio, 2 
vai. po pietų, “Laisvės” svetainėje, 
419 Lorimer St. Visi privalo daly- 
vaut šiame posėdyje, nes turim daug 
svarbių dalykų apsvarstyt.

Apskr. Sek r. V. J. Kasparas.
(19-20)

MEDICINOS DAKTARAS
B. BOGDASAROFF

200 Second Avenue 
tarpe 12th ir 13th Sts.. N. Y. C.

Gydo odos, kraujo, pūslės— 
šlapinimosi ligas.

Vai.: nuo 10:30-8 ; Sekmad.: 11-1 dieną
Tcl.: Algonquin 4-8294

Vaikas Linksmas, jis 
geria “Broncotone

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(JALINSKAS)

Lietuvis Graborius
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštų. 
Turim puikiai įtaisytą Koplyčią 
ir salę del po šermenių pietų. 
Teikiam nemokamai vėliausios 

mados automobilius.
84-02 JAMAICA AVE.

Prieš Forest Parkway, 
Woodhaven, L. L, N. Y.

Geriausios Degtinės Amerikos Išdirbimo ir 
Importuotos Žemiausiom Kainom

KAS ATEIS SU ŠIO SKELBIMU, GAUS Už 
NUPIGINTĄ KAINĄ

nepamirškite pasiimt skelbimą eidami pirkt.

Šis didelis nupiginimas tik trumpam 
laikui, tuojau naudokitės proga.

(Imi e 1 Mtdil'i niį
Tat

i

• Whiik»y A Blend 
1 Ml f

kN*1'HAŠHAO HO P11RŠ fOK 50 Ygr.

License L-1'370

HYMAN BERGER
SAVININKAS

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

buvusiu. I sekamus dalykus:
Kas yra tie motinų teisių 

gimdymo kontrolės biliai?
Kam jie naudingi? Kas ir Į 

del ko priešinasi tiem biliam?
Ar mums būtų nauda, kad 

jie taptų įstatymais?
Po prelekcijos diskusijos 

virš minėtais ir kitais klausi
mais. Kviečiame visas Brook
lyno merginas-moteris. Įžanga 

| veltui.
ALDLD Moterų Komitetas.

Dresiy Išvežiotojai 
Ruošiasi Streikui

ir
DARB. ORGANIZACIJŲ 
BENDRŲ PARENGIMŲ 

KOMITETUI
Brooklyno Darbininkiškų Organi

zacijų Bendrų Parengimų Komiteto 
susirinkimas įvyks ketvirtadienį, 23 
dieną sausio, 8 vai. vakaro, “Laisvės” 
svetainėje.

Visi delegatai privalo dalyvauti, 
nes operetė “Inkvizicija” jau netoli 
ir reikia atlikti visą eilę darbų. Jei
gu kurios kuopos perrinko valdybas, 
o valdybų nariai atstovavo kuopas 
komitete, tai tos kuopos privalo žiū
rėti, kad ir jų atstovai būtų.

Būkite visi ir visos laiku.
K. šolomskienė,

Sekretorė.

10

Aukos Kongreso Raporto
Prakalbose

ra-Prieškarinio kongreso 
porto masinis susirinkimas 
įvyko 16 sausio, “Laisvės” 
sSfletftinėj. Delegatai J. Siurba 
ii*' R. Mizara išdavė puikius 
rąpęrtus iš kongreso ir nuro- 

kas darytina po kongreso. 
Rinkta aukos lėšų padengimui. 
Stambesnes aukojo sekami:

K. Depsas ir K. Degutis po 
C. Aleks, 

Klimas, Sasna,

Drošiu išvežiotojai, 
taip kovingai pasižymėjo strei-

1 ke pereitą rudenį, žada visi 
kaip vienas eiti į dresmeikerių 
streiką. Drosm eik oriai ruošiasi 
streikuot 1. vasario, jei bosai 
neišpildys jų reikalavimų, ne
pasirašys su ILGW Unija 
darbininkams priimtinos su
tarties. Išvežiotojai išstatys ir 
savus reikalavimus, kurie liko
si neišpildyti pereitam streike.

Priešfašistine Veikla

Sinkevičius, I. 
Kavaliauskie

nė, S. Wort, C. Kaulinis ir V. 
Pranaitienė po 25c. Viso su 
smulkiais aukų surinkta $6.65.

•• Komisija.

jėgų 
Hitle- 
dviem

išlei-

Majoras Tyli Apie “Daily 
Workerio” Puolimą

Majorui LaGuardijai per jo 
sekretorių pasiųsta užkvieti- 
mas pareikšti savo mintį kas 
liečia apskričio prokuroro 
Dodge tardymą C. Hathaway, 
M. J. Olgin, James Casey ir 
W. E. Douglas, “Daily Wor
kerio, ” “Freiheit” ir Workers 
Library Publishers redakto- 
rius-vedėjus.

Tiesioginio pareiškimo nuo 
majoro negauta, tačiaus iš ar- 
t'.mų šaltinių girdėta, kad ma- 
jotas neturįs noro būti surištu 
su tuo tardymu. Formaliai pa
reikšta, kad majoras neturįs 
kontrolės ant distrikto proku
roro raštinės.

.Nuo pereito

P r i e š f ašistinė Federacija 
rengia didelį priešfašistinį mi
tingą 29 sausio, trečiadienį. 
Tai bus priešfašistinių 
protestas prieš kruviną 
rio triumfą. Jis įvyks 
dienom prieš Hitleriui
siant savo fašistinį pareiškimą 
sąryšyj su savo tironiško vieš
patavimo 3 metų sukaktuvėm. 
Tai taipgi bus ir pagerbimui 
2,000 kritusių Vokietijos kar- 
žygių-kovotojų prieš fašizmą 
ir 100,000 uždarytų koncen
tracijos kempėse. Įvyks St. 
Nicholas Palace, 66th 
Columbus Ave.

St. ir

kauci-
Frank

Sulaikytas po $500 
ja laikinas laiškanešys 
L. Migan. Jis kaltinamas vo
gęs iš laiškų čekius, kada bu
vo laikinu laiškanešiu prieš 
šventes.

kurie

Reikalinga vyrų ir moterų 
pardaviiiėjimui ir garsinimui Deksnio 
Galingos Mosties, Trejų Devynerių 
Palangos ir taip visokių žolių ir šak
nų. Geras uždarbis. Rašykite tuojaus 
del platesnių informacijų. Pasekmes 
garantuojame.

DEKEN’S OINTMENT CO.
P. O. Box 352, Hartford, Conn.

Jeigu Jūs esate užsišaldę, kosėja- 
te, kenčiate nuo dusulio užgulimų 
užeikite į vaistinę ir nusipirkite 

butelį

“BRONCOTONE”
D-R O L. GRYCZ '

Po vieno butelio sunaudojimo, įsi
tikinsite, kaip jis palengvina jūsų 
kentėjimus vidurių apsirgimuose; 
kaip kad sukietėjimas, širdies py- 

kimas, naudokite

“GASTRITONE”
D-RO L. GRYCZ

Gastritone yra kombinacija iš su
dėties, prirengtos po tiesiogine 
analistiška kontrole pagal daktarų 
receptų. Jis duoda puikiausius re
zultatus kaipo skausmo lengvinto
jas ir gelbsti skilvio virškinimui. 

Kent Remedies, Inc.
KENT REMEDIES, INC.

102 Kent Street, Brooklyn. N. Y.

Sergančių Vyrą ir Motery 
Chroniškos ir Staigios Ligos 
gydomos naujoviškais būdais

Patenkinančios ir 
greitos pasekmės. 
Kreipkitės į Dr. 
Zins gydymui 
Kraujo, Odos ir 
Nervų Ligų, Slogų 
ir Chroniškų Skau
dulių. Abelno Nu
silpimo, Nervų Iš
sisėmimo, Skilvio 
ir Žarnų Ligų, He- 
morrhoidų bei Ki

tų Laukan Ėjimo Nesveikumų, kai-1 
po skausmo ir nesmagumo priežas
čių. Gydoma Strėnų Gėlimas, Scia
tica, Neuralgia, Nervų Įdegimas ir 
Chroniški Reumatiški keblumai ir ki
tos ligos Vyrų ir Moterų; o jeigu tu
rite kokią ligą, kurios jūs nesupran
tate, pasitikimai pasiklauskite manęs, 
ir jūsų 
kintas.
Mano
Kraujo 
bandymai,

nesveikumas bus jums išaiš-

Išlygos Yra Prieinamos
Tyrimai, Laboratoriniai 

X-spinduliai, Serumų 
Čiepų įleidimai.

(PASITARIMAI VELTUI)

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

Tarp 4th Avė ir Irving PI.
Valandos—10 A. M. iki 8 P. M. 

Sekmadieniais 10 A. M. iki 3 P. M.

Is- 
ir

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.

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

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

arti Grand St.
Telefonas Evergreen 8-10494

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

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J

Kampas E. 23rd St.

FLUSHING RUSIŠKOS IR TURKIŠKOS

penktadienio, 
tas tardymas, 
viešai nedary

ta, tačiaus bile dieną gali iš
kelti bylą. Todėl reikalingas 
Stiprus ir greitas protestas, 
kad prokuroras tą savo tardy- 
BU padžiautų ant lentynos.

i ------------Mrs. Creighton, kuri su sa-
Į'lr dukters meilužiu legio- 

ium Applegate nunuodijo 
. Applegate pereitą rug-

kada pradėtas 
daugiau nieko

PARDAVIMAI
PARSIDUODA VIŠTŲ 

FARMA
Parsiduoda labai puiki vištų farma 

New Jersey valstijoj, iš New Yorko 
nuvažiavimas per 1J vai. 11 kamba
rių moderniška stuba, daug budinkų, 
visi geriausiose sąlygose. 250 me
džių sodas, 75 aviliai bičių, 4 karvės, 
400 vištų, kiaulės, antys ir žuvys. 
Ideališka laukų namai, lietuviškoj 
kaimynystėj. 2000 svari} medaus gau
nama j metus, 1000 bušelių obuolių,1 
burdingieriai atneša $1000.00 vasa
ros sezone. Vertės $9000.00. Nusilei- į 
džiame iki $6750.00, nėra agento, i 
H. F. Welenc, 562 7th St., Brooklyn, Į 
N. Y. • i

(19-26)

Kambarys, 
plaukymui

Matthew P. Ballas
(BIELIAUSKAS)

NAUJOJE VIETOJE «^a

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patarnavi
mas bus užtikrintas ir už prieinama kainą.

DIENOS
ketvirtadieniais, 

šeštadieniais ir

VYRŲ
Trečiadieniais,
penktadieniais.

sekmadieniais atdara dieną 
ir naktj.LAISNUOTAS GRABORIUS

660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

MOTERŲ DIENOS
Pirmadieniais ir antradieniais 
nuo 12 v. dieną iki 11 vai. vaka
re. Po 11 vai. vakare vyrams.

FLUSHING RUSSIAN AND TURKISH BATHS, INC.
29-31 Morrell St. Kampas Debevoise St., Brooklyn
Kelrodis: Broadway eleveiteriu išlipkite ant Flushing Ave. stoties 
Canarsie subwav išlipkite ant Montrose Ave. stoties. Bile karu ant 

Broadway išlipkite ant Flushing Ave. Bushwick karais iš
lipkite ant Cook Street.

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA

Cortlatndt 7-4305

Lietuviška Informacijų 
Raštinė

Lithuanian Information Bureau
38 Park Row, opposite City Hall 

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

Equitable Service Bureau
LIETUVIŠKA

Susisiekimo ir Ištyrimo

grupių ir pavienių, 
fš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su 

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

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

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

NOTARY PUBLIC TEL. STAGG 2-5043

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

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

Telefonuokite: EVcrgreen 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti i ofisą 
Kampas Union Avė. ir Grand St.

485 Grand St., Brooklyn, N. Y<

PIRTIS
VISADA ATDARA 
DIENĄ IR NAKTĮ

Garinis Kambarys, Turkiškas
Rusiškas Kambarys, didelis 
prūdas, šviežus šaltinio vanduo, moksliniai 

mankštymai, restauracija, barbemė 
ir prirengimai miegojimui.

Kaina 50c. dieną ir naktį, bile laiku.
SPECIALES KAINOS PER SAVAITĘ

L>UV£K4

PARSIDUODA MEDUS
Tikras, tyras medus. Be jokio prie- 

maišo ir nekvarbuotas, tirštas ir 
skanus, kaip Lietuvoje. 60 svarų 

8ėjo mėnesį, Mineola teismą- ; kenas už $6.75, kvortinė bonka—75c. 
būtyje liūdijo, būk Applegate po tuzinil ant syk 60c už, 
jai jsakęs duoti nuodus jo žmo-' “OUR FARM” HAMPTON, N. J.

i arba telefonuokite .South 8-4875. I
I (19-26)1

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.

IRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

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

GERIAUSIA DUON
\SCHOLES BAKING

532 Grand St, Brooklyn
NAUJOJ VIETOJ KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ 
DUONĄ IR VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS.

Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mūsų 
duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną valygyda- 
mi sutaupysite pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui.
Pristatome į visas dalis—Brooklyno ir apielinkes, į krautuves 

ir j pavienius namus; taipgi siunčiam ir j kitus miestus.

Tel. Evergreen 7-8538 Sav. V. LUKOŠEVIČIUS


	Blank Page
	Blank Page



