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PART ONE

Užsimojimas suorganizuoti 
plieno darbininkus yra toks 
darbas, kurio atidėlioti negali
ma. Prie jo turėtų prisidėti 
visi geros valios žmonės. Ir 
žodžių neužtenka, reikia prak
tiškos pagelbos.

šitaip šį reikalą supranta 
lietuviai komunistai ir mums 
simpatingos organizacijos. To
dėl mes pasiuntėme drg. M. 
Dobinį pasidarbuoti Pittsbur- 
ghe. Jis vaikštinėja pas lietu-
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vius plieno darbininkus, aiš
kindamas jiems unijos reika
lus ir kalbindamas juos unijon 
rašytis. Vietos draugai priva
lo jam nuoširdžiai padėti. 
Venui vienas jis nedaug te
nuveiks.

Drg. Dobinio pasiuntimas 
Pittsburghan yra surištas su 
nemažomis išlaidomis. Jisai 
negali gyventi “dvasia šven
ta“. Apart kelionės lėšų, turi
me jam šiek tiek algos mo
kėti, del pragyvenimo duoti, 
štai kur ateina problema su 
Agitacijos Fondu. Iš jo bus 
padengiamos plieno darbinin
kų organizavimo lėšos.

Todėl, draugai, nepamirški
te šios mūsų įstaigos. Prezi
dentiniai rinkimai praėjo. Da
bar reikia daugiau dėmesio 
kreipti į finansavimą Agitaci
jos Fondo.

Dar taip nesenai tūlas Do- 
riot, Francijos Komunistų Par
tijos narys, išėjo prieš parti
jos vadovybę, ją pasmerkė, 
b,ūk ji nemokanti sudaryti 
bendro fronto su socialistais. 
Paskui paleido savo visą armo
niką prieš visą partiją. Tapo 
iš jos išmestas. Iš karto drau
gai socialistai karštai jam plo
jo, manė, kad jis jiems pa
gelbės. Bet greitai jie nudegė 
pirštus. Iš renegato šmoto 
niekas geras negali išeiti, šian
dien tasai Doriot nudardėjo 
pas fašistus.

Dabar skaitome pranešimą 
iš Paryžiaus, kad komunistai 
ir socialistai sudarė bendrą 
frontą prieš Doriot darbo uni
jose. Buvo unijų komiteto 
rinkimas. Doriot ir jo pasekė
jai išstatė savo reakcinį sleitą. 
Komunistai ir socialistai išsta
tė bendrą sleitą. Iš 5,380 bal
sų bendrasis sleitas gavo 
5,134 balsus, o Doriot sleitas 
tesurinko viso labo tris balsus. 
Tai šitaip save supliekė tasai 
renegatas.

čia turėtų būti gera pamoka 
Amerikos socialistams, lietu
viams taipgi, kurie ima savo 
globon trockininkus. Trockis ir 
Doriot nedavė ir neduos garbės 
tiems socialistams, kuriems tik
rai rūpi darbininkų reikalai., 
Kurie, žinoma, nori palaikyti! 
darbininkuose pasidalinimą ir 
jieško pamočninkų darbininkų 
judėjimo demoralizavimui,! 
tiems Trockiai ir Doriot (lietu
viuose Strazdai ir Stilsonai) ga
li būti labai artimi ir naudingi 
žmonės.

“Sovietų Sąjungos žmonės 
puikiai supranta, kad Ispani
jos liaudies laisvė ir pasiliuo- 
savimas tai nėra jų vienų pri
vatinis reikalas, bet reikalas 
visos viso pasaulio progresy- 
viškos visuomenės,“ pasakė 
drg. Stalinas. Tie žodžiai, kaip 
tamsoje staiga iškeltos didelės 
šviesos spinduliai, aplėkė ap
linkui pasaulį. Pasiekė jie au
sį Ispanijos kovojančios liau
dies. Ji suprato, kad tai ne 
tušti žodžiai, bet galingas sig
nalas visoms pasaulio progre- 
syviškoms spėkoms skubintis 
talkon Ispanijos kovotojams 
prieš fašizmą.

FRANKLIN D. ROOSEVELT
Vėl Milžiniška Dauguma Piliečių Balsų Išrinktas 

Jungtinių Valstijų Prezidentu.

Mussolinis Liepia Darbi
ninkams Būti Pasiren

gusiems į Karą
PAVIA, Italijai — Italijos 

darbininkai turi būt pasi
ruošę nusivilkt darbinius 
drabužius, o įsivilkt į kari
nes uniformas, — užreiškė 
Mussolinis, kalbėdamas šia
me mieste lapkr. 3 d., atida
rant viešuosius darbus be
darbiams. Jis ypač šaukė 
juos būt pasirengusius ka- 
ran prieš bile šalį, kuri mė
gintų trukdyt Italijai visiš
kai už valdyt Ethiopiją.

! Dejavimo liga sergame mes 
/visi. Bet tai dar pusė bėdos, kur 
ji nevirsta chiniška siena pra
ktiškam darbui. Tačiau rasi
me kolonijų, kurių draugai 
dejavimo ligai visai pasidavė 
ir nebekelia nei kojos iš vie
tos. Jie jau mano, kad lietu
viška visuomenė baigia mirti— 
joks judėjimas nebegalimas.

Bet argi ištikrųjų lietuviš
ka darbininkija Amerikoje 
jau baigia mirti? Tiesa, mes 
sęstame, bet da toli gražu nuo 
įrarbo lentos. Mūsų darbininkų 
eilėse dar yra gilus šaltinis 
gražios proletarinės energijos. 
Tiesa, ta energija nyksta, bet 
nyksta todėl, kad tie, kurie 
turėtų ją įkinkyti į revoliuci
nio darbo vežimą, stovi ran
kas sudėję ir dejuoja: “Nieks 
neišeis, nieko nepadarysime!“ 
O ir išeis ir padarysime, jeigu 
tiktai darysime. Mūsų spaudos 
piknikai esti milžiniški; mūsų 
spaudos koncertai esti labai 
dideli; mūsų masiniai mitingai 
Lietuvos ir Ispanijos reikalais 
labai sėkmingi. Tai ko reikia?

am dejuoti?

[Supuvę Unijos Vadai
Grasina Ginklais N* Y.

Jūrininkų Streikui
JIE ŽADA APGINKLUOT 
GENGSTERIUS PRIEŠ 

STREIKIERIUS.

NEW YORK, lapkr. 4. — 
Jungtinės Jūrininkų Unijos 
vice-prezidentas David E. 
Grange ir kiti dešinieji va
dai pagrasino pastatyt 
“ginkluotus vyrus” (gengs- 
terius), kad jie apsaugotų 
“darbininkus” (tai yra ske- 
bus), kurie eis užimti vietas 
marininkų, sustreikavusių 
prieš 44 laivus New Yorko 
prieplaukose. Bet policijos 
komisionierius Valentine 
pareiškė tiem organizuoto- 
jam šaftlių-gengsterių ir 
streiklaužių, kad jis neleis 
jiems statyt jokių “ginkluo
tų vyrų” šiame streike. Tai
gi Grange’iai pasirodo dide
sni streiko laužytojai net už' 
policijos galvą.

Tie geltonieji unijos vir
šininkai apšaukė New Yor
ko ir teitų rytinių uostų ma
rininkų streiką “krimina
lių.” Bet tikrais kriminalis
tais prieš darbininkus pasi
rodo senieji unijos koman- 
dieriai, sako vietinio strei-į 
ko vadas Josenh Curran, žy
musis veikėjas jūrininkų 
Strategijos Komiteto.

Marininkų streikas New 
Yorke, Philadelphijoj, Bal- 
timorėj ir Bostone tapo pa
skelbtas, kaipo išreiškimas 
vienybės su 75,000 jūrinin
kų ir laivakrovių, streikuo-

EARL BROWDER, 
komunistų kandidatas j J. V. prezidentus, sulyg pra

nešimų, gavęs daugiau balsų, negu kada nors.

MOONEYX) APELIACI
JOS BYLA PO NAUJŲ 

METŲ

San Francisco, Cal.—Ma
noma, kad valstijos vyriau
sias teismas po naujų metų 
svarstys darbininkų vado 
T. Mooney’o apeliaciją delei 
jo paliuosavimo iš kalėjimo. 
Jis jau 20 metų nekaltai įka
lintas pagal kapitalistų są
mokslą, v

Ispanų Komunistai Šaukia 
Mirtinon Kovon prieš Fašis

tus, Apgint Madridą
MADRID. — Ispanijos 

Komunistų Partijos Centro 
Komitetas išleido atsišauki- 
ma, kad visi darbininkai ir 
šiaip pažangūs žmonės eitų 
į žūt-būtinę kovą ir apgintų 
Madridą nuo fašistų.

Socialistu Partijos orga
nas “Claridad” reikalauja iš 
karių ir milicininkų kuo 
griežčiausios disciplinos, nes 
kitaip gręstų sumušimas 
Liaudies Frontui.

VARŠAVA. — Generolas 
Edvardas Rydz-Smidy tano 
paaugštintas į Lenkijos 
maršalus, kaipo Pilsudskio 
įpėdinis. Jis lieka faktinu 
Lenkijos diktatorium.

jančių vakariniame Jungti
nių Valstijų pakraštyje.

Ispanijos Fašistam Te
likę tik 6 Mylios iki

Sostinės Madrido
BURGOS, Ispanija, lapkr. 

4. — Fašistai praneša, kad 
jie pergalingai atakuoją Ge- 
tafę už 7 mylių nuo sostinės 
Madrido centro, ir paėmę 
vienų kaimą jau tik už 6 
mylių nuo Madrido. Jie pir
miau užėmę Fuenlabradą, 
už 3 mylių į pietų-vakarus 
nuo Getafes. Prieš fašistus 
veikliai kovoja respublikos 
artilerija.

Fašistai atsiunčia į Geta- 
fe dar 155 savo patrankas 
ir būrius tankų, gautų iš 
Vokietijos ir Italijos.

Fašistų lėktuvai vėl ke
liais atvejais skraidė virš 
Madrido, sėdami lapelius su 
atsišaukimais, kad gyvento
jai jiems pasiduotų be ko
vos.

A. Landon, Pr a k i š ę s 
Rinkimus Republikonų 
Kandidatas į Prezid.

Rooseveltas Laimėjo 
Rinkimus 46 Valstijo
se Prieš A. Landoną

KOMUNISTU KANDIDATAI GAVO DAUG DAUGIAU 
BALSU NEGU PIRMESNIUOSE RINKIMUOSE

LEMKĖS-COUGHLINO PARTIJA SUSMUKO
Jungtinių Valstijų prezi

dento rinkimus F. D. Roose
veltas laimėjo milži
niška dauguma balsų prieš 
Landoną. 46 valstijos pasi
sakė už Rooseveltą, ir t i k 
dvi, Maine ir Vermont, už 
rep. fašistuojantį kandidatą 
Alfą Landoną. Tuo būdu į 
prezidentinių rinkikų kole
giją Rooseveltas gauna 523 
rinkikus prieš Landono 8.

Be to, į Jungtinių Valstijų 
kongresą tapo pravesta 330 
ar daugiau demokratų kon- 
gresmanų.

Tai baisus smūgis Hear- 
stui ir fašistiniams Wall 
Stryto gaivalams.

Lemkės-kunigo Coughlino 
“Union” partija rinkiniuose 
pasirodė labai mizernai. Ko
munistų kandidatas j prezi
dentus Earl Browder, pa
vyzdžiui, Ohio valstijoj ga
vo virs 37.000 balsų, o Lem
ke tik 1,262.

Vėliausiais skaitmenimis, 
už Rooseveltą balsavo 20,- 
000,000 piliečių, o už Lando- 
na 12.500,000. New Yorko 
valstijoj Rooseveltas gavo 
3.255.300 balsų, Landonas gi 
2,126.800.

Bet šiuos žodžius bera
šant, dar apie 12 milinnv 
balsų visoj šalyj oficialiai 
nesuskaityta.

26 valstijose išrinkta roo- 
seveltiniai demokratai i gu
bernatorius ir tik penkiose 
— republikonai gubernato
riai.

New Yorko mieste už ko
munistų kandidatą į prezi
dentus Browderj paduota 
31,900 balsų, tai yra 7,686 
daugiau, negu 1932 m. už 
Kom. Partijos kandidatą 
Wm. Z. Fosterj.

Komunistų kandidatas į 
New Yorko valstijos guber
natorius Robert Minor gavo 
38,491 balsą. Stambiai paau
go komunistų balsų skaičius 
ir kitose valstijose.

Socialistų kandidatas į 
prezidentus Norman Tho
mas New Yorke gavo 39.390 
balsų, taigi tik 7,480 dau
giau už Browderj. Bet 1932 
metais šiame mieste už Nor
man Thomasa buvo paduota 
122.565 balsai: taigi šiais 
rinkimais Socialistų Parti
jos kandidato balsų skaičius 
nupuolė 83,175.

Browderis pareiškė, kad 
šis socialistų nepasisekimas, 
tai yra smūgis “pjudyto- 
jams prieš raudonuosius 

(komunistus).” Tame atsi
spindi ir dabartinė netikusi 
Socialistų Partijos politika, 
neinanti su darbo žmonių 
judėjimo reikalais.

“Viltingiausias gi daly
kas šiuose rinkimuose,” sa
ko Browderis, “tai stambus 
balsų skaičius atiduotas 
Amerikos Darbo Partijai.”

Nauja Hearsto Klasta
NEW YORK. — Fašisto 

Hearsto spauda prieš pat 
prezidento rinkimus padarė 
dar vieną klastą prieš ko
munistus. Ji paskelbė, būk 
komunistų kandidatas į vi- 
ce-prezidentus James W. 
Ford pareiškęs, būk Komu
nistų Partija “darbuojasi už 
Roosevelto išrinkimą.”

Calif. Fašistai Nukirto Radio 
Elektros Vielas Komunistų 

Kandidatui
SAN BERNARDINO, Ca- 

lif. — Fašistiniai “vigilan
tes” lapkr. 2 d. nukapojo 
elektros vielas, einančias į 
KFXM radio stoti, iš kurios 
būtu kalbėjęs komunistų 
kandidatas į Jungtinių 
Valstijų konp-resmanus C. 
Maclanchlan. Tai iau trečią 
kartą fašistinė šaika neleido 
jam per radio kalbėti.

Motina Prigirdė Mergaitę 
Begelbėdama Ją nuo Ugnies

LOS ANGELES, Calif. — 
Nuo aliejinio pečiuko užsi
degė suknelė Roy Bodden’- 
ienės mergaitės, 9 mėnesių 
amžiaus. Motina taip daug 
vandens pvlė ant mergaitės, 
kad mažytė sykiu užtroško 
ir prigėrė.

3 Socialistu Vadai 
Indianoj Apleido 

Partiją
INDIANAPOLIS, Ind. — 

1 Pasitraukė iš Indianos So
cialistų Partijos Roy Lan
caster, vyriausias jos sekre
torius. ir kiti du jos pildan
čiojo komiteto nariai. Ji e 
sako, kad Socialistu Partijai 
dabar nustatyta politika yra; 
siaura, atsiskirianti nuo 
darbo unijų ir šiaip nuo mi
nių judėjimo ir jų reikalų.

A i
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Mūsų Kampanija Nepasibaigė
Kalbėdamas didžiuliame masiniam mi

tinge pirmadienį, Madison Sq. Gardene, 
New Yęrke, d. Earl Browder, be kitko 
pareiškė:

šią naktį Komunistų Partijos kampanija 
nepasibaigia. Tai tik pradžia didžiosios 
naujos kampanijos Komunistų Partijos su
stiprinimui, kad mes galėtum suteikt mūs pil
ną jėgą ir lojalumą ir ryžtas pastangas vieni
jimui visų pažangiųjų žmonių, dešimčių jų 
milionų kūrimui Farmerių Darbo Partijos, 
kuri padės žmonėms laimėti valdžią, palaiky
ti taiką, laisvę, laimę ir gerbūvį visiems gy
ventojams.

Tikrai, Komunistų Partija nebūtų ver
ta to vardo, jei ji, praėjus rinkimų kam
panijai, pamirštų pasibrėžtus savo tiks
lus rinkimų platformoje.

Ne, ji to nepadarys. Ji kovos už savo 
programos pravedimą, už darbus bedar
biams, už didesnes algas, už negrų rasės 
laisvę, už taiką, prieš fašizmą, prieš ka
rą, už laisvą, laimingą ir gerbuvišką 
Ameriką!

Tam tikslui reikalinga stipri Komunis
tų Partija—partija bent su 100,000 na
rių. Ją tokia gali padaryti tikrai darbi
ninkai, pritaria jos darbams, jos princi
pams, stodami jon.

Lietuviuos mes turime daug prijautė jų 
Partijai. Kviečiame juos patapti nariais 
—tuojau, prie pirmos progos, ir padėti 
partijai pravesti gyveniman pasibrėžtus 
tikslus!

8,319 Asmenų Išdeportuota
Pereitais (1935) metais iš Jungtinių 

Valstijų ispeportuota 8319 asmenų, o 
7,978 apleido kraštą savanoriai, kai jiems 
buvo pagrąsinta deportacijomis.

Daugiausiai, žinoma jų išdeportuota 
“del nelegalaus įvažiavimo.” Nemažai 
išdeportuota kaipo kriminalistų. Net 
geroka dalis išdeportuota ir kaipo radi
kalų.

Laike pastarųjų 20 metų iš Amerikos 
išdeportuota 200,000 asmenų. Šiuos da
vinius suteikia Amerikinis Komitetas 
Gelbėjimui Sveturgimiams (American I 
Committee for Protection of Foreign 
Born).

Tik šis komitetas ir užsiima gynimu 
deportuojamų. Jam turime suteikti kuo- 
didžiausią moralinę ir finansinę pagelbą, 
kad jis galėtų juo pasekmingiau darbuo- i 
'tis savo pasibrėžtuos žygiuos. .

SLA Sekretorius Gali Atmesti Ap- 
B likantus, Teigia “Tėvynė”

. Andai “Tėvynės” redakcija išrėžė edi- 
torialą, kuriame teigia, kad SLA sekre
torius turi teisę atmesti bile narį, kuris 
jam nepatinka. Girdi, SLA konstitucija 
paveda “SLA sekretoriui spręsti aplikan- 
tų tikąmumą charakterio atžvilgiu. Nu< i 
jo nuosprendžio nėra jokios apeliacijos 
nes konstitucija nesuteikia teisės apli- 
kantui, nei kuopai, nei Pildoma j ai Tary 
bai, pagaliau, nei pačiam SLA Seimu; 
kvestijonuoti jo nuosprendį. Aplikantas 
nepriimtas, kuopai apie tai pranešta ii 
tuo visas reikalas baigtas.”

Kiek mums žinoma, jau keletas apli 
kantą į SLA tapo atmesta paties p. Vi- 
rdko, ir, matyti, jis pasirįžęs dar dau
žau jų atmesti. Nemanykit, gerb. skai 
tytojai, Vinikas neatmeta tų žmonių, kr- i

rie pritaria jam politiniai. Ne, ne! Jis 
atmeta tuos, kurie mąsto kitaip, kurie 
turi skirtingas politines pažiūras. Tuo
se sekretorius suranda nedorą elgesį, ne
vertus garbės lietuvius.

Polemikuodamos su “Tėvyne,” “Nau
jienos” teisingai pabrėžia, jog p. Vitaitis

stengiasi įrodyti, kad sekretorius Vinikas 
teisingai pasielgė, atmesdamas aplikacijas 
asmenų, kurie kada tai “šmeižė SLA narius 
ir viršininkus”,ir “ardė organizaciją.” Tai 
tiems asmenims jisai bando pritaikyti kon
stitucijos paragrafą apie “doro pasivedimo, 
vertus garbės lietuvius.” Bet tai yra visai 
sauvališkas konstitucijos aiškinimas.

Kada konstitucija sako, kad gali būti pri
imami tiktai “doro pasivedimo, verti garbės 
lietuviai,” tai ji tuo nurodo, kad nereikia 
priimti girtuoklių, peštukų, vagių ir kito
kių nemorališkų žmonių. Bet apie tokius 
žmones, kurie kada nors organizacijai kenkė 
“šmeižimais” arba “ardymais,” konstitucija 
nesako nieko.

“Šmeižimas” ir “ardymas” yra toki pla
tūs žodžiai, kad jais galima apimti skirtin
giausius dalykus. Daug “šmeižimų” ir “ar
dymų” pas mus įvyksta, besiginčijant dėl 
politikos arba kitokių nuomonių skirtumų. 
Pagal p. Vitaičio interpretaciją, kiekvienas 
žmogus, kuris politiniais arba religiniais 
sumetimais uždroš SLA viršininkams, bus 
“ardytojas” ir “šmeižikas”—ir jį reikia skir
ti prie “nedorų” ir “garbės nevertų lietu
vių !”

Bet taip nėra. Konstitucija dagi aiškiai 
pabrėžia, kad “tikėjimiškos ar politinės pa
žiūros” neprivalo būti kliūtis nario priėmi
mui į SLA. Tai pasakytajame pačiame pa
ragrafe, kuris 'kalba apie “doro pasivedimo, 
vertus garbės lietuvius.”

“Tėvynės” redaktorius sumanė taip inter
pretuoti SLA konstituciją, kad centro sek
retorius pasidarytų koks tai organizacijos 
dorovės saugotojas—“cenzorius,” kaip tokios 
rūšies viršininkas vadinasi lenkų Związke, 
arba “dvasios vadas,” kaip jisai vadinasi 
R.-Katalikų organizacijoje. Bet SLA jokiic 
cenzorių nei dvasios vadų neturi, ir jeigu 
p. Vinikas šitokią galią savinasi, tai Pild. 
Taryba privalo kaip galint greičiau jį su
drausti.

Organizacijos konstituciją interpretuoja 
ir vykina Pild. Taryba.

Mes jau ne kartą nurodėme, kad di
džiausi SLA priešai yra fašistiniai ele
mentai, naudoją aršiausius būdus ir prie
mones pakenkimui SLA. Jie bando nu
duoti SLA patriotais, bet darbuojasi ne 
organizacijos auginimui, bet griovimui. 
Gerai, kad šitie žmonės neturi didžiu
mos SLA pild. taryboj. Kitaip, jie pra
dėtų mėtyti iš organizacijos visus, kurie, 
sulyg jais, “nėra doro elgesio garbės ver
ti lietuviai, kurie pasižymi nepavyzdin- 
gais papročiais.”

SLA pild. taryba turėtų suvaldyti p. 
sekretorių. Tuo klausimu privalėtų sa
vo žodį tarti ir SLA nariai per savo ata
tinkamas kuopas.

Iš Pietų Amerikos Dėtuvių Gyvenimo
š p i ž i o Lie jykloj Union 
Streiko Kova Tebesitęsia

MONTEVIDEO, Uruguay.— 
Jau praėjo 3 savaitės laiko, 

kaip liejyklos “Modelio” dar
bininkai paskelbė streiką, už 
savo ekenominius reikalavi
mus.

Fabrikantai, savo pripras
tais būdais ir priemonėmis, 
negalėdami suardyti kovojan
čių darbininkų vienybės, pasi
šaukė į talką policiją.

Rugsėjo 28 dieną fabrikan
tas apskundė policijai neku- 
riuos darbininkus, manyda
mas, kad su jų areštais pasi
baigs darbininkų vieninga ko
va. Jo nurodymais tapo areš
tuoti : Adolfas Kaminskas ir 
Juozas Garuf, kuriuos policija 
žvėriškai sumušė su kardais. 
Taipgi tapo areštuotas Teofi
lius Simanavičius. Visų areš
tuotų darbininkų skaičius sie
kia virš 20, tarp kurių yra 
įvairių tautybių: lietiTvių, len
kų, rusų, urugvajiečių ir tt.

šios liejyklos kovojanti dar
bininkai, kurių yra 140,,sąry
šy su savo draugų areštais la
bai pasipiktino ir yra pasiry
žę tęsti kovą iki laimėjimui.

traukęs revolverį pradėjo šau
dyt į mokytoją Bakšį. Viena 
kalipka perlindo per švarko 
rankovę, o kita įstrigo moky
tojo Bakšio šonan. Tik laimė, 
kad užpuoliko ’revolveris su
gedo, nes jeigu ne, tai būtų, 
įvykusi dar baisesnė tragedi
ja. Finalas yra tokis: Mokyto
jas Bakšys marškiniais užkim
šo savo šone esančią žaizdą ir 
parėjęs savo butan apalpo. 
Pašaukus gydytoją, Bakšys 
skubiai tapo nugabentas Santa 
Casa ligoninėn. Gydytojų nuo
mone, pavojaus gyvybei nėra.

Po penkių dienų mokytojas 
Bakšys iš ligoninės grįžo na
mo.

Buvęs meilužis panelę ap
mušė ir pabėgo,. Policija jieš- 
ko kaltininko.

(“A. L. Balsas.”)

ŠIURPI TRAGEDIJA LIETU
VIŲ ŠEIMOJ

Buenos Aires priemiestyje, 
Valentin Alsina, kur daug lie
tuvių gražiai gyvena, šio spa
lių mėnesio S1 d. įvyko baisi 
tragedija. Gatvėje Habana 
gyveno Petras. Kvedaras, bir
žietis, Saločių valsčiaus, Puš-

čiaus, Šiaulių apskričio. Jauna 
lietuvių šeimyna augino du 
Argentinoj gimusius savo vai
kučius, 5 ir 2 metų amžiaus. 
Kvedaras dirbo kaipo duonos 
išnešiotojas del to buvo plačiai 
pažįstamas, o jo žmonelė buvo 
siuvėja ir dirbo savo bute, siū
dama daugiausia lietuvaitėms. 
Kvedarienė buvo labai rimta 
ir darbšti moteris, daugiausia 
jos darbo dėka visa šeima pa
silaikė. Vyras turėjo ydą, mė
go girtauti, del to jam darbas 
neperdaug sekėsi, o jis nervi
nosi ir pradėjo pasakot pa
žįstamiems, kad “nusibodę gy
venti”. Prieš savaitę sudeginęs 
visus savo ir žmonos bei vai
kučių dokumentus, o spalių 1 
d. š. m. parėjęs namo gana 
mandagiai pakalbino savo 
žmonelę, paprašė įeit kamba
rin. Po to kaimynai išgirdo 
tris revolverio šuvius. Kveda-< 
rienė išbėgo iš kambario su 
trimi kulkomis kūne: Dvi pa
taikė į vidurius, viena rankon. 
Skubiai tapo nuvežta “Fiori- 
to” ligoninėn ir operuota, bet 
neatlaikė ir 3 d. šio mėnesio 
persiskyrė su šiuo pasauliu. 
Palaidota Sarandi kapuose 
spalių 5 d., 1936 m.

Nušovęs žmoną Kvedaras 
pabėgo, bet už poros dienų at
ėjo pasiteiraut, kaip gyvuoja 
vaikučiai. Policija jį areštavo. 
Arešte Kvedaras atrodo kaip

draugų iš feukio “vadovybės” 
su desėtkais tūkstančių, tai jis 
turėjo užtenkamai vietinių, 
kurie jam teikė pagelbą ir bu
vo ji įmanoma, kaip jis yra 
išsireiškęs.

Jeigu jis šiandien būtų gy
vas ir matytų Stilsono darbi
ninkams pragaištingą veiklą, 
jis džiaugtųsi, kad jis nebuvo 
vadu ir tokiu, kokiu yra Stil- 
sonas.

Už padarymą “blogo” Sau
dargui, Šukio sąžinė gali bū
ti rami ir tegul jis darbuojasi 
ramiai Sov. Sąjungoj del jos 
labo; o Saudargas ten ilsisi 
jau šeši, metai ir visai nekrei
pia atydos į trockistuojančio 
j ovalinę istoriją.

V. Sandargas.

Montello, Mass.
Biručių Pašalpinė Draugys

tė laikė susirinkimą spalių 19 
d. Tarp kitko, svarstė laišką 
nuo vietinio Bendro Komiteto 
del gelbėjimo Ispanijos Liau
dies Respublikos. Nutarė pa- 
aukot $10.00. Taipgi Charlis 
Rowkis paaukavo $1.00 ir J. 
Vitis $1.00. Dabar viso iš 
Montęllo bus pasiųsta Gelbė
jimui Ispanijos Respublikos 
$92.50.

Del Komunistų Partijos rin
kimų kampanijos Bostono pir-

Rochester, N. Y.
Spalių 30 buvo susirinkę 

Komunistų'Partijos simpatikai, 
bet susirinkimo nelaikė del

C aristas ir Naziai
Šiomis dienomis po Europą važinėjo 

nuloat gyvenąs Paryžiuje rusų monar- 
chistų rašytojas Ivan Bunin, kuris aną 
metą laimėjo Nobelio dovaną. Grįždamas 
atgal iš Čechoslovakijos, jis važiavo per 
Vokietiją. Per tris valandas šis žmogus 
(66 metų amžiaus) buvo kvočiamas, kre
čiamas ir koliojamas nazių muitinės vir
šininkų ir Gestapo narių. Jie krėtė ma
ne su tokiu žiaurumu, tarytum aš būčiau 
buvęs kriminalistas, rašo Buninas.

“Kiekviena mano nosinė, visos kojinės 
buvo atsargiai ištirtos; kiekvienas popie- 
ros šmotelis, kiekviena vizitinė kortelė, 
kiekvienas laiškas, kiekvienas mano 
rankraščio puslapis ir mano laiškai...”

Bunin žymi, kad nazis, paėmęs rank
raštį ar laišką, rašytą rusų kalba, tuojau 
klausia: “Kas tą parašė? Bolševikas! 
Bolševikas!”

Toks uolus ruso monarchisto puolimas 
parodo vieną iš dviejų: arba naziai labai 
nepasitiki net ir monarchistais, arba jie 
ant tiek ignorantai, kad nežino, kas* yra 
Buninas.

Kiekvienas kiek tiek apsiskaitęs žmo
gus, rodosi, turėtų žinoti Bunino vardą, 
kadangi tai, nepaisant jo pažiūrų, yra 
literatas ir gan plačiai žinomas.

Gal ir nebloga, kai toks tokiam kai ka
da kerta į kailį.

Dar Vienas žingsnis 
Pirmyn

MONTEVIDEO, Uruguay.- 
Bendro fronto komiteto prieš 
karą ir fašizmą iniciatyva 
rugsėjo 27 d. tąpo sušauktas 
steigiamasai susirinkimas, tik- 

< slui suorganizuoti antifašisti
niams kaliniams šelpti komi
tetą, Cerros rajone.

Susirinkimas įvyko gan 
j skaitlingas. Po pranešimų ir 
apdiskusavimo statutų, ant ku
rių pagrindo yra organizuoja
mas A. K. Š. K-tas, priėmė 
susirinkimas su mažu papildy
mu, vietoj kad patsai įstojan- 
tis į minėtą organizaciją nu
statytų naripę mėnesinę duok
lę.

Priėmė susirinkimas vien
balsiai 10 ęentų. pagrindinis 
mėnesinis niokestis, o norin
tieji mokėti daugiau, gali mo
kėti. Į Ant. Kai. šelp. skyrių 
įstojo 17 narių.

Valdybon išrinkti penki 
draugai, kurie pasižadėjo pa
sidarbuoti šios kilnios organi
zacijos išplėtimui, kuri turi 
apimti visus doros valios lie
tuvius, gyvenančius Cerros ra
jone.

(“Darbas”)

Peršovė Mokytoją Simą 
Bakšį

SAO PAULO, Brazilija.— 
Rugsėjo 19 d., 1936 m. “Lietu
vių Sąjunga Brazilijoje” turė
jo surengusi vakarėlį “lietuvių 
namuose”. Programai pasibai
gus, daugelis svečių buvo jau 
“linksmam ūpe.” Prasidėjo 
stumdymasis, kaip paprastai 
tos draugijos parengimuose 
toje vietoj.

Panelė Stasė Klemeikaitė 
panoro eiti namo, bet viena 
del ko tai nėjo, o vieną kitą 
prašė, kad palydėtų. Prašo
miems atsisakius lydėti, pasi
matė tuose namuose gyvenan
tis mokytojas Simas Bakšys, 
nesenai iš Lietuvos atvykęs. 
Panelė paprašė, kad jis ją pa
lydėtų, o jis, nieko blogo ne
manydamas, sutiko ir 12 vai. 
nakties abu išėjo. Bet paėjus 
porą skersgatvių, ties kampu 
gatvių Corea de Mello ir Gua- 
rany, jiems kelią pastojo bu
vęs jos ilgametis “draugas.”

Kokie ten dialogai ar tri- 
logai buvo, nesvarbu, bet liūd
na tai, kad užpuolikas išsi-

konių kaimo, su savo žmonele 
Ona Duknyte-Kvedariene, pa
einančia iš Griuzdžių vals-

pamišęs, su nieku nekalba, 
nieko tardant nesako.

(“A. L. Balsas”)

Laisvoji Sakykla
“Nelaimingojo” d. P. Sandar- 

go Likimas—Atsakymas 
, Stilsonui

surengto Kmunistų Partijos 
kito parent i no—Moving Pic
tures.

Teko dal; ’ aut ir matyt tuos 
paveikslus. F aveikslai gan už
ginami, ka p turiniu, taip ir 
techniškai.

Ateinančią pėtnyči^, 6 dieną 
lapkričio, įvyks pasilinksmini
mo vakaras ir dovanos kazy- 
rių lošimo. Kadangi tikies i 
tik 10c., tai jau nemaža ran
dasi parduota. Tikimasi dai? 
publikos, gal būt daugiau ne

gu, kad kuomet Gedemino 
Svetainėj buvo.

Patartina visiems “Lais
vės” skaitytojams, visiems 
simpatikams ir visiems bendro 
fronto nariams paremti rengia
mą vakarą, dalyvaujant pa
rengime. .

M. D.

Visom pusėm išsilaisvinęs, 
per 17 metų “mušamas-plaka- 
mas” (žinoma, “oficialių” ko
munistų), o dabar susimisli- 
nęs verkti-vaitoti (op, ką čia 
kalbu—atsiskaityti, kaip jis 
kad yra kada sakęs, su lais- 
viečiais ir smala sulaistyti 
juos), J. V. Stilsonas, dvasinė 
žvaigždė sklokos, maišydamas 
savo kankinimų ir išsilaisvini
mų jovalą—atleiskite—rašy
damas “istoriją”, “N. G.” No. 
36, ima po savo tėvišku spar
nu d. P. Saudargą, kuris, už 
tokį pat prasikaltimą, kaip ir 
jis, atbuvo 2 ir pusę metų At
lanta, Ga., federalėj katorgoj. 
Ten Stilsonas pirštu rodo į d. 
Šukį, kuris buvo fondo komi
teto nariu ir kuris tik tedavęs 
$10 d. Saudargui iš fondo, ka
da ten buvę daug pinigų. Ver
čia jis svietą stebėtis iš tokio 
d. Šukio pasielgimo—tokio 
baisaus atskyrimo paprasto 
darbininko nuo jo, Stilsono, 
kaipo vado.

Bet ir “yra” ko stebėtis, 
kad už septyniolikos metų at
sirado toks užtarėjas ir gera
daris del žmogaus, kuris jau 
šeši metai, kaip miręs. Taip. 
Stebėkimės, piktinkimės ir bė
kime į Stilsono glėbį, į skloką. 
Tai jo tikslas ir tiems sumeti
mams tiktai jis d. ^andargą 
“istorijon” įkergė; del to pa
čio tikslo jam ir “nelaimingo
jo” vainiką uždėjo, lyg tai no
rėdamas sugraudinti tuos, ku
rie nežino to įvykio. Patikri
nęs dokumentuą apie S., jis 
prižadėjo apie jį atskirai pa
rašyti ir tuomi dar labiau ir 
daugiau purvų suversti ant d. 
Šukio ir kitų draugų.

Kad- labiau nesupėckotų sa
vo ir taip nešvarią “istoriją,” 
patarčiau Stilsonui tuomi 'ne
užsiimti ir Saudargo nesiųsti į 
Vatikaną, kad šventuoju pa
daryti, nes Stilsono-teikiamais 
“nelaimingų” papuošalais nie
kad nesipuošė ir ’už garbę sau 
nesistatė iki mirties.

Jis, kaipo kovotojas iš ma
žų dienų, buvo apsipratęs ko
votojų keliais eiti. Jo gyveni-

gą, o ne kandidatavo į “nelai
minguosius” tuo tarpu, kada 
šimtai ir tūkstančiai, kaip jis 
ir geresnių kovotojų kalėjo il
gesnius metus. Jis, kaipo pa
prastas darbininkas, tą aiškiai 
suprato; Stilsonas, “didis” va
das, to neįstengia suprasti ir 
tik už 6 mėn. kalėjimo skver
biasi prie to titulo bereikalin
gai traukdamas ir kitą to ne
norintį. O kad šešių mėnesių 
kalėjimo neužtenka, tai jis ro- 
kuoja ir tą laiką kalėjimu, ka
da per 17 metų liuosas buvo ir 
kelias šalis apvažinėjo. Ar ne 
keista ta stilsoninė smegeni
nė ?

“Nelaimingasis Sandargas 
kalėjime pradėjo apakti, o šei
mą patiko baisi nelaimė”—sa
ko Stilsonas. Tiesa, kalėjime 
niekas negali būti laimingas, 
kaip niekas negali primesti 
tos “laimės” nei Stilsonui. Ka
lėjime, ar tai buvo Sandargas 
ar Debsas, jeigu kam reikėjo 
akinių ar kas koją nusilaužė, 
ar plaučių uždegimą gavo, vi
si gavo ir gauna tas pačias 
gyduoles: pilsus del praliuo- 
savimo vidurių. O Sandargas 
jau buvo 46 m. amžiaus ir 
jam netekimas regėjimo grę- 
sė, kad ir liuosas būtų buvęs. 
Kas su jo šeima atsitiko? Na 
gi mirė moteris jam būnant 
kalėjime. Ar Stilsonas mano, 
kad jeigu S. nebūtų pakliuvęs 
kalėjiman, tai jo moteris am
žinai būtų gyvenusi? Je, kalė
jimo viršininkai neišleido jo į 
šermenis. Na, o ką sakyti jau 
ant to, kad Mooney’s nhotina 
buvo ir į kalėjimą atsilankiusi, 
o jos sūnui nebuvo leista ma
tyti jos? Kokio laipsnio nelai
mingu mes beturim vadinti šį 
kovptoją? O, je, je, “nelai
mingas” todėl, kad Šukys pi
nigų “nedavė”, o turėjo 20 
tūkstančių. Stilsonui dabar at
ėjo į galvą, kad Šukys turėjo 
Saudargui duoti kokią 10 tūk
stančių. Kažin, ką būtų tada 
pasakęs stilsonas? Tikiu, kad 
nuo tada būtų tvėręs skloką 
ir pradėjęs savo “istoriją” 
tverti. Bet, kur mes esame ma
tę, kad tokiais prezentais kad 
ir didžiausią kovotoją kas bū
tų apdovanojęs?

Draugas Sandargas, kaipo 
ištikimas savo klasės kovoto-

mam distriktui priduota virš 
$50.00.

Campaign stampomis par
duota ir per “Laisvę” pasiųsta 
$12.20. Del Lietuvos politinių 
kalinių pasiųsta $13.55. Tas 
rodo, kad Montellos lietuviai 
darbininkai gerai remia finan
siniai visas darbininkų klasės 
vedamas kovas. Dauguma yra 
aukavę po dolerį.

Tik dabar man atrodo, kad 
pusėtinai yra apleistas “Lais
vės” vajus. Turėtų vietos 
draugai tuomi susidomėti ir 
pagelbėti darbininkiškai spar
dai : yra daug nuolatinių “Lai
svės” skaitytojų, kurie per ei
les metų pasimoka prenume
ratą už metus be jokios rū- 

'gonės, dar kartais dolerį kitą 
•paaukoja. Bet yra daug tokių, 
! kuriems “Laisvė” laukia net 
metus atsiunčiant prenumera
tą, o vistiek negali sulaukti, 
i Kaip nueina agentas į namus. 
• randa tokių, kurie yra paliesti 
j bedarbės, norėtų už laikraštį 
pasimokėti, bet nėra iš ko. 

I Randa ir tokių, kurie galėtų 
pasimokėti prenumeratą, bet 
nesimoką, -išranda visokias 
priežastis ir sako “nemokė-

1 siu.” Tuomet už kokius metus 
nuskriaudžia darbininkišką

i laikraštį. O tokių yra. Turėtų 
•suprasti, kad jie skriausdami 
darbininkų laikraštį skriau
džia patys save.

Su Darbais Čionais Nekas
Diamond Shoe Co., kur dir

ba apie 7 šimtai darbininkų, 
pereitą vasarą stovėjo 13 sa
vaičių. Dabar dirba tik po 4 
valandas į dieną. Dabar žada 
vėl sustoti, nežinia ant kiek 
laiko. Šita kompanija yra 
pasidavus po arbitracija del 
“preisų” nukirtimo. Dabar ir 
kitos kompanijos laukia algų 
nukapojimo. Kokius šita kom
panija “preisus” padarys, tuo
met ir kitos reikalaus. Douglas 
Shoe Com. pradėjo dirbti po 
4 dienas savaitėje. Matomai, 
kuomet šiuo tarpu eina “Lai
svės” vajus, tai dirbtuvės pra
dės slekuoti. Šalna.

Ispanijos Valdžia Nepripažįs
ta Fašistam Laimėjimų

MADRID, lapkr. 2.—Ispa
nijos valdžia praneša, jog 
mūšiai su fašistais pereitą 
sekmadienį Madrido fronte 
nedavė pirmenybės nei vie
niems nei kitiems.

Kaip fašistai, taip respu
blikos gynėjai čia kariauja

mas Lietuvoje ir čia buvo pil
nas kovos veiksmų užžymėtas. 
Atbuvimas katorgoj 2 ir pu
sės metų jam buvo aiškus, kad 
jis tiktai atliko kovotojo parei-

jas, visus Stilsono keliamus 
dalykus suprato aiškiai ir 
prieš juos nei puse lūpų neuž
siminė ir niekad niekam neiš- 
metinėjo. Jeigu jis negavo

naujausiais, šiemetinio iš- 
dirbimo tankais, greitais 
šarvuotais automobiliais ir 
naujoviškomis p a t r a nko- 
mis.
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POISONING STUDENTS’ MINDS
PROBLEU - ESTATE OF THB SITUATION.

UNIONS HIT ROTC LDS YOUTH TO WORK FOR AMER.
SITUATION:- A atriko of the Sen Franolsoo Waterfront employees has been In 

effect for the past two months and aa a sympathetic gesture toward-aema, 
1 a ,'aneral strike of truck drivers, restaurant workers, eto. went into 

•x'i'eot two days ago.
Į jn Oakland, Berkeley and adjoining East jgay cities a considerable
i part of the population is sympathetic toward the strikers and has raided 

several food and ammunition stores and destr-yed some prlyate property.
Reliable reports indicate that several gangs totaling about 200 

men, some partially armed.with olubs, pittols and a few stolen rifles 
are moving from the vicinity of the rkeley Country club (about five 
miles north of the university of California oampus) and are planning to 
Invade the oampus, break up classes, destroy state property, ate.

Company A, 1st infantry, California National Guard, has been 
mobilized in the Berkeley Armory and has just arrived at Sather oate 
completely armed and equipped including tear gas bombs and gas masks, .

Captain company Ar after making a reconnaissance, has just issued 
verbal orders, parts of which are as follows:

•you are familiar with the situation. This company will take up 
a position in readiness on the oampus and prevent the strike sympathizers 
from entering the oampus.

■1st platoon will protect the north edge of the oampus along 
Hearst Avenue from the Greek Theatre to oxford street.

■2nd platoon will send combat-patrols of one squad eaoh to tho 
vicinity of the Memorial Stadium, Greek Theatre and the intersection of 
Shattuok and University Avenues.

■The company, less detachments, will remain on the alert here near 
Sather Gate where messages will be sent.*

REQUIREMENT:
1.. Estimate of the situation by Lieut. 1st platoon.
2. orders of l*. 1st platoon to carry out his decision.

Persons who see no harm in ROTC training received a shock when 
they learned that University of California students are taught 
how to use arms and tear gas against “gangp” of hypothetical 
watc^rfilont strikers. -This is a photostatic copy of an original 
examination question paper given out in Military Science 104-a,

NAT’L CHAIRMAN OF AMERICAN YOUTH
CONGRESS SENDS PEACE MESSAGE

BROOKLYN, N. Y.—The LDS National Youth 
Committee announced last week that it had sent its 
youth branches copies of an Armistice Day Message, 
written specially for the LDS Youth Branches by Mr. 
Wm. W. Hinckley, National Chairman of the 
Congress, a federation of youth organizations 
million and a half affiliated American young 
to the cause of Peace, Freedom and Progress.

The National Youth Commit
tee suggested to the branches 
that in their meeting nearest to 
Armistice Day, November 12th, 
the members present arise while 
the branch president reads the 
message. After it is read, the 
members will remain standing to 
repeat the pledge -for working 
for peace and freedom.

The message was obtained 
through the efforts of the new 
National Youth Committee’s Ac
tivities Department.,

In the message, Mr. Hinckley 
urges the LDS Youth: 
“Let us, therefore, on this Ar
mistice Day, honor the dead 
with ,the firm resolve that those' 
who gave their lives have not 
died in vain, sure that we must 
use the heritage and experience 
of the dead to cement the unity 
and determination of the youth 
of America to fight for peace”.

American Youth 
comprising some 
People dedicated

LDS CONFAB HONORS 
LINCOLN’S MEMORY

IVES LAW HIT AGAIN
NEW YORK—More than half 

of the Republican and Democra
tic candidates for New York 
State Legislature are in favor of 
repeal of the Ives Loyalty Oath 
Law, The Teachers Union has 
announced.

Of the 41 candidates to ans
wer the questionaires sent them 
by the union, 25 replied that 
they favored the repeal of the 
law.

SPRINGFIELD, Ill.—On Octo
ber 25th, a statewide LDS Youth 
Conference was held here. It 
was decided that the entire con
ference make a pilgrimage to 
Abraham .Lincoln’s Tomb to 
place a wreath there in honor 
of his memory.

“Our policies are just what 
Lincoln stood for”, said the lo
cal LDS Youth Leaders, Joe 
Klickna and Ed-Dombrowski at 
the conference. The proposal was 
heartily welcomed by the con
ference and it adjourned to 
place the wreath.

Upon arrival, Bunni Sovetski, 
editor of the Vilnis English Sec
tion was usheręd to a roped off 
section from where he spoke of 
the reasons for this ceremony 
and placed the wreath against 
the monument.

Bob Cooper then stepped for
ward and delivered a beatiful eu
logy. He stated that the LDS 
was one of the progressive or
ganizations against the people’s 
enemy—fascism, just as Lincoln 
fought against the reactionary 
enemies of freedom and liberty 
in his day.

ANTI-STRIKE
TRAINING

OAKLAND, Cal.—Training of ( 
University of California ROTC 
students for strike duty is be
ing protested by organized labor.

Following the passing of a 
strongly worded resolution by 
the Alameda County Central La
bor Council, the Painters’ Union 
adopted a resolution demanding 
“the removal of the instructors 
responsible” for the instruction 
“and an investigation to deter
mine to what extent anti-labor 
teaching has gone on in the mili
tary science department of the' 
University of California.

It is believed by union mem
bers that the instruction was 
given with the intention of us
ing ROTC members for anti
strike work in maritime strikes.

(Read the order to the left 
of this article).

C.C.C. Boys Eat 
Millions of Beans

WASHINGTON—One million, 
nine hundred and fifty-three 
thousand, seven hundred and se
venty-five (1,953,775) cans of 
baked beans.

That has been the consumption 
of the Civilian Conservation 
Corps, according to the Quarter
master Corps of the War De
partment, who counted them.

And as 
beef, the 
more than 
663,073 of

for canned corned 
CCC did away with 
a half million tins—- 
them.

HEARST TOURNAMENT ! 
BARS MIXED BOUTS

WASHINGTON, D. C.—Negro 
Boxers will not be allowed to 
compete with whites į in the 
Hearst All-American amateur 
tournament in Washington, Nov. 
10-14, it has been reported.

The Washington tournament, 
which is sponsored by the Wa
shington Herald, a Hearst news
paper, is being held under the 
auspices of the District of Co
lumbia A. A. U., of which ~ 
O. U. Singer is chairman. 
Singer is reported as having de
clared that the local A. A. U. 
will not sanction bouts between 
Negro and white boxers.

Protests against the discrimi
nation have been sent by Negro 
groups • to Avery Brundage, Dr. 
Singer, Mrs. Eleanor Patterson, 
editor of the Herald and to Mgr. 
James H. Ryan, president of the 
Catholic University, in whose 
gymnasium the bouts are to be 
held.

Dr.
Dr.

YOUTH ACT ENACTMENT
BROOKLYN, N. Y.—Stating that the last National 

Youth Conference decision to cooperate in every way 
with the American Youth Congress, John Orman, se
cretary of the LDS National Youth Committee announc
ed that the LDS Youth will participate in the American Youth 
Congress’ campaign to get million^ of signatures for the American 
Youth Act.

Tfyese signatures will be presented to the president-elect on

there

Act”, 
many 
mem-

his inauguration day, January 
20th in Washington, D. C.

A recent estimate showed that 
many LDS youth are unemploy
ed, and if taken for the Lithua
nian Younger Generation, the fi
gures would be enormously high. 
Many Lithuanian young people 
here in America have graduated 
from schools several years ago, 
and have never been gainfully 
employed simply because 
are no jobs for the youth.

“The American Youth 
Orman stated, “will aid 
of our present unemployed
bers to pay their insurance dues 
in the organization, besides pro
viding them with dire necessit
ies of life. If the bill is passed, 
there will not be any necessity 
for young people to drop out of 
schools simply because their pa
rents are not earning enough— 
if they are able to earn a few 
dollars for maintainance while 
they are studying”.

The plight of the American 
Young People has been often de
scribed by calling them the 
“Lost Generation”. It will be a 
generation that has found it
self, when it works for the Youth 
Act, he stated.

LDS Youth Will Support Act
When asked if he thought all 

youth branches will involve 
themselves in the campaign, 

’Johnnie answered that he 
thought they certainly would. He 
stated that the next meeting of 
the LDS National Youth Com
mittee will discuss the possibility 
of evolving some sort of com
petition to see who will get 
most signatures to the petition.

Signatures may be gotten 
from friends, neighbors, school
mates and shopmates. JTie final 
details of the campaign will be 
worked out by the youth com
mittee.

“We expect to get at least 
ten thousand signatures by the 
time the campaign is over,” the' 
secretary of the LDS National 
Youth Committee stated, “al
though, other committee mem
bers advise me against making 
predictions until the campaign is 
well under way”.

a
Where to Send
Petitions
BROOKLYN, N. Y.—Lith

uanian Youth are urged to 
send all filled out petitions 
for the American Youth Act 
to the LDS National Youth 
Committee, 419 Lorimer St., 
Brooklyn, N. Y. so that they 
may be tabulated.

Each organization 
ing signatures will 
in this manner, to 
full credit due to it for the 
wore Time must not be lost. 
The campaign must begin at 
onre! Do not delay!

gather- 
be able 
get the

COLLEGE STRAW VOTE 
PICKED PRESIDENTIAL 

WINNER-ROOSEVELT

4

Tuesday millions of citizens 
voted for Roosevelt at the polls. 
Family man Alfy Landon went 
back to Kansas to keep house. 
I believe Al Smith nearly took 
another walk—after hearing the 
news—off his Empire State 
building.

I In spite of all the desperate 
' attempts of the Rockefellers, 
Fords, and the DuPonts manu
facturers, who threatened to 
close the plants and Reduce 
wages if the workers would not 
support Landon, labor voted1 to 
stop Fascism.

In attempting to forcast the 
past presidential campaign there 
had been seven straw polls that 
received national attention. Four' 
indicated favorable results for 
Roosevelt and three showed that 
Landon would surely land in the 
White House. The “American 
Institute of Public Opinion” gave 
Roosevelt 54%; “Fortune” gave 
74%; “Crossely” gave 52%, and 
“Baltimore Sun” gave 64% for • 
Roosevelt to continue. “Digest” 
gave the “Outdoor Man” Landon 
57%; “Farm Journal” gave 57% 
and “Grass Root” gave 60% for 
Landon to land a job. But the 
most interesting of straw votes 
to the youth was the collegiate 
polls conducted by the Prince- 
tonian which showed the ma
jority of votes for President 
Roosevelt.

The students of Drexel Insti- 
heard of 50% majority. . for ' 
tute, according to the poll, gave 
Browder over -Diomas and other 
candidates. •?— .

In the already mentioned -col
legiate straw polls the total vot
es cast were 80,598, which are 
not final votes of all colleges. 
Many 
space 
admit 
mas. 
each candidate are as follow#! 
Roosevelt 38,977, Landon 35,708, , 
Thomas 2,520, Browder 2,148/ 
Lemke 1,115, others 135.

Felix Olekis. r

■W

Speaks to Hinckley
In a recent telephone conver

sation with Mr. William Hinck
ley, the National Chairman of 
the American Youth Congress, 
Orman said that the next Na
tional Youth Committee will 
take up the matter of cooperat
ing with the Youth Congress 
planned a pilgrimage to see 
the president-elect in January, *

Other organizations will be 
asked to cooperate with the LDS 
in carrying out the campaign to 
gather signatures.

colleges left a blank 
for Browder rather than 
that he had beaten Tho- . _ 
The grand total votes for ./

Canadian Young Fascists 
Find Hard Going

, NEW YORK—The trial of the 
nine Scottsboro Boys has been 
postponed again. Originally 
scheduled for November 7th, the 
trial wil be delayed late until 
December or January, because 
of illness of Judge W. W. Calla
han.

SPRINGFIELD, O.—Endorse- 
of the American Youth Act was 
voted by the Ohio State Federa
tion of Labor at its recent con
vention. This decision to join 
the nation-wide movement for 
better job and educational facili
ties for young people came as a 
result of popular demand on the 
floor of the convention.

QUEBEC, Canada — Canada’s 
first young fascist movement, 
La Jeuness Patriote, is out to 
save Canada from “English or 
Jewish profiteers”. But it’s 
tough sledding.

The group, whose member
ship is confined almost entire
ly to French-Canadian Catholic 
youth organizations, is meeting 
the hostility of the church, and 
their influence among young 
people generally' remains insig
nificant.

Organization to “defend “our

French-Cadandian life and birth
place” against the “profiteers”, 
by armed force “if necessary”, 
was proposed in a resolution 
adopted by a recent meeting 6f 
La Jeuness Patriote at Artha- 
baska College in Quebec.
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Getting Around
* * * 

By SEE KAY

Brooklyn, n. Y.-^ohn and 
Alda Orman celebrated their se
eped anniversary on October 27 

an organizational meeting. 
Being the president of this par
ticular branch of the organiza
tion, we advised that the couple 
miss the meeting and go erjjoy 
themselves somewhere, since 
such an occasion is looked for
ward' to by most married couple 
as a day for celebration. But 
it seems that these two have 
reached the stage where devotion 
to an organization is of primary 
importance and their personal 
life of a secondary nature ... 
They seem to be much more in 
love now than they were two 
years ago. “I want to celebrate 
the golden anniversary with you, 
Johpnie”, said Alda “working

• J •intogether for the movement 
which we grew up... ”

Yes, we would like to see 
that; day, too. You would have 
a real cause for celebration, for 
by then our movement will have 
grown to an enormous size...

Wish we had more people 
like! that... '

For reasons beyond his con
trol, Joe Dobrow had to leave 
the Brooklyn BuiLDerS. Joe do
nated $5.00 to the youth branch 
and $3.00 to the Brooklyn Coun
cil as a last gesture of loyalty 

■ to the LDS... Joe said in his 
farewell speech that he wanted 
to see the LDS grow and urged 
everyone to cooperate in build
ing the organization... “Gee, 
Joe, I hate to sea you go”, we 
said, Be came back with: “Oh, 
I’ll be back working with you 
guys gain”... We’ll be looking 
forward to that day, Joe... A 
Hwel fellow and a fine spirit.

11 'was asked to help give 
some leaflets, advertising 
‘T . 1

A young fellow of 
-3 with him also.

Bs 
out 
the “Laisve” concert, at a local 
church, 
twelve was 
While the latter was passing 
the leaflets out to the people, 
one kind (?) and devout parish- 
oner tore them roughly from the 
youngsters grasp and threw 
them on the street. Bali camė 
over from where he' was stand
ing and began picking them up, 
whereupon the same “gentle
man” came up behind him and 
gave: him a swift kick. Bali 
came up and let go with a pow
erful right to the middle of the 
“gentleman 
sion. r~ 
tuim the other cheek, but rari 

back into the crowd, 
ere was this kindness to 
fellow man the Catholics

*s” heavenly expres- 
The person forgot even to

as-į
408

right
Wb 

your, 
'ars ai ways preaching about?

ELIZABETH, N. J.

The biggest crowd ever 
sembled in the LDP club, 
Court Street, was the one that 
attended the Bangos Chorus 
masquerade dance on Nov. 1st. 
There! was hardly any room for 
dancing. And such a collection 
of youth! The Vanguards have 
wonderful prospects of building 
a large youth branch, and aren’t 
doing much towards this end? 
Remember the story about the 
man who was standing ' on a’ 
chest full of gold, waiting for 
his ship to come in? You are 
reenacting pie same incident. 
Wake up and look around!

The Bangos Chorus Sextette 
looked very cute with their uni
que costumes. We liked you... 
Jean was quite peppy. Seems 
like she has. completely recover
ed from her operation... Even 
Lillian K. was there dressed as 
an old spinster. Say, when are 
you coming back to the Van
guards,; Lil ?... A crowd of 
twenty three people participated 
In the ■ costume parade. Much

STUDENTS PICKETING COL UMBIA UNIVERSITY

In protest against the expulsioh of Robert Burke, president-elect of the junior class, 
college students called a two hour strike and paraded with banners part the statue 
of Alma, Mater. Burke had led an anti-nazi demonstration, and now wforks as a 

union organizer. ' '

ATTENTION! L D. S. 
DYNAMOS

A special meeting of the LDS 
Dynamos will be held on Mon
day, November 16th, 8:00 P.M. 
at South Brooklyn Community 
Club, 723—5th Avenue, Brook
lyn, N. Y.

All members, past and present, 
are urged to attend this all im
portant meeting. Two members 
of the National Youth Commit
tee will be present for the pur
pose of giving us suggestions 
and advice to help better our 
branch as a whole.I

Insurance members and as
sociate members alike should try 
hard to come. We’d also like to 
see all the former members of 
Trimito Chorus at this meeting. 
A social is to follow after the 
meeting at which free refresh
ments will be served.

So come, all ye Dynamos and 
bring your friends with you. 
So come, all ye who would like 
to join up with the Dynaipos 
and bring your friends with you.

Committee :-
Olga Petronis, 
Bill Malin, 
W. H. Incas.

forBoss: “Are you really fit 
hard labor?”

Applicant: “Well, some of the 
best judges in the country have 
thought so”.

You acted like

Wife: “Oh, I’ll never forget 
the night, you proposed to me 
and I accepted, 
a perfect fool”.

Hubby: “That 
my dear, that 
thing”.

wasn’t acting, 
was the real

Wifie: “Would you like me to 
serve alphabet soup when your 
rich uncle dines with us?”

Hubby: “No, please don’t. It 
might remind him of my I. O. 
U.’s”.

larger than the one BuiLDerS 
had or the one in Linden... The 
Newark LoDeStars added pep to 
the affair.,. Did they have fun! 
Johnnie Stasiulis wasx still his 
peppy self, imitating a top when 
dancing a polka... The light 
affection still hasn’t left his 
Mildred’s eyes yet.

of 
or

and off romance of

will have its climax

The on
Charlotte Laksmin and Costy 
Andriunas
on New Year’s eve., when they 
will become Mr. & Mrs. Did you 
say you’ll marry, ' Charlotte? 
Loadls of lady luck feather’s to 
both of you...

That will be all until we bump 
into some more things.

TORRINGTON CHORUS 
TO HOLD BANQUET 
CONCERT AND DANCE
The newly organized “Toring- 

tono Jaunuolių Choras” of Tor
rington, Conn, is to give a large 
banquet, concert and dance, 
Wednesday, November 25th; 
(Thanksgiving Eve) at 7 p.m. 
at the Beechwood Ave. Hall. The 
price of admission is $1.00. 
Everyone is invited. Come and 
see what Torrington's new Lith
uanian chorus has accomplished.

Committee.

Worcester Mailbox
Well, I’m glad to see an ans

wer by Bees Buzz to my series 
of questions, however, I still 
feel that the questions remain 
unanswered. It is especialy im
portant for the chorus members 
and Bees Buzz to know the ans
wer to the first one. It is true, 
as Bees Buzz saiys, that since I 
know what kind iof an organiza
tion it is, what our affiliations 
and aims are, but the fact still 
remains that if I did not know, 
Bees Buzz’s answer would not 
be very enlightening. Or may
be Bees Buzz doesn’t know the 
answer to the first question?

I thank you, Bees Buzz for 
the last few sentences dealing 
with the mailbox, but it is not 
the question of exerting energy 
that a mailbox was set up. The 
main reason is that I know 
some chorus members who feel 
the news in this section appears 
to be one-sided. Therefore, to 
avoid this, we set up the mail
box to receive news from all 
chorus members and in this way 
have a more .or less 
live news column.

coopera-

Well, so far as the Interna
tional Cabaret and Dance held 
by the chorus is concerned, we 
can say it was a success. Over 
200 people attended of which 
75 per cent were youth. True, 
many mistakes were made due 
to the laxness and poor judge
ment on the eve of the affair. 
However, in general I can say 
the people were well satisfied 
with the affair. This is really 
the first time that we had the 
“league of nations” represented 
at a Lithuanian affair.

It seems to me that Worces
ter has a monopoly on the youth 
section^ by the long news columns 
that appear. I only hope the 
editors don’t get sore and cut 
some of the news out.

Questions I would like ans
wered: .^Why the choruses of 
South Boston, Norwood, Bridge
water, Lawrence, ^Montello and
South Boston, Norwo 
water, Lawrence, M<

C <

BROOKLYN AIDO
CHORUS NEWS

Well, dear readers, I now put 
myself before you. You are the 
jury. I’m on trial. Will I suc
ceed? That’s up to you. First, 
let me inform you of my very 
honorable attentions, or should I 
say intentions.

We have noticed that articles 
previous to this one have been 
written by two males—Graf Er
nest and Floyd Dewey. I in
tend to present the fairer sex’s 
point of view. Floyd Dewey is 
perfectly right when he says the 
boys are cheap skates and who 
should know better than a girl?

Dont’s for our Little Male 
Members

1. Don’t think that you are 
doing a girl a favor when you 
ask her for a dance, but look 
as though you are really enjoy
ing it.

2. Don’t sit and say nothing; 
talk by all means.

3. “Toots” means jackass, so 
therefore keep it to yourselves.

Broad, skirt, dame, etc are al
so taboo.

5. Don’t tell every girl you 
meet that she is beautiful, be
cause we girls aren’t as dumb 
as you think.

6. Don’t show us that you 
have no manners; show us that 
you have them even if it hurts.

7. Stop telling us what good 
athletes, dancers, etc you are. 
Why don’t you show us?

The dance held by the LDS 
youth branch was a success. But 
where were the costumes? How 

■ on earth do you expect to have 
a good time when you come just 
to look at those who are in cos
tume?

Bali, that flash from Maine, 
1 seems to be doing all right with 
the girls.

Kwarren’s mustache is the 
most complete one he ever had.

The whole chorus is going 
Peabody. Boy, did you ever 
see Algirdas do it?

I’ll be seeing you at “Laisvės” 
Concert.

Temporarily disconnected.
Ann Nominus.

Ephraim: “That mule certain
ly is sure-footed”.

Tassle: “What do you mean— 
sure-footed ?”

Ephraim: “He kicked me three 
time in exactly the same place”.

Gardner never have'’ any corres
pondence in the youth section.

So, until I hear from Bees 
Buzz I’ll quit writing.

Corresp. J. Sacal.

Hartford Highlights
* *

“B. R.”
*
By

com-sbalks, bright—With tall 
leaves, colored lights and would- 
be farmers in full rural regalia, 
the L.D.S. Third Annual Far
mers’ Dance went over with a 
bang with fun for all and many 
gay memories for future reverie. 
Costumes worn depicted the pro
verbial farmers’ daughters, hay
seed hicks, bearded sons of the 
soil and aunts and .mothers in 
apron and cap. The orchestra 
also officiated in costume, even 
so far as the com-cob pipe in 
the percussion section.

A girls quartet consisting of 
Agnes Roman, jaunty in trous
ers and straw hat; Adel Ramoš
ka, sWeet in a picturesque Li
thuanian outfit; Mildred Dagilis, 
gay in red overalls; Donnie Vei- 
veris, cute in blue slacks and 
braids; sang two Lithuanian folk 
songs.

With paper streamers, orange 
lights and 
hall didn’t 
every one 
time.

witty signs, the old 
look the same and 

present had a swell

The next L.D.S. meeting will 
be held on Tuesday, Nov. 10th, 
at “Laisve’s Hall” All, mem
bers are requested to be present.

All thanks are extended to 
Al. Anulevich and friend for do
nating and delivering a truck
load of com stalks. The (L.D.S 
thanks you, Agnes thanks you 
and I thank you

We wonder: Why there aren’t 
more boys like the Torrington 
crowd... Why Annie Martin 
shows up for good times only... 
Where Aggie got that big black 
cigar... Whether T. V. of Tor
rington tells that to all the girls 
... Where Eddie K. was last 
Saturday night after giving us 
so much help in decorating on 
Friday... Whether Donnie la
bored in vain in the check room 
... Why Bruno came alone... 
What the L.D.S. plans for the 
future...

DESCRIBED
“Where are my golf socks, 

dear?”
“What golf socks?”
“The ones with eighteen holes, 

darling”, i

Learn Lithuanian
A Good General Knowledge of 
The Lithuanian Language and 
Grammar can be easily acquired 

through the study of

Self Instruction
You Can Easily Learn The Most 

Necessary Speech For Daily 
Use From The

Self Instruction
Which is Prepared For Self 
Study For Practical Use by 
Travelers, Tourists, and those 
Who wish to learn Lithuanian.wish to learn Lithuanian.

Book of 74 pages
Price 50 Cents

United States postageMail 
any stamps worth 50 cents

427 LORIMER ST., 
Brooklyn, N. Y.

English-Lithuanian 
Dictionary 

valuable pocket dictionary 
all commonly used words 

231 pages. Price $1.00 
Obtainable at

in 
to

of

i

427 LORIMER ST
Brooklyn, N. Y.
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Questions and Answers

THE STUFFED SHIRT TRIBE

Page Three

*

Boycott The Hearst Press
QUESTION— Can you list the newspapers and 

magazines controlled by Hearst so that the boycott 
against his publications can be strengthened?—P. W.

ANSWER
The following is a list of Hearst newspaper^:

New York American
New York Journal
Boston Antierican*and Sunday Advert ser 
Baltimore News-Post and Sunday American 
Chicago American
Chicago ijerald-Examiner
Rochester Journal and Sunday American 
New York Daily Mirror 
San Francisco Examiner 
San Francisco Call-Bulletin 
Oakland Post Enquirer 
Los Angeles Examiner
Los Angelas Herald and Express 
Seattle Popt-Intelligencer 
Milwaukee Wisconsin News 
Pittsburgh Sun-Telegraph
Atlanta Georgian and Sunday American 
Washington Herald 
Washington Times 
Albany Times-Union
Detroit Times
Syracuse Journal and Sunday American 
San Antonio Light
Omaha Bee-News.

The following is a list of magazjnes/owned by Hearst
Hearst:

Good Housekeeping
Cosmopolitan
Harpers Bazaar
Motor
Motor Boating
American Weekly.

Hearst controls the following news and feature 
services:

Central Press Association, Inc.
King Features Syndicate
Universal Service
Christy Walsh Syndicate 
International News Photos 
International News Service. 
./
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The Camera Eye
Alan Dinehart says that he has been punched in 

the face at least 150 times by screen heroes, (But 
he socks. James Stewart in “Bom to Dance”).

Nat Pendleton has i.a' great dane named “San- 
dow”, who drinks soda pop out of a bottle.

The “I’ll Sing You A Thousand Love Songs” num
ber for “Cain and Mabie”, featuring Marion Davies, 
cost $300,000, And will only be on the screen for 

minutes—or -35,294.11 a minute!! ’
4 tons of untoasted cornflakes were used in the 

snow scenes in. “Pigskin Parade”.
Kay Frances has worn a pair of pearl earings 

in at least one scene in every picture in which she 
has appeared.

... Active participation of screen actors in West 
Coast labor’ struggles reached a new high when Sec. 
Kenneth Thomson of the Screen .Actors Guild was 
elected vice-president of the California State Federa
tion of Labor, representing Hollywood locals. Thom
son received the biggest ovation of the federation’s 
convention .when he announced that a large group 
of Hollywood actors were raising a fund to aid 
Salinas lettuce strikers.

Lead-off contributors were Herbert Marshall, Gary 
Cooper, Gale Sondergaard, James and Lucille Gleason, 
Fred Keathing, Lionel Stander, Edward Arnold, Ed
die Cantor, Robert Montgomery, Melvyn Douglas, 
Brian Aherns, Humphrey Bogart, J. Edward Brom
berg, Jean Muir, Frederic March and Florence Eld
ridge, Boris Karloff and James Cagney.

...A Hollywood manufacturing concern is now 
putting boudoir pillows on the market... The pillows 
have pictures of the stars painted on them. The 
slogan of the company is: “Sleep with your favorite 
movie star”.

.. .Joe Penner has refused td be seen with a 
duck in his new Radio flicker.

Arline Judge fell out of a bed and hurt her nose. 
Arline is a gal who needs a large bed. *

“To think, only 
a dollar raise!”

a
Judge: “You say your wife attacked you with 

death-dealing weapon. What was it?”
Mr. Meek: “A fly-swatter, judge”.

On Leave
By W. M. True Enough

Interesting Bits for the Fems
——————— By A FEM 1

NAIL POLISH—Do you know what you put on 
your finger nails when you apply nail polish? Here 
is the answer according to “Skin Deep”,/ Analysis 
of Cutex, Glazo, LaCross and Miraglo nail polishes 
indicated that samples of these products when ex
amined were essentially nitro-cellulose (a highly in
flamable substance used in the manufacture of ex
plosives) laquers containing coloring matter, 
believed that all of 
so if you feel that 
enameled, go to it.

THE LATEST

It is 
these preparations are harmless 
a well-bred finger nail must be

IN SPORTS WEAR—Black is 
the big news in the blouse and sweater lineup. It’s 

, coming out in various styles of fabrics to be worn 
with suits or skirts of gray, green br rust for best 
effect*#

MOROCCO GOING MODERN—The Sultan of 
Morocco, who looks at American magazine pictures 
and envies the cool comfort of our sun-ęxposed 
heroines of the surf and shorte, has ordered the en
tire stock of Van Raalte sun suits for the women 
of his harem.

MILITARY INFLUENCE IN FALL FASHIONS/ 
—Everything is being militarized these days and in 
America even women’s clothes have that military 
touch. Dresses, coats and hats have gone military. 
A new type of hat made of black felt and trimmed 
with loads of gold thread has just been put on the 
market.

DO YOU EXERCISE PROPERLY—There is a 
wrong and ringht way in going about your reducing 
exercises. According to exercise authorities all re
ducing routines should be done-.slowly and that the 
types which stretch your body upward and backward 
are better than forward-bending ones. .

For instance, one important figure expert lifts 
her eyebrows in disapprovąl whenever a customer 
Wants to do that old exercise of touching floor with 
hands while keeping knees straight. She says it will 
keep knees from becoming stiff and that it stimulates 
sluggish circulation to some extent, but that it won’t 
slenderize the waistline.

Instead, she makes the client hold her body 
ereeb with' hands high above the head, then stretch 
and bend backward as far as possible. This pot were going to die.^ 
only stretches the waitline muscles, but it elevates 
the cheat and helps to reduce a double-chin.

eight o’clock up 6n 
five-mile hike from

I said, try-

I had a date with a girl at 
Sunset Mountain. It is a good 

our camp in the valley, so I started early.
I had my clean khaki uniform on and my shoes 

were well shined,/'so I wasn’t ashamed to see my girl.
It was just gTowing dark when I reached the 

top of the mountain. I could see the shack where 
she and' her old man lived. The forest trees stood 
dark and forbidding, right up to the clearing near’ 
the shack and farm. When the wind blew, the trees 
bent hungrily as if they were going to crush the 
little farm and shack, everything in sight.

As I walked near I could see the girl standing 
beneath the oak tree.

• “You’re late!” she greeted, showing her teeth in 
a pretty smile.

“Can’t help it, kid—forgot my car 
ing to be funny.

“You look like a soldier in that uniform”, she 
said, beaming as if she were proud of me.

“Why has Uncle Sam got you up in' the moun
tains if you’re not soldiers?” she aske^l. ,

“Don’t know, I said.” j
“Don’t know”, she said, raising ‘ her voice as 

though she didn’t believe me, then gave a knowing 
smile, , as if I had information which the govern
ment had told me to xkeep quiet about. I couldn’t 
help but think of the moving1 picture where the girl 
gets the information from the soldier: and maybe 
that’s what she was thinking, too.

Do you think there will be a war?” she asked.
, “War”, I said. I was about to answer when a 

loud cry of pain came out of the shack, as though 
someone were crying from fear of death .

“What’s that?” I asked.
“Oh, it’s only my old man; he lįas another at

tack.”
“What’s wrong with him, is
“No, he always yells that way when he has an 

attack”.
“Always sound like he’s dying?” I asked.
“Yeah”, she said; “The doctor down in Hynes 

says he’ll never get better”.
“Where did he get it from?” I asked, figuring 

a guy with any sense would find out. If he got 
that way froip too many cigarettes or too many Ayo- 
en? a fellow would lay off, himself.

. “Oh, he’s had it ever since the war. He was 
wounded in France”.

The old man was still moaning as though he

., “Isn’t the, moon lovely tonight?” she asked, gaz
ing up at the yellow moon that flooded the yard

There is life in Death Valley—150 different forms 
of animal life and 1^ forms of plant life exist in 
this torrid California desert!

You can trace back the doughnut to biblical times. 
At least, in Chapter 11 of Leviticus there’s mention 
of “cakes of fine flour, mingled in oil”.

The largest piece of plate glass that can be ship- 
• ped to your city is determined by the height of the 

bridges between the shipping point and the destina
tion. '

When piano keys are being made, the ivory has 
to be sawed under a stream of water so it won’t burn.

Birmingham, Ala., is regarded as the world’s 
masterpiece in natural assembly for industrial growth. 
It has deposits of iron ore on one side of it and 
those of coking coal on the other, plus a large popu
lation of cheap Negro labor for making steel.

Cranberries were at first called “ciane berries” 
because of their curved stalks which resembled the 
neck of a crane.

Hair grows faster in warm weather. And it 
also sprouts faster by day than by night.

Massive bananas grown in East Africa are two 
feet long, as thick as an adult’s arm and a Single 
one can make a meal for three men.

A cubic mile of air weighs nearly 4,500,000 tons.
All the blood in your body passes in and but of 

your heart once a minute.
Musicians regularly bump into physical mishaps 

just as athletes contend with sprains, bruises and 
the like. Cornet players are constantly afflicted with 
chapped lips, bass viol players develop blisters on 
fingers that pluck the 
violinists have frequent 
from the pressure of
players get severe headaches from the constant vi
brations

strings of their instrument, 
swelling of the neck glands 

their fiddles .and saxophone

ing?” I asked. of their saxes.

Ive been wondering—is kissing unhealthy?’* 
9f

He:
She: “I don’t know, I’ve never—1 
He (interrupting): “Never’ been kissed?” 
She: “No, I’ve never been sick”.

with its light. I could see she was getting back 
to the romantic soldier spy movie stuff again..

“About the war”, I said. “No, I don’t think there 
will be a war—not if I can help it”.

The old man moaned when I said that, as though 
he were listening and remembered how he had sat 
under a tree with a girl before the last war. And 
i Į could hear him moan very low, as though he were 
: glad at what I said. ...- -.r-Zy..

’ll
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JOB HUNTING IN NEW YORK
By BALI! KILAS

Ag a conclusion to this article, 
I believe that my potential job
hunters would enjoy hearing of 
the harrowing -experiences, and 
pathetic results of several of my 
friends.

As a typical example, I shall 
first take my friend, and room
mate, Steve Weliska. He is 
energetic and ambitious, young 
man of exceptional qualities and 
abilities. Like many other seek
ers of employment, he traveled 
many miles to come to this city, 
where it is commonly accepted 
that jobs are plentiful, and op
portunities are unlimited. But I 
would hate to question his 
thoughts and opinions regard
ing the jobs and opportunities, 
because I am afraid that his 
retort would be unprintable.

He accepted his first job as 
an apprentice to a carpenter, 
and he was promised fifteen dol
lars per week, providing that 
there was sufficient work to last 
out throughout a full week. 
And there never was.

When he was unable to make 
both ends meet on this carpen
ter’s job, he decided to give it 
up and look for something that 
offered a more substantial 
means of subsistence. After 
many weeks of futile search, he 
finally obtained work in a small 
glass factory, where he remains 
today, working long, tedious 
hours for the small salary of 
about fourteen dollars per week.

Then there is another fellow, 
named Stanley, with a college 
education. His first job in this 
city was a helper on a truck, 
delivering heavy freight. On 
the very first day, he left for 
work at seven o’clock in the 
morning, and returned at nine- 
thirty that evening. During his 
second day of work he put in 
much over twelve hours of work. 
On the third' day, the company 
had an enormous amount of 
work to be done; so they forc
ed their men to work until two- 
thirty in the morning, and in
structed them to return at 
Seven-thirty that very same 
morning. This was allowing the 
men an extra half hour of sleep, 
but they were being paid exact
ly twelve dollars per week with 
no extra pay for overtime work.

After that eighteen hour day, 
Stanley simply failed to reap
pear on his job, except to call

| for his back wages. And so, he 
was faced with the problem of 
finding a new job.

He was fortunate in locating a 
new job in a furniture' factory, 
where the labor is extremely 
difficult, and where they must 
labor nine and one-half hours 
per day for the ridiculously 
small wage of fourteen dollars 
per week.

Then there is another young 
fellow, graduated from college 
as an electrical engineer, but is 
unable to locate work of any 
kind. Several thousand dollars, 
and many years spent at school, 
and now he would be willing to 
accept any work that paid as 
low as fifteen dollars per week. »

So think it over, you that 
would leave home on a job hunt
ing pilgrimage, and remember 
that as long as you remain at 
home, you are at least assured 
of a bed to sleep in, with three 
square meals a day to keep you 
from starving.

Black Legion Terrorized 
Toledo Youth

TOJLEDO, Ohio—High school 
boys of 15 have been flogged in
to joining the terroristic Black 
Legion’s junior organization, it 
has been revealed.

Flogging high school boys, 
stealing automobiles and break
ing into homes have been re
vealed as part of the activities 
of the Black Legion’s "Rer Cir
cle”, as the junior group is call
ed.

The “junior section” of the 
terror group was discovered 
when a 15-year old boy told the 
prosecutor who he was forced' 
into an automobile, taken into 
Michigan, and flogged until he 
agreed to join the organization. 
As the “initiation”, he was forc
ed to run the gauntlet between 
a double file of 80 young men 
who beat him with straps.

It is not known how large the 
"Red Circle” is, nor have any of 
the upper leaders of the Black 
Legion been. unmasked during 
the long, slow investigation. At 
least one member of the city 
council investigating the Legion 
has been linked with the or
ganization.

Lithuanian
Personalities

By WALTER KUBILIUS

JOHN ORMAN
I have always thought that 

the correct interviewing proced
ure is to ask a question or two, 
act the part of a perfect listen
er and simply jot down the facts 
about the person interviewed. 
Last week this method of listen
ing and merely saying an oc
casional “yes” or “h’m, hm” 
worked perfectly but with 
John Orman it was a complete 
failure.

When two big silent men get 
together, the result is—more 
silence. I confess that if I had 
not known John before I would 
have become decidedly nervous 
watching that lincoln-like edi
tor of Tiesa survey me with his 
cold black eyes while smoking a 
pipe.

Despite a few lags of silence, 
I managed to wrench a few 
facts concerning John (no mid
dle name) Orman. He was bom 
twenty-five years ago in Pitts
burgh, Pa., and as far as he 
can remember has been connect
ed with various, liberal and Li
thuanian activitiees. Two years 
ago he was happily married and 
to the best of my knowledge 
has had no blessed event.

Ill >this selfish world of ours 
it is indeed rare to find a per
son who unflinchingly holds on 
to better ideals. John Orman is 
such a person, an idealist whose 
passion foi' progress, justice and 
order is real and whose love for 
labor and society is not a mere 
pose. Out of his type of clay 
Lincoln, Lenin, Danton and Debs 
were made and I have a feel
ing that his future holds many 
great things for him. Watch 
his star rise.

Last week I made a terrible 
faux-pas in revealing to you the 
identity of Graf Elmest. Lest 
a bomb be sent to me I hereby 
openly say that the time of the 
writing I was chronically ine
briated and that I had no knowl
edge that the devil persuaded me 
with “Moscow Gold” to reveal 
the true name of that enigma, 
Graf Ernest. You can be as
sured that when I interview 
Floyd Dewey, no such slip-up 
will occur.

THROWING THE

HELPFUL
“Has your boy’s college career 

proven useful since you took 
him into your business?”

"Sure thing. Whenever we 
have a directors’ meeting, he 
mixes the cocktails”.

Shenandoah Lyros Chorus 
Plans for “Lietuviu Kai

miečių Vakaruškų”
Well, folks, the evening of 

November 11th will soon be here 
and I’m sure you all know what 
that means. You don’t? Then 
I must disclose to you once more 
what the program of the even
ing shall be. Here goes—There 
will be a big concert and ball 
at Najah’s Hall, 302 South Main 
Street, Shenandoah, Pa., and 
from what I know, it is going to 
be different from any other af
fair held by the Lyros Chorus. 
You shall hear all the old Lithu
anian folk songs. The chorus 
shall sing two beautiful songs, 
"Oi, Motule Ma” and “Kada No
rių Verkiu”' while one of our 
best singers does a little acting. 
The Ensemble shall sing such 
sangs as, “Ant Kalno Malūnėlis” 
and "Ant Kalno Karklai Siūba
vo”. Miners Quartette?—"Stovi 
Mergas Pamaryj, Iki Kelių Van
denyj”, etc. You shall also hear 
our soloists and ducts. After 
the concert there shall be danc
ing until—? in the morning. 
But, folks, don’t forget to wear 
your Lithuanian costumes for 
they will help in making this 
affair a reality. Now that you 
know what it’s all about, why 
don’t you make up your minds 
to come here and spend an en
joyable evening? 1 know you’ll 
all be pleased.

What’s this I hear? Our Min
ers’ Quartette is really going to 
Chicago, Illinois with songs 
such as will charm the Chicago
ans into remembering them for 
a long time afterwards. I think 
you all know the members of the 
quartette. They are S. Kuzmic
kas, V. Judzentavich, and P. 
Grabauskas, the song-birds of 
the Anthracite. When you song
birds have fulfilled your con-

"I’m sorry”, said the dentist, 
"but I can’t do anything for you 
this afternoon. I have eighteen 
cavities to fill”. And he went 
out, carrying his golf bag.

Hank: "There’s nothing like 
perseverance. It always wins in 
the long run.”

Hiram: "Well, not always. 
How about a hen sitting on a 
china egg?”

Correct
Prof: "Correct this sentence: 

‘Before any damage could be 
done, the fire was put out by 
the volunteer fire department’.”

Boy: "The fire was put out 
before any damage could be 
done by the volunteer fire de
partment”.

Silas: "What caused that big 
explosion on Jim’s farm yester
day?”

Friend: “He fed ‘Lay or Bust’ 
feed to one of his chickens, and 
it turned out to be a rooster”.

tract in Chicago, don’t forget to 
come back to your own nest and 
do your part here. Pleasant 
journey, boys.

Last Monday night the Com
munists of Shenandoah held a 
farewell party in honor of A. 
Žemaitis, our former Lyros 
Chorus’s organizer, and family. 
They are leaving Shenandoah to 
make their new home in Balti
more, Maryland. Mrs. Žemaitis, 
before her marriage, lived in 
Baltimore so they will not be 
friendless while in that city; but 
nevertheless we hate to see them 
go so far away from us. Tere’s 
hoping they are successful in 
their new surroundings.

Gosh. I wonder what would 
happen if—

A. M. and E. Wylonis came 
to practice on Sunday.

J. Swenson didn’t have any 
more fibs to tell.

N. Senutas fell for Swenson’s 
jokes.

L. Utaris had her hair curled.
J. Marcavage didn’t have any

thing to say during rehearsal.
S. Kuzmickas would shake it 

up instead of sing.
"Anthracite”.

WE SURE 
OlO?

■ by harold maq\n ■

T CAN

TALK PLENTY '

play me dirt!!

1L_

SMI .

■

YAH CAN'T THROW ME TO 
TH’ SIDE, MR. UPSTART!?
--T KNOW TOO MUCH

► ABOUT VOU AN'__ T
IT WOULDN'T BE WISE

F’R YAH TO GIVE ME TH', 
. BOUNCE! -

few

SUPPOSE YAH 
HAIN'T ONLY MET, 
BUT YAH talked 

BUSINESS 
TOO, EH? ’

IS AGVAAST 
WHEN 

4E HEARS

YES. _ 
INDEED!!

AAR. FULLER 
OFFERED ME 

A FINE 
PROPOSITION 
WHICH I 
accepted!

<Fby oupiter?
.....YAH MAY 

think they 
WILL, BUT 

THEY *
HAIN*T GOIN

-THEY or 
NOBODY ELSE 

IS GONNA 
CHEAT ME 

OUTA MY
JOB!E.Z .UPSTART

AMD

FIN**

HOI f
Do 

UP

WITH YQL’.
SERVICES

1 Į

•EB gOMiC BTWP*

YES, AND IF 
vou DO A 

GOOD JOB

ONE 
- MAN’
MV IDEA »S
FOP YOU ANO
THE GERBHOFF
BOYS TO WORK 

TOGETHER!

TO IT THAT
MR. GERBHOFF

PLACES
YOU ON

OUR STAFF!

YEH?
YAH SAY X 

HAINT gonna
GST BOUNCED

AN’ X CAN 
GET TO B«

’’BUS SHOT

FINK 
FULLER?

Meanwhile F listen you,egg«s
AT THE 

GERBHOFF 
HEAD

QUARTERS 
IN A 

LARGE

HUNDRED 
MILES 

AWAY -

*©oss° 
GERBHOFF 
SPEAKS 
TO HIS 
'•BOYS'*--
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LAISVU Puslapis Penktas

LINARDS LAICENS. Iš latvių kalbos verte DŽUGAS.

Klykiantieji Korpusai
(Tąsa)

Taip jieškant, tiriant ir atrastą apgal- 
vojant bėgo laikas — atėjo vakarinis pa
tikrinimas ir—kamerų uždarymas. Sar
gai po to galėjo daboti kalinius tiktai pro 
durų akį, duris atrakinti jau negalėjo, 
nes raktus nuneša į raštinę. Ačiū tam, po 
patikrinimo kaliniai galėjo užsiimti ka
merų šeimyniniu gyvenimu, t. y. visais 
dieną pavojingais darbais. Dabar Atals 
perskaitė “Kovą” nuo vieno galo iki kito. 
Ten buvo raštai ne tiktai apie gyvenimą 
laisvėje, apie socialdemokratų partijos 
veikimą, taktiką ir tt., bet ir apie kalėji
mą, apie kalinių padėtį, gyvenimą ir ko
vą.

Perskaitęs jis vėl ėmė jieškoti, kur pa
slėpti, ir dabar, pagaliau, jau pasisekė 
atrasti. Tada jie patikrino paslėptuvę 
kaip kalinio, taip sargų ir viršenybės at
žvilgiu, t. y. kaip slėpėjo, taip ir jieško- 
tojo psichologiniu atžvilgiu, netikėtinu
mo ir rimtos kratos atžvilgiu; paslėpęs 
“Kovą,” jis pats ėmėsi būti kameros krė- 
tėju ir mėgino atrasti paslėptą. Pasiro
dė, kad atrasti paslėptą nemažiau sun
kus uždavinys, kaip surasti panašią pa
slėptuvę. Tame ir buvo visokio slėpimo 
paslapties raktas: juo sunkiau paslėpti, 
tuo sunkiau atrast. Suprantama, visai ne
atrandamo, nesu j ieškomo pasauly nieko 
negali būti. Kaip jis šioje kameroje savo 
paslėptuvę pasidarė, nėra reikalo tai ap
rašinėti dėlto, kad j ieškotojai nesusektų 
pėdas kitų slėpėjų, kurie patys, reikalo 
prispausti, mokės atrasti saugų slėpimo 
metodą—jei tiktai jie del šio klausimo 

palaužys galvą.
Pirmas vakaras po gubernijos kalėji

mo bendros kameros pasirodė labai nuo
bodus, liūdnas ir beveik nepakenčiamas. 
Kartais kaip ir baimė imdavo, nežiūrint 
to, kad analizuojant šis jausmas atrodė 
truputį juokingas. Ir miegas neėmė, nors 
oras kameroje buvo švarus: lovos pliko 
brezento įdubime gulėt buvo nepatogu ir 
iš apačios ėjo šaltis, nežiūrinkto, kad ba- 
tareja iš vakaro kamerą prišildė ir lau
kė jau sprogo lapai. /

Po pirmos nakties gyvenimas greitai 
įėjo į tą tvarką ir papročius, koki buvo

įvesta šiose vienučių kamerose. Greitai 
užsimezgė ryšiai ir artimesni santikiai su 
keletą draugų iš kitų kamerų, nors jie 
buvo vienas nuo kito atskirti ir dėlto po 
vieną laikomi, kad jie nesusirištų. Ant 
kiekvienos kameros durų su kreida buvo 
užrašyta kalinio pavardė, vardas, tėvo 
vardas ir kategorija arba to įstatymo 
punkto skaitlinė, kuriuo remiantis jis nu
teistas. Atals buvo tvirtovininkų kate
gorijoj — vadinasi labiausiai privilegi- 
ruotų kategorijoj. Tvirtovininkas gauda
vo ne tiktai kalėjimo maisto dalenką, bet 
dar dešimt kapeikų kasdieną. Dalykas 
tame, kad tvirtovininkai turėjo gauti pa
gerintą maistą, kurio kalėjime nebuvo, o 
pristatymą iš laisvės bendras kalėjimo 
režimas neleido. Todėl skirtumą tarp tos 
ir kitos dalenkos jiem apmokėjo pinigais. 
Be šios materialinės privilegijos, jie nau
dojosi teise dažnesnio susitikimo su ap- 
lankytojais ir atskiroje patalpoje, nors 
Atals negalėjo tuomi pasinaudoti, nes 
nebuvo kas jį lanko. Knygų galėjo imti 
kiek norėjo ir kokias norėjo—žinoma la- 
gales. Taip pat galima buvo turėti rašy
mui dalykus, o baltinius galima buvo ati
duoti laisvėn skalbti. “Aukštoji mokykla 
prie visko gatavo, išimant laisvę,” kaip 
įronizavo kaliniai.

Dienos tvarka: ryte šeštą valandą kie
me skambėjo didelis varpas; tad kėlėsi 
visas kalėjimas. Po keletą išleidinėjo į 
koridorius praustis, į išeinamąją vietą, 
kameros grindų įtrynimui davė juodo 
vaško ir reikalingus įrankius. Po to avi
žinės krupos su gabalėliais lašinių ir už- 
spirgytos taukais; karštas virintas van
duo; pavalgę galėjo tuoj imtis skaitymo, 
rašymo; pasivaikščioti kieme; dvyliktą 
valandą: žirnių, makaronų, kopūstų, 
kruopų sriuba taukais užspirginta; karš
tas vanduo; vėl skaitymas knygų; apie 
ketvirtą vai. vakarienė: balta tiršta mie
žinė košė; virintas vanduo; patikrinimas, 
kiekvienos kameros durys atidarant ir 
dežiuruojančiam viršininko pavaduotojui 
labą vakarą pasakant. Taip ėjo dienos, 
savaitės — du mėnesiai, kuriuos Atalui 
teko išbūti vienutėje.

(Daugiau bus)

Mexico, Me.
Motina Plaktuku Užmušė Savo 

Dukterį

Fredrickai turėjo dvi dukte
ris ir sūnų. Tą naktį, tai yra, 
spalių 10 d., Fredrickas dirbo, 
o sūnus buvo išėjęs baliavoti. 
Motina gi su savo dukterimis 
buvo namie. Anksti, 5 vai. ry
to, motina atsikėlė, pasiėmė 
plaktuką ir nuėjo į dukterų 
miegamąjį kambarį ir drožė 
plaktuku 13 metų dukteriai 
per ranką. Kokiu tai būdu 
mergaitei pasisekė plaktuką 
rųotinai iš rankų išmušti ir iš
sprukti per duris. Tada mo
tina užrakino duris, užtraukė 
langų bleinas ir grįžo prie 10 
metų dukters. Ir tada ji atliko 
tą šiurpulingą darbą.

Susiedai pašaukė policiją. 
Pribuvus policija išlaužė du
ris, atrado mergaitę kraujuo
se paplūdusią ant lovos, o mo
tina buvo apalpus ant kitos lo
vos su perpjauta rankos gys
la. Motina buvo išvežta ligo
ninėn, o mergaitę daktaras 
apžiūrėjo ir rado 17 plaktuko 
kirčių galvoje.

Fredrickienė buvo parašius 
laišką savo vyrui tokio turi
nio: “Aš negaliu ilgiau gyven
ti ant šio svieto ir nuspren
džiau pasiimti su savim dukte
ris. Tik aš gailiuosi, kad aš 
negalėjau sūnaus su savim pa
siimti. Atleisk tu man, mano 
mielas, ir dievas tegul man 
dovanoja.” Iš šio laiško ma
tyti, kad moteriškė norėjo vi
sus vaikus nužudyti. Kaip gir
dėjau, žmonės kalba, kad Fre
drickienė sirgo gyvenimo per
maina.

Mexicoj ir Rumforde yra 

apie 13,000 gyventojų, dir
bančių fabrike darbininkų yra 
apie 2,000. Bet štai kame svar
ba. Ant tokio mažo skaičiaus 
gyventojų yra net aštuonios 
bažnyčios, iš kurių yra trys 
Rymo katalikų bažnyčios. Tik 
reikia pagalvoti, kokią didelę 
armiją dykaduonių tie darbi
ninkai turi užlaikyti. Laikas 
tiems darbininkams pagalvoti 
ir atsisakyti šerti tuos dykū
nus.

“Laisvės” vajus pas mus 
šiemet neblogai cinas. Naujų 
skaitytojų gaunam daug. Ir 
su šia korespondencija pa
siunčiu du nauju skaitytoju.

Mexicos Vaclovas.

Adams, Mass.
Spalių 21 dieną pirmą sykį 

Adams istorijoj Kompartija 
surengė prakalbas drg. Ottis 
Hood, kandidatui į Mass, gu
bernatorių. Kadangi policijos 
viršininkas nedavė leidimo 
prakalboms ant gatvės, tai ta
po laikytos ant tuščio loto. 
Kad geriaus išgarsint prakal
bas, Mass, valstijos Kompart. 
organizatorius D. Parker ir 
sekretorius Hugo de Gregory 
su keletu Pittsfieldo draugų, 
išplatino 1000 plakatų po vi
są miestuką. Minėti draugai 
turi įsitaisę garsiakalbį ant 
automobilio, tai prieš prakal
bas važinėdami gatvėmis gar
sino prakalbų vietą ir kvietė 
darbininkus atsilankyt. Gar
siakalbis buvo girdima už ke- 
letos blokų, ir kada pradėjo 
kalbėt, t a i žmonės skubotai 
rinkosi į prakalbų vietą ir už 
pusės valandos jau buvo apie 
300-400 žmonių. Pro šalį va
žiuojant automobilistai susto

jo, taip, kad užsikimšo gatvė, 
tai atvažiavo policistas ant 
motorcycle ir automobilistams 
paliepė neužblokuot gatvės, 
bet prakalbų nekliudė.

Kalbėtojas vartojo ' visiems 
suprantamą kalbą, tai žmonės 
labai atydžiai klausėsi, nors 
kalbėjo visą valandą. Po pra
kalbų pasipylė taip daug klau
simų, kad ant jų atsakymui 
ėmė daugiau kai valandą lai
ko.

North Adams, Mass.
Spalių 22 d. čia irgi kalbėjo 

Ottis Hood per garsiakalbį. 
Šis miestukas yra daug dides
nis, negu Adams, tai ir žmonių 
atsilankė daugiau. Prakalbos 
tęsėsi tris valandas, ypač klau
symams, rodėsi, nebus galo. Iš 
visko matyt, žmonės labai žin- 
geidauja Kompartijos aiškini
mu, l nes dabartinė bedarbė 
daug žmonių privargino.

Turiu dar priminti apie šio 
miestuko audinyčių darbinin
kus. Jie turi gyvent susikim- 
šę vienas prie kito dideliuose 
audinyčių namuose, kurie uži
ma visą bloką. Tai liekana fe
odalizmo.

Biržų Proletaras.

Pittsfield, Mass.
Komunistų Partijos veiki

mas po visą Ameriką rodo ir 
pas mus geras pasekmes, ypač 
po draugo Browder areštais. 
Vietinis “Berkshire Evening 
Eagle,” kuris buvo pratęs tik
tai niekint komunistus arba 
visai užtylėti, dabar, po Brow- 
derio areštais, savo editoriale, 
pasmerkė kaip jo areštą, taip 
ir legionierius Tampa, Fla. 
Girdi, tai geriausias ir pigiau
sias Browderio apgarsinimas. 

Jeigu būtų buvę leista kalbėt 
jam, kaip ir čia pas mus Ottis 
Hood, tai,;girdi, mažai žmonių 
būt sužinoję. O dabar tai ir 
per radio ir laikraščiai garsi
no Browderį ant pirmo pusla
pio už dyką. Antras dalykas, 
girdi, jeigu pasitaikytų, kad 
mažuma paimtų valdžios galę 
į savo rankas, tai ir su demo
kratų ir republikonų kalbėto
jais taip pasielgtų.

Antra, tai vietinis Unitarian 
kunigas, Henry G. įves, kuris 
yra ir legionierių kapelionas, 
taipgi pasmerkė Browderio 
areštą, ir legionierių užpuoli
mą. Tarp kitko, jis rašo: Yra' 
jau laikas pastatyti šiuos Ame
rikos padaužas (un-American 
hoodlums) į jų vietas, ar jie 
būtų buvę kareiviai, ar tiro
nai policistai. Baigdamas savo 
laiške atsišaukia saugot lais
vę ir budėt, nes, kitaip, gali 
būt pavogta, kol mes miega
me. Biržų Proletaras.

Hendaye, Franc. — Pra
nešama, jog kilo kruvini su
sidūrimai tarp pačių fašis
tų San Sebastiane, šiauri- 
iniame Ispanijos pajūryje. 
Keli esą peiliais subadyti.

PRANEŠIMAI Iš KITUR

SHENANDOAH, PA.
Lapkričio 8 d., 5 vai. po pietų 

įvyks Lyros Choro repeticijos. Visi 
choristai stengkitės pribūti laiku. Tu
rėsime prisirengti prie “Kaimiečių 
Vakaras”, nes manome turėt svečių 
iš apylinkės.

(261-262)

PHILADELPHIA, PA.
LF ir 9 kuopa rengia koncertų ir 

balių, kuris įvyks 7-tą d. lapkričio, po 
numeriu 1144 N. 4t'h St. (Culture 
Hall). Pradžia 8 v. v. Bus solistų, 

sekstetų, dainuos Lyros Choras ir 
kitų įvairių kavalkų programoj. Pra
šome visus dalyvauti šiame parengi
me ii’ paremti kalinius, kurio per 
ilgus laikus sėdi kalėjime už darbi
ninkų reikalus. Komisija.

(261-262)

PATERSON, N. J.
ALDLD 84 kuopos susirinkimas 

įvyks šeštadienį, 7-tą d. lapkričio, 
Bakanausko Svet., kaip 7 v. v. Visi 
nariai pribūkite laiku, nes turim la
bai daug svarbių reikalų apkalbėti ir 
susitarti kartu važiuoti į “Laisvės” 
koncertą 8-tą lapkričio.

Sekr. P. Sakat.
(261-262)

WORCESTER, MASS.
Lietuvos Sūnų ir Dukterų Broliš

kos Draugijos puiki vakarienė įvyks 
8-tą d. lapkričio, Olympia Parke. 
Pradžia 4-tą vai. po pietų. Malonė
kite visi dalyvauti šio sezono pas
kutiniam. parengime. Bus gardžių 
valgių ir gėrimų. Katrie nebūsite, 
gailėsitės. 1 Komisija.

(261-262)

WORCESTER, MASS.
Minėjimas Spalio. Revoliucijos Ru

sijoj, įvyks lapkričio 6 d., Darbininkų 
Centre, 126 Green St. 7 v. v. Bus 
prakalbos ir muzikalis programas. 
Taipgi galėsite gauti užkandžių, o 
vėliaus bus šokiai. Visi Komunistų 
Partijos simpatikai ir draugai nepa
tingėkite- dalyvauti. Užkviečia visus 
Komunistų Partija.

(261-262)

SVEIKATA—TURTAS
Netekus sveikatos, nemiela nei gy- 

vęnt. Turtuolis atsižada ir turtų, kad 
tik būt sveiku. Broli ir Sese, jeigu 
tu įvertini sveikatą ir ją brangini, tai 
prižiūrėk ją. Jausdamas skausmus, 
kaip tai: reumatizmą, rankų kojų gė
limą, nikstelėjimą, nuovargį, Šaltį, 
rankų-kojų tirpimą, dieglius, tuoj :us 
reikalauk DEKSNIO GALINGOS 
MOSTIES, sudarytos iš daug skirtin
gų gamtos elementų iš tolimų svieto 
kraštų, girių, visokių medžių ali jų, 
šaknų ir žolių; kuri turi savyje ga
lingą šilumą, šildydama kaipo saulės 
spinduliais, sunaikina reumatiškus 
skausmus ir palengvina žmogui. Dek- 
snio Galinga Mestis tūkstančiams pa
gelbėjo, pagelbės ir tamstai. GAR- 
ANTUOJAM, kad, pavartojus k dis 
sykius, aplaikysi palengvinimą ar pi
nigus grąžinanti.

Kaina 75c., $1.50 ir $3.00.'
Aplaikom šimtus laiškų su padėka- 

vonėmis iš skirtingų pasaulio kraštų, 
kuriems pagelbėjo. Klauskite visada 
taip DEKEN’S OINTMENT.

PASARGA: Jeigu nori aplaikyti ti
krąją Deksnio Galingą Mostį ir pa
sekmes, tai visada klausk taip: DE- 
KEN’S OINTMENT ir neklausykite 
nei jokių kitų pasiūlijimų, kad kas ir 
siūlytų.

Visada žiūrėkite, kad būt užrašyta 
DEKEN’S OINTMENT,, tai tik tada 
aplankysite tikrąją Deksnio Galingą 
Mostį. Parsiduoda, visur.

DEKEN’S OINTMENT CO., 
Hartford, Conn.

Reikalaunam Agenčių ir Agentų.

SO. BOSTON, MASS.
Komunistų Partijos Dist. 1 ren

giamas Rusijos paminėjimas įvyks 
penktadienį, lapkričio 6 d. 8:30 v. v. 
Hotel Bradford Ballroom, 275 Tre
mont St. Bostone. Įžanga 40c. Visi} 
sąmoningų darbininkų pareiga yra 
dalyvauti ir atsivesti kitus.

LOWELL, MASS.
LDS 110 kp. rengia šokius 7 d. 

lapkričio po numeriu 338 Central St. 
Šokiai prasidės 7:30 vai. vakare. 
Draugai, jūs visi žinote, kad LDS 
parengimai smagūs būna. Kviečiame 
jus visus dalyvauti ir paremti mū
sų organizaciją. Bus gera jaunuolių 
orkestrą, grieš lietuviškus ir ame
rikoniškus šokius.

(260-262)

CLEVELAND, OHIO
ALDLD 15 Apskritys rengia pra

kalbų maršrutą drg. L. Pruseikai. 
Pirmos prakalbos įvyks 9 d. lapkr. 
Carletie, Senkų Svetainėje, 4015 E. 
141st St. Pradžia 8 vai. vakare.

Lapkričio 10 d. įvyks Lietuvių 
Svet., 6835 Superior Ave., 7 v. v.

Charles’ Up To-Date 
BARBER SHOP 

K. Degutis Savininkas
PLAUKŲ O t n

KIRPIMAS

SKUTIMAS J

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

Tol. 2-0783 . NOTARY
Night Tcl. Juniper 5-4912 PUBLIC

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS
BALZAMUOTOJAS

2 Patarnauju visiems be skirtu- 
| mo. Parsamdau automobilius 
S kiekvienam reikale. Kainos 
1 žemos.
f Ateikite ir persitikrinkite.

337 Union Avenue
5 Brooklyn, N. Y.

Namas tas pats, tiktai miesto 
patvarkymu pamainytas nume
ris buvusio 107 Union Avenue.

i Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS 

(UNDERTAKER)
Vedu šermenis ir palaidųjų tin
kamai ir už prieinatną kainą.

Parsamdau automobilius vestuvėm, 
H parčm, krikštynom ir kitokiem 

reikalam.

402 Metropolitan Avė.
(Arti Marcy Avenue)

Brooklyn, N. Y.

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Stalius
(ŠALINSKAS)

LIETUVIS GRABORIUS
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštų. 
.Turini puikiai įtaisytą Koplyčią 
ir salę del po šermenų pietų. 
Teikiam nemokamai vėliausios 

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway 

WOODHAVEN, L. L, N. Y.

VYRŲ IR MOTERŲ LIGOS 
GYDOMOS NAUJOVIŠKAIS

BŪDAIS
Kraujo ir Odos Ligos, Nervų Sui

rimai, Slogos ir Chroniški Skaudu
liai, Nervų ir Abelnas Nusilpimas, 
Skilvio ir Žarnų Sugedimai, Hemor
rhoidal ar kiti Mėšlažarnės bei Lau
kan Ėjimo Nesveikumai, kaipo skau
smo ir nesmagumų priežastys, Strė
nų Gėlimas, Sciatica, Neuralgia, Ner
vų Įdegimas ir Chroniški Reumatiški 
keblumai, Nosies, Gerklės, Plaučių, 
Plaučinių Dūdų, Inkstų Netvarkumai 
ir kitos ligos Vyrų ir Moterų yra sė
kmingai gydomos su patenkinančiomis 
ir greitomis pasėkomis; o jeigu turite 
kokią ligą, kurios jūs nesuprantate, 
pasiklauskite manęs su pasitikėjimu, 
ir jūsų nesveikumas bus jums išaiš
kintas. Kraujo Tyrimai, Šlapimo 
Analyze, X-spinduliai, Serumų Įleidi
mai ir čiepijimai. Sąlygos yra priei
namos. Pasitarimai veltui.

DR. L. ZINS
Virš 25 Metų Praktikos

110 East 16 St., N. Y.
Tarp 4th Avė. ir Irving PI.

Valandos 9 A. M. iki 7 P. M. 
Sekmadieniais 9 A. M. iki 3 P. M.
(MES KALBAME LIETUVIŠKAI)

i Visi nariai būkite, taipgi draugai at- 
I stovai būkite, nes turime daug svar
bių reikalų aptarti. Sekr. A. S.

Pirm prakalbų turėsime mitingą, 
malonėkite būti 6 vai.

Lapkričio 12 d. 190 kp. rengia pra
kalbas Collinwoode, Turek’s Svet., 
16011 Waterloo Rd. Pradžia 7 vai.

Prašome visus Clevelando lietuvius 
dalyvauti šiose prakalbose, nes ne 
tankiai mus aplanko toki kalbėtojai. !

190 Kp. Korespondentė.
(260-262)

EASTON, PA.
ALDLD 13 kuopos susirinkimas 

įvyks nedčlioj, 8 lapkričio, kaip 2 
vai. po pietų. Easton Baking Co. 
Svetainėj, 36 N. 7th St.

Draugės ir draugai, visi būkite 
ant šio susirinkimo, nes yra daug 
svarbių reikalų apsvarstymui. Taip
gi reikės rinkti delegatus į Apskri
čio konferenciją. Būkite visi ir nau
jų narių atsiveskite.

Sekretore.

ELIZABETH, N. J.
TDA kp. susirinkimas įvyks lap-

kričio 5 d., 8 v. v., 408 Court St.

PRANAS SUPIS
Lietuvis Ekspertas 
KURPIUS

Darau naujus ’ čeverykus, datai- 
kau prie visokių kojų, paplatinu 
ir pailginu gatavus čeverykus ir 

taisau senus.
Nesivarginkite savęs nepritaiky
tais prie savo kojos Čeverykais, 
negadinkite tuom savo sveikatos. 
Pasitarkite del pritaikymo čeve- 
rykų su lietuviu ekspertu Čeve- 

rykų pritaikymo. Kreipkitės:
306 UNION AVENUE

KAMPAS TEN EYCK STREET
Brooklyn, N. Y.

Vaksavojame Čeverykus— 
Shoe Shine

Q—------------------------—--------------------------------------------------------- ffl
Telefonas: Humboldt 2-7964

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS 
530 Summer Ave., arti Chester Ave.

NEWARK, N. J.
VALANDOS: 2—4 ir 6—8.

Nėra valandų sekmadieniais.
H----------------------------------------------------------- -------- ---- ———- S

|čia Parodoma Dalis Varpo Keptuves, Kur Kepama 
^duonos: rūgšti rugine, saldi rugine, čielų kviečių, čielų ru
zgių, senvičiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. 
hTaipgi kepama roliai ir bandukes. Puikiausias pasirinkimas 

skaniausių kčksų-pyragų: Pineapple Cake, Apple Cake,
1 Cheese Cake, Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice 

Cake. Stollen, Doughnuts, Pies, Pasteries, Apple Turnovers 
ir Jelly Rolls.
Siunčiame duoną per paštą | kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorį ir kainas.

Antrašas: 36-42 Stagg Street, Brooklyn, N. Y.

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai legališkas svoris. Prista
tome greit į jūsų namus. Prašome 
Isitėmyti adiesą ir telefoną.

Telefonuokite: EVergreen 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti į ofisą 
Kampas Union Ave. ir Grand St.

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

TRU - EMBER COAL COMPANY
485 Grand Street Brooklyn, N. Y.

(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA) 
Telefonas: EVergreen 7-1661

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APT1EKA 
čia randasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus daug 

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

8701 JOS CAMPAU AVE., DETROIT, MICH.

VARPO KEPTUVE
36-42 Stagg St. Tcl. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y.
Varpo Keptuves Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi.
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tą, 8 Lapkričio, Labor Lyceum, Brooklyne! PARENGIMAI
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Didysis “Laisvės” jubilėjinis koncertas jau tik už trejetos 
dienų. Jis įvyks šį sekmadienį, 8 lapkričio (Nov.), 3:30 po 
pietų, Labor Lyceum, 949 Willoughby Ave., Brooklyne.

Dr. Šliupaitė Kalbės LDS 
Susirinkime Šį Vakarą

Iš Vegeterijony 
Prakalby

A. VELIČKOS ir O. DEGULIENES

Williamsburgo LDS 1-ma 
kuopa turės ankstybą ir trum
pą susirinkimą ketvirtadienį, 
5 lapkričio, “Laisves” svetai
nėje. Ant greitųjų atlikus bū
tiniausius reikalus, Dr. Aldona 
Šliupaitė kalbės apie sveikatą. 
Kviečiami ir nepriklausanti 
kuopoje. Pradžia lygiai 8 vai. 
vakaro.

S.

Rusijos Revoliucijos 19-kos 
Mėty Minėjime Bus Puiki 

Programa ir Šokiai

GEORGE PRAVDIN, BARITONAS
Tai garsusis baritonas, rusas, pasižymėjęs teatrų daini

ninkas. Lietuviai jį girdės “Laisvės” koncerte.
Šiam koncerte matysim daug naujų meno spėkų. Turėsim 

garsų rusų baritoną George Pravdin. Kita naujanybe bus 
puikusis tenoras Dedovitch irgi kitatautis. Gi lietuvių nau
jomis spėkomis bus seserys Petraičiutės, šokėjos. Prie naujų 
reiktų skaityt ir Oną Leonavičiūtę, dainininkę, kuri tik vieną 
kartą girdėta lietuviams pereitam “Laisvės” bankiete.

Iš jau žinomų dalyvaus K. Menkeliūniūtė, kuri dainuoja 
tarp amerikonų. Jauni ir talentingi muzikos srityje V. Be- 
keris ir G. Vedegis dainuos liaudies duetus, patys akompa
nuodami skardžiai vaitojančia elektros-gitara, kuri aną metą 
“L.” koncerte iššaukė griddsiningą pripažinimą. Smuikų, cello 
ir piano sekstete dainuos solo A. Klimhitė švelniabalsė (kolo
ratūra) soprano. Aido Choras, vadovaujamas B. L. šalinaitės, 
taipgi pasirodys su pora geriausių dainų. B. L. šalinaitė ir 
Nellie Valinčiūtė dalyvaus programoj, kaipo akompanistės.

“Laisvės” koncerto bilietai smarkiai platinasi. Sėdynės re
zervuotos. Norint sau užtikrinti pageidaujamą vietą, patarti
na bilietą įsigyti iš anksto. Jų kainos koncertui ir šokiams: 
$1, 75c. ir 50c. Vien tik šokiams—50c.

Pakeičiama New Yorke 
Rev. Minėjimo Vieta
Komunistų Partijos N. Y. 

valstijos komitetas praneša, 
kad del iškilusio specialių ofi- 
cierių streiko prieš Bronx Co
liseum vedėjus Rusijos Revo
liucijos minėjimo masinis mi
tingas perkeliamas iš Bronx 
Coliseum į St. Nicholas Pala
ce, 69 West 66th St. Įvyks 
sekmadienį, 8 lapkričio, 7 v. 
vakaro. Vyriausiu kalbėtoju 
bus Earl Browder.

Brooklyniečiai turės atskirą 
minėjimo mitingą 6 lapkričio, 
Arcadia Hali.

Reik Pinigu Rinkimų 
Bilom Apmokėti

Komunistų Partijos rinkimų 
kampanija pasibaigė. Pasėkos 
bus skelbiamos, kaip tik gau
sim iš įvairių distriktu. Sulyg 
paviršutinių a p s k a i č iavimų 
matyt, kad daugelyje vietų ko
munistų balsai paaugo. Reiš
kia, kampanija vesta gerai.

Tačiaus tos kampanijos ve
dimas paėmė daug lėšų, o mū
sų ne ganėtinai pasidarbuota 
gavimui aukų, dėlto liko ne
mokėtų. bilų, neatlygintų pa
skolų, kurias reik greitai at
mokėti.

Komunistų Partija prašo 
dar neaukavusius—paaukauti, 
aukavusius—sulyg išgalę da- 
dėti ir visus turinčius surink
tų aukų nuo seniau ir aukau
jančius bei surinkusius dabar 
—skubiai siųsti, kad būtų ga
lima greit išmokėti skolas ir

Penktadienio vakarą jauni
mas ir suaugę brooklyniečiai 
būriais trauks į Arcadia Hali, 
Halsey Street netoli Broad
way, Brooklyne. Ten bus mi
nėjimas 19-kos metų sukaktu
vių nuo Rusijos Proletarinės 
Revoliucijos ir įsisteigimo So
vietų.

Tos sukaktuvės visuomet 
buvo amerikiečių minimos su 
didžiausiom iškilmėm ir entu
ziazmu, nes tas rusų laimėji
mas yra viso pasaulio darbo 
liaudies laimėjimu. Sovietai 
per 19 metų panaikino nedar
bą, įsteigė visų tautų ir rasių 
lygybę, suteikė lyginas teises 
ir progas moterims, davė iki 
šiol niekur negirdėtas progas 
jaunimui į šviesų ir gerbūvin- 
gą gyvenimą ir stebėtinai pa
kėlė ekonominiai ir kultūriniai 
visą šalį.

Brooklyniečių minėjime dai
nuos pagarsėjęs solistas Mor- 
decai Bauman, taipgi grieš 
75 gabalų mandolinų orkestrą. 
Kalbės James W. Ford, buvęs 
kandidatu į šalies vice-prezi- 
dentus šiuose rinkimuose, ir 
Mike Saunders, jaunimo va
das.

Po trumpos, bet puikios 
programos bus šokiai iki vė
laus ryto.

Įsitėmykit Laiką ir Vietą
Minėjimas įvyks šį penkta

dienį (pėtnyčioj), 6-tą lapkri
čio, lygiai 8 vai. vakaro, Ar
cadia Hall, Halsey St. (netoli 
Broadway), Brooklyne. Įžan
ga 35 centai.

BROOKLYN, N. Y.
Dr. Martin Luther Draugystės me

tinis balius įvyks 23 d. sausio (Janu
ary), Ideal Salėje, Knickerbocker 
Ave., arti Flushing Ave. Rengėjai 
prašo kitų draugijų tų dieną nieko 
nerengti ir kviečia dalyvauti jų pa
rengime.

(261-262)

SUSIRINKIMAI

at
bus 
Dr.

LDS I Kp. Susirinkimas 
5 Lapkričio

Visi nariai ir narės kviečiami 
eiti laiku, nes susirinkimas 
trumpas, kad daugiau laiko būtų
Šliupaitės kalbai sveikatos klausimu. 
Būti laiku yra visų narių užduotis. 
Kviečiami ir ne nariai. Susirinkimas 
bus pradėtas lygiai 8 
“Laisvės” svetainėje.

vai. vakaro.

Lietuvių Kriaučių Balius

sykį Tamsonas kalbėjo 
reumatizmą, o Baltrėnas 
“šaltį”. Abudu pasakė 
dalykų, ypač apie valgį.

Pereito ketvirtadienio vaka
rą užėjau pasiklausyti lietuvių 
vegeterijonų prakalbų, meto
distų bažnyčios svetainėj, 
prieš Lietuvių Amerikos Pilie
čių Kliubą, Brooklyne. Radau 
žmonių susirinkusių virš dvi
dešimts, daugiausia moterų.

Jie turi susiorganizavę gru
pelę žmonių, kurią vadina 
Sveikatos Draugija. ■ J. Tam
sonas ir Baltrėnas yra kalbė
tojai apie sveikatą toj drau
gijoj.

šį 
apie 
apie 
gerų
Jiedu turi užtektinai drąsos ir 
iškalbos būti kalbėtojais. Abu
du padarė išvadą, kad mėsa ir 
blogas, “civilizuotai sugadin
tas” valgis, ypač sena visaip 
sufabrikuota mesa ir kilbasos, 
yra priežastis visokių ligų.

Patarė daugiau naudot švie
žių daržovių ir vaisių, idant 
apvalyt kraują, pašalinti iš jo 
nuodus ir. rūgštis, o padaryt 
jį daugiau šarmišku, alkali- 
niu; tuomet, sako, ir sveikata 
abelnai pasitaisys.

Bet vienas ir kitas darė klai
dų, perdaug, lyg iš principo, 
kritikuodami medicinos dakta
rus, nors, tiesa, Tamsonas sa
kė, kad medicina ir daktarai 
dabar yra kontroliuojami ka
pitalistinių trustų šioje šalyje, 
ir tokiu būdu negalį visuome
nei pasakyt visos teisybės.

E. Vilkaitė.

Marcantonio Pralaimėjo 
Tik 827 Balsais

Valdyba.
(260-261)

PARDAVIMAI
Parsiduoda saliūnas. Norint žinoti 

daugiau informacijų, kreipkitės po 
numeriu 223 Kent Avė., kampas 
North 1st St., Brooklyn, N. Y. Arba 
šaukite telefonu: EVergreen 7-9519.

(257-263)

NAUJA PUIKI VIETA
Restaurant, Bar and Grill 

411 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Sav. Vincas Višniauskas
Manageris, Juozas Zeidat

Amerikos išdirbimo ir importuo
tos degtinės, vynai 

Šaltas, Putojantis Alus
Taipgi patarnaujame gerais val
giais. Tinkamiausia vieta pralei
dimui laiko ir pasimatymo su 

žmonėmis.

Stephen Bredes, Jr.
LIETUVIS ADVOKATAS 

197 Havemeyer Street 
Brooklyn, N. Y* 

Telephone Evergreen 7-H16

Komunistai 2-roj Vietoj 
Brooklyno 14-me AD

Komunistų Partijos kandida
tė į asemblymanus Brooklyno 
14-tam Assembly Distrikte, 
Martha Stone, gavo 674 bal
sus. Ji pralenkė visų kitų į rinkimų fondą likviduoti, 
partijų kandidatus, išskyrus 
demokratų, kurie dar likosi 
laimėtojais. Pilnos pasėkos 
balsavimų bus paduotos vė
liau.

Socialistų balsai nupuolė 
14-me AD virš 50 nuošimčių 
nuo pereito rudens rinkimų, 
vos surinko 335 b. O tik pora 
metų atgal tam pat distrikte 
buvo gavę 1264 balsus.

A. Darbo Partija parodė di
delės įtakos. Ji būtų galėjusi 
išrinkti lokalinius kandidatus. 
Komunistų Partija tiesą sakė, 
kuomet nurodė, jog nestaty- 
mas ADP lokalinių kandidatų 
yra klaida. ADP tikietu 14- 
tame AD už Lehmaną paduo
ta 3718 balsų.

Komunistai Pažadėjo 
Remti Ispaniją

Komunistų Partijos New 
Yorko valstijos sekretorius d. 
Charles Krumbein pasiuntė 
Ispanijos Liaudies Fronto val
džios pirmininkui Largo Caba
llero telegramą, kurioj paža
da Amerikos darbininkų pa
ramą. Telegrama pasiųsta 
vardan 25,000 progresyvės 
publikos, kuri dalyvavo Madi
son Sq. Gardene pirmadienio 
vakarą, kur įvyko New Yor
ko komunistų rinkiminis mi
tingas.

Sveiki, kriaučiai,! Mūsų ba
rtus, įvykstantis šeštadienį, 14 
dieną lapkričio, Amalgameitų 
svetainėje ant Arion Place, 
Brooklyne, jau netoli, tai jau 
reikia ir kalbėti ' sveikinimo 
žodžiais, kad tinkamai pripra
stame tą dieną sveikinti vieni 
kitus, kaip kad baliaus ir pa- 
sižmonėjimo pobūdis reikalau
ja. !

Būkime visi draugiški ir 
drąsūs dirbtuvėse suorganiza
vimui savo žmonių į tą pažmo- 
nį.

šitas balius prasidės 5-tą 
valandą po pietų. Jauno Ka
zakevičiaus šokių orkestrą ir
gi tuojau pribus, suskambės 
polkelė, kurią seniau vadin
davo—Marceliukė - Ciciliukė. 
Tai seno tautiško nemo pava
dinimai ir juos daugelis kriau
čių atsimena, o prisiminti pra
eitį kai kada nėra jau taip 
nuobodus dalykėlis. Būkime 
visi!

Įžanga 25 centai ypatai.
J. Nalivaika.

Gera pamoka visiems pro
gresyviam, kaip reikia bran
ginti kiekvieną balsą, gali būt 
ir kongresmano Marcantonio 
pralaimėjimas. Jisai gavo 17,- 
016 balsų 20-tam kongresi
niam distrikte. Tačiau jo opo
nentas italas fašistas Lanzetto, 
Tammanės žmogus, gavo 17,- 
843 ir tapo išrinktas. Vienok 

'akyvaizdoje baisiausio reak
cionierių puolimo, Marcanto
nio gauti balsai yra dideliu 
progresu ir įrodymu, kad Far- 
merių-Darbo Partijai yra ga
limybių laimėt.

Marcantonio pareiškė da
bar dirbsiąs budavojimui Far- 
merių-Darbo Partijos.

Iškilmingas Atidarymas
JONO JUREVIČIAUS

VALGIŲ IR GĖRIMŲ 
UŽEIGOS

Šiomis dienomis Jonas Jure
vičius gavo pilnus laisnius pa
tarnavimui visokiais gėrimais. 
Degtines, Vjinai ir Alus

Sekantį Penktadienį

Lapkričio 6, (November)
Įvyks iškilminga atidarymo 
party. Bus duodama karšti 
valgiai ir bus patarnaujama 

įvairiais gėrimais.

NAMŲ ANTRAŠAS: 
6502 Grand Avenue, 

Maspeth, N. Y.
Telefonas Juniper K-6776

Clement Voketaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

113 West 42nd Street 
NEW YORK CITY 

Telefonas Bryant 9-7763

BROOKLYNO OFISAS 
168 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 

Telefonas Evergreen 8-7171

Dr. Herman Mendlowilz
33 METAI PRAKTIKOS

522 Bedford Avenue 
arti Taylor St., Brooklyn, N.

Telefonas Evergreen 7-1312
Y.

OFISO VALANDOS 
nuo 1—3 diena ir nuo T—8 vakaro

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 42 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

MASPETH, N. Y.
LDS 14-tos kuopos susirinki

mas jvyks ketvirtadienį, 5 die
ną lapkričio, 1936, 8 valandą 
vakare, pas draugus Laukai
čius, 64-45 Perry Avenue, Ma- 
spethe.

Visi nariai turi būtinai da
lyvauti.

Sekr.

Širdingai užkviečiu visus savo 
pažįstamus ir draugus ateiti 
pasiviešėti ir taip pat kviečiu 
užeiti ir tuos, su kuriais dar 
neturiu pažinties, bus malonu 

susipažinti.

Prašau Įsitėmyti Antrašą:
148 GRATTAN ST.

BROOKLYN
Kampas Varick Avė., vienas 

blokas nuo Flushing Ave., ‘ 
Ridgewoode.

Tel.: Pulaski 5-9826

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves- 
‘ ir pavienių.tuvių, kitokių grupių 

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa- 
geidaujama.

Taipgi atmalia- 
voju j v a i r i o m 
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

Naujai Moderniškai Įtaisytas

RESTAURANTAS
“Laisvės” Name 417 Lorimer St., Brooklyn

Gaminama visokie valgiai lietuviško ir 
Amerikoniško stiliaus, mėsiški ir pieniški; 
kasdien skirtingi ir švieži. Pavyzdinga šva
ra, greitas ir prielankus patarnavimas.

Atdara anksti rytą iki vėlai vakaro kasdieną 
Prašome jsitėmyti antrašą ir užeiti.

LORIMER RESTAURANT
417 Lorimer Street Brooklyn, N. Y.

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIEJIMAM ĮSTAIGA

Vietos ir impor
tuotos degtines ir 
vynai geriausių 
’bravorų alus ir 
Elius. Kada būsi
te Brooklyne, už
eikite susipažinti.

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kamba
rys, užėjimui su 
moterimis. Nedė- 
liomis atdaras 
nuo 1 valandos 
dieną iki vėlai.

426 SOUTH 5th STREET, BROOKLYN, N. Y.
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties. Tel. Evergreen 7-8886

ANTANAS KASMOCIUS
GRAŽIAI ĮRUOŠTA VIEŠA UŽEIGA

Čia užėję tikrai jausitės patekę j tin
kamą vietą ir atsilankysite dažniau.

VISOKIOS DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS
GERI STEAK’AI IR KITI VALGIAI

Antano KasmoČiaus vieta skersai gatvės nuo 
“Laisvės”, ant kampo Lorimer ir Ten Eyck Sts.

49 TEN EYCK STREET B ROOKLYN, N. Y.
GRAŽIAI PRIIMAME SVEČIUS Iš KITUR ATVYKUSIUS

Tel. EVergreen 8-8520

Peter Lisauskas 
savininkas.

Jei neturite pinigų, 
galite gauti kurą iŠ 
DeKalb Coal Co. su
lig finansavimo pla
no. Prisipilkit savo 
aruodus auglio da
bar, o pradėkit mo
kėti už 30 dienų po 
atvežimo.

DeKalb leng
vas būdas pir

kti anglį
Prisipilkit jūsų an
glie aruodus dabar. 
Renkpinigių nerei
kia: užsimokėsite už 
anglj bekūriadami.

fastįpaiįmentjilanJ

it

5-2779

De Kalb Co al Co
1458 DEKALB avenue d

COR. KNICKERBOCKER AVE. KlDGEWOOD

SELECT COKE - OIL - RED-ASH - BLUEC OAL

NOTARY PUBLIC TEL. STAGG 2-5043

Matthew P. Ballas
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

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

BERN. J. SHAWKONIS 
(AŠAKUNAS) 

NAUJAS

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALSAMUOTOJAS 

LAISNIUOTAS 
New York ir New Jersey

Valstija, e
Graborystės reikale visada jums 

mielai patarnaus pigiai. 
306 John Street 
Harrison, N. J. 

Telefonas: Harrison 6-1693

Telephone: EVer^reen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

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

sivažinėjimams.

231 Bedford Avenue 
Brookljrn, N. Y.




