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Jau kalbėjau keliose vietose 
New Yorko apielinkėj. Man 
rodos, čia, kaip ir Chicagos 
apielinkėj, yra didesnis darbi
ninkų judėjimas — daugiau 
žmonių lankosi mitinguose, 
prakalbose, labiau interesu©-! 
jasi svarbiais klausimais.

Bendro fronto reikalu 
didelis susidomėjimas.
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Čia taipgi, kaip ir vidurva-
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IN TWO PARTS

PART ONE

Svetimais Pinigais 'UŽMUŠTI; BOMBOM SUDAUŽYTA SINAGOGA! rainy Tautininke
MASKVA. — Sovietų vy- ■ ---------------

riausybė nuo 1936 m. vasa-1 VARŠAVA. — Vėl išsi-
kariuose, yra mūsų draugų be rio 1 d. panaikina pirkinius veržė fašistinių lenkų stu- 
politinės perspektyvos, be ūpo svetimais, užsieniniais pini-1 dentų krūvinosriaušės prieš
veikti. Tokie draugai mano, 
kad niekas negalima veikti, 
kad kiti labai nerangūs. Tokie 
bijo ar nenori kalbinti kitus 
užsirašyti laikraštį. Bijo aukų 
paprašyti.

Jie patys nusitaria, jog ne
galima ir sako, kad tai kitų 
atsinešimas, o ištikro darbinin
kai visai kitaip atsineša.

Ta yda reikia taisyti. Tokis 
manymas reikia rauti lauk. Jis 
kenkia mūsų judėjimui labai 
daug.

Pažymėtina, kad taip yra 
daugiau tose vietose, kur nau
jų negauta į mūsų organizaci
jas.

Reikia gauti naujo elemen
to, jaunesnių žmonių.

Kur prakalbos rengta su di
desnėm pastangom, neveizint 
prasto oro susirinko daug 
žmonių. Kur rengta tik dėlto, 
kad atlikti pareigą, netaip ge
rai išeina.

Negerai, kad ne visur lite
ratūra platinama; juk turime 
daug ir geros literatūros.

Kai kur mūsų organizacijos 
turi savo kliubus, vietas ben
drai su rusais ar kitų tautybių 
darbininkais.”

Geras dalykas palaikyti to
kias sales, bet kur yra lietuvių 
salės, lietuvių kolonijose, man 
rodos, naudingiau mums ten 
rengti viską, ten susirinkimus 
laikyti, nes geriau galime pri
eiti prie lietuvių.

Rusus mes nesuorganizuosi
me, negi rusai lietuvius suor
ganizuos.

Mums rikia nesitraukti 
kitų sriovių lietuvių, bet 
arčiau prie jų glaustis,
tuomet daugiau jų pas mus 
ateis.

nuo 
juo 
nes

gaiš iš Torgsino krautuvių, žydus universitete ir žem- 
uždarydama ir visas tokias dirbystės ir biznio mokyk- 
krautuves. . lose. To sėkmėje tapo lai

kinai uždaryta visos kole
gijos Varšavoj.

Vos prasidėjus pamokoms, 
juodašimtiški patriotai šo
ko mušti žydus studentus 
laukan, ir sužeidė kelis žy
dus. Paskui tie^ pogromšči- 
kai išsivertė į gatves daužyt 
langus žydų krautuvėms.

Lwowo Polytechnikos mo
kiniui šiokių bei tokių būti- tykioj fašistai užmušė vieną 
nų daiktų iš užsienių. Da
bar Sovietai jau gali apsi-! 
eiti be tų svetimų pinigų,'

I kurie įplaukdavo per Torg
sino sankrovas.

I

Sovietai nustatė pastovią1 
“naminio” rubliaus vertę—! 
20 amerikoniškų centų, kaip1 
praneša kapitalistinių laik
raščių ' korespondentai iš' 
Maskvos. Ir nuo ateinan
čių metų vasario 1 d. gali
ma bus bent ką pirkti tik 
sovietiniais rubliais. Pagal 
tuos pranešimus, tačiaus, 
auksinis Sovietų rublius tu
ri 87 centus vertės, skaitant 
amerikoniškais pinigais.

Paskelbus Torgsino krau
tuvių uždarymą ir vien tik 
sovietinių rublių įvedimą 
pirkiniams, svetimšaliai ir 
turintieji užsieninių pinigų 
piliečiai urmu metėsi kaip 
galint daugiau daiktų pri
sipirkti iš tų krautuvių, nes • 
po vasario 1 d. svetimais pi
nigais jau nieko negalėsi 
pirkt.

krautuves. i
Torgsino krautuvėse par

davinėdavo reikmenis tik už 
dolerius, svarus sterlingų ir 
kitus tvirtus svetimus pini
gus; ir užsieniniais pinigais 
galima buvo palyginamai 
pigiai gauti įvairius daly
kus Torgsino parduotuvėse. 
Sovietams, mat, reikėdavo 
daugiau svetimų pinigų pir-1

STREIKAS PRIEŠ 
GAZOLINĄ ITALIJAI 
SAN PEDRO, Cal. —Su

streikavo unijistai jūrinin
kai garlaivio “Oregon,” į 
kurį sukrauta 36,000 bačkų 
gazolino gabent Italijai. 
Nors kompanija prideda 50

Keliose vietose draugai gė
rėjosi, kad dabar mes taip 
svarbius klausimus keliame 
prakalbose ir gerai juos ižais-’ 
kiname. Po prakalbų pakyla 
ūpas, entuziazmas. Kad neat-
šaldyti jis, reikia dažnai reng- nuošimčių uždarbio jiems 
ti prakalbas.

Tūli mano, kad po vienas 
prakalbas į savaitę tai per
daug, kiti ir į mėnesį vienų ne
surengia. O jei kitaip apžvieta 
neskleidžiama, kaip gi norėti 
augimo darbininkuose susipra
timo.

Jei tik galėtume ir po dve
jas prakalbas į savaitę būtų 
nedaug. Juk turime septynis 
vakarus; kai kurie turi drau
gysčių susirinkimus, bet ne
dažnai. Kiti gi kas vakaras 
liuosi, na, ir nuslimpina į vie
tas, kurios ir lėšuoja, o naudos 
nėra.

Kalbėjausi su dviem “Lais
vės” vajaus smarkuoliais —d. 
Stripeika ir d. Dobiniu. Nors 
jų kolonijos mažesnės už Phi- 

x ladelphią, už Brooklyną, atro
do, kad jie gali pasilikti pir
mose eilėse. Jų pasišventimas 
didelis, jų metodos geros.
Vilniečiams vajininkams, jei

gu nori atsilaikyti nuo rytie
čių, reikia daug smarkiau 
dirbti, kaip iki šiol dirbta.

Laisviečiai rengiasi prie mi-

kaipo bonus, bet streikieriai 
atsisako vežt Mussoliniui 
gazoliną.

ROMA.—Mussolini palie
pė visiems sunešt jų turimą 
auksą valdžiai. Už jį išduo
da lakštus, kur žada mokė
ti 5 nuošimčius palūkanų ir 
sugrąžint (?) auksą už me
tų laiko.

visų 
vien

PARYŽIUS. — Iš 
Franci jos sportininkų 
tik čiužikal ragutėmis sutin
ka dalyvaut Hitlerio sportų 
“tarptautinėj” Olympiadoj 
1936 m. Berlyne.

į VARšAVA. — Teisiama 
12 ukrainų,—10 jaunuolių ir 
dvi moterys,—kad per jų 
sumoksią buvo nužudytas 
1934 m. birželyj pulkininkas 
Bronislaw Pieracki, tuolai
kinis Lenkijos vidaus reika
lų ministeris. Jie kaltinami, 
kad buvę veikėjai tarptauti- 

! nės ukrainų organizacijos, 
' norinčios atplėšt ukrainiš- 
kas žemes nuo Lenkijos ir 
sudaryt iš jų nepriklauso
mą savo tautiečių valstybę.

žydą studentą vardu Rosen
berg. Sosnowice lenkai fa
šistai mėtė bombas į žydų 
bažnyčią, suardydami jos 
duris ir langus; ir užmušė 
vieną žydų bėrniuką 13 me
tų amžiaus. '

Lodziuje lenkų tautininkų 
go vedos užpuldinėjo ir plė-1 
šė žydų krautuves.

Panašūs pogromai prieš 
.žydus įvyko ir mažesniuose 
miestuose.

keliolika' lenkų patriotiškų | Italų Fašistai Reikalau- 
piktadarių.

Klaipėdos Kraštui
Nazių Valdybų *

HITLERIEČIAI NEPASITIKI NET VOKIETININ 
KŲ PARTIJOS ATSTOVAIS

ja Naziam Ukrainos

LIETUVOS ŽINIOS
darydami tokias aplinkybes, 

I kad kariams tenka vienu ar 
kitu būdu į tuos pasielgimus 
atsiliepti. Teisėtus karių veiks
mus, iš anksto susitarę ir veik- 

I darni bendrai, nazių radio 
; “Heimatdienst” ir spauda iš-

Hitlerininkai Klaipėdoj
Bando Išprovokuot Lie

tuvos Kareivius
Klaipėdos Nazių Veikla

KAUNAS.—Paskutiniu me- 
| tu hitlerininkų veikla kai ku-' 
riose Klaipėdos krašto vietose j pU^ja> iškraipo aplinkybes su
pasireiškė užgauliojimais su 
tikslu išprovokuoti krašto lie
tuvius karius.

tikslu pažeminančiai atvaiz
duoti Lietuvos karius ir suda
ryti įspūdžio, kad krašto gy-

MASKVA. — Bėgyje vie
nos savaitės Sovietų vyriau
sybė pasiuntė jau antrą 
protesto notą Italijai; pro
testuoja prieš fašistų de
monstracijas, rengia mas 
prieš Sovietų konsulą ir so
vietinę prekybos įstaigą. 
Vienu atveju fašistai bendė 
įsilaužt į Sovietų konsulatą 
Romoj ir šaukė, kad Sovietų 
Ukraina turi priklausyt Vo
kietijai.

BERLYNAS. — Hitleri- lio didžiumos; ir tik todėl 
ninku spauda rašo apie An- Lietuvos valdžia jį paskyrė 
glijos draugiškumą Vokieti- suorganizuot Klaipėdos di- 
jai delei Klaipėdos. rektoriją. Klaipėdos seime-

Po paskutinių Klaipėdos lio didžiuma, girdi, siūlė 
seimelio rinkimų, kur vokie- skirti kitus asmenis. 
čiai laimėjo milžinišką at-Į 
stovų didžiumą, Smetona 
paskyrė du lietuviu atstovu 
sudaryt valdžią Klaipėdos 
kraštui. Jiems nepavyko. 
Nes Anglijos valdžia stip
riai spustelėjo “Kauną,” 
kad laikytųsi Klaipėdos sta
tuto ir sudarytų Klaipėdai 
valdžią, išreiškiančią politi
ką didžiumos seimelio atsto-, 
vų. Todėl paskui Smetona
paskyrė Baldszų, daugiau- pusės, tvirtina, kad Anglija 
šia balsų gavusį rinkimuo- stengiasi įbrukti į Klaipėdos 
se “vokietininkų” partijos 
žmogų, kad jis suorgani- (va d 
zuotų direktoriją Klaipėdos . pt! 
kraštui.

Del Baldszaus buvo iš pėdos kraštą. O su tuom 
pradžios labai nudžiugę hit- Lietuvos valdžia niekados 
lerininkų laikraščiai. Bet ir nesutiksianti, 
jam nepavyko sudaryt Klai- 
pėdijai valdybą (direktori
ją). Tada Hitlerio oficialė 
žinių agentūra paskelbė, kad 
Baldszus buvo tik apsimetė
lis,” neatstovaujantis seime-

Tatai, girdi, dabar aikš
tėn iškelia “faktą,” kad visi ' 
kandidatai, kurie Klaipėdos 
seimelio rinkimuose buvo 
išstatyti ant vokietininkų 
partijos sąrašų, tai buvę 
tiktai Lietuvos “dummies” 
(apsimetėliai), o ne tokie 
vokiečiai, kokių norėjo hit
lerininkai. '

Lietuvos valdžia, iš savo

Ypatingai įžūlumu pasižymi venįojaį nežmoniškai persekio-
Katyčių nazių jaunimas, nuo
lat slankiojąs paskui kareivius 
sargybinius, 
švilpukais, apakindamas juos 
kišeninių elektros lempučių 
šviesa bei apšviesdamas jam 
pro langus karių butus. Vieti
niai hitleriečiai šį savo darbą! vandentiekio medinis bokštas, 
varo labai planingai, tyčia su- Bokšto viršutinė dalis sudegė.

jami.

Baisogalos Vanden
tiekio Bokštas

Nuo žiežirbos iš garvežio
užsidegė Baisogalos stoties

EXTRA!
ETHIOPAI NUKIRTO 150 
ITALŲ; PAGROBĖ 53 JŲ 

TROKUS

nauj'i direktoriją senuosius 
nuslopintos nazių 

Ls Klaipėdoj, kas reiš- 
jkia, suhitlerizuot visą Klai-

Šiam pranešimui iš Ber
lyno kai kur trūksta aišku
mo; tačiaus jis parodo, kad 
ir daugelis išrinktų Klaipė
dos seimelin vokiečių atsto
vų neina su hitlerininkais.. .

Milžiniškas Francijos Chiang Kai-shek Vėl 
Ginklavimasis

HARAR, Lapkr. 20. — 
Ethiopai užklupo italų gin
klų, amunicijos ir maisto 
karavaną, sudarytą iš 72

Pasiduoda JaponijaiP ' nej į pietus nuo Saša Ba-

PARYŽIUS. — Francijos,' TOKIO. — Jeigu fašisti- 
valdžia reikalauja, kad sei-1 nis Chinijos diktatorius 
mas paskirtų $458,942,508 Chiang Kai-shek nebandys 
kariškiems reikalams per kariškai priešintis Japoni- 
metus. Armija norima pa- jai, tai kaip pranešama, Ja- 
didinti nuo dabartinių 800,- ■ ponai dar visiškai neatkirs 
000 kareivių iki viso milio-. nuo Chinijos penkias šiau

rines jos provincijas. Bet 
tos provincijos su 95,000,000 
chinų gyventojų turės pri
siimt iš Japonijos “patarė
jus,” tai yra, tikruosius 
šiaurinės Chinijos valdovus. 

Iš Chiang Kai-sheko pa
reiškimo Kuomintango tau
tininkų partijai matyt, kad 
jis nežada ginklais priešin
tis Japonijai, kuri faktinai 
užgrobia šiaurinę Chiniją.

no.
Nurodoma ypač į karo pa

vojų iš Vokietijos pusės, 
nors Franci jos imperialistai 
ginkluojasi karui abelnai.

Tėvą Užmušus Mokyto
ja Įkalinta 25 Metams

nėjimo “Laisvės” 25 metų su
kaktuvių. Man irgi buvo laimė 
skaityti pirmą “Laisvės” nu
merį. Aš taipgi dirbau del jos 
gerokai. Manau, parašysiu kai ' 
kuriuos atsiminimus užrašinė- 
jant angliakasiams “Laisvę.” 

Pasistengkime, kad minint 
25 metus, “Laisvė” būtų 
džiausią, geriausia stovinti, 
biausia paplitus visoj savo 
tori joj.

WISE, Virginia.’ — Mo
kytoja Edith Maxwell, 21Į 
metų amžiaus, kuri čevery- 
ku užmušė savo tėvą, liko 
nuteista 25 metus kalėti. 
Girtas tėvas ją bizūnu pla
kė už tai, kad ji parėjo na
mo vėliau kaip 9 vai', vaka
re. Gindamasi, ji paleido 
tėvui čeveryku į galvą. Teis
me jinai sakė, kad tėvas jai 
ir- peiliu grasino.

Už dukterį liudijo jos mo
tina. Bet ir motina bus tei
siama kaipo veikusi išvien 
su dukteria prieš tėVą lai
ke dukters kovos su juom.

ScottsboriečiŲ Byla
DECATUR, Alabama. — 

Naujas teismas prieš devy
nis Scottsboro negrus jau
nuolius prasidės 1936 m. 
sausio 6 d. Jie pagal kapita
listų ir valdžios sumoksią 
kaltinami/būk tavoriniame 
traukinyje užpuolę “žagin- 
ti” dvi baltas palaidas 
mergšes, ir sulig to išmis- 
lo gręsia jiems mirties baus
mė elektros kėdėj.

di- 
la- 
is-

Murcia provincijoj, Ispa
nijoj, 4500 žmonių apsirgo 
nuo užnuodytos duonos. Tos 
kepyklos savininkas areš
tuotas.

Budapest, Vengrija.—Per 
fašistų studentų riaušes 
prieš žydus Budapešto Uni
versitete tapo sužeista 15 
žydų studentų.

Derybos del Anglijos Protestai prieš Nazių 
Paskolos Sovietams Ambasadorių H. Lutherį

neh; jie 150 Mussolinio ka
reivių nužudė ir pagrobė 53 
italų trokus. Italų oficieriai 
pabėgo, kad ir sužeisti.

Gorahai apylinkėj ethio- 
p£i atėmė iš italų vieną 
miestelį.

ETHIOPAI MUŠ ITALUS 
Iš MAKALE

ASMARA, Eritrea, Lap
kričio 20.—Atmaršuoja di
delės ethiopų jėgos linkui 
Scelicot, tik 8 mylios nuo 
italų paimto Makale. Italai 
rengiasi smarkiam mūšiui, 
idant atlaikyt Makale.

100

20.— 
Bono;

r antram n K- - MINNEAPOLIS, Minn.- 
Nežiūrint katalikų Knightš 

------- 3 Daily Herald i 0£ Columbus, žydų organi- 
i j” t i7 darbininkų protes

t's atvykusį Hitlerio

laikraštis “
praneša, kad eina derybos' zacijų if darbininkų protes- 
tarp Sovietų atstovų ir An-( tų pri/š atvykusį Hitlerio 
glijos Prekybos Komisijos ambasadorių H. Luther, vis 
delei $100,000,000 paskolos. tiek 400 didžiųjų biznierių 
Sovietams. Tais pinigais suėjo į jo bankietą viešbu- 
Sovietai, sakoma, pirktų iš tyje. Miesto valdyba tą 
Anglijos įvairius gelžke- viešbutį tirštai apstatė po
liams reikmenis ir šiaip bū-; licininkais.
tinesnę. Sovietam_ mašineri- J Madison, Wis. — Atsilan- 
ją. Sovietai mokėtų 6 nuo-.Rjus nazių ambasadoriui H. 
šimčius palūkanų ir per 10, Luther iui, Wisconsin© Uni- 
metų sugrąžintų paskolą.! versiteto studentai suruošė 
Susitarimą daugiausia truk- smarkią d em o n s t r aciją 
dąs Anglijos reikalavimas prieš jį.
senų carinių skolų atmokė-1 
jimo. Į

Anglijos ;
liams reikmenis ir šiaip bū-

“Gailaširdingas” Ligo
nių Žudymas

Roosevelt Priverstas 
Nenaikint Pašalpų

X

BRIDGEPORT, Conn. —

ITALAI NUKOVĖ 
ETHIOPŲ

ROMA, Lapkričio. 
Italų generolas de 
praneša, kad jo karinome-!
nė išžudžius 100 ethiopų su-1 
sikirtime su jais prie Gandi Dr. M. A. Warriner prisi- 
kalno, netoli Hauzieno. j pažįsta, kad jis 48 metai at- 

--------  i gal iš pasigailėjimo nunuo- 
VISUOTINAS A IGIPTIE- dijo morfiną vieną pamišu- 

ČIŲ STREIKAS PRIEŠ sį barzdaskutį. Tam bazda- 
ANGLIJĄ jskučiui bemedžiojant, pri-

CAIRO, Aigiptas, Lapkr.! ljuola™ai išsišovg jo šautu- 
20.—Aigiptiečiai studentai vas> bjaUlaa! suardė jam 
paskelbė visuotiną šiame' Yeld^ lr keh sruotai> strigę 
mieste streiką šį ketvirta
dienį prieš Anglijos viešpa
tavimą Aigipte. Su jais ei
na darbininkų minios. Stu- 
d e n t a i varu uždarinėja 
krautuves, kurios dar neno
rėtų prisidėti prie streiko.

, bjauriai suardė jam 
i veidą ir keli šruotai, įstrigę 
jį smegenis, sumaišė jo pro-

Dr. Warriner sako, kad 
gydytojams turėtų būt duo
ta teisė tuo būdu užbaigt 
kančias nepagydomiems li
goniams.

WASHINGTON. — Roo- 
sevelto pašalpų adminis
tratorius H. L. Hopkins bu
vo paskelbęs, kad nuo 1936 
m. birželio mėnesio nebus 
daugiau duodama jokių pi
nigų iš centralinės valdžios 
iždo bedarbiams šelpti.

Dabartinė 100 miestų ma
jorų konferencija griežtai 
pareikalavo tęsti ir toliaus 
pašalpas. Taigi Rooseveltas 
savo kalboj lapkr. 19 d. ma
jorams pasižadėjo, kad ir 
toliaus valdžia “niekam ne* 
leis hadaut.”

B?’ reikia suprast, kad 
sp‘ . įas iš darbininkų pu
sės daugiau Rooseveltą pa
veikė negu-miestų majorai*

I
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Nauji Būdai “Ramybei” Įvykinti
RUNA praneša, Jkad Klaipėdos krašte 

grafas Zubovas įkūręs naują partiją, ku
rios tikslas “suvesti į geresnius santi- 
kius lietu/ius ir vokiečius, ir vadovauti 
juos kelyjedinkui vaisingo bendradarbia
vimo.”

. Aišku, grafas Zubovas (kuris, beje, lei
džia vokiečių kalba laikraštį “Memeler 
Beobachter) nedaro šitų žygių be Kauno 
valdžios žinios. Tai pastangos apramin
ti Klaipėdos krašto žmones, kuriuos taip 
smarkiai sukiršino pati fašistinė Smeto
nos valdžia.

Prieš Dalyvavimą Olimpijadoj 
Vokietijoj

Šianč ., lapkričio 21 d., New Yorke 
įvyksta ; patinga demonstracija-paradas. 
Tai bus nasinis New Yorko žmonių iš
stojimas dviem klausimais:

1. Už tai, kad Amerika nedalyvautų 
sekančiais metais Olimpijadoj, jei ji ne
bus perkelta iš Vokietijos kurion kiton 
šalin.

2. Pri. š persekiojimą Vokietijoj tiky
binių ir politinių organizacijų bei grupių.

Apie pačius reikalavimus nematome 
reikalo ką sakyti, nes su jais sutiks kiek
vienas pažangus žmogus,—kiekvienas 
prieš-fašistiniai nusistatęs žmogus. Svar
bu mums čia priminti tik tas, kad rei
kalinga padaryti ši demonstracija dide
lė. O tą padaryti galėsime, jei visi, ku
rie tiktai išgalime, dalyvausime!

Ir Čia Komunizmas!
Komunizmas šiuo tarpu yra tokis daly

kas, kurį visur galima surasti, kuriuo vi
sus galima apkaltinti ir kuris daugeliui 
išnaudotojų yra įvaręs daug baimės. Štai, 
va, labai pagarsėjusio Earl Carroll’io te
atrininko gastroliuojančioje grupėje (ku
ri dabar randasi pietuose) įvyko fiziškų 
susirėmimų. Prisiėjo paleisti net keletas 
aktorių—labai žymių aktorių—ir smar
kiai susiremti pačiam Earl Carroll’iui su 
tūlais iš jų. Jis pareiškęs, kad centri
nis vaidyla Sam Leibert “labai nepaten
kinančiai” lošė tą veikale vietą, kurioj 
išjuokiamas komunizmas. Girdi, jis pyk- 
dęs tuo kitus aktorius ir rodęs komuniz
mui savo simpatijas! Kaip žinia, ši gru
pė vaidindavo daugiausiai juokingus da
lykėlius—farsą, humorą su dainomis ir 
šakiais. Išnaudotojai, pasirodo, stengėsi 
per šį humorą pašiepti komunizmą, bet, 
štai, patsai didžiausias vaidyla ima ir 
pavirsta komunistam pri j aute ju: ažuot 
pajuokus komunizmą, jis, pasak jo kal
tintojų, pajuokė komunizmo priešus. Ar 
negalime mes tokiais aktoriais pasi
džiaugti ?

Beje, džentelmanas Earl Carroll tai 
yra trs pats sutvėrimas, kuris kadaise 
New Yorke maudė vyne gražią lietuvai
tę, Drugeliūtę.

Sankcijos Pradėtos
Far’stinės Italijos puolimas ant Ethio- 

ššaukė Tautų Lygos narių, 52 ša
ukei jas prieš Italiją. Tas užduos 

skaudų smūgį.
metais Italija į užsienį savo ta- 

švežė už $286,330,000 vertės ir už 
io pirkosi už $423,583,000. Šiemet

piJO'’ 
lių. 
ItaV

19 
vorų 
užsie 
į 8 r "nesiūs iš užsienio pirko už $411,- 
800,0r0 ir užsieniui pardavė per tą pat 
laiką už $270,000,000. Daugiausiai buvo 
vedamas biznis su Anglija, Franci ja, So
vietų Sąjunga ir eile kitų šalių. Dabar ta 
prękvba nutrūksta. Italijai užsidaro 
kreditai.

Df * daugiau. Italija 1929 metais už
sieni * prekes vežiodama savo laivais, už- 
ętfrbo $52,000,000, už kitus užsieniui pa- 
tąrnavimus gavo $104,000,000, ir Italijoje

užsienio turistai praleido $104,000,000. 
Visa tai stiprino Italijos iždą, gerino 
šalies padėtiį. O dabar didelėje didžiumo
je tas viskas nutrūksta.

Ir karine Italijos padėtis nėra gera. 
Mussolinis karą prieš Ethiopiją pradėjo 
2 d. spalių, tai yra 7 savaites atgal. Ita
lija buvo prisirengusi prie karo. Prieš 
silpnai ginkluotą Ethiopiją ji išstatė apie 
300,000 gerai ginkluotą ir išlavintą armi
ją. Prieš Ethiopiją buvo panaudota 
apie 500 karo orlaivių ir apie 400 tankų. 
Italai panaudojo visus įvairiausius nau
jus karo išradimus: tankus, orlaivius, 
chemikališkus liepsnos metikus, chemi- 
kališkas nuodų ir uždegimo bombas, 
įvairiausius ginklus, kanuoles. Bet visi 
tie karo technikos stebuklai nesuteikė 
Italijai pergalės. Ethiopijos gyvoji jėga 
—armija ne tik nesunaikinta, bet ir ne
sumušta. Ethiopijos gamtinė padėtis ir 
žmonių pasiryžimas ginti savo tautinę 
laisvę pastatė prieš Italiją neįveikiamas 
jėgas.

Fašistinė Italija planavo į šešias savai
tes sumušti ethiopus ir užkariauti visą jų 
šalį. Jau septynios savaitės prabėgo ir 
Italija negali pasigirti nei viena perga
le mūšio, kuriame ji būtų uždavus ethio- 
pams didelį smūgį ir nei viena užimta 
strategine pozicija.

Pusę Italijos armijos prieš Ethiopiją 
sudaro fašistai juodmarškiniai. Visas 
karo jėgas komandavo 69 metų amžiaūjs 
generolas senis De Bono, Mussolinio ar
timas prietelius, atkaklus fašistas. Da
bar Mussolinis suteikė jam “maršalo” 
vardą, neva dovaną, bet, būdamas nepa
tenkintas De Bono perlėtu kariavimu, at
šaukė jį į Italiją, o jo vieton paskyrė 
maršalą Pietro Badoglio, 64 metų am
žiaus.

Nors fašistai slepia savo nuostolius, 
bet jie yra dideli. Italijos armija jau ne
mažai neteko orlaivių, tankų ir kareivių. 
Tik per 8 dienas per Suezo kanalą grįžo 
iš Ethiopijos į Italiją 12 laivų, kurie par
vežė 9,500 sužeistų ir sergančių kareivių. 
Daug jų yra laikoma Eritrėjoj ir Itališ
ko Somalilando ligoninėse. Jau tik tas 
parodo, kad Italija turi daug nuostolių— 
sužeistų ir sergančių kareivių.

Ethiopijos geografinės sąlygos yra ge
riausios jai tvirtumos. Ji yra kalnų ša
lis. Nuo Itališko Somalilando tuojau jos 
žemė yra Ogadeno sausros dykumos, o 
toliau prasideda milžiniški kalnai, kurie 
užtveria priėjimą į Ethiopijos centrą, 
linkui miestų Addis Ababa, Harar, Jiji- 
ga (Džidžiga). Iš šiaurių, nuo Italijos 
kolonijos Eritrea pilna didelių kalnų, 
tarpe tų kalnų baisių protarpių, prie 
Francūziško Somalilando dykumos, sau
sros, kur karščiai siekia 154 laipsnius.

Ethiopiją strategijas sumetimais ga
lėtų dar toli trauktis kaip šiaurių, taip 
pietų fronte, ir tai jai būtų daug progų 
gintis. Bet ji, besitraukiant kiekvieno
je patogesnėje vietoje mušėsi ir muša
si su italais ir padaro jiems daug žalos.

Šiaurių fronte italai užėmė Adową, 
Aksumą, Makalę, bet visa tai neturi 
strateginės svarbos. Jau atėjo žinių, 
kad į šiaur-rytus nuo Makale ethiopai 
smarkiai kovojo su italais. Patys italai 
pripažįsta, kad mūšiai eina ties Azbi ir 
Assale, o tai reiškia, kad ethiopai toli 
užėjo užpakalin italams už Makale. Ten 
pat prasidėjo vietos gyventojų ethiopų 
sukilimai prieš italus, kada fašistai no
rėjo atimti nuo žmonių javus, grūdus ir 
kitą maistą be jokio atlyginimo. Ita
lai prieš sukilusius buvo priversti naudo
ti orlaivius, mėtyti bombas.

Pietų fronte po Gorahai italai giliai 
klynu įsiveržė Fafan upės slėniu linkui 
Daggah Bur. Jau buvo pradėję girtis, 
kad greitai užims Daggah Bur, Jijigą, 
Hararą. Bet ir čia jie buvo sumušti ir 
priversti trauktis atgal linkui Gorahai. 
Neteko daug tankų, mašinų ir kareivių.

Taigi iš to darosi išvada, kad ethiopai 
išmoko kariauti, kad jie, gaudami ginklų 
iš užsienio, smarkiai kovoja.

Ethiopų drąsi kova ir italų nepasise
kimai iš vienos pusės mažina pasaulinio 
karo pavojų, bet iš kitos—didina. Maži
na todėl, kad Anglija, kuri jokiu būdu 
negali Italijai leisti įsigalėti Ethiopijo- 
je, pradėjo gauti vilties, kad ethiopai, 
gaudami ginklų ir patys apsigins nuo 
italų, kad Anglijai nebus reikalo stoti 
karan su Italija. Bet iš antros pusės— 
tas varo į pasiutimą Italijos fašistus, 
karas užsitęsia ilgiau, italai fašistai dūk
sta prieš tuos, kas remia ethiopus, jie 
gali užpulti anglų arba kitų šalių laivus, 
kurie pristato ethiopams ginklus; jie ga
li mestis karan ant savo priešų.

Jau dabar ir Mussolinis greitai karą

Delei Aiškumo
Lapkričio 9 dienos “Lais

vėje” savo straipsnyje, “Mū
sų Kova už Lietuvių Darbi
ninkų Vienybę,” citavau 
1931 metų Centro Biuro at
sišaukimą į pirmąją Sklo- 
kos (Opozicijos) konferen
ciją. Citavau tiktai kaipo 
istorinį dokumentą, paro
dantį, kad iš pat pradžios 
mes stovėjome prieš skaldy
mą darbininkų spėkų. Tam 
atsišaukime, tarp kitko, bu
vo pasakyta: “Nutarkite 
tuojaus likviduoti savo or
ganizaciją ir bile kokią opo
ziciją.”

Dabar, girdėtis, tūli ele
mentai demagogiškai Opo
zicijos nariams aiškina, būk 
šitas 1931 metų pareiškimo 
punktas tebesąs ir šiandien 
Centro Biuro išlyga vieny
bei, tai yra, būk Centro Biu
ras reikalaująs, kad opozi
cionieriai pirma likviduotų 
savo organizaciją ir visas

laikraštį, mes sakome, visi 
bendrai svarstysime, kas su 
juo padaryti, kad sveikiau
sia būtų darbininkų judėji
mui. Gi tie LDD nariai, 
kurie buvo išmesti iš Ko
munistų Partijos del šių 
ginčų ir kurie norėtų su
grįžti į Komunistų Partijos 
eiles, lai duoda apeliaciją ir 
atsteigia savo narystę par
tijos nustatyta procedūra. 
Tokių narių yra viso labo, 
berods, tik šeši.

Tai šitokias vienybės są
lygas mes pakartotinai esa
me išdėstę. Kam tad tūlų 
elementų pigi demagogija, 
būk mes reikalaują pirmiau 
viską likviduoti, o tik pas
kui kalbėti apie vienybę? 
Aiškus dalykas, kad jų tiks
las yra tęsti jūsų atsiskyri
mą nuo mūsų judėjimo.

Mes sakome tiems Opo-

stabas. Delei to čia tenka ke
lios pastabos padaryti.

“Laisvės” ir “Vilnies” re
porteris niekad Paulekiutės 
nevadino fašiste ir negali va
dinti. Jinai yra demokratinių 
pažvalgų mergina ir užsitar
navusi savo veikimu pagarbos. 
Jinai įvairių pažvalgų paren
gimuose padainuoja. Repor
teris pastebėjo, kad jai nepri
tiktų dainuoti vieną dainelę, 
kuri pašiepia žydus. O šiuo 
laiku Vokietijoj, Lenkijoj ir 
kitose fašistinėse šalyse žydus 
labai persekioja, iš jų daro pa
šaipas ir tt. Todėl reporteris 
tiktai padarė labai draugišką 
pastabą, kad tokios dainos 
nepritiktų dainuoti. Tai viskas.

Bakanas taipgi bereikalin
gai karščiuojasi delei savo 
kalbos, pasakytos Radio kliu- 
bo parengime. Kam taip karš
čiuotis? Argi jūs neagitavote 
už demokratus ir nesakėte, 
kad jie yra geriausi darbinin
kų prieteliai? Argi jums žmo
nės nepradėjo pastabas daryt? 
Argi netiesa, kad Mickevičius 
ir jūs su tais lapeliais rankose
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Chicagos LDS 2-ro Ap
skričio Darbuotės

zicijos draugams, kuriems po svetainę vaikščiojote? Tai jos. Apie

Naujoji Valdyba Pasiskirstė 
Pareigomis 

šeštadienį, lapkričio 16 dieną, 
“Vilnies” svetainėje, 3116 So. 
Halsted St., įvyko Lietuvių Dar
bininkų Susivienijimo 2-ro Ap
skričio Valdybos posėdis. Iš se
nosios valdybos nevisi nariai 
atsilankė, taipgi naujosios val
dybos (komiteto) neatsilankė 
V. Preikšą.

Buvo apkalbėta keletas svar
besniųjų dienotvarkės punktų. 
Vienas iš svarbiausių, tai LDS 
vajus, kuris šiuo laiku yra pro
grese. Apskritys yra pasibrėžęs 
padidinti LDS narių skaičių sa
vo ribose bent 300 narių šia
me vajuje, žinoma, čionai rei
kalinga visų kuopų, visų drau
gų kooperacijos. Apskritys nu
tarė duoti dovanas toms kuo
poms, kurios gaus daugiausia 
naujų narių sulig savo dabar
tinio narių skaičiaus proporci- 

s? Tai jos. Apie dovąnas parašysiu 
ūs nie- vėliau, o dabar turiu priminti 1 I - . v —-X. —. • « * t t
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įstaigas, o tik tada mes kai-.ištikrųjų rūpi revoliucinių į kam dar užsiginti, kad jo 
besime su jais apie vienybę darbininkų vienybe ir sugrį-j ko bendro neturite nei su la-! visiems LDS nariams, kad stotų 
bei apie jų sugrįžimą į mūsų žimas į mūsų komunistinio ! peliais, nei su demokratais?

Taipgi patys pasiskaitykite 
Pittsburgho Naujienas ir ten 
surasite savo raštą, atkreiptą 
prieš J. Mažiukną užtai, kad . 
jis išreiškė nepasitikėjimą re-1 
publikonų ir demokratų parti
joms ir išsireiškė už reikalin-j 
gumą darbo partijos.

revoliucinį judėjimą. Nieko judėjimo eiles: Mes norime 
panašaus nei Centro Biuras, susikalbėti ir susitarti su ju- 
nei mano straipsnis nesako, i mis, kaipo su draugais. Mes

Mudu su draugu Mizara norime su jumis bendrai iš- 
LDD Centro Komiteto susi- rišti visus vienybės klausi- 
rinkime aiškiai išdėstėme, į mus taip, kaip butų svei- 
kokiomis sąlygomis galima kiausia visam darbininkų 
susivienyti. Mes pasakėme: judėjimui.
Kada organizaciniai ir poli- kiems paskalams bei bau-

Netikėkite jo-

į darbą, nes jeigu atidėsim vis 
ant toliaus, tai nors vajus ir tę- 

’ sis gan ilgai, geri tarimai kar- 
tais gali būti nepilnai gyveni- * 
man pravesta.

Po apkalbėjimui svarbiausių
jų dienos klausimų, naujasis ko-

i mitetas pasiskirstė pareigomis 
sekamai:

B. Salaveičikas pirmininkas, 
Vadinasi, kas buvo reporte- U. Grigienė protokolų bei susi-

tiniai atsipalaiduosite nuo bams, kuriuos tūli elemen- rio rašyta, viskas teisinga. Ar-1 nešimų raštininkė, A. J. Po- 
Lovestono grupės ir parody-1 tai bando sutverti, idant ii- gi neteisinga pastaba jums,! well-Povilonis finansų sekre- 
site, kad sutinkate su Ko- j giau tęsus kovą prieš mūsų į kuris sakote esate socialist!- torius, Pečiukas iždininkas, A. 
minterno linija, tada visi! revoliucinį judėjimą. Mums nių pakraipų, o agituojate už Deikienė ir Chester Kent orga- 
bendrai išrišime visas tech-'svarbu revoliuciniai princi- demokratų kandidatus. Juk 

pai ir darbininkų vienybė, o ' Pittsburghe buvo tuo pačiu lai- 
ne techniški mažmožiai. ku ir socialistų partijos kandP 

Jeigu kurie susiduriate su datai, bet jūs nei vieno žodžio 
kokiais nors neaiškumais, už Juos 
bei norėtumėte platesnių' taiP užmiršti ^avo brolius so- 
informacijų, vietoj klausytis cialįs?u.®,ir agituoti,^už aršius 
paskalų, kreipkitės tiesiai į L/ » , 7
Centro Biurą (arba laišku, m0^at« ,partlJV .Demokratų

socialisti- torius, Pečiukas iždininkas, A.

nikines vienybės problemas.! 
Mes manome, pavyzdžiui, 
kad kas liečia jūsų LDD, 
tai jinai galėtų susijungti su 
mūsų ALDLD. Juk ir jūs 
patys nesiūlėte ir nesiūlote, 
kad ALDLD būtų likviduo
ta, o LDD pasiliktų po vie
nybės. Berods visi sutinka
te, kad ALDLD pasiliktų. 
Taigi, LDD likviduosis Vie
nybės keliu. Kas liečia jūsų

arba asmeniškai), o mes su 
mielu noru paaiškinsime, at
sakysime.

A. Bimba.

PITTSBURGHO IR AP1EL1NKES ŽINIOS
Bendro Fronto Pasilinksmini

mo Vakaras

Nedėlioj, lapkr. 24, 
svetainėj, 142 Orr St. 
burgho ir Apielinkes Draugijų 
Sąryšis rengia pasilinksminimo 
vakarą. Tai bus gražus vaka
ras. Bus geras programas ir 
šokiai prie lietuviškos muzi
kos. Prasidės 3 vai. po pietų.

Šiame vakare dalyvaus įvai
rių sriovių žmonės, nes tai 
bendro fronto parengimas.

nepasakėte. Kodėl

darbininkų neprietelius — de

part) ja juk yra turčių partija.
Reporteris.

nizatoriai. Taipgi išrinkta pa
stovi biznio komisija iš sekamų 
draugų: Drobienė, Preikšą ir 
Klebonas.

Tikiu, kad kiti draugai para
šys detališkiau kaslink tarimų 
ir abelnai darbuotės LDS 2-ro 
Apskričio ribose.

LDS 2-ro Aps. Fin. Sekr. i 
A. J. Powell. *

3116 S. Halsted St. 
Chicago, Ill.

LMD
Pitts-

Rusijos Revoliucijos Minėjimo 
Parengimas

Nedėlioj, lapkr. 24, Lietuvių 
svetainėj, 1721 Jane St., S. S., 
rusai ir ukrainiečiai rengia 
gražų koncertą minėjimui Ru
sijos revoliucijos 18 metų su
kaktuvių. Pradžia 7:30 vai. 
vakare.

Kviečiami visi dalyvauti. Lie
tuvių Jaunuolių Choras irgi 
dalyvaus parengime.

Jono Urmono Prakalbos 
Sėkmingos

Lapkr. 17, vakare, Liberty 
svetainėj, įvyko gana sėkmin
gos prakalbos. Drg. Jonas Ur
monas kalbėjo dviem atvejais. 
Pirmiausia anglų kalboj apie 
Sovietų Sąjungą, vėliaus lietu-

Philadelphia, Pa ŠYPSENOS
Geras Nutarimas

Lapkričio 17 d. čionai buyo 
vių kalboj apie Lietuvą. Taipgi laikomos diskusijos Komunis- 
buvo gražus muzikalis progra- j tų Internacionalo Septinto 
mas, kurį išpildė Liet. Jaunuo- ( Kongreso rezoliucijų klausi- 
lių Choras ir Orkestrą. ’ mu. Buvo atvažiavęs d. D.

J. Urmonas gražiai kalba ir M. šolomskas, ALDLD Cent- 
daug faktų turi. Jisai nurodi- ro sekretorius. Jisai pasakė 
nėjo, kad Sovietų Sąjungoj įžanginę prakalbą. Po to buvo 
matė didelį progresą, o Lietu- daugiau statomi klausimai, 
voj didelę priespaudą. Kvietė; negu imama balsas ir kalba- 
visus darbuotis gynimui Lietu- ma. 
vos nepriklausomybės ir sykiu 
kovojimui už atsteigimą de
mokratijos Lietuvoj.

Kai kuriems nepatiko, kad 
pirmoj kalboj Jonas vartojo 
anglų kalbą. Bet jis tai darė 
todėl, kad buvo apie 15 žmo
nių, kurie nesupranta visai lie
tuvių kalbos. Iš publikos net 
buvo reikalavimas kalbėti ang-| 
lų kalba.

Po pietų 
pasitarimą 
davė jiems
sai nurodė, kad 
kalinga daugiau 
dies dainų, kad jaunuoliai tu
rėtų daugiau darbuotis Lietu
vos reikalais ir tt. Padarė gerą 
įspūdį.

bus 
nuo

bus

Tuomet Bus Ramybe
Gatvekary barasi dvi mo

terys už langą. Viena šau
kia: “Jeigu tas langas 
atdaras, aš mirsiu 
skersvėjo!”

Kita: “Jeigu langas 
uždarytas, as uždusiu!”

“Konduktoriau,” tarė ten 
pat sėdintis vyras. “Atda
ryk langą ant valandžiukės, 
lai viena iš jų miršta nuo 
skersvėjo, o paskui ir vėl 
uždaryk, kad antra uždustų, 
tuomet mes turėsim pilną 
ramybę.”

Urmonas turėjo 
su 

gerų
jaunuoliais ir 
patarimų. Ji- 
chorams rei- 
lietuvių liau-

Bereikalingai Bakanąs 
Karščiuojasi

Pittsburgho Naujienose Ba- 
kanas pusėtinai piktai rašo, 
bardamas J. Gasiuną už “Lais
vei” ir ‘Vilnies’ reporterio pa-

nemano baigti, bet sako, kad baigs iki 
Kalėdų, tai yra iki metų pabaigos užka
riaus Ethiopiją. Bet su jo tais planais 
gali taip išeiti, kaip su planais “į šešias 
savaites užkariauti.”

Ethiopai jau ant tibk išmoko šaudyti, 
kad net Mussolinio žento grafo Galeazzo

Tas parodo, kad darbi
ninkams nėra pilnai aišku 
Septinto Kongreso nutarimai, 
neigi abelnas darbininkiškas 
judėjimas.

Pirmininkas tą viską maty
damas, susirinkusių užklausė, 
ar nebūtų gerai, jeigu laiky
tumėme diskusijas šiais bei ki
tais klausimais kas sekmadie
nį 2 vai. po pietų šioj pačioj 
svetainėj, tai yra, 735 Fair
mount Ave. Visi susirinkusie
ji su tuo pasiūlymu sutiko. 
Vadinasi, diskusijos bus lai-1 _ . ..
komos. Tai labai geras tari- pasaką apie 40 vagių, 
mas. Ištikrųjų yra ko pasi-' “Sūneli, tu esi dar per
klausyti, pasimokinti panašio- jaunas suprasti politiką,” 
se diskusijose ir plačiau susi- tarė tėvas, 
pažinti su darbininkų judėji
mu.

Dar Perjaunąs
Tėvas įsigilinęs skaitė 

respublikonų ir demokratų 
platformas, norėdamas ras
ti tarp jų skirtumą. Atbė
gęs pas jį sūnus prašo:

“Tėveli, papasakok man
■ n

Ji Užmiršo
Lankydamas savo parapi

joms, klebonas visad klausu 
r i 'davo jų vaikų tris klausi-

ROMA, Lapkr. 19. ■ Ita- mus. £aip tavo vardas, kiek 
lija sutiko dalyvaut karo metų įr kas tave sutvėrė, 
laivynų apribojimo konfe-1........................................
rencijoj, kuri šaukiama š.
m. gruodžio 6 d. Londone.

Varianiškis P

Ciano orlaivį numušė žemyn. Šiuom 
kartu jis dar Tiusileido~už italų^linijos.

■' “*• ’**• * o. >■» *<•*
Septynios savaitės karo parodė, kad 

jis bus daug ilgesnis ir gali būti su kito
kiomis pasekmėmis, negu daugeliui iš
karto atrodė.

Ant pirmutinių dviejų 
klausimų šešių metų Onutė 
atsakė teisingai.

“Kas tave sutvėrė?”, pa
galios klausė klebonas.

Kiek pagalvojusi, Onutė 
nedrąsiai tarė:

1 “Mama sakė man vardą 
to žmogaus, bet aš grynai 
užmiršau.”

Surinko J. šilingas.

----------*j



TO ARMS FOR PEACE

the tasks of Nazi Germany.

8, a

COACH GAGS STAR FOR

NOTICE

— By Violet Tolun— 
the evening of November

Five thousand students at Brooklyn College in Brooklyn, N. Y., 
let it be known that the warmongers will have to do without them 
by demonstrating on the classroom steps as their part in the na
tional Student Mobilization for Peace. Studdnts heard many speech
es against war and fascism.

•grat.
Selassie Leaves for Front

Empęror Haile Selassie left Addis

the administration have been get- CLEVELAND, (YNS)—There are 
expected to direct'ting their pay cbecks in monotonous lots of means of fightimg anti-Nazi 

i —i—u.. —u ---- 1. George Pi- Olympic protests, but Track Coach
' Larry Snyder of Ohio State Univer
sity resorted to outright threats.

SECOND PART
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can. He will be the forgotten man.

• • ' ' ' '■ • ■ ; •'

______________________________________________________________________ ■ ■

Johnnie Orman’s article on 
the conditions of youth in Li
thuania and the Soviet Union 
will be started next week in
stead of this issue, as was ori
ginally planned.

■
■. ’

ABOUT WORKINGCLASS 
YOUTH AND THEIR 

ORGANIZATIONS

Vol. XXV. Daily XVII

YOUTH SECTION
SPORTS-HUMOR-NEWS 
OF CLUB ACTIVITIES 
EDUCATION-STORIES

AYC LAUNCHES NATIONAL PETITION 
DRIVE AGAINST OLYMPICS IN GER.

In addition to the demand of the American people not to 
hold the Olympic games in Hitlerland ,the American Youth 
Congress has voiced its protest and declared that it will or
ganize a three-months campaign to take the Olympics out of 
Germany.

The American Youth Congress will circulate a petition for 
1,000,000 names in favor of withdrawing the Olympics from 
Germany as part of this campaign.

The LDS Sports Committee together with the Nat’] Youth. 
Committee has endorsed this campaign and urges all Lithua
nian youth to give it their full support. Every LDS youth 

branch should approach all 
j sports clubs and organizations 
! and ask them to cooperate in 
the fight against having the 
Olympic games take place in

DO NOT FAIL TO READ-
--- J oil nnie Orman's statement 
to the Pittsburgh youth1 con
ference outlining I---- ------- -
the Lithuanian youth in Ame
rica in regards to the inde- fhuanian weekly published in 
pendence of Lithuania and al-'Chicago, in a lengthy editorial 
sc concrete proposals for ef- urged the Lithuanians not to be 
fecting a united front of all asleeP but Pr®Pa™ teams to b? 
_ . . . .1 • » m, sent over f°r tbe OlymPlc games.Lithuanian youth against IN a- ^his js outrjght support of the Nazi 
zism. A new line for the LDS Regime and all Lithuanian youth 
youth is introduced here for should be made conscious of the 
.i £• * *.• rx„„>. t/x fact- There will be a lengthier dis-the first time. Don t fa °( cession on this question next week 
read the full text of the state- in the Youth Section.
men on page two. Į It is the duty of all lovers of Li-
------------------------------------- _______ j thuanian independence to wholeheart- 
------------------ ! edly enter this struggle to take the

------- Olympic games out of Germany, 
where Hitler is laying plans for the 
seizure of Memel (Klaipeda).

The LDS Sports Committee anti
cipates large united front anti-Nazi 
committees throughout the country. 
This can be possible only with the 
full cooperation of the LDS youth, 
who must make it their special task 
to approach every Lithuanian youth 
organization and ask them to add 

((Continued on Page 4)

Recently, “Sandara”, a Li-

Y PLANES RIDDLED BY ETHIOPS; 
‘MURDER CARGO’HALTED -

4,000 ATTEND MEETING 
IN NEWARK, N. J.

On __ -
celebration of the 18th Anniversary 
of the Russian Revolution was held 
at Laurel Garden, 457 Springfield 
Ave., Newark, N. J. Almost 4,000 
people, of which a small minority 
were Lithuanians, attended this cele
bration. At 8:30 sharp, the chair-.
man introduced the Jewish Freiheit PphlQI ftCWTS SCORF (iA 
Chorus as the first number on the itWvLUUDlO dUVlYLi UA.

CHAIN GANGS

The first really important battle of the war between Italy 
and Ethiopia was forecast Tuesday when 20 Italian bombing 
planes attacked Ethiopian forces numbering between 15,000 
and 20,000 under the command of Ras Siyoum.

As the planes swooped down raking the Ethiopian encamp
ment, the Negro troops fought back bravely with rifles, ma
chine guns and small cannons which fired explosive shells.

Although the Italians officially claimed that about two thou
sand Ethiopians were killed, it was learned from other sourc
es that the figure was much exaggerated. Ethiopian sharp
shooters did a good job riddling every Italian plane with gap
ing bullet holes. | _

It is reported that a strong! RED TAPE CLOGS NATL I 

™ Zt; YOUTHJDMINISTRATION
about ten miles south of Mi-. ■
kale to take their stand be-1 YORI^,
tween Makale and Dolo Ethio- 7°?*. th' 8t,'dents’. 80 JI notieed’thSt when the chorus sang • ‘į^gu 

d 1 P°,nt®d at with alarm by Wil- , the International, almost everyone, whjch young Atngelo
plan snipers are reported to.liam Randolph Hearst and his co-1 arms raised in the air, sang with i Rro unemployed leader, faces an 18- 
be inflicting great damage in Į borts> seems to be comingAnot from them, especially the youth. | 2o year stretch have been condemn-
harassing operations behind the Ita-' Socialists, liberals and ...
lian lines in the Gheralta region! near-liberals-but from the reems 
half way between Makale and Adi- leems of red tape clogging up 

■LnA’V A /I WA 1 MA f A xivi XX P "XT xxwwwthe* administration of New York’s' 
National Youth Administration pro-' 
gram.

While thousands of needy college

program. The chorus sang first the i 
International then four other revolu-■

I tionary songs. Everyone enjoyed
(YNS)—The red ’ their singing and applauded loudly. I ATLANTA, GA. (YNS)—The no- 

‘ stndpnfs. so of- t wx xx4-. xxxxxl 4-lxxx 4- wrlxzxv* 4-lxzx c*o w m . • x—< • _  2—~

almost everyone, -w'l-iich young Alngelo Herndon, Ne-

j 20 year stretch, have been condemn- 
Next the chairman introduced the ( ed once again.

speaker for the evening, Carl Winter, Į Thig tjme n,g the American Prj. 
(Continued on Page 3) I son Assn, that scored Georgia’s an-

1 ci ent prison system. Meeting in At
lanta, Georgia’s state capital, the 
prison experts said the “chain gangs 
are utterly inconsistent with dictates

1 The criticism brought forth from
1 Gov. Talmadge—who thinks Pres. 
Roosevelt and his brain trust are 
all a bunch of Communists the re
mark that the chain gangs are just 
too, too divine. Prisoners can work 
out in the open air, he alibied, ra-New York State, admitted that few, 

if any, of the thousands of needy 
students in the state have received 
any funds at all from the govern-1 
ment.

“I guess it can be called red tape,” 
Piper admitted.

About 5,000 high school students 
in New York City and about 11,000 

students throughout the 
This is the second ship that state have been certified as eligible

When Jesse Owenuj star Negro ther than be confined to the ,.drab 
springer and outstanding candidate. of t|)e . He djdn,t say 
for a place on the Olympic teams, I tH about thĮI lack of foodj the 
announced he was going to speak at and tbe whi ings which lea, 
a meeting in Cleveland November 21,1^ the work on the chain j 
to protest against holding the Olym- < 
pic games in Naziland, Coach Sny-' 
der swung into action. !

“Owens is on top of the world 
now,” Snyder told a group of dele-

High school gates from the American Youth Con-

Ababa hurriedly by plane and was . and high school students have been, BEING AGAINST OLYMPICS of humanity”, 
believed to be on his way to the. waiting unsuccessfully for the NYA j 
front to take charge of his armies handouts, officials and employees of 
in the battlefield. the administration have been get-

' GriAl 1LaiM VXAWT xxlxxxxxlvzM xx 4. x^-w-. — -- —

The emperor iŠ tAįlCVGCU LU UUtVl i 1 
all operations of his armies—those in refiulariLy each week. < 
the north under Ras Siyoum, Ras P®r’ a|s director of the NYA in 
Kassa and Ras Mulu Getą; those i w~ York SJ;ate, ^admitted that few, 
the east and south under Ras Nas- 
sibu.

Tanker Halted by Longshoremen
Just before the Norweigian motor 

tanker was to sail from San Pedro 
filled with oil for Mussolini’s planes 
in Africa, Longshoremen stopped 
loading the ship and it is still tied • college 
Up. '----- — ---  -------- —r ---- j --- ------  ----- --------
was stopped by the militant San Ped- ; for the NYA checks, 
ro longshoremen within the last two students are to get $6 a month, col- gress who were making arrange-
days. The other was the American lege students $15 and graduates in ments for the meeting, “but if he
flag ship Oregon, which is being ■ some eases will get as much as $40 speaks at your meeting he will find
picketed by Longshoremen and un-jwhen the checks finally roll out of himself at the bottom of the ash
able to load
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pick up war medals for 
amount. At least, that’s 
Tom Little, veteran cus- 
property for one of the
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Youth of America Must Unite to Defend 
Independence of Lithuania

MUST CARRY ON FIGHT 
AGAINST HITLER OLYMPICS

Present day events in Europe, es
pecially in connection with Lithua
nia brings all Lithuanian youth or
ganizations new problems, problems 
which call for hard courageous and 
honorable work on behalf of our 
cousins and blood relations in Lithua
nia. These events are brought out 
mainly in the campaign for continu
ance of the independence of Lithua
nia for which our fathers, aunts and 
uncles fought with their very lives 
against the Czar and against the 
German occupation of 1920. 
review what has 
to this land.

The danger to 
pendence is great 
zi occupation.

Lithuania’s inde- 
in the face of Na- 

We Lithuanian Ame
ricans must view it with greatest 
alarm. It will be too 
ten£ our brotherly hand 
sins after Hitler has 
tered Klaipeda (Memel) 
gun his march further into the main 
territory of the' small Lithuanian 
nation. The time to extend this 
brotherly and powerful arm is right 
now! This arm will be only power
ful, if there is a unity effected of 
all Lithuanian and Lithuania loving 
people of America. To achieve this 
unity, which is so necessary, is a 
hard but important job. No doubt 
there will at first be suspicions 
among the various political groups, 
among the youth and especially 
among the adults who wield a strong 
influence over youth organizations as 
to the question or sincerity of pur
pose. This suspicion must be thrown 
overboard, and all of us, as true andWvlUVulu. dllvl <111 LlO; do vl dllU —. ... . . , i
honest Lithuanians from all walks of ithuanian American youth would |

. . .... ... Ynpnn tn inn onrhiiQiacin nnJ nniivan'n «life, must bring forth the welded 
Lithuanian unity to protect our cou
sins from the slavery and serfdom 
which Hitler and his cohorts have 
planned for our blood relations.

Any Lithuanian with an ounce 
of honor in his blood, will not stand 
in the way of this unity, the united 
front of all Lithuanians to protect 
the land, from which he has risen 
from German imperialism of the 
present day. Any Lithuanian youth 
or adult who stands in the way of

GLORY FOR SALE-CHEAP 
IN HOLLYWOOD

HOLLYWOOD, Cal. (YNS)—Even 
the fattest war profiteers and the 
laziest behind-the-lines army general 
cap show that he was really a hero 
during the war for an outlay of only 
$1.501

For it turtas out in Hollywood that 
you can 
just that 
the price 
todian of 
big movie companies, claims they can 
be had. And Tom should know—he 
buys lots of them.

‘'Sometimes the boys go out and 
get whole bunches of them for even 
less”, Tom told Hollywood newspa
permen. To show he was telling 
.the truth, he picked up a Croix de 
Guerre and a Distinguished Service 
cross which he’d just acquired. They 
once belonged to a disabled Ameri- 
;can soldier.

“He lost 'a leg getting one of 
:them,” Little explained. “They were 
’the last things he sold. A pawn ! 
shop got them.”

i Next time they’re on exhibition, 
they’ll be strung across the chest of 
a Hollywood movie actoi’ going 
through the paces to show the glory 
thftt comes with war!

BY JOHNNIE ORMAN

the fight to maintain independence 
is a traitor to the cause of Lithua
nian independence! He shall be 
branded as a traitor especially by 
the young generation of Lithuania 
and by tne young generation of Li
thuanian American youth.

Why must we put the case so 
strongly? Why is this unity, espe
cially of the younger generation, so 

Statement to the Pittsburgh Youth Conference
very important today ?

It is because of what we could 
youth of other political beliefs, that 
we really mean business. Upon its 
honor, the LDS National Youth Com- 

expect from the Hitler Regime if it mittee pledges to carry on and coop- 
• erate with all the means in its po- 

session, to work honestly and since
rely with anyone for the unity of 

the youth in this all important his
torical task which we have set for 
ourselves—to defend the 

dence of Lithuania.
It is the sacred duty of 

members, especially those 
youth branches to weld this unity! 
Become welders of Lithuanian Youth

country. The Lithuanian 
are a liberty-peace loving 
They do not like suppres- 

their rights as human befngs 
their rights as Lithuanians.

takes over by brutal force our fa
thers’ 
people 
people, 
sion of 
nor of
And what do we see in the Hitleri- 
zed Germany? Wholesale religious 
and political persecution! Persecution 
(according to the “Aryan Theory” 
of the German superman) of the 
National Minorities. If the Hitleri- 
ties, or, for that- matter, any impe
rialist nation make a colony of ano
ther nation, not only would they 
persecute our relatives because they j 
are a liberty loving peaceful people, j 
but also because they are Lithuan-I 
ians! Our Lithuania is a : 
nation. Without the gallant and 
courageous, self-sacrificing aid of 
their kin abroad, they will be lost 
to the Nazi hordes. They need our i 
material and moral assistance, j 
Think what a forged unity of the ;

mean to the enthusiasm and courage j 
of our cousins in the country where I 
they live. 1 I

In the process of this campaign
to build up our unity, we must be holding of Olympics there would not 
very patient and very tolerant. Eve- only raise his prestige, be an inva-

MOSCOW GETS NEW HOTEL

< • 1

o i

The imposing new. Mos-Soviet Hotel in Moscow, shown here in 
the process of construction was dedicated on the 18-th anniversary 
of the revolution Nov. 7th. Remains of the old Grand Hotel, can 
be seen on the extreme right as workmen tear down the last re
maining stones. The Soviet made plans for new buildings like this 
during the next few years.

■ta
ii®

>»»

ry Lithuanian in the world will 
watch our steps. Every Lithuanian 
in the world, and especially our co
usins across the sea will be proud of 
every sign of succes in this move
ment.

In this campaign, we must show 
the Lithuanian people who will be 
a little hesitant and suspicious at 
first about getting together with

indepen-

all LDS
in the

Thursday, November 21, 1935

r

NEW PROGRAM FOR LDS 
YOUTH OUTLINED

luable aid to glorify Nazi reign of 
tepror and its beastly foreign policy 
but would encourage its so-called 
“Holy War” against a peace loving 
little nation like Lithuania! While 
the LDS National Youth Committee 
has accepted a resolution and sent 
it to the proper authorities demand
ing the transfer of the Olympics to 
a democratic country, we regret that 
there are certain people among the 
Lithuanians who go to the extent of 
favoring Lithuanian participation in 
the Olympics, and calling for a cam
paign to raise a few thousand dollars 
to send a delegation of Lithuanian 
American youth sportsmen into the 
Nazi Olympic games! And this par
ticular weekly newspaper of Chicago 
(Reference is made to “Sandara”.— 
Ed.) dares to urge this type, of 
Hitler propaganda in the name of 
building up the Lithuanian name! 
Yes, we must carry on a campaign, 
not only with the non-Lithuanian 
pro-Nazis, but also traitors to Li
thuanian independence within the 
ranks of the Lithuanians. The voice

Unity for independence of our fa- of Lithuanian youth must bejndig- 
thers and cousins’ country—the place | nant at such ;
where all of our ancestors lived, the į raised against the_ holding of the 

land'where our parents lived.
i In the course of this campaign, 

nucwj- I *s only logical that all Lithuanians
small' cooperate with the intellectuals, pro

fessionals, workers, organizations, 
etc., ’ ’ 
Nazi movement. This movement is 
of the greatest importance for hu
man liberties, for peace. This mo
vement naturally, because of its na
ture, falls in line with the move
ment we are now proposing to de
fend Lithuania from Hitler.

To offset this campaign against 
him, Hitler is only too glad to hold 
the 1936 Olympics in Naziland. The

a betrayal when it

Olympics in Berlin! This voice must 
be emphatic and firm when it. says: 
“We shall not besmirch the Lithuan
ian honor or name by urging our 

j cousins to go to Germany to heil 
, , . . ! Hitler or by ourselves going to Heil

who are working in the anti- I Hitler’ at the Olympics.” It would be
slavishly bowing our heads to one 
who has announced he wants to be 
our master. .Every Lithuanian orga
nization must take its stand!

On Democracy in Lithuania
We American Lithuanian youth 

are righteously disappointed in many 
things which we see in Lithuania. 
We know that Lithuania is a nation 
which, although small, can, if there 
was more liberty, work toward 
good prosperous, satisfield life, 
is a beautiful, rich country. Some 
us have had the honor to visit it, 
tread upon its rich soil. Those 
us who saw it could not but see 
suffering there. We saw dissatis
faction and courageous rebellion 
against everything which is wrong, 
to right it. The suppression of li
berty to organize, to defend their

(Cont. on page 4)
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ANTI-MILITARIST
STUDENTS SEE F.D.R.

WASHINGTON, (YNS) — Presi
dent Roosevelt gave a student anti
war delegation visiting him on Ar- 

j mist ice Day the traditional F.D.R. 
j smile and hearty handsake. _He told 
j them he was glad they were leading 
Į the fight for peace.

One of the main planks of the 
Student Mobilization for Peace”, 

which the delegates represented, was 
for “demilitarization-of the colleges.” 
But the 1935 War Dept., appropria
tions, approved by tįe president, in
clude $1,000,000 for about 100 new 
R.O.T.C. units in schools and colleg
es, and another million for increas
ing- attendance at the Citizen Mili
tary Training Camps.

NOTICE

GREAT NECK CHORUS
Please have chorus corresp. 

send in details concerning dol
lar donation.

-
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Pefitieal Education ™?sTUf™ W attend meeting ScienceIN NEWARK, N. J.
(Continued from Page 1) By Elza

the
WHAT IS LIFE?

per

I «

VITALIST SYSTEM

one

FASCISM

Toots

No Improvement

(Continued on page four)

O. K., AMERICA

Will**

(Continued on Page 4)

Better be skipping along before 
I’m forced to get off. Don’t forget, 
I’ll see you all at the operetta. Un
til then, so long.

We’re heading for a big day ahead, 
and are eager for that day to come! 
I guess better get on before I’m 
fired.

Well, we certainly had a real snow 
storm last , Sunday morning. We were 
afraid that most of our chorus mem
bers would not come to rehearsal 
because of the weather, but we had 
a surprise coming to us 
very good attendance, 
ters, keep it up.

AND THE MIDDLE
CLASS

■

fascism. It utilizes anti-capitalist de- 
mogogy to direct the lower middle

we had a 
Fine, choris-

tonight 
of you 

This meet-

as some writers claim 
is a middle class move-

Waiter: “Sir, you have a reputa- 
tation for originality but I’m hanged 
if you don’t just say the same as 
all of them do.”

Eminent Author: “Waiter this 
steak is tough.”

Nice going, gals. Helen and 
Blanche, you’re doing fine. Keep it 
up. Let’s see if wę can beat the male 
cboristrs.

f We are announcing that the first 
performance of the operetta “Ves
tuvės Pušyne” will take place this 
coming Wednesday evening, Nov. 27, 
8:00 p. m. at the Coughlin High 
School in Wilkes-Barre, Pa. Don’t 
forget, folks, get your tickets in ad
vance and avoid the last minute rush 
at the door. I’ll be seeing ya.

I turing Urea (NH2) 2Co, an organic 
1 chemical from ammonia and cyanic 
acid, both inorganic chemicals. Since 
then chemists have sythesized thou
sands of organic compounds from in
organic chemicals. Perfumes, indigo 
(laundry bluing), acetone and count
less other compounds are today the 
product of the chemical laboratories 

i and not the result of plant or ąni- 
j mal extractions. What happened to 
. God ? Thru experimentation we have 
! therefore founjl that life or organic 
matter is in no way different than 
inorganic matter except that it has 
properties peculiar to. itself, and 
which corresponds to its atomic ar- 

If life, because of its 
eccentric, manifestation must be im
bued with a soul, wtiy then do we 

nickel or cobolt 
(which has potentialities of acquir
ing magnetic properties, or of con
centrated sulfuric acid or phosphor
ods pentoxide, which has the physi
cal properties of absorbing water) 
also as being inculcated with a spiri
tual blessing. For they too have 
properties which we do not thorough
ly understand. Life, however, is 
much more complicated;

Attention, all members 
Shenandoah Lyros Chorus! 
gular meeting will be held 
after chorus practice, 
are requested to* attend 
ing is foi* all of you, not for one or 
two. And please come to chorus 
practice also. Try to make 100% 
attendance.

That'would be the right thing to do, 
wouldn’t it? Jim is a runaway 
slave and hence a sinner. Yet Huck 
isn’t sure. He says to himself: 
“Somehow I couldn’t seem to strike 
no places to harden me against him, 
but only the other kind. I’d see him 
standing my watch on top of his 
n’sted of calling me so I could go 
on sleeping....and at last, I struck 
the time I saved him by telling the

Comrade Winter has just returned 
from a visit to the Soviet Union. 
His speech was very interesting, ev
en to those Who do not like to lis
ten to them. He spoke about what 
he saw in the Soviet Union and 
about the living conditions of the 
workers there now. He said that all 
the workers are living comfortably 
and happy, and that conditions there 
are improving every day. As Carl 
Winter finished, the audiencę went 

!. We could 
--------- , ----- see that everyone enjoyed his some- 

few words about the operet-Į what humorous talk.

Answers.
1. There are no land taxes in the 

Soviet Union.
2. Thd, Soviet peasant pays taxes 

according to the quantity he gathers. 
These taxes are paid in cash.

run-
Someone 
he leads not think of iron

Way back before 1828, and even 
today, there persisted the idea that 
organic matter (living or derived 
living matter, as it was thought of 
then), was essentially different from 
inorganic matter (lifeless matter de
rived from minerals, rock, etc.) Thę 
difference was not that organic mat
ter had a peculiar chemical structure 
of its own, or that it at all times 
included the element carbon, but that 
organic matter also had a certain 
spirit, a coul—something which we 
could not possibly do anything about, 

af-1 This spirit was God-given and God-

Life unlike that which most peo
ple believe, is nothing more than the 
manifestation of highly organized 
complex chemical compounds. One 
form of life differing from another 
only in the degree of complexity. 
Therefore men differing from mon
keys, monkeys differing from fish, 
fish from bacteria and bacteria from 
iron oę sulfuric acid, orily in degree 
of chemical intricacy. Man being 
the most highly organized of all che
mical structures, iron being but a 
simple element.

“I have no special regard for 
Satan; but I can at least claim that 
I have no prejudice against him. It 
may even be that. I lean a little 
his way, on account of his not hav
ing a fair show.”

That statement is typical of Mark 
Twain. It brings a deserved laugh, 
yet behind his dry humor there lies 
a liberalism bom of one of the clear
est and most free-thinking minds in 
the history of American literature.

“It may be that I lean a little his 
way.” Mark Twain had a habit of ! 
leaning towards the underdog and 

j that unfortunate character was often 
a more material person than Satan. 
This week as we celebrate the anni
versary of the Missouri sage, we can 
trace through the many pages of 
his works the thread of social re-: 
hellion; and in the days when Mark 
Twain wrote, a “radical” author was 
regarded as highly as a rattlesnake 
in the valley of the lamb.

Tom Sawyęr and Huckleberry Finn.1 
We hope no one ever grows too old 
to read those pulsing, poignant sto
ries of American youth living in 
that fast-moving turn of the nine
teenth century. Yet there are pag
es in which we may read between 
the lines. Many critics refuse to 
read satire in these simple little 
epics of young America; yet there is

satire thei*e and protest, too.
There is one passage in Huckle

berry Finn that we should always 
remember, for Mark Twain would 
want the youth to remember it. The / rangements 
incident involves Huck and the 
away Negro slave, Jim. 
has told Huck that unless 
the straight and narrow 
will be his reward. That 
way the slave-owners had 
ering their servants.

He thinks about his pal, Jim.. His 
conscience bothers him. Shouldn’t

I am in sympathy with the Soviet 
Union and would like to have 
following questions answered in 
Youth Section:

1. How much are the taxes 
acre over there?

2. How do they pay their taxes? 
Do they pay cash, with their stock, 
or how?

3. What are the prices of live 
stock such as horses, cattle and 
hogs, and what are the prices of 
wheat, barley, oats and rye?

.4. What are farm wages over 
there?

5. What is the difference between 
the farm price and the factory?

J. S,

Is it true 
that fascism 
ment to seize power from the capi
talists ?

Fascism is not “a middle class 
revolution” against capitalism. Pre
datory capitalism to defend its own
ership of thę mines, mills and fac
tories uses fascism as its last resort. 
It is the naked terroristic dictator
ship of the most reactionary sections 
of finance capital which kills, tor
tures and mangles in defense of pri
vate profit.

From their very beginnings fas
cist parties are owned and; controlled 
by the biggest bankers and indus
trialists; and it is they who, in Italy 
and Germany, bestowed power on 
Mussolini and Hitler. Fascism never 
has to seize power. In any capi
talist country power is always, in 
either concealed or open fashion, in 
the hands of the bourgeoisie. As 
Strachey says the fascists “seize” 
power “only in the sense that they 
seize it from under their own pil
lows”.

For example, it was only when the I 
Nazi movement was in admitted de
cline in the fall of 1932 that Thys
sen and his-feyyow-industrialists and 
bankers gave Hitler the chancellor
ship. It was the master class which 
put the counter-revolutionary ter
ror in the saddle, because they were 
afraid of its ultimate disintegration 
under the advancing wave of work
ing class struggles.

It is true that the main social 
base of fascisip is the lower middle 
class. But it is necessary to dis
tinguish between the mass base and .

3. The prices of live stock are 
quite high. They are set by the 
government. A good price is paid 
for rye, Wheat barley and other j 
grain. At this time the government 
set prices are much higher than the 
market prices. Therefore, all the 
farmers sell their surplus grain to 
the Soviet government.

4. The farmers themselves have no 
wages. Members of collective farms 
thrash opt the grain and then di
vide it up according to the number 
of days each one worked 
worked more, he gets more, if less, 
then less.

5. Satisfactory prices are set by 
the Soviet government on all factory 
and farm products. Conditions in 
the Soviet Union are not like those 
we have in the United States, where 
the farmers pay very high prices for 
everything that they buy, while they 
are forced to almost give away all 
their products for nothing. There, 
the surplus produce of the farmers 
is bought by the government itself, 
or is sold at the market at govern
ment prices.

The next thing on the program 
was ą children’s balalaika orchestra. 
The children were dressed in red, 
and played the International, Volga 
Boatman, and two other Russian 
songs.

Comrade Stern from the Y.C.L. 
said a few words then chmę the part 
of the program for which everyone 
had been waiting—the moving pic
ture, “Patriot”. This picture dealt 
with events that took place in 1914, 

, at the beginning of the World War, 
and ended with the revolution in 
Russia. It showed the horrors.-of 
the war and then the overjoying of 
the workers When the red army over
took Russia. There was a love ; 
fair in it, which made it still* more controlled. But in 1828, up popped 
interesting. I enjoyed it, and from a chemist Tby the name of Frederick 
the applause of the people, I am sure Į Wohler, who succeeded in manufac- 
that everyone else did too.

A group of about seven Lithua
nian youth from Newark and vicini
ty attended this meeting. Many more 
should have come. If more youth 
would attend meetings of this type 
we would be developed quicker poli- 

' tically and then we would find our- 
j selves working much harder, es
pecially now, in our LDS member
ship drive.

I into a roar of applause.
Before we go any further, let’s1—- ---------- ’

isay a :
ta. The father Of Justė, the heroine 
(K. Naravus) wants his daughter 
to marry a man that is wealthy so 
that he too may get his share when 
his daughter becomes the bride of 
such a man. He figures that Mar- 
malas is just the man for his 
daughter’s hand. They both make 
arrangements for a big wedding. All 
plans are fully completed, but some
thing turns up! (?)

Does Juste’s father succeed in car
rying out his plans for her mar- j 
riage? What is Justė going to do? 
What is the .difficulty that her fa
ther and Marmalas encounter? You 
will find the answers to all these 
questions when you witness the 
operetta, so be sure to come.

life, hell 
was one 

of recov-



'i

|tį

Ft

st*

jįį

-t:.-'

I
■'f

IK!'.'1'

K

iv

I"

■g

Page Four “LAISVE" Thursday, November 21; 1935

Unity of Youth Urged at Pitts. Conference
(Continued from page two)

country, has been taken away from 
our relatives by those in power. It 
has gone to such an extent that for
mer presidents and ministers of Li
thuania with tears in their eyes, 
seeing the great unrest and disatis
faction of the Lithuanian masses, 
sensed a danger that there will not 
be much' difference between the Li
thuanian and the Ger. forms of go
vernment. The LDS National Youth } 
Committee, because of its great love 
for Lithuania and for the people j 
which live there, feels that these 
former presidents and ministers were i T ... 
right when they called recently for I Ulthuania« 
reconvening of a democratically • 
elected Seimas (the Congress of Par- ' 
liament. We sense that when such 
people as they, representing the 
Christian Democrats (Catholics) and 
the Peoples Party (Democrats-Liau- 
dininkai), make such a statement, 
that it merits our serious attention. 
We who are used to democracy in 
America want our cousins to have 
the same liberty to belong to orga
nizations of their own choosing, to 
participate in the government. But 
immediately after the Catholics and 
the Peoples Party representatives 
made the statement, they were ex
iled and their parties made illegal.

• We do not see justice in this, we feel 
that they were correct in pointing 
out the great weakness of the Lith
uanian nation and in the danger to 
Lithuanian independehce. Therefore, 
the LDS National Youth Committee, 
sensing that something must be done 
to bring back the loyalty of Lith
uanians to the government, whole
heartedly wishing the Lithuanian 
Nation well, endorsed the statement 
of the former ministers and calls 
upon all Lithuanian youth to do the 

cally minded” youth The' ‘.here ,al? a laT«? num\e5 ?f
parties are made illegal. Youth from;Llthuan,an “^ents. The youth in 
Lithuania write that their organ
izations are forbidden to hold meet-

i ger which faces Lithuania. Our or- 
I ganizatipn as well as almost every 
other organization was- dormant in 
respect 'to the independence of Lith
uania. Now we realize that delay 
would be suicidal to our people. We 
are ready to drop everything to unite 
the Lithuanians. In many respects 
this new policy means a complete 
breakaway from old methods of work 
in our organization. But we are go
ing about it boldly and honestly, 

1 and we are. satisfied that at last 
i there has come a time when our 

' 1 whole Lithuanian American youth 
movement can be of service to aid 

We will not pass this

Committee, in the name of the whole 
organization which it represents, af
firms the rights of the Lithuanian 
youth to want a well rounded cul
tural life, to want life, liberty and 
the pursuit of happiness. To help 
them, we pledge all the means at 
our disposal, our intelligence and our 
organizational strength and 
ence.

The LDS youth branches should 
now, -more than ever before, 
and build up Lithuanian culture, for 
Lithuanian culture is * our culture. 
It is the culture of our cousins. We 
must take all possible advantage of 
the freedom we have here to de
velop this culture, so that it would 
not die out. We must sing Lithua
nian folk music in our choruses; and 

, side by side with English plays, 
present Lithuanian ones, too. This 
Lithuanian art and culture should 
call for freedom for Lithuania and 
its people. Our organization, must 
not be afraid to take the initiative 
and petition the local school boards 

. for the introduction of Lithuanian 
7“ ™Hy o'/ali' demMra't^ 1 Lan8rua«e courses in,the high ?clwola

The youth in 
our organization must study and 
learn the Lithuanian language. For

influ-

foster

ings, lectures, present plays, foster s0“e our, br?nchea ‘I» <*“>«<>

TOM SAWYER’S AMERICA AYC LAUNCHES PETITION
AGAINST OLYMPICS IN GER.(Continued from page three)

men we had smallpox abroad and he 
was so grateful and said I was the | 
best friend old Jim ever had! in the their voice in protest to having the 
world and the only one he’s got, Olympic games taking place in a 
now.” _ . _

Hu<?k looks at the note he has«wards the seizure of Lithuania.
written revealing Jim’s identity. His Amongst many other organizations 
conscience bothers him no more. Hie! who have joined in the fight to with- 
tears the note into bits. I draw the Olympics from Germany is

“All right, then, I’ll go to hell”, I the American Federation of Teachers
” when it passed a resolution at its 

last meeting urging the A.A.U. to 
boycott the World Olympics schedul
ed for Berlin in 1936.

In a letter that accompanied the' 
resolution, the Federation commend
ed Judge Mahoney without reser
vation for his stand against Ameri
can participation.

(Continued from page 1)

I
vzxj aiipav venting piCtVV 111 <*

country which is making designs to

he shouts and throws the scraps of 
paper into the Mississippi.

Mark- Twain did not write that 
chapter for effect only; in those few 
hundred words he carried a thought 
which was dangerous to express in 
those days—the thought that per
haps Negro and White might some 
day stand free and untroubled by 
Jim-Cro^-conscience. Yet Huckle
berry Finn was banned from more 
than one library because of that 
same passage. Profanity was used 
as the excuse. But was it the only 
excuse ?

And today, with Fascism seeking 
race prejudice as one method of di

POLITICAL EDUCATION
(Continued from Page 8) 

class groups into anti-working class 
channels.

However, the middle class finds 
verting our minds from our real j that once it has helped in the des- 
problems, the essay of Twain’s on . truction of all working class organi- 
the Jewish people deserves to be read zations, that it too becomes a more 
by all of us'. It is a powerful burn
ing essay, full of real emotion and 
pathos. He said: “His, (the Jew’s) 
contributions to the world’s list of 
names, in literature, science, art, mu
sic, finance, medicine and abstruse 
learning are also away out of pro
portion to the weakness of his num
bers”. Yes, and Mark Twain also 
wrote: “He (the Jew) has made a 
marvelous fight in this world, in all 
the ages; and has done it with 
hands tied behind him.”

Not only does Mark Twain 
fend the oppressed minorities,

will be great, for others, not so 
great, and still others will merely stitutions 

liberty,* and the pursuit of- happiness' continue the fine work 
is denied to them. The Lithuanians have been doing*

libraries, ets., etc., in a word, they i 
complain that their right to life, 
liberty, and the pursuit of happiness'

want a change. Let us be on guard

his

de
but 

he expresses definitely his ideas on 
patriotism. “You see my kind of loy- 
altyis to one’s country”, he writes, 
alty is to one’s country”, or office 
holders, 
thing; it 
and care

The. country is the real 
is the thing to watch over 
for, and be loyal to; in- 
are1 extraneous, they are 

clothing, and clothing canwhich they *ts mere 
wear out, become ragged, cease to 

1 be comfortable,* cease to protect the
We are now involved in a mem- body from winter disease, death. To

so that our less enlightened relatives bership drive. The best way to build be loyal to rags,’to shouts for rags 
will not fall victims to the Hitler Up organization is by widely ■ 
propaganda and think that even a proclaiming our policies.- - - ....... Tell the
change to uniting with Hitler Ger-, y0Uth where we stand, hbw we ex- 
many would do them any good. And 
let us not for a moment think that 
there are no Hitler propagandists in 
Lithuania!

We should exert our Influence ’ up-

pečt to build the unity of the Lithua
nian youth for the above purposes, 
and how we the American Lithua
nians will extend our brotherly hand traitor.” 
to our cousins. Youth who are not

—that is loyalty to unreason, it is. 
pure animal....the citizen who thinks 
he sees that the commonwealths’s po
litical clothes are worn out and yet 
holds his peace and does not agitate 
for a new suit is disloyal; he is a

helpless victim of monopoly capital. 
In Germany, - for 
Hitler’s first steps 
dissolution of the 
tion of small shop

The essence of fascism is the open 
terroristic dictatorship of big busi
ness. Under fascism the pauperi
zation of the middle class proceeds 
even more rapidly than before. In 
winning over the middle class to the 
fight against war and fascism, these 
facts must be stressed to keep them 
from being misled by the anti-capi
talist ballyhoo, of the Father Cough
lins, and the other candidates for the 
job of being the American Hitler.

example, one of 
was to order the 
fascist organiza- 
keepers.

LITH. LEAGUE IN FULL 
SWING IN BROOKLYN

Rain, sunshine or snow the New 
York Lithuanian American Basket
ball League sponsors its weekly Sun
day evening games at Klashus Clin
ton Hall. Every Sunday evening 
Klashus Clinton Hall is a haven 
for sportsmen as well as to those 
that enjoy dancing to sophistocated 
dance music.

)

This coming Sunday evening a re
cord crowd is anticipated, since there 
is not only two honest-to-goodness 

The writings of Mark Twain are j basketball games but also the in- 
1 1 A. 4? AS. • w Z.1 L. 1a as. « « asaIa 4. AM * M a] as a* am X. 1a AM 4. 4" AM A*) * XI AW 4s XI AW WW AM -4^ X 1a AM 4^ AM AAA a... am 11i« AM 4. AM *4

for Hart and his Rhythm Kings. The 
first game is1 between the Lithua
nian Radio Five and the St. Qeorges 
Knights. The feature game brings 
together the powerful Brooklyn Liths 
and the Lithuanian Athletic Club. 
Arthur Tully, E.I.A., will be the re
feree for both/games.

Standing the League thus far 
is as folio

T... . . ., , ~~ --------- --- .®- — — ine writings vi iviarK iwain are; uasitetuau games out aiso me in-
on Lithuania to make it a better, yet in any organization, who were fun of such thoughts; ideas that troduction of the famous Buster
freer and a more happier Country until now undecided, will be more today 
than that under the blood spattered willing to join, 
country despotically ruled by the 
Nazi Madman of Europe. r 
ted strength will certainly influence 
affairs in our fathers’, brothers’ and 
cousins’ country. It will help them _ _________
to unite to defend themselves against unity, but not at the expense of 
Hitler bandits who want to rape 
Lithuania.

On the question of Lithuania, this w^° do n°t belong to any or
is the policy of the LDS Youth. We ganization. Our slogan must be to 
pledge ourselves to work for these organize them! I
aims. We invite all Lithuania lov-1 Allow me to present the new pro-| 
ing people to cooperate with us to gram for our organization in brief: (Parliament) as necessary for the Brooklyn Khights 
achieve these high ideals which we1 To as many Lithuanian or- Lithuania)! people if they will be Brooklyn Liths 
have set for ourselves. We are ready ganizations as possible, and get them able to successfully defend them-1 St. George Knights

we should remember;
'Twain was a typical American and 

At the same time we must stress jje wrote for the great masses ofaa , , JI Ama W a. v Vz X. \J X v JI AVz .

Oųr uni- that the LDS youth movement does the country he loved. 
.vx + I AW>-W AWZ*h _ . . J 1 • 1 1.. • • 1 1 *'not have any hidden aims in build-1 

ing the united front. We feel that ’ 
as Lithuanians we must work for1

each other, if the unity is to be 
j successful. There are plenty of youth

Both Bright
Mrs. Clark: “Our Bessie is . the 

brightest little child you ever saw. 
She picks up everything she hears”.

Mrs. Smith: “Something like our.
Johnnie; he picks up everything he | z
sees ” l BlissviHe JordansI Ten Eyck Liths

j Lithuanian Radio Five■a

Won
3
2
1

to at once go forth and organize to join with us in the Lith. Youth 

thuania. which will take in Lithua-! Independence of Lithuania.
nian youth of all political and all j ~ 
religious beliefs. We here and now 
state that all the differences be
tween us must not go to the ex
tent of separating us on the ma
jor points, since we all wish Li
thuania well’,

Lithuanian Americans! We face a 
common enemy! Let us show the 
world how really great we are by 
getting together to save the honor 
of the Lithuanian people from the 
Hitler rapists!

io at once go lonn ana organize to join with us in the Lith. Youth selves against the Nazis, and as 
committees for the defense of Li- United Front, for the defense of the necessary for progress of the Lithua- 
am a A . - ... ■ , ' . _ . I Tm .A AW-4? T I • « • H «

Lithuanian Athletic Club 
Lith. Independent Club

0
0
0
0

Lost
0
0
0
1
1
1
2
2

> I nian people in all phases of life and
2. To form active committees from culture.:

members of these organizations 6. To work for a rebirth of Lith. 
which will cause these organizations Culture In America.
to work together in the Anti-Nazi, 
front.

3. To extend among the Liths. the 
boycott of Nazi German goods in 
U. S.

4. To carry on a vigorous cam
paign to keep .Lithuania and the 
U.S.A. out of the Olympics unless 
they are transferred to a democratic 
country. -

5. To champion the cause of our 
kin in their fight for democratic li
berties in. Lithuania, the reconvening

>• of a democratically elected seimas*Lithuanian Youth Ma

ATTENTION

•M
Up until very recently, our organi- 

| tation did not sense this great dan

7. For the perpetuation of the 
i Lith. language in America, by or
ganization of study circles in the 
Lith. organizations, and for the in
troduction of Lithuanian language 
courses with full credit to those tak
ing it in High Schools where Lith
uanian students attend.

8. To organize the unorganized 
Lithuanian youth.

9. To organize a National Lithua
nian American Sports Movement.

10. To work for , an independent

A meeting of prospective 
students for the Brooklyn Eve
ning Youth School will take 
place this coming Tuesday, 
November 26, at 8 p. m. in the 
“Laisve” Hall, 419 Lorimer 
St. All youth who are interest
ed to know more about the 
Lith. movement should attend 
this meeting and discuss plans 
for the school.

M'j



Ketvirtacl, Lapkr. 21, 1935

CAIRO, Aigiptas, Lapkr. 
19. — 5,000 aigiptiečių stu
dentu demonstruodami pa
lydėjo kūną vieno savo pro
fesoriaus, kurį policija nu
šovė laike maištų prieš An
glijos viešpatavimą Aigipte.

Vakarykščiose studentų 
riaušėse policija sužeidė dar 
keturis.

GRAIKIJOS KARALIUS 
PRIEŠ DIKTATORIŲ 

Athenai. — Parkviečia- 
mas Graikijos karalius Jur
gis esąs šalininkas konstitu
cinės monarchijos, ir todėl, 
kaip pranešama, pavarysiąs 
fašistinį diktatorių gen. 
Kondylį.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

PITTSTON, PA.
Merginų Oketas rengia didelį ba

lių seredoj, 27 d. lapkr., Casino 
Ballroom, 91 N. Main St. Įžanga tik 
25 centai, pradžia 7:30 vai. vakare. 
Turėsim visokių gėrimų, saldžių ir 
karčių, taipgi bus visokių užkandžių. 
Gera orkestrą grieš lietuviškus ir 
amerikoniškus šokius. Kviečiame vi
sus dalyvaut ir paremt šį parengi
mą, nes pelnas bus skiriamas Daily 
Workerio naudai.

Rengėjai.
(276-277)

NEWARK, N. J.
ALDLD 5 kp. mėnesinis susirinki

mas įvyks penktadienį, 22 d. lapkr., 
8 vai. vakare, Liet. Svetainėje, 180 
New York Avė.

Apart organizacinių reikalų, turė
sime išrinkti darbininkus del vaka
rienės, kuri įvyks nedėlioj, 24 d. lap
kričio.

Org. J. P.

NEW YORK CITY
ALDLD 23 kp. susirinkimas 

penktadlenj, 22 d. lapkr., pas

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

W1LLIAMSBURGHE,
252 Ęerry St., Brooklyn, N. Y

apti Grand St.
Telefonas Evergreen 8-10494

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

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

JUOZAS
KAVALIAUSKAS

Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New 

Jersey Valstijose
PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Bell—Dewey 5136 
Keystone—Main 9669

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

manęs sekančiu antrašu:
1439 South 2nd Street

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai legal iškas' svoris. Prista
tome greit j jūsų namus. Prašomo 
įsitėmyti adresą ir telefoną.

Telefonuokite: Evergreen 7-1S61 
arba užeikite pasikalbėti į ofisą 
Kampas Union Avė. ir Grand St.

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

Matthew, 410 W. 33rd St. Visi na
riai matonėkite dalyvauti, nes turime 
daug svarbių dalykij apsvarstyti.

Valdyba.
(276-277)

SHENANDOAH, PA.
ALDLD 17 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, 24 d. lapkr., 2 vai. po 
pietų, Najaus svetainėje, 302 S. Main 
St. Visi nariai malonėkite dalyvaut,
nes bus balsavimas į Pildomąjį Ko- j Lietuvių Svetainėj, 
mitetą. Taipgi yra ir kitų svarbių Avė., įvyks susirinkimas Clevelando 
dalykų apsvarstymui.

Komitetas.
(276-277)

pamarginimais. 
nuo paprastų

įvyks ateinantį

LOWELL, MASS.
j Lapkričio 17 d. sukako 3 metai, 
• kaip gyvuoja ir veikia Lowellio Dar
bi ninkii Kliubas.

Paminėjimui trimetinių sukaktu
vių kliubas rengia gražų metinį šo
kių vakarą su tūlais

i Todėl bus skirtingas 
parengimų.

Šis šokių vakaras 
šeštadienį, lapkričio-Nov. 23, pradžia 
7:30 vai. vakare, kliubo svetainėj: 
338 Central St.

Mes manome, kad Darbininkų 
Kliubas, dirbdamas apšvietos darbą 
ir remdamas darbininkų klasės rei
kalus per tuos tris metus savo gy- 

, vavimo, užsitarnavo visuomeniškos 
paramos. Ir todėl prašome visus pa
remti mūsų parengimą savo skait
lingu atsilankymu.

J. M. K. 
(276-277)

CLEVELAND, OHIO

1 Skanūs Pietūs (Thanksgiving Day) 
Svetaines Naudai

Padėkavonės Dienoj, 28 d. lapkri- 
j čio, Lietuvių Darbininkų Svetainėj, 
i 920 E. 79th St., viršrninėto Darbinin
kų Centro užlaikymo komitetas ren- 

' gia skanus pietus ir šokius. Pietūs 
bus duodami stalan 1:30 valandą dic- 

' na ir pažymėtu laiku. Geistina, kad 
' svečiai nesivėluotumėt. Po pietų tę- 
| sis šokiai iki vėlybaus vakaro-nak- 
i ties.

Visus draugijų narius ir mūsų 
i spaudos skaitytojus kviečiame daly- 
Į vauti šiame linksmame pokilyj ir 
paremti savo įstaigą — Darbininkų 
Centrą, čia mūsų jaunimas turi su-įvyks

Chas. eigą, bedarbiai gauna dykai laikyt

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J

Kampas E. 23rd St.

I '
I susirinkimus, taipgi didžiuma dar
bininkiškų organizacijų turi suei
goms vietą.

Nepamirškite, kad pietūs ir šo
kiai 35c asmeniui. Vaikams 15c.

Rengimo Komisija.

Visų

26 d.

CLEVELAND, OHIO
Lietuvių Darbininkiškų
Draugijų Atydai!

lapkričio, 7:30 vai. vakare,
6835 Superior

I Lietuvių Draugijų del bendro veiki- 
I mo už pravedimą įstatymo del be
darbės, senatvės ir abelnos socialės 
apdraudos, kuris yra žinomas, kaipo 
Darbininkų'• Bilius HR 2827. Pasta
ruoju laiku pastebėta, kad daugelio 
draugijų, o ypač darbininkiškų (pro
gresyvių) delegatai nesilanko į mi
nėto visų Clevelando lietuvių draugi
jų bendro fronto susirinkimus. Taip 
elgdamiesi delegatai daro pirmą są
lygą pakrikdymui šio taip svarbaus 
veikimo, ' kuomet visoje šalyje val
džios įstaigos eina prie atėmimo pa
šalpos bedarbių šeimynoms. Jokis 
nepaisymas iš apsiėmusių delegatų 
pusės padeda Roosevelto valdžiai ne 
tik sumažinti bedarbiam pašelpą,

I bet ir visai jąją atimti. Delegatai, 
j pasitaisykite!

Ne Delegatas.
(276-278)

BRIDGEPORT, CONN.
ALDLD 63 k p. rengia svarbias 

prakalbas drg. V. Andriuliui, penkta-/ 
dienį, 22 d. lapkr., 407 Lafayette St., 
pradžia 7:30 vai. vakare.

Drg. Andrulis kalbės svarbiais gy
venimo klausimais, tad visi draugai 
privalo dalyvauti.

Rengėjai.

BALTIMORE, MD.
WIR benas rengia oysterių parę 

nedėlioj, lapkričio (Nov.) 24 d., Dai
lės kliubo svetainėje, 20 N. Calhoun 
St. Prasidės 2 vai. po pietų ir tęsis 
iki 12 vai. nakčia. Kviečiame vieti
nius ir apielinkės Lietuvius skaitlin
gai dalyvauti.

Čia galėsite linksmai pasišokti, iš
sigerti ir užkąsti. Atsilankiusiems 
užtikriname gerą laiką.

Rengėjai.

PHILADELPHIA, PA.
Pirmas Radio Parengimas

Lietuvių radio stotis, kurią veda 
Petronėlė Antanaitienė, rengia pirmą 
lietuviif radio balių, kurio planas eis 
palaikymui stoties ant toliau. Lie
tuvių programos palaikymui per me
tus pasidaro virš $2,000 lėšų. Kol kas 
stoties palaikymui nebuvo prašyta 
aukų. Visi žinokit, kad stotis pasi
tarnauja parengimams, pranešimams 
ir abelnai programai. Visų prašoma 
atsilankyti ir paremti stotį.

Balius įvyks Lietuvių Tautiškoj 
Svetainėj, lapkričio (Nov.) 22 d., 
penktadienį, 928 E. Moyamensing 
Avė. Pradžia 7 vai. vakare. Įžan
ga su drapanų padėjimu 35c.

PHILADELPHIA, PA.
Kompartijos Liet. Frakcija rengia 

diskusijas, kurios atsibus kas nedėl- 
dienį, 2 vai. po pietų, Darbininkų 
Svetainėje, 735 Fairmount Ave. Ne
žiūrint kokių pažiūrų bei įsitikinimų 
esate, visus kviečiam dalyvaut ir su
sipažinti su darbininkišku judėjimu, 
iš šių diskusijų daug ką naudingo 
išmoksite; svarbiausia yra, tai kad 
visi galėsime savo nuomonės išreikšt. 
Jeigu kurį sekmadienį diskusijos ne
įvyktų, tai apie tai bus pranešta per 
dienraštį “Laisvę.” Prašom visų ge
rai įsitėmit ir nepamiršt ateit ir 
savo draugus atsivest.

Komisija.

MONTELLO, MASS.
ALDLD kuopa ir kitos kuopos ren

gia didelį balių ir vakarienę suba- 
toj, 23 d. lapkr., 7:30 vai. vakare,' 
Liet. Taut. Namo Svetainėje. Pelnas 
nuo šio parengimo skiriamas “Daily 
Workeriui.” Įžanga tik 75c. Bus iki 
valiai valgių ir gėrimų ir galėsite vi
si linksmai pasišokt prie geros or- 
kestros. Kviečiam visus skaitlingai 
dalyvaut. Rengėjai.

MINERSVILLE, PA.
ALDLD 14 kp. mėnesinis susirin- ' 

kimas pereitą sekmadienį neįvyko,' 
del priežasties blogo oro, tad mitin- ( 
gas įvyks šį sekmadienį, 24 d. lapkr., 
7 vai. vakaro, Darbininkų svetainėje. 
Visi nariai būtinai dalyvaukite, nes 
turim daug svarbių 'dalykų apsvars
tyt, taipgi turime surinkti draugus 
dirbt kaipo darbininkai apskričio pa
rengime, kuris įvyks 30 d. lapkr.

Sekr., K. Rušinskienė.
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Tai reiškia apsčiai 
biznio kitiems

Šios kompanijos išleidžia virš 
$160,000,000 per metus algoms, 
medžiagoms ir taksams. Sukei
kiama darbas 45,500 vyrų ir 
moterų darbininkų, kurie vidu
tiniai per savaitę išleidžia dau
giau kaip $1,400,000 naminiams 
ir asmeniniams savo reikalams.

15 sykių tiek šviesos 
už centų

Vis žemyn ir žemyn einančios 
kainos, ir vis gerėjančios lem
putės reiškia, kad jūs dabar 
gaunate 15 sykių tiek šviesos 
už centų kaip pirmaisiais lai
kais po elektros išradimui.

5 P. M. Gruodžio 21

—New Yorkas reikalauja 50% 
daugiau elektros negu skaisčią 
Birželio dieną. Kodėl? Todėl 
kad trumpiausią metų dieną 
šviesos gyvenamiuose yra užži
binamos anksti, kuomet dar te
dirba raštinės ir dirbtuvės. 
Elektros negalima išanksto pa
sidėti į sandėlj, kaip kad dau
gumą jums reikalingų daiktų. 
Tokiems milžiniškiems skirtu
mams turime užlaikyti sriovės 
gaminimo įrengimus, idant pa
tenkint kad ir didžiausius jūsų 
reikalavimus — nors kai kurie 
tą įrengimą net bergždžiai sto
vi kitais laikotarpiais.

Kas yra savininkas jūsų 
šviesos kompanijos?

120,000 vyrų ir moterų, ban
kai, draudimo kompanijos, 
ligoninės, labdarybės ir bažny
čios. 75% dalininkų turi po 50 
ar mažiau Šerų kiekvienas. Jie 
įvesdino savo pinigus pas mus 
todėl, kad jie pasitiki, jog yra 
užtikrinta ateitis bile organi
zacijai, kuri suteikia puikiau
sią elektrinį patarnavimą pin
gančiomis kainomis.

Daugiau lėšuoja suvesti 
vielas po žeme

Kai kurios mūsų išlaidos yra 
didesnės vien todėl, kad New 
Yorkas YRA New Yorkas. Jei 
mūsų veiklios gatvės vis dar 
būtų užgriozdintos mediniais 
stulpais su painiava prikabintų 
prie jų vielų, tai elektros pris
tatymas galėtų būt pigesnis. 
Mes jau turime suvedę 40,000 
mylių vielų po žeme—kur jų 
nepasiekia audros ir kiti pavo
jai. Tikrumoj 3 iki 5 sykių 
daugiau kaštuoja prariausti 
veiklią gatvę ir nutiesti vielų 
kabelius po žeme, negu nuka
binėti jas viršuj, kaip kad gali 
daryt ne taip tirštai apgyventi 
miestai.. .Bet New Yorkas gali 
dabar pasididžiuoti puikiausiu 
pasaulyj pasitikimu elektros 
požeminiu pristatymu.

Leiskime, jūsų pragyvenimas 
atpigtų 40%

Kaip pigi būtų renda. Ir dra
bužiai. Ir maistas. Ir viskas. 
Bet faktas yra, kad gyvenimas 
jūsų mieste PABRANGO 48% 
nuo 1914 m. Vienas, tačiaus, 
dalykas atpigo. Tai elektra. 
Šiandien išleidžiami $3 už elek
trą duoda jums tiek pat jos 
sriovės kaip $5.16 pirm karo.

Vidutine elektros bila per dieną

mažiau negu

gerai nušveist batus
Vidutine elektros bila per dieną šia
me mieste yra apie 8 centai. Tiek 
pat elektros būtų lėšavę 14 centų 
pirm karo.

M’es esame numušę savo kainas 
penkis* sykius nuo 1914 metų, nors 
pragyvenimo lėšos pakilo 48%.

*Ši skaitline tinka faktinai visam miestui. Kai 
kuriose jo dalyse buvo net septyni nupiginimai.

DABAR JUMS ŽEMESNĖS KAINOS NEG V KADA PIRMA

TEGUL ELEKTRA DAUGIAU ATIDIRBA UŽ JUS

KAINOS NAMUOSE NEW YORKO MIESTE— -------------r-------
Dešimt kilovvattų-valandų įeina į mažiausią mėnesinę kainą JI.00 ; 5c už kw. vai. per 3f> kitas 
4c už kw. vai. per 4* kitų; 3c už kw. vai. per 40 kitų; 2c už kw. vai. per dar kitas kw. vai.

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

ELECTRIC, GAS AND STEAM COMPANIES OF 

CONSOLIDATED GAS COMPANY OF NEW YORK
>

Atsisukit radio WEAF kas sekmad. 6:30 iki 7:30 P. M. ECHOES OF NEW YORK 
TOWN?“Senas New 'Yorkas dainoj ir pasakoj*’.

SO. BOSTON, MASS.
ALDLD 2 kuopos susirinkimas 

įvyks seredoj, 27 d. lapkr. 7:30 vai. 
vakare, po numeriu 376 Broadway. 
Šis susirinkimas svarbus, tad visi 
malonėkite dalyvaut, nes turim daug 
svarbių dalykų apsvarstyt.

Sekr., V. Kvetkus.

MATTHEW P. BALLAS, Inc
Undertakers and Embalmers

Vaikas Linksmas, jis 
geria “Broncotone” II’

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

Tel.: STagg 2-5043NOTARY PUBLIC

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

Gerbiami Lietuviai! Klauskite patys savęs: kodėl 
lietuviškos laidotuvės taip brangios, o pas svetimtau
čius daug pigesnės? Tėmykite, kad šitos depresijos 
laikais viskas yra . nupiginta. Todėl mes dabartinės 
depresijos laikais suteikiame patarnavimą už daug 
mažesnę kainą; tuo būdu galite per mūsų įstaigą su
taupyti daug pinigų, kurie bus naudingi jūsų kasdie

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

Šie paveikslai parodo ką galite gaut už $150 ar mažiau. Tčmykite, ką mūsų ištaiga suteiks už tamstų pinigus.

NEWARK, N. J.
20 metų jubilėjaus vakariene su 

koncertine programa ir šokiais. Ren
gia Am. Liet. Darb. Lit. Draugijos 
5 kp., nedėlioj, 24 d. lapkr., Jurgi- 
nės Svetainėje, 180 New York Avė. 
Koncertinę programą išpildys seka
mi asmenys: Sietyno Choras ir jau- 1 
na šokikė, Gladys Michell-Makušaus- 
kaitė. Kviečiam visus skaitlingai da
lyvaut. Vakarienė prasidės 6 vai. 
vakaro, po vakarienei šokiai prie ge
ros orkestros. Įžanga 75c.

Kviečia rengėjai.

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

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

DETROITO LIETUVIU DARBININKU APTIEKA
Čia randasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus daug 

prieinamesne kaina, negu kitur dabartiniu laiku.

A. M. KISHON, Aptiekorįus Savininkas
8701 JOS CAMPAU AVĖ.,DETROIT, MICH.

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

vaistinę ir nusipirkite butelį.

“BRONCOTONE”
D-RO L. GRYCZ

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

ro valgyt, naudokite

“GASTRITONE”
D-RO L. GRYCZ

102 Kent St., B’klyn, N. Y.

mažiau
Tik už $150 Garbingos Laidotuvės

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

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

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

šilko; vardo blėtelė. Išviršininė grabui dėžė taip pat 
padaryta iš kieto medžio. Parvežimas kūno iš ligo
ninės, išbalsamavimas ir prižiūrėjimas; siūtas arba 
dresė; žvakės, kryžiai ir krėslai, karpetai, palmos ir 
ant durų kvietkas. Išimame visus leidimus (perini- 
tus). Suteikiame karavaną, kuriuo grabą veža ir du 
automobilius į visas kapines New Yorko miesto apy
linkėje; grabo dėžė nuvežama į kapines be mokesčio. 
Koplyčią duodame nemokamai. Visokių kitų pasirin
kimų taip pat galima gauti už prieinamą kainą.
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NEW YORKO IR APIEL1NKES ŽINIOS
Šj Vakarą Būkite Protesto Parade 

Prieš Naziy Terorą
šj Vakar, lietuvi, Moterų J, Brooklyn JĮ Y.
Šeimyniškas Pažmonys a

SUSIRINKIMAI PAJIEŠKOJIMAI | IšRANDAVOJIMAf

KAS DALYVAUS ŠIAME 
PARADE?

mirties pavojus gręsia tūkstan
čiams kitų darbo liaudies vadų 
ir kovotojų. Tą pavojų gali

Unijistai.
Katalikai.
Žydai.

Visi darbo žmonės ir visi ki
ti laisvę ir gyvenimą mylinti

Protestonai. prašalinti tik organizuota dar- 
Komunistai. bininkų jėga, protestai. Darbo 
Socialistai.

Unijistai nepamirš nudėji- 
mą naziais 61 metų senelio 
mainierių unijos prezidento 
Fritz Iluseman, tūkstančių 
ŪHijistų, sumestų į koncentra
cijos kempes, daugelio užkan
kintų arba sumuštų iki mirties 
koncentracijos stovy klose, 
taipgi 10,000 ištremtų. Pana
ši padėtis katalikų, protesto- 
nų ir kitų religinių žmonių, 
kurie nesutinka užmiršti savo 
įsitikinimus ir šokti sulyg Hit
lerio kamanda. Gi žydų per
sekiojimas neturi sau lygaus.

Darbo masės taip pat nepa
mirš nei minutei, kad kovin
gas Vokietijos darbininkų va-Įdison Square Parką, kur įvyks 
das Ernst Thaelmann, komu- milžiniškas masinis mitingas, 
nistas, tebėra mirties pavoju- Prakalbas sakys visų pažiūrų 
je nazių bastilijoj, kad šimtai' nacionaliai žymūs žmonės. Mi- 
komunistų padėjo gyvybę, kad tingas prasidės 7 vai. vakaro.

, protestai. Darbo 
masės taipgi žino ir privalo 
žinoti, kad kova prieš fašizmą 
Vokietijoj stiprina jėgas prieš 
fašizmą Amerikoj, kuris nebus 
švelnesnis už Vokietijos fašiz
mą.

Dėlto visų fašizmo priešų 
pareiga šiandien išeiti į gatves 
ir pareikšti savo protestą prieš 
kruvinąjį fašizmą.

Paradas įvyks šiandien, tai 
yra ketvirtadienį, 21 lapkričio, 
4 vai. po pietų, tuojau po dar
bo.

Lietuviai ir kitos kalbinės 
grupės maršuos 4-tos Divizijos 
(b) Sekcijoj, 1
mo vieta yra 38th St. į vaka
rus prie 8th Ave., New Yorke. 
Iš čia bus maršuojama j Ma-

Pajieškau draugės apsivedimui. 
Turi būt tarpe 20 iki 40 metų senu
mo. Protinga, mokyta—be vaikų. Ne
reikia, kad būtų bagota. Aš esu 
mokytas ir turtingas. Rašan malonė
kite prisiųst ir paveikslą 
laišku. Rašykite sekamai: 
Rt. 1, Warren, Mich.

Pasirandavoja šapa 25x60. Dviejų 
augštų, plytinis namas. Gera vieta 
del kriaučių šapos. Vieta randasi ant 
24 Catherine St., Brooklyn, N. Y., 
šalia Grand St. tilto. Atsišaukite po 
šiuo antrašu del tolimesnių informa
cijų: 676 Manhattan Avė., tarpe 9 
ryto ir 6 vakaro. Arba telefonuokite 
EVergreen 8-8114.

LDS 3 Apskričio valdybos nariam! 
Draugai, apskričio posėdis įvyks ne- 
dėlioj, 24 d. lapkr., “Laisvės” svetai
nėje, 46 Ten Eyck St., Brooklyn, N. 
Y. Tad draugai, turinti gerų sumany
mų, naudingų del LDS, malonėkite 
parašyt bei ypatiškai. dalyvaukite i)’ 
priduokite juos.

V. J. Kasparas.
(276-277)

kartu su
Box 428,

(275-277) (275-281)
'Nedėldienį, lapkričio 24 d.,! 

LDS 50 kp. turės šaunų paren
gimą. Bus šokių vakaras ir iš- 
laimėjimas. Išlaimėjimui lei
džiama kalakutas, antis ir gai
dys. 28 lapkr. pripuola padė- 
kavonės diena, kurie išlaimė- 
site, tai turėsite gardžius pie
tus.

Šokiams bus gera 
Visi dalyvaukite.

Atsibus Workers 
5th Avė. ir kampas
So. Brooklyn, N. Y. Pradžia 
5 vai. vakare.

Rengėjai.
(275-276)

—Moterys nebūtų moterys, 
jei jos neišrastų kokią naujo
vę—pastebėjo tūlas draugas, 
pamatęs pranešimo lapelį. Gal 
ir taip. Bet. mes sakome, kad 
ši naujovė naudinga. Tai bus 
pažinčių ir laisvo pasikalbėji
mo vakaras. Su pažįstamais ir 
draugais visuomet smagiau bi
le darbe, tad bus smagiau ir 
organizaciniam darbe, dėlto 
vieną vakarą sezone mes pa
aukausimi tam tikslui, kad 
įsigyti pažintis ir draugingu
mą.

Tas vakaras įvyksta ketvir
tadienį, 21 šio mėnesio, “L.” 
svetainėje, 419 Lorimer St., 
Brooklyne. Pradžia 8 v. Įžan
ga veltui. Rengia ALDLD Mo
terys, bet kviečiamos ir nepri
klausančios prie ALDLD mer- 
ginos-moterys, taipgi vyrai ir 
jaunimas, kad susipažinti su

i reika
lais. Bus trumpos formai ės 
kalbos, paskiau laisvas pasi
kalbėjimas, arbata, užkan
džiai.

ALDLD Moterų Kom.
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kurios susirinki-l moterų organizaciniais

Menininkų Trečio Apskričio I Moterų Taryba Minės Savo 
Vakarėlis Sekmadienį 12 Metų Sukaktuves

6 _________

muzika.

Center, 
23rd St.,

PRANEŠIMAS

Aidiečiy Atydai!

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus' familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir 

Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau su 

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

JONAS STOKES
Marion St., kamp. Broadway 

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

BROOKLYN, N. Y.
TeL: Glemnore 5-6191
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pavienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus 

a u

ŽOLELIŲ ARBATA
Registracijos Numeris 12143 

arbata yra moksliškai sutaisytašita
12-kos atskirų žolelių, žiedelių, lapelių, 

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

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

dymo. Rašykite šiaip:

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

iŠ

Šį sekmadienį, lapkričio 24 
svetainėj, 

Brooklyne, 
koncertinis 

daly-

ko- 
agy-

Plačiai pagarsėjus savo 
vingumu prieš augštas pr 
veninio kainas, taipgi rėmimu 
streikuojančių darbininkų in
dustrijoj ir viso darbininkų ju
dėjimo, Moterų Taryba minės 
savo 12 metų jubilėjų šį penk
tadienį, 22 lapkričio, Irving 
Plaza svetainėj, Irving Place 
ir 15th St., New Yorke.

Per penkis metus Moterų 
Taryba iš mažos grupelės ko
vingų moterų Ne^v Yorko mie
ste išaugo į masinę organizaci
ją su 65 kuopomis ir 5,000 na
rių.

Turės puikią programą. Mo
tina Bloor, senutė kovotoja, 
pasakys sveikinimo prakalbą. 
Dainuos mūsiškis Aido Cho
ras ir kitos meno grupės. Pas
kiau šokiai.

Šį penktadienį Aido Choro 
nariai malonėkite susirinkt 
7:30, nes choras turės dainuot 
Irving Plaza svetainėj tą patį 
vakarą ir dar reikia kelias 
dainas praktikuot Meno 3-čio 
Apskričio parengimui, nedė- 
lioj, kur mes taipgi dainuosi
me.

TAMAS VASILIAUSKAS
Tik ką atidarė valgyklą ir 
visokių gėrimų įstaigą, lie
tuviam patogioje vietoj:

518 Grand St, Brooklyn
Labai puiki vieta užėjimui 
kiekvienam, čia patarnau
jama įvairiais vynais, degti
nėmis ir alumi. Gražus pasi

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

draugišką patarnavimą.
.Kviečiame atsilankyti, o bū

site užganėdinti. I
 Telefonas: Evergreen 7-7770 f

PAUL GUSTAS
LIETUVIS GRABORIUS 8

Senai dirbąs graborystės pro- ? 
fesijoje ir Brooklyno apielin- r 
kėj plačiai žinomas. Tik dabar S 
atidarė savo ofisą ir patarnauja 

balsamavimu ir palaidojimu £ 
mirusių. S

Veltui Chapel Šermenim S 
Parsamdo automobilius šerme- ? 
nims, vestuvėms, krikštynoms £ 

ir kitokioms parems ?

Sauki ta dienf ar naktj L

423 Metropolitan Avė. iĮ
Brooklyn, N. Y.

FLUSHING RUSIŠKOS IR TURKIŠKOS
PTRTTS VISADA ATDAROS A llv A A O Dieną ir Naktį

Rhea Teitelbaum

Kambarys, 
plaukymui

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

mankštymai, restauracija, barbernė ir 
ir prirengimai miegojimui.

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

dieną, “Laisvės’ 
419 Lorimer St., 
įvyks menininkų 
vakarėlis. Programoje
vauja visi 3-čio apskričio cho
rai : Aido Choras iš Brookly
no; Sietyno Choras iš Newar- 
ko; Pirmyn Choras iš Great 
£Jecko; Bangos Choras iš Eli
zabeth©. Iš tikrų šaltinių teko 
sužinot, kad Elizabetho mergi
nų Raudona žvaigždė prisiren
gus su naujomis dainomis pil
dyti programą minimam vaka
re.

Taigi, programa bus turtin
ga ir įvairi. Kas liečia užkan-| 
džius ir gėrimus, tai nėra rei
kalo daug ir minėti. Kiekvie
nam žinoma, kad Brooklyno 
šeimininkės kiekvieną aprūpi
na skaniais valgiais ir gėri
mais. Pilnai užtikriname, kad 
nebūsite suvilti iš rengėjų pu
sės. Kaip jauniems, taip ir se
niems pasilinksminimas užtik
rintas.

Šokių mėgėjai taipgi galės; 
prisišokti iki valios prie vi
siems gerai žinomos Wm. Nor
ris orkestros.

Minimam vakare yra svarbu 
kiekvienam dalyvauti ir finan
siškai paremti menininkų 3-čią 
apskritį, kad ir ant toliau ga
lėtume palaikyt chorvedžių 
jnokyklėlę. Tad visi ir visos 
dalyvaukime menininkų vaka
re. Pradžia 6 v. v. Įžanga 25c.1 - v. , , . ,, . * - pojancius samdytojus, mato-ypatai.

Meno Mylėtojas.,| mstraciją prie

Mokytojai Reikalauja Darbo
WPA pereitą rugsėjo mėne

sį paskelbė, kad visi mokyto
jai gaus darbus. Ne gana to, 
pb paėmimo tūlo skaičiaus 
mokytojų pasakė, kad “nebė
ra kvalifikuotų mokytojų už
imti vietas, 
tojų 
tokia
mokytojų, kuomet šimtai tos 
organizacijos narių bedarbiai. 
Dėlto jie reikalauja darbo, 
plečiant mokslinius projektus.

Bedarbių Moky- 
Susivienijimas nustebo 
“naujiena,” būk nebėra

Veidrodininkai Laimi

Nauja “Darbo Taryba”

K* » • n • • • Į ■r*-Plc

Pirkėjos Remia Streikierius ’ sekamai:

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

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

Persitikrinsit
417 Lorimer Street, Brooklyn, “Laisves” Name

SAVININKAI J. P. MARČIUKAI

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

VYRŲ
Trečiadieniais, 
penktadieniais, 
sekmadieniais

DIENOS
Ketvirtadieniais, 
šeštadieniais ir 

atdara dieną ir
ir naktį.

FLUSHING RUSSIAN AND TURKISH BATHS, INC.
29-31 Morrell St. Kampas Debevoise St. Brooklyn.

ROBERT

Keturias savaites besitęsiąs 
veidrodininkų streikas tikima
si greit baigti laimėjimu, ka
dangi 450 iš 550 jau sugrąžin
ti darban su svarbiais laimė-j 
jimais. Apie 100 dar tebe- 
streikuoja prieš Wusk Mirror 
Specialty Co., 622 Broadway, 
ir Richter and Ring, Inc., 
W. 25th St.

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

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

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

Tel.: Foxcroft B-6901

HARMAN

LIPTON
Įstaiga 

Susižiedavi- 
mams, Ves
tuvėms ir 

Kitokiems
Įvykiams

Dovanos

Cortlandt 7-4305LIETUVIŠKA INFORMACIJŲ RAŠTINĖ
Lithuanian Information Bureau 

38 Park Row, opposite City Hall 
NEW YORK, N. Y.

Room 405-6-7
Equitable Service Bureau

Lietuviška
Susisiekimo ir Ištyrimo

New Yorke steigiama streik- 
laužiška Darbo Nesusipratimų 
Komisija. Jos tikslas, kaip pa
reiškė aldermanų pirmininkas 
Bernard S. Deutsch, vyriausia 
“išvengt streikų.” Tas pareiš
kiama labai atsargiomis fra
zėmis, būtent: “harmonizuot 
interesus visoj industrijoj, kad 
biznieriams nereiktų kelti savo 
šapas iš miesto į kitas vietas.”'

Eilė streikų prieš algas ka-J
; pv/jcvnviuo ocmi vi y wj no, TYiatO- ------------ —o — — ---------------

I mai, privedė fusionistų admi- tinių tarnautojams 
to žingsnio, darbų ir

j Apie tą ponas Deutsch sako Darbininkų Unija skelbia spe- 
cialę mobilizaciją. Tam šau
kiami specialiai mitingai. Jie 
įvyksta kas trečiadienį, 3 v. 
po piet, unijos_ centre, 506

, 6th Ave., New Yorke.

i
Nuo fusionistų administra-

Moterų Pirkėjų Lyga visa- cįjos užėmimo vietos sausio 1, 
pusiškai remia May’s depart- 1934 m-> buv0 daUg nesusipra- 
mentinės krautuvės, Brookly-1 tjmų šiame mie8te tarp sam.l 
ne, streikuojančias darbinin-^ dytojų ir darbininkų įvairiose 
kės. Jos streikuoja prieš ilgas, industrijose.” Taigi, tos tary^ 
valandas, mažas algas ir blo- j^g pareįga bus žiūrėti, kad 
gas darbo sąlygas. Lyga pra- tokių “nesusipratimų” nebebū- 
Vėd€ savo tyrinėjimą ir pripa-: tų ateityj Sakoma> kad tūli 
iinn atrnilro vni Irn 1 i n omi romf . %, _ .žino streiką reikalingu remt. 
Trečiadienio rytą teista 48 
areštuoti pikietai. Ketvirtadie
nio rytą bus teisiami kiti aš- 
tuoni. Tas parodo policijos 
Bendradarbiavimą su krautu
vės savininku laužyme streiko.

AF of L vadai užgyrė tą pro
poziciją.

sukalęs pagarsėjusias kopė
čias, nuvežęs j Hopewell, pa
ėmęs iš vigės kūdikį ir tik nu
lipus žemyn buvęs smūgio gal
von permuštas žemėn. Jį pir
miau peregzaminuos daktaras,

Atsirado tūlas John Lapca, 
kuris sakosi padėjęs Bruno 
(Hautpmanui pavogti Lindber- nes manoma, kad tai pakvai- 
gų vaiką. Jisai, būk, už $10 šėlis.
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Raštinių Darbininkai Už 
Darbus ir Pašalpą

ras-Kad išgauti bedarbiams
i daugiau 

pašalpos, Raštinių

Telephone, .EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

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

sivažinėjimams

231 Bedford Avenue 
BROOKLYN. N. Y.

Geriausios Degtinės Amerikos Išdirbimo ir 
Importuotos Žemiausiom Kainom 

jpl| KAS ATEIS SU ŠIO SKELBIMU, GAUS Už 

NUPIGINTĄ KAINĄ
l Tat nepamirškite pasiimt skelbimą eidami pirkt.

O didelis nupiginimas tik trumpamĮHUįSMI laikui, tuojau naudokitės proga.

Whiskey A Blend 
Iii JLL ITMICHT WIUUUS-į

£■ —......... ■

aV'Has hApho' pū*r š roti ’5’6 ve*”

HYMAN BERGER
SAVININKAS

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

LicenseJL-1370 Tel. Stagg 2-2996

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

rioms parems degtinių, kreipkitės pas mus. '*■

NUO REUMATIZMO SKAUSMŲ 
AR GĖLIMO

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

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

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

Vienintelė Lietuviška Vaistine Worcesteryje.

Specialiai 
Žemos 
Kainos 

Vedybių ir 
Susižiedavi- 

mo Žiedų 
ir augštyn.

su
Setų $10.00

Speciali nuolaida, kurie ateis 
šiuo laikraščiu.

Robert Lipton
701 GRAND STREET

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

Telephone Stagg 2-4401

A. Radzevičius
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu iermenis ir palaidoja tin
kamai ir už prieinamą kainą 
Parsamdau automobilius resturfas, 

parčm, krikitynom ir kitokiem 
reikalam.

402 Metropolitan Are. 
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

Sergančių Vyrų ir Moterų 
Chroniškos

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

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS
Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite
107 Union Avenue

Brooklyn, N. Y.

i CHARLES UP TO-DATE

BARBERSHOP
K. Degutis Savininkas

>PLAUKŲ
kirpimas

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

Patarnavimas

Ligos Gydomos
Gydoma Kraujo 

I N e n ormalumai, 
R Odos Išbėrimai, 
I Nervų Ligos, 
J Bendras Nusilpi- 
7 mas, Nervų JS- 
į gos išeikvojimai, 

K a t a r i n iai ir 
Chroniški Skau
duliai. Skilvio ir 
žarnų L i g os, 

_____ ___ Mėšlažamės Li
gos, Hemorrhoidai, Nervų {degimas 
ir įsisenėję Reumatiški nesveikumai, 
Sciatikos (kojų didžiųjų nervų), No
sies, Gerklės, Plaučių, Kvėpuojamų- 
ų Dūdų nesveikumai, Inkstų Ligos, 

ir kitos Vyrų ir Moterų ligos gydo
mos greitai ir su patenkinančiomis * 
pasekmėmis; o jeigu jūs turite kokj 
au nesuprantamą nesveikumą, atei

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

Čiepų Įleidimai
MANO KAINOS YRA PRIEINAMOS 
Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

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

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

NEW YORK __
Valandos—9 A. M. iki 8 P. M. 
O sekmadieniais 9 iki 3 P. M. 

MES KALBAME LIETUVIŠKAI
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