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Waldmanu Bailumas. 
Kas Ardo Soc. Partiją?

Rašo S. Brooklynietis.

IN TWO PARTS

PART ONE

“Kaip ilgai jie vieni kitiems 
meluos ir katrie katruos ap
gaus?” klausia “Vienybės” re
daktorius Tysliava, rašydamas 
apie augantį draugiškumą tarp 
lietuvių komunistų ir socialistų.

Tysliava ir kiti fašistiniai 
tautininkai mato sau pavojų iš 
komunistų s a n darbininkavimo ! 
su socialistais Susivienijime 
Lietuvių Amerikoj ir kitur. To
dėl tie ponai paskutiniu laiku 
taip šėlsta, bandydami suteršti 
vienus ir kitus.
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Išvežimus Italijai
8 ORGANIZACIJŲ KONFERENCIJA SKELBIA LRVc111O X^cIIQZIcI 

DARBININKŲ IR FARMĘ RIŲ REIKALAVIMUS

“Pusiau-francūziškas” tauti
ninkų “Vienybės” redaktorius, 
turbūt, dar negirdėjo apie stip
rų Francijos komunistų ir so
cialistų bendrą frontą. Jau me
tai su viršum tas frontas at
muša fašistų bandymus užkart 
Francijai savo diktatūrą. Ir nei 
vieni kitus apgavo nei 
apgauti.

Draugingas Francijos 
listų bendradarbiavimas 
munistais patarnavo kaipo pra-

bandė

socia- 
su ko-

IŠDUODA DRAUSMĘ PRI Eš 5 MINISTERIUS, KAD 
NEVARŽYTŲ TO KARIŠKO BIZNIO

NEW YORK. — Philip 
Giordano, italų tautos Ame
rikos pilietis, samdiriys ita
lų dienraščio “H Progres- 
so,” kreipėsi į federalį tei
sėją Henry W. Goddardą, 
kad išduotų indžionkšiną 
(teismišką drausmę) prieš 
bandymus suvaržyt aliė-

Arklių “Pranašai” Išvilioja 
$3,000,000 per Metus

džia galingam Liaudies Fron-'jaus, bovelnos, geležies ir 
tui, prieš kurį šiandien dreba1 vario išvežimus Italijai iš 
imperialistinė Lavalio valdžia,; Jungtinių Valstijų.
bandžiusi po savo sparnu išlai
kyt ginkluotus fašistų būrius.

New Yorko dešiniųjų socia
listų lyderis Louis Waldman 
su savo išsišokimais prieš kai
resnius socialistus atsidūrė net 
“N. Y. Times’e”, stambiųjų 
kapitalistų organe. Jis plūsta 
žymiausią socialistų kairiojo

Teisėjas Goddard gruo
džio 3 d. pasirašė patvar
kymą šios šalies užsienių 
reikalų ministeriųi Cordell 
Hull’ui ir keturiem kitiem 
Roosevelto ministeriam, iš 
kurių susidaro Nacionalė 
Amunicijos Kontroliavimo 
Komisija, kad jie turi įro-

MILWAUKEE, WIS. — 
Pereitą sekmadienį čia Wis
consin Hotelyj įvyko kon
ferencija socialistų, Wis. 
Valstijos Darbo Federaci
jos, Darbininkų Susivieniji
mo ir penkių farmeriškų 
o r g a n i z a c i jų ir nutarė 
įsteigti Farmerių-Darbinin- 
kų Politinę Sąjungą.

Komunistų Partijos at
stovas buvo nepriimtas Kai
po "delegatas; jis, tačiaus, 
savo kalboj sveikino konfe
renciją, kaipo žingsnį lin
kui nepriklausomo politinio 
veikimo.

riams, numušt valdiškus1 
mokesčius, nevaržyt teisės, 
darbininkams organizuotis, ; 
įvesti trumpesnę darbo sa-i 
vaitę, išleisti tinkamą be-:

Fašistų Pataikautoja
SEIMO ATSTOVŲ SUKILIMAS PRIEŠ LAVALJ 

DEL PAVOJAUS Iš FAŠISTŲ PUSĖS
I

zyilliau^ia bUvldlldUU nanivjvj • v • ♦
sparno vadą Normaną Thoma-|dyt> ^odel pries JUOS neturi
są ir šaukia, kad turi pasi
traukt iš savo vietos Leonas 
Krzycki, Amerikos Socialistų 
Partijos pirmininkas.

Waldman skandalijasi ypač 
del to, kad Norman Thomas 
stojo į debatus su Komunistų 
Partijos generaliu sekretorium 
Earl Browderiu, Madison Sq. 
Gardene, New Yorke, o 
Krzycki pirmininkavo tiem de
batam.

Pasak Waldmano, tai nebu
vę debatai, bet “iškilmingas 
bendro fronto paminėjimas.“

būt išduotas indžionkšinas, 
uždraudžiantis jiems truk
dyt minimą biznį su Italija. |

Lapkričio 15 d. ministerisj 
Hull, su prezidento Roose-; 
velto užgyrimu, viešai per
spėjo, jog kas veža Italijai 
minimas karo medžiagas, 
tai elgiasi priešingai Ame-

BALLSTON SPA, N.Y.— 
Saratoga apskričio grand 
džiūrč įkaitino 86 asmenis 
kaip apgavikus, pranašavu
sius, katrie arkliai laimės 
lenktynes, ir už tai ėmusius 
iš lengvatikių didelius pini
gus. Tuo būdu jie iš žmo
nių išviliodavo iki $3,000,- (
000 per metus. New Yorke Socialistų vadas Milwau- 
ir kitur tokie “pranašai” iš
leidžia virš 100 laikraštukų, 
pašvęstų lenktynėms ir “nu
rodymams,” kad tiems bei 
tiems arkliams esą lemta 
laimėti.

Amerikos Ministeris
Ickes už Karo Medžia

gų Leidimą Italijai

kee miesto majoras Hoan 
reikalavo, kad ateinančiuo
se rinkimuose ši nauja Far- 
merių-Darbininkų Par tija 
balsuotų už socialistų kan
didatus; bet delegatai 143 
balsais prieš 60 nutarė rem
ti “progresyvių” kandidatų 
bendrą sąrašą.

Reikalavimai
Tarp kitų konferencijos 

tarimų yra: numažinti nuo
šimčius už paskolas farme-

,7oa r* p • a r ivi r v* ( PARYŽIUS. — Antradie* 7 
darbių ir socialės apdraudos 1,/UU L. d. 11* Ų. UeiZKeiieciŲ nj Krancijos seime kairieji

Nubalsavo Streikuot Į atstovai, komunistai, sočia- 
 .... i listai ir kiti, sukėlė didžiau* 

CHICAGO, Ill.—Daugiau1 šią audrą, kad P. Lavilio 
* ‘ ______ ” 'valdžia nepanaikina “Ug

nies Kryžiaus” ir kitų fa* 
šistinių organizacijų. Nega
lėdamas kairiųjų protestų 
numalšinti, ministeris pir
mininkas Lavai uždarė sei
mo posėdžius iki šio ketvir
tadienio.

Seimo atstovas Mare Ru- 
cart, kalbėdamas vardu visų 
kairiųjų, užreiškė, jog La
vai negina šalies nuo kariš- 
kai-fašistinių organizacijų, 
kurios atvirai praktikuojasi 
pilietiniam karui prieš res
publiką.
Fašistai Viešai Grąsina Iš- 
žudyt Virš 140 Sau Priešin

gų Politikų
Atstovas Henri Guernot

įstatymą, pervesti bankus į 
valstybės rankas, tuoj aus1 
išmokėti bonus ex-karei- ’ 
viams; karo klausimus sprę-viaiub, Miu niaub nmbbpiv- kai x 700 mašinistu ir peč 
sti visuotinais piliečiu bal- P)1^QO.n n,,’ 
savimais, išskiriant tokį at
sitikimą, jeigu svetima ša
lis pirma įsiveržtų j Ameri
ką; atimti ginklų ir amuni
cijos gamybą iš privatinių 
fabrikantų ir pervesti ją į 
valstybės rankas; apdėti 95 
nuošimčiais taksų visas me-' 
tines įplaukas, viršijančias 
$10,000; panaikinti federa
tes valdžios indžionkšinus 
(drausmes) prieš streikus 
ir unijas. 7“ 
taipgi pasmerkė kompaniš

kūrių Chicago, Burlington 
, ir Quincy gelžkelio nubalsa- 
ivo streikuot, jeigu kompa
nija nestatys po du vyru 
prie inžinų greituosiuose 
“streamline” t r a ūkiniuose, 
vietoj dabar statomo vieno. 

; Darbininkai nurodo, kad su 
vienu žmogum ten gręsia 
perdaug didelis pavojus jam 
pačiam ir keleiviams. 
U—A.'_ I. L _!-£■■■■- I1. U- LILI1 . !J3r

Konferencija; N. J. Standard Oil Co
taipgi pasinei ku Kompaniš- n i • ji/i >• 
kas unijas, užvirdama tik FadaHUS fflOIlOpollIlg 
laisvas darbininkų unijines 
organizacijas.

Nutarta 1936 m. birželio
mėnesi šaukt viso Wiscon- 
sino konferenciją įkūrimui

Sutartį su Italija?
Italijos laikraščiai gruo

džio 3 d. išspausdino prane- nurodė, jog fašistai savo 
tos valstijos Fąrmerių-Dar- Šimą apie nepaprastą sutar-. laikraščiuose atvirai
bo Partijos.
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WASHINGTON. — Ha
rold L. Ickes, Jungtinių

rikos neutralumui (bešalis- V.aĮstih vida"s 1i:dkakJ rai‘ 
kumui kare.)

Mussolinio agentas rh. 
Giordano per savo advoka
tą Francis X. Mancuso, bu-

Waldman išranda, kad tuomi,v^si teisėją, tvirtina, kad
“naikinama Socialistų Partija būtent tokie Hull o ir kitų

valdininkų pareiškimai ir 
" i” kongreso išleistą 

neutralumo įstatymą' ir už 
tai gali būt baudžiami $10,- 

debatai, kuriuose jos atstovas ^i 10 metų kalėjimo, 
apgina jos poziciją, tai tokia 'Nes kongresas, girdi, už- 
partija šiaip ar taip nedaug; draudęs tik ginklų ir amu- 
teturi gyvybės.“
Turintieji platesnį politinį 

patyrimą klasiniai darbininkai 
supranta, jog ne kairieji puldo 
Socialistų

šioje šalyje.
Į tą priekaištą Norman “laužo 

Thomas tiksliai atsakė:
i

“Jeigu partiją sunaikina

nicijos išvežimus abiem ka- 
. riaujančiom šalim, Italijai 
• ir Ethiopijaij bet jis nieko 
J1 nesakęs prieš kitų daiktų 

Socialistų J“ Partiją," bet *deši- išvežimus; o dabar Hull ir 
.nieji su Waldmanais priekyje, Kiti valdžios nariai agituoją

nevežt Italijai aliejaus, ge
ležies ir kt.; taigi jie “lau
žą” Amerikos bešališkumą,

Norman Thomas “Socialist 
Call” savaitraštyje lapkr. 23 
d. rašė, jog per trejus pasku-, kenkią šios šalies verslui ir X •_ _ _ 1_ • »•' -T-X1 • • i <• • • •tinius metus “senoji gvardija“ 
(dešinieji soc. vadai) išimtinai 
viešpatavo Socialistų Partijoj. 
New Yorke, ir tuo tarpu labai 
sumažėjo skaičius socialistų 
gaunamų balsų rinkimuose. 
Norman Thomas sako:

“Ta frakcija daugiau buvo' 
užsiėmus smerkimais Rusijos, 
panašiai kaip Wm. Rand. 
Hearstas ,ir kova prieš komu- 

. nizmą... negu darbu delei 
socialistinio judėjimo varymo 
pirmyn.“

Philipo Giordano bizniui, 
kuris pats planavęs eiti į 
aliejaus gabenimo biznį Ita-

Bendro fronto kova prieš 
fašizmą, prieš karą ir už kas
dieninius darbininkų reikalus 
ne puldo, bet kelia miniose ir 
Socialistų ir Komunistų Parti
jas, veikiančias tokiame fron
te.

Federalis teisėjas God
dard, kaip matome, palaiko 
šio fašisto pusę.
PER KALINIŲ BĖGIMĄ 

ŽUVO KETURI
BOSTON, Mass., Gruod. 

4.—Sargybiniai nušovė tris 
kalinius, bandžiusius pabėgt 
iš valstijos kalėjimo. Kiti 
trys suimti ir bus teisiami 
kaipo nužudytojai troko ve
žėjo L. Richardso. Jie pasi
griebė Richardsą ir laikė jį 
prieš save, kaipo priedangą, 
kuomet sargybiniai juos už
puolė šaudyt. Taigi Ri
chards žuvo nuo sargybinių 
kulkų.

nisteris, pasikalbėjime su 
laikraščių atstovais lapkri
čio 21 d. išsireiškė taip, jog 
atrodė, kad, jo supratimu, 
turėtų būt sustabdyta visi 
aliejaus išvežimai iš šios ša
lies į Italiją. Dabar gruo
džio 3 d. jis aiškinasi, kad 
tada jis nenorėjęs to pasa
kyt, ir laikraštininkai “klai
dingai” jį supratę. Lapkri
čio 21 d., girdi, jis turėjęs 
mintyj tiktai ginklų ir amu
nicijos sustabdymą Italijai. 
Vadinasi, ministeris Ickes 
nin.
dabar jau nei žodžio neta
ria prieš aliejaus, geležies ir 
kitų karo medžiagų išgabe
nimus Italijai.

ROMA, Gruod. 3—Valdiš
ki Italijos sluogsniai, Asso
ciated Press žiniomis, “labai 
džiaugiasi,” 
ministeris Ickes permainė 
savo nusistatymą, kas lie
čia aliejaus išgabenimus 
Italijai.

t ;

Green Nori Atimt Baisą D. Federacijos | 
Nariams, Kaltina Spaustuvininkų Vadas

WASHINGTON.—Spau- nes unijas.’ Su Lewisu už 
stuvių Darbininkų Tarp tau- industrines unijas darbuo- 
tinės Unijos prezidentas jasi pats Howard ir vadai 
Charles P. Howard gruo- šešių kitų jau gyvuojančių 
džio 3 d. viešame pareiški- didžių industrinių unijų, 
me smerkė Wm. Greeną, 
“galvą”

ti tarp amerikinės New 
■ (Jersey Standard Oil Kom- 

ipanijos ir Mussolinio val- 
I džios. Italija pasižadėjus 

. iper 30 metų pirkti aliejų ir 
I gazoliną tik iš Standard Oil 
kompanijos; o kompanija 
apsiėmus duot Titaliiai bar- 
pan tu savo produktų už 
$81,000,000; sutartis gi tu^ 
retu pradėt veikti, kaip tik 

i Tautų Lyp'a paskelbtų stab- 
dvmą Italijai aliejaus išve- Howard sako kad vienas žimų iš kitų šalių

i grū
moja nužudyt socialistų va
dą Leoną Blumą, radikalų 
socialistų vadą Ed. Herrio- 
tą ir'140 kitų žymių pditi-. 
niu veikėju; bet Lavalio 
valdžia nieko nedaro ti°ms 
kriminaliams grąsintoja’ns. 

Atstovas Paul Eibei savo 
kalboj priminė, jog vienas 
jaunas fašistas seimo atsto
vas išmušė jam akį, ir ’’ai
džia netraukia tą muš' *ką 
atsakomybėn.

Jeigu antradienį būtų bu-
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Amerikos Darbo iš pamatinių tikslų dabartį-, N j Standard Oil vę leista balsuot, tai se’mo 
Federacijos uz unijų ir na- mo vajaus uz industrines komnanil-os prezidentas w. didžiuma tikrai būtų iš^iS- 

C. Teaple karštai užmnčiio kus nepasitikėjimą Lava- 
i tokią sutarti. Bet juk ta liui, kaipo fašistų patp’ku- 
i kompanija buvo užginčijus nui. Taigi Lavalio vp1 via 
ir pirm Italijos-Ethionijos Į būtų turėjus eit šalin, 
karo padarytą sutarti su j Lavai uždare seim? ’ki 
Ethiopijos valdovu Haile 
Selassie del to krašto alie
jaus šaltinių išnaudojimo; o daugiau sau rėmėjų tarp 
paskui pasirodė, jog tokia seimo atstovų.
sutartis tikrai buvo; tik “New York Times” žinio- 
paskui, pagal Amerikos vai- mis, radikalų socialistu va
džios reikalavimą, ji tapo Įas Herriot ir, visas didelis 
“panaikinta.”

“New York Journal” 
gruodžio 4 d. išreiškė nuo
monę, jog ir dabar gal būt 
yra padarytas “džentelma- 
nų susitarimas” tarp Stan
dard Oil kompanijos ir 
Mussolinio valdžios. — ne
žiūrint N. J. Standard Oil 
kompanijos visų užginčiji- 
mų.

rių teisių varžymą. Tuom 
Howard atsakė į Greeno iš
sišokimus prieš organizavi
mą didelių, ištisas pramo
nes apimančių industrinių 
unijų.

Green grasindamas užsi- 
puldinejo ant Jungtinės 
Mainierių Unijos preziden
to John Ų. Lewis’o, kuris 
skelbia, kad atskiros ama- unijas todėl, kad šitaip leng- 
tinės unijėlėč turės būt su- viau yra Federacijoj viešpa- 

kad Amerikos jungtos į stambias industri- taut Greenui ir jo sėbrams.

Darbo Federaciją dideles • 
mases dar neorganizuotų 
darbininkų. Jis pabrėžia, 
kad šis judėjimas ne silp
nins, bet stiprins ir augins 
pačią Darbo Federaciją.

Lewis yra pirmiau nuro
dęs, jog Green laikosi įsiki
bęs į nedideles amatines

ketvirtadienio, idant 
tarpu galėtų sumobilr uot

New York Times” žinio

,'lį
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EXTRA!
ių atstovų blokas Ketvirta
dienį balsuos prieš La’"alį, 
jeigu jis nepasižadės neda
ryt ir išvaikyt fašistų są
jungas.
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“TAIKOS” PLANAI
ROMA, Gruod. 4.—Pra- 

nešama, kad “užklimpo” 
slaptos derybos tarp Angli
jos ir Italijos.zdelei taikos 
su Ethiopija, nes Anglija 
siūlo Italijai permažą Ethi- 
opijos žemių sklypą.

Francijos ministeris pir
mininkas Lavai sutiktų per- 
vest Mussoliniui didesnius 

pabrėžiama, kad Anglija Ethiopijos plotus.

ANGLIJA TURINTI LABIAU 
GINKLUOTIS

LONDON, Gruod. 3. — 
Atsidarant Anglijos seimui, 
Lordų Rūme, augštasis lor
dų kancleris Haisham per
skaitė karaliaus Jurgio pa
reiškimą, kuris buvo para
šytas Anglijos ministerių 
kabineto. Pareiškime yra

Pe> 7
ų

izl1 y

London, Gruod. 4. —“Dai
ly Mail” žiniomis, pietinia
me fronte ethiopai taip pat 
šimtais miršta nuo materi
jos drugio.

LAVAL PABĖGSIĄS
PARYŽIUS, Gruod. 4. — 

Francijos ministeris pirmi
ninkas Lavai, kaip praneša
ma, žadąs atsistatydinti, 
nenorėdamas nusileisti kai
riesiems seimo atstovams, 
kurie reikalauja išvaikyt 
fašistų organizacijas.

Berlynas. — Naziai už
draudžia /vokiečiams ir ki
tiems “arijams” pardavinėt 
nekilnojamąjį turtą žy
dams.

Philadelphia,
. iKalbės Dig. V. Andrulis

Gruodžio 8 d., 2 vai po 
pietų, Lietuvių Tautiškoj 
Svetainėj, bus svarbios pra
kalbos ir koncertas, kurį 
pildys Lyros Choras. Šios 
prakalbos yra labai svar
bios išgirsti kiekvienam 
darbininkui ir darbininkei. 
Šiuo laiku yra labai daug
naujų įvykių, naujų perinai- i ; 
nų draugijiniam gyvenime. 
Tad visi dalyvaukite pra
kalbose gruodžio 8 d. 2 vai. ' 
po pietų, 928 E. Moyamen 
sing Ave.

DIDELĖ VIDUJINE AN
GLIJOS PASKOLA

LONDON. Gruod. 2. — 
Anglijos valdžia išleidžia 
vidujinės paskolos bonus už 
300.000.000 svarų sterlingų 
atsimokėt tūlas “prinoku
sias” skolas. Svaras sterlin
gų yra anie $4.50. Supran
tama, kad nauioii paskola 
taikoma ne tik atsiteisimam, 
bet ir karo reikalam.

■Ji* r
turinti stipriau apsigink- 
kluot, idant galėtų “atmušt 
užpuolimus” ir sėkmingai 
vykdyt Tautų Lygos parei
gas “taikai palaikyt.” Taip 
pat sakoma, kad Anglija

ALBANIJOS ALIEJUS
ITALIJAI

ROMA, Gruodžio 3 d.—Pa
darius glaudžią sutartį su Al- aliejaus šaltinius ir atidaryti(deda pastangas sutaikyt šiandien 
banija, dabar Italija skubina- naujus. I Italiją su Ethiopija. ’ ” *v ’

si išnaudoti Albanijos senus

“NIEKO NAUJO”
ASMARA, Etri trea, 

Gruod. 4.—Vyriausias Itali
jos karo komandierius mar
šalas Badoglio praneša, kad 

i “nėra nieko nau
jo” iš karo su ethiopais.
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Demokratija ir Darbininką Galia
Kovoje prieš fašizmo į , -.’a, prieš tą 

žiauriausi buržuazijos .jrorą, darbo 
žmonių pavergimą, komunistai kelia 
obalsius apgynimui buržuazines demo
kratijos, civilių darbo žmonių laisvių. Iš 
to tūli daro išvadas, kad būk komunistai 
atsisako nuo proletarinės revoliucijos, 
proletariato diktatūros, galutino darbo 
žmonių pasiliuosavimo. O tūli net iki to 
eina, kad sako: “Tai pirmiausiai įveskite 
buržuazinę demokratiją Sovietų Rusijo
je, tai tada mes jums tikėsime, kad jūs 
norite demokratijos.”

Abi šios pažvalgos klaidingos. Nei 
komunistai gindami tam tikrose sąlygose 
buržuazinę demokratiją atsisako nuo sa
vo tikslų, neigi proletarinė galia—darbo 
žmonių demokratija—Sovietų Sąjungoje 
bus pakeista į abelną “demokratiją.”

Kas Yra “Tyroji” Demokratija?
Leninas rašė: “Jei nesityčioti iš sveiko 

proto ir istorijos, tai aišku, jog negali
ma kalbėti apie “tyrąją demokratiją,” 

• kol gyvuoja įvairios klasės, o galima kal
bėti tik apie klasinę. (Skliauteliuose pa- 
sakysimej?“tyroji demokratija” yra tik 
nežinėlid irazė, parodanti nesupratimą 
klasių kovos, tiek valstybės prasmės, bet 
ir trigubai tuščia frazė, nes komunistinė
je visuomenėje demokratija, ajgimdama 
ir tapdama papročiu, mirs, bet niekuo
met nebus “tyra demokratija.”)

“ ‘Tyroji demokratija’ yra melaginga 
frazė liberalo, mulkinančio darbininkus. Į 
Istorijoje žinoma buržuazinė demokrati
ja, kuri pakeičia feodalizmą, ir proleta
rinė demokratija, kuri pakeičia buržuazi
nę demokratiją.” — “Prolet. Revol. ir 
Reneg. Kautskis”—21 pusi.

Klasinėje visuomenėje negali būti to
kios demokratijos, kuri būtų visų klasių 
demokratija. Buržuazinė demokratija 
yra buržuazijos diktatūra ant darbo 
žmonių, bet tik diktatūra,' nevartojanti 
visą žiaurumą. Darbininkų demokrati
ja, darbininkų diktatūra yra darbo žmo
nių demokratija, o diktatūra prieš visus 
tuos, kas nori grąžinti seną žmogaus per 
žmogų pavergimo ir išnaudojimo tvar- 
ką.

Leninas, kalbėdamas apie monarchiją, 
buržuazinę demokratinę respubliką ir 
darbininkų demokratiją prie Sovietų val
džios rašė:

“Statydama reikalavimą sušaukti Stei
giamąjį Seimą, revoliucw7 social demo
kratija nuo pat pradžias -917 metų re
voliucijos ne kartą yr » abrėžusi, kad 
Sovietų respublika yra ai fštesnė demo- 
kratybės forma, negu paprasta buržua
zinė respublika su Steigiamuoju Sei- . 
mu... Sovietų respublika yra ne tiktai 
forma augštesnių demokratinių įstaigų 
tipo (palyginus su paprasta buržuazine 
respublika, kurios vainikas—Steigiama
sis Seimas), bet ir vienintelė forma, pa
jėgianti užtikrinti labiausia neskaudu 
perėjimą į socializmą.”

Taip Leninas rašė teziuose apie Stei
giamąjį Seimą ir atsakydamas Kautskiui 
į užmetimus, kad bolševikai jį išvaikė.

Argi gyvenimas nepatvirtino, kad bol
ševikų mokinimas buvo teisingas? So
vietų Sąjunga ne tik sėkmingai įžengė į 
socializmą, bet pasaulį stebinančia spar
ta jį budavoja. Tą yra priversti pripa
žinti net priešai. Ten yra darbo žmonių 

’ 'demokratija, jų laisvė, jie eina prie ga
lutino panaikinimo klasių visuomenės. 
Ir argi ne juokinga reikalauti, kad jie 
atsisakytų nuo to ir grįžtų prie buržua
zinės demokratijos, kuri yra diktatūra 
ant dirbančiųjų, kurio’ ; pavergėjai iš
naudoja darbo žmoniją!

Mes gyvename demokratiškiausioje 
buržuazijos respublikoje, o ar čia nėra i 
išnaudojama darbo klasė, farmeriai, in- į

teligentija—visa dirbančioji žmonija? 
Kas tą drįs užginčyti ? Ar čia nėra var
tojamas didelis žiaurumas, kada tas rei
kalinga išnaudotojams?

Leninas, kalbėdamas apie Ameriką, ra
šė: “Neužmirškite, kad Amerikoj mes 
turime pačią laisviausią respubliką, pa
čią demokratiškiausią, bet tas nei kiek 

i nekenkia tam, kad imperialistai ten taip
gi žiauriai veiktų, ten ne tiktai linčiuoja 
internacionalistus, bet gaujos išvelka 
juos ant gatvių, visai išrengia, apipila 
smala ir uždega.”—XV T., 574 pusi.

Bet, nežiūrint žiaurumo, buržuazinė 
demokratija vis gi teikia tam tikrų lais
vių darbo žmonijai. Ji nepalyginamai 
geresnė tvarka, kaip fašistinės diktatū
ros tvarka. Ir todėl, kol darbo klasė, 
dirbančioji liaudis dar neturi jėgų galu
tinam pasiliuosavimui ir. steigimui dar
bo žmonių demokratijos—proletariato 
diktatūros, tol mes giname prieš fašiz
mą net buržuazinę demokratiją su vi
sais darbo žmonių iškariavimais, neuž
miršdami savo tikslo. Komunistų In
ternacionalo Septinto Kongreso rezoliu
cija tuom reikalu sako:

“Kovoje už apgynimą buržuaziniai-de- 
mokratinių laisvių ir darbininkų iškuria- 
vimų prieš fašizmą, kovoje už nuverti
mą fašizmo diktatūros revoliucinis prole
tariatas ruošia savo jėgas, sutvirtina ko
vingus ryšius su savo talkininkais ir 
veda kovą linkui užkariavimo tikrosios 
dirbančiųjų demokratijos — Sovietų ga
lios.”—27 pusi.
Darbininkų Demokratija Yra Jų Galia

Abelnos demokratijos, visų klasių de
mokratijos nėra. Kas kalba apie abelną 
demokratiją, tas apgavinėja darbo žmo
nes. Buržuazija, kol ji gali viešpatauti 
demokratijos pagelba, ji yra priversta 
kalbėti apie abelną demokratiją, nes ji 
neskaitlinga, ji turi apgavinėti darbo 
mases, milžinišką visuomenės didžiumą. 
Darbininkams tas nereikalinga, jie atvi
rai pasako, kad jų demokratija, tai yra 
jų laisvė, kartu nėra laisvė buvusiems iš
naudotojams.

Ar gi ne juokinga Sovietų Sąjungoje 
reikalauti buvusiems caristams, buržu
jams, kunigijai, dvarponiams ir visiems 
nedarbo elementams laisvių, kad jie vis
ką galėtų daryti tam, kad grąžinti seną 
tvarką, kad jie galėtų kenkti socializmo 
budavojimui? Argi ne juokinga to rei
kalauti ir smulkios buržuazijos parti
joms, kurios išstojo prieš revoliuciją, 
proletariato galią, socializmo • būdavo ji- 
mą?

Leninas apie darbininkų demokratiją 
rašė:

“Kada revoliucinė klasė veda kovą 
prieš turtingas klases, kurios jai prieši
nasi, tai revoliucinė klasė tą pasipriešini
mą turi slopinti; ir mes slopinsime tur
tingųjų pasipriešinimus tomis priemonė
mis, kuriomis turtingieji slopino proleta
riatą,—kitokios priemonės dar neišrau
tos.”—XV Tomas, 47 pusi.

Markso ir Engelso Mokinimas
Marksas, rašydamas apie Paryžiaus 

Komuną, sakė:
“Jeigu darbininkai vieton buržuazijos 

diktatūros stato savo revoliucinę dikta
tūrą, kad sulaužius buržuazijos pasiprie
šinimus, tai darbininkai suteikia valsty
bei revoliucinę ir pereinamąją formą...”

Reiškia, darbininkų demokratija, dar
bininkų diktatūra yra revoliucinė, o kar
tu ir slopinimo forma. Engelsas tuom 
klausimu rašė: <

“Nugalėjusi (revoliucijoj) partija ne
išvengiamai būna prispirta išlaikyti sa
vo viešpatavimą pagelba tos baimės, ku
rią jos ginklas įkvepia reakcionieriams. 
Jeigu Paryžiaus Komuna būtų nesirėmu- 
si ginkluotų žmonių autoritetu prieš bur
žuaziją, tai argi ji būtų ilgiau išsilai
kius, kaip vieną dieną? Ar tik mes, prie
šingai, neturime teisės peikti Komuną už 
tai, kad ji permažai naudojosi tuo auto
ritetu?”

Ir kitoje vietoje Engelsas vėl rašė:
“Kadangi valstybė tėra tik pereinamo

ji įstaiga, kurią tenka naudoti kovoj, re
voliucijoj, kad per spėką sukriušinus sa
vo priešininkus, tai kalbėti apie laisvą 
žmonių valstybę yra gryna nesąmonė: 
kol proletariatui valstybė da reikalinga, 
jinai jam reikalinga ne laisvės tikslais, o 
tikslais nuslopinimo savo priešininkų; o 
kuomet pasidaro galima kalbėt apie lais-

Žinios Apie Karą
Rorlntrlm Patvavlrimioi ethiopai juos nušauna. Dau- 1,910 karo orlaivių.DadOgllO patvarkymai gelis ethiopų yra pasislėpę Neužilgo Londone 

_____  - kalnuose ir iš ten sėkmingai
Naujas Italijos armijų-.apšaudo orlaivius.

vadas prieš ethiopus marša-Galima . daryti išvadą, 
las Badoglio patvarkė, kad kad tikrai italų fašistams 
korespondentai neturi tiesos nekaip vyksta,-nes dabar 
pranešti apie italų armiją ir Jau nėra didelių pasigyrimų tų nuo Gibraltaro ir Suė
jės vadus. Jis mano, kad tas, nei^ iš Mussolinio sūnų, nei . zo kanalo, kad tie vandens 
daug tarnavo ethiopams. J° zento.
Bet tuom pat kartu sako, 
kad būk generolas De Bono 
viską jam perdavė labai ge
roj tvarkoj.

Fašistinė Vokietija Bai
siai Rengiasi Karan

Užklimpo Italų Tankai
Italų armija, vadovauja-

Neužilgo Londone vėl pra
sidės karo laivynų reikalu 
pasitarimas. Iš jo nieko ne
bus. Imperialistų labai įtem
pti reikalai. Italija reika
laus, kad Anglija atsisaky-

keliai būtų padaryti tarp
tautiniais. Aišku, kad An

ri • r v* i V • glija nenori nei girdėti. Dailgldll raŠlSlŲ Karui j Japonija reikalaus lygaus 
karo laivyno su Jungtinėmis 

~ ~ Amerikos Valstijomis, bet
Į vieną savaitę, per Sue- (Washington© ponai rengiasi 

zo kanalą linkui Ethiopijos, budavoti 2 laivus prieš kiek- 1 n i xm i n va zv vn T/\rr4-n O O O t 4- 111 . — • • « •laivais pervežta 8,258 italų 
oficieriai ir kareiviai, 15,- 

j 333 tonai karo medžiagų, 
| 4 I V JtVLipi člUUgčll AčXA, UčlUg »U- 

■ dėklo ir grūdų.
Tuom pat kartu trys ita- 

l “Daneli 
ir “Lussin” 

plaukė į Raudonas 
prieš Angliją.

ma generolo Graziani, pietų 779 kupranugariai, daug au- 
fronte buvo skaudžiai su-j įr grūdu 
mušta. Ji paliko Gorahai, r- 
Gerlogubi ir Uualual mies- ju ‘ Varo^^laivai v

per- 
jūras

tus, kuriuos buvo užėmus. I “Manin” 
Ten daug trokų, amunicijos, ‘ 
ginklų ir tankų italai nete
ko.

Sako, kad ethiopai buvo 
prikasę gilių duobių, pavirš 
jas užkloję žagarais, plono
mis lentomis ir žemėmis 
apipylę. Lietūs sulygino, 
taip užmaskavo, kad jokiu 
būdu nebuvo galima paste
bėti, kad ten yra spąstai. 
Daug italų tankų užvažiavo 
ant tų spąstų ir sukrito į 
duobes. Vienoje duobėje at
rasta 6 tankai ir visi italų 
kareiviai uždusę.

Kitur ethiopai naudojo 
prietaisus, su kurių pagelba 
apšmirkščia aliejum tankus 
ir uždega. Tanke pasidaro 
labai karštą ir jo įgula ar
ba turi pasiduoti, arba iš
kepa. Veikiausiai šiuos prie
taisus ethiopai gavo 
dėlių imperialistinių 
Apie juos dar stoka 
bet bene bus išrasta 
naujas kovos būdas priešjį.urį 2,800 orlaivių iš kurių

iš di- 
šalių. 
žinių, 
kokis

tankus.
Italų generalis štabas iš

karto šaukė, kad ethiopai 
meluoja, kad italai eina pir
myn. Bet dabar jau giriasi, 
kad tik italų orlaiviai bom
barduoja vieną kitą miestą. 
Iš visko matosi, kad ethio
pai italams davė gerą pirtį. 
Fašistai bijosi prisipažinti, 
nes Italijoje būtų didelis iš
stojimas prieš Mussolinį. 
Dabar jau sako, kad darys 
kitą užpuolimą ant ethiopų.

Ateina žinių, kad ethiopai 
daug italų tankų pasitaisė 
ir patys juos greitai nau
dos prieš italus.

Orlaiviai ir Ethiopai
Devyni italų orlaiviai iš

metė ant Daggah Bur 1,500 i

vieną Japonijos laivą.
Po šio pasitarimo dar pa- 

siutesnis a p s i ginklavimas 
prasidės visų imperialistų

Frazier Hunt praneša iš 
Berlyno, kad Vokietijos fa
šistai kiekvieną mėnesį iš
leidžia po $125,000,000. Jos 
reguliarė armija jau dabar 
yra 600,000. Prie to ji turi 
virš milioną dar kitokių 
ginkluotų jėgų.

Vokietija į mėnesį laiko 
pasidaro virš 100 karo or
laivių. Ji budavoja daugiau
sia bombinius didelius lėk
tuvus, kurie gali daryti į 
valandą po 218 mylių ir to
li nuskristi. Vokietija jau 
dabar sako galėtų sumušti 
Franci ją, nors Franci ja tu
ri daugiau karo orlaivių, 
bet jų daug senų, o vokie
čių visi naujos mados ir 
nauji.

KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI
i Nežino Vargšas Ką Daryti. munistų Partijos distrikto 

I organizatorius. Panašūs de
batai bei diskusijos turėtų 
įvykti kiekvienam mieste.

Ar Italija Laimėtų Karą1, k, turi a.r,u
* . bumo icrrvvcnn aivom kroarc

1

; kuris išgyveno šitam krašte 
33 metus, o neturi pilieti
nių popierų? Jis visą savo 
sveikatą padėjo čionai ir 
krovė kapitalistams turtus, 
o dabar negali gauti darbo 
užsidirbimui p ra gyvenimo. 
Sako, tu nepriguli šiam 
kontre. Kada atsidarė WP 
A, nuėjau prašyti darbo, 
apėjau visus pilvūzus, tai 
gavau atsakymą “I am sor
ry” ir darbo nedavė. Da
bar nežinau prie ko šauktis.

“Laisves” Skaitytojas, 
Iš Maine.

Atsakymas:
Taip, kai kurios valstijos 

neduoda darbo prie WPA 
darbų nepiliečiams. Tai yra 
bjaurus valdininkų sauva
liavimas. Tas parodo, kokia 
supuvus šita sistema yra.

Draugui patariame susi
siekti su Bedarbių Tarybai 
ir kovoti už pašalpos gavi
mą iš valdžios, kaipo bedar- 

rą ir Suezo kanalą be kurių biui. Be organizacijos pa- 
I tali j a niekur negali iš-igelbos nieko nepadarysite, 
plaukti iš Viduržeminių jū- Į Ypatingai . ateiviai darbi- 
rų. Anglija turi užtektinai į ninkai turi organizuotis ir 
medžiagų, o Italijai būtų kovoti prieš šitokias bai- 
stoka jų ir ji negalėtų už- sias diskriminacijas.

su Anglija?
W a s h i ngtone Amerikos 

karo specialistai svarsto, 
kas būtų, jeigu tarpe Itali
jos ir Anglijos prasidėtų ka
ras. Dalis mano, kad Musso- 
linis greitai veikdamas iš 
karto galėtų daug laimėti. 
Jie sako, kad Italijos labai 
greiti dideli ir maži kreise
riai, naikintojai ir subma- 
rinai. Anglija nors ir turi 
didesnį karo jūrų laivyną,j 
bet Mussolinis turi greites
niu. Prie to Mussolinis da
bar gali mesti karo laukan 
bent 500 karo orlaivių dau
giau už Angliją. Anglija 
gali apie 1,500 karo orlai
vių išstatyti, o Mussolinis

prieš Angliją gali mesti apie 
2,000. Bet sako, kad toliau 
kariaunant, tai Anglija pra
dėtų Italiją mušti, nes An
glija kontroliuoja Gibralta-

tektinai pasigaminti nei 
ginklų, nei kitų reikmenų.

Fašistų Oro Keliai
Susirūpinės Buvusiais 

Debatais
Paaiškinkite, draugai, ar

bombų. Bet jie labai mažai prieplauką, Somalilande, 6

! tie didieji debatai tarpe 
! Norman Thomaso ir Earl 

Italija atidarė pastovų Browderio pagelbėjo pri- 
orlaiviais susisiekimą tarpe artinti bendrą frontą tarpe 
Romos ir jos Afrikos kolo- komunistų ir socialistų? 
nijų. Nuo Romos į Asmara, 
Eritrėją ima 4 dienas laiko, 
o nuo Romos į Mogadiscio

Skaitytojas.
Atsakymas:

Mes manome, kad tam
žalos padarė, nes bombas dienas laiko. Iš Eritrėja su- reikale debatai daug pagel-
mete iš labai augštai. Ethi- darytas šiaurinis frontas, 
opai sako, kad užmušė tik iš Somalilando—pietinis, 
civilių žmonių ir gyvulių, 
kad nei vienas ethiopų ka
reivis nenukentėjo.

Italų orlaiviai atakavo ir 
Taferiketemą, bet čia ethio
pai nušovė du italų lėktuvu.

Ethiopai sako, kad orlai
viai jiems jau nepavojingi, 
kareiviai eina mažomis gru
pėmis, turi prieš orlaivius budavoti 35 naikintojus ir 
geras kanuoles. Orlaiviai 14 submarinų. Prie laivyno 
gali tik augštai skrajoti, o į dabar turi 974 orlaivius, 
kada kiek nusileidžia, tai, Greitai mano, kad jie turės

iš Somalilando—pietinis.
o bėjo. Tai pirmu sykiu bė

gyje paskutinių šešiolikos 
metų suėjo į daiktą tokia 
masė socialistų ir komunis-

Daugiau Karo Laivų j tų. Draugiškumas svetainė- 

Amerikos i m p e r i alistai iRat Browderis rimtai 
Va kad dah., iU tori išaiškino visų eilę klausimų,sako, kad dabar jie turi 462 

karo laivus ir dar 97 nau
jus budavoja. Bet jiems dar 
negana. Jie reikalauja vėl

vą žmonių valstybę, tuorųet valstybė, kai
po tokia, liaujasi gyvavusi.”—“Prol. Rev. 
ir Reneg. Kautskis” 35-36 pp.

Taigi Sovietų Sąjunga negrįš prie bur
žuazinės demokratijos, atgal prie išnau
dojimo, bet žengs pirmyn. Per proleta
riato galią, jo viešpatavimą bus sugertos 

visos klases į dirbančiųjų tarpą, laipsniš

j e buvo labai gražus. Taip

kurie socialistams buvo ne
suprantami.
/ Kiek girdėjome, panašūs 
debatai yra rengiami Cle- 
velande tarpe komunistų ir 
socialistų. Už komunistus 
kalbės d. Williamson, Ko-

kai vis mažės buvusių išnaudotojų pa
sipriešinimai, su tuom silpnės ir proleta
riato diktatūros aštrumas, kol galų gale 
ir visai slopinimo valstybė neatmirs. Ir 
kuo greičiau kitų šalių f darbininkai 
įžengs į savo viešpatavimą, tuo daugiau 
bus palengvintas besivystymo procesas 
ir Sovietų Sąjungoje.

ŠYPSENOS

manot, 
Lietuvą 
į Klai-

turime

Iki Gyvos Galvos
Amerikos žurnalistas pas 

Smetoną:
“Ar Excelencija 

jog Sovietai gins 
įsiveržus Hitleriui 
pėdą?”

Smetona: “Mes
labai draugiškus ryšius su 
Sovietais.”

žurnalistas: “Tai kodėl 
Lietuvoj kalėjimai pilni ko
munistų?”

Smetona: “Yra didelis 
skirtumas tarp mūsų ir Ru
sijos komunistų.”

Žurnalistas: “Atleiskite, 
Excelencija. Dar nesenai 
mainėte lygiomis jūsų ko
munistus ant kunigų. Jums 
tiko kunigai, o Maskvai, 
kaip sykis, tiko jūsų ‘raudo
nieji.’ Daleiskime: aš išsi- 
keisčiau savo dolerius ant 
litų, na, ir grįžus namo man 
tie litai visai netiktų. Reiš
kia, jūsų mainai patvirtina 
tą faktą, jog čia skirtumo 
visai nėra.”

Smetona: “Skirtumas mil- 
' žiniškas. Turite suprasti, 
jog rusiški komunistai nu
galabino carą, o lietuviški 
prieš mane. Juk pasaulis 
arti ir toli jau žino (pris
kiriant ir Karpavičiuką 
Clevelande), jog aš esu Tau
tos Vadas iki gyvos galvos, 
taip, kaip mano pati lenkiš
kai sako: ‘do zasmarkanej 
smierci’.”

Yra Priežastis Raukytis ’
“Kas čia per triukšmas?” 

klausia keleivis miestelėno.
“Ap vaikščiojam gimtinę 

dieną mūsų seniausios pilie
tės, kuriai šiądien sukako
šimtas ir vieni metai?’

“O kas tas mažas, susi
raukęs, išsišiepęs žmogutis 
greta su senute?”

“O, tai jos žentas, kuris 
moka už senutę apdrąudą 

• jau net per trisdešimts me- 
! tų?’
i Surinko J. Šilingas.
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Nazis killed in 1923 get a big memorial service from the leaders of the 
Third Reich—but Nazis killed at the present time are buried in oblivion. 
Here’s a scene as storm troopers watched the bodies of 16 killed 23 years 
being removed to Nazis’ so-called Temple of Honor at Munich.

The American League Against War and 
Fascism issued a call for the Third U. S. 
Congress Against War and Fascism, which 
will take place in Cleveland from January 
3 to 5, 1936.

U.S. Congress Calls For Larger 
Youth Delegation

BROOKLYN YOUTH LAY PLANS FOR 
BROAD UNITED ACTION

KAUNAS," Lithuania 
sants are being brought up for trial 
on acount of the conflicts which took 
place on 20th and 22nd of Septem
ber in Gražiškais between peasants 
and police. The severer penalties of 
the new code of penal law threaten 
these peasants with death sentences!

CLEVELAND, Ohio—What is pur
ported to be one of the largest youth 
gatherings in the city of Cleveland is 
the meeting arranged for Gil Green, 
national secretary of the Young 
Communist League, who has just re
turned from the Sixth World Con
gress of the Young Communist In
ternational, Tuesday night, Dec. 10th, 
at the Sloveian Auditorium, 6417 St. 
Clair Ave.

Special invitations have been ex
tended to members of the Young 
People’s Socialist League, the Junior 
N.A.A.C.P., the Baptist Young Peo
ple’s Union and a number of other 
youth organizations.

Unusual interest has been shown 
in the Sixth World Congress, and 
this meeting is expected to be an 
overflow one.

An elaborate cultural program is 
being arranged, which includes va
rious national choruses, a play by 
the People’s theatre, music, singing, 
dancing, etc.

yet been announced, it is believed 
that about half a million dollars will 
be released for New York City at 
the present time.

McClosky has no definite idea of 
what he will do with the money, he 
declared his first day in office, but 
promised that non-students would 
soon be getting their share of the 
funds.

So the city’s young people, accus
tomed to many promises from the 
administration, are waiting around 

has and hoping he’s right;

NO FEDERAL MONEY FOR 
GEORGIA SCHOOLS

organization.
i various

The urgent need to carry on the 
fight against fascism is very evi
dent and Lithuanians should try to 
have a good representation at the 
congress when it convenes. Every 
LDS youth branch should make ef
forts to send a delegate. If that is 
impossible, then at least the district 
should send a delegate.

3. Take steps to put Lithuanian 
Language courses in high schools.

4. .For the defense of Lithuania’s 
independence.

5. Fight against war and fascism.
A united action committee was set 

up whose future task will be to 
visit other Lithuanian youth clubs 
and organizations and invite them to 
enter the united front on some of 
these issues if others are found to 
be against their principles.

Every Lithuanian youth club in 
Brooklyn should not fail to enter this 
movement foi* the propagation of 
Lithuanianism and for the defense 
of oui’ cousins in Lithuania.

ters as whether one 
may be permitted to 
the German teams,” 
read.

“We rejoice in the 
play and sportsmanship which have 
characterized amateur athletics but 
find these, ideals flagrantly violated 
in Germany today, not merely spo
radically but by official sections of 
the government. We therefore hope 
that there will be such a wide
spread declination to participate in 
the Olympic games in Germany that 
it will be clear to the Nazi govern
ment that its cruel treatment of 
‘non-Aryans’ is repugnant to the 
conscience of the world”.

In spite of the fact that the youth 
in some of the Catholic organizations 

| are directed to keep out of the fight 
i for the transfer of the Olympics, it 
' is hoped that in the near future 
these youth will see the importance 
of united action on this issue and 
will give their fullest support to the 

I Anti-Olympic movement.

Pointing to the tense world 
situation today, the steadily, 
growth of fascism in the Uni-1 
ted States and the ever in
creasing war appropriations in 
this country, the American League 
stressed the significance of the con
gress and urged the youth to send 
larger delegations.

“A few years ago many of us still 
hoped that the wai’ of 1914 would 
prove to be the last one”, the call 
states. “Now most of us are con
vinced that new wars are in store. 
The outbreak in Ethiopia finds mil
lions of young Italians and Ethio
pians using every weapon known to 
mankind to destroy each other.

We are inviting you to elect dele
gates to a National Congress of 
American people whose major con
cern is to preserve peace....”

Since the youth are the first to go 
in case war is declared, the call es
pecially appealed to youth organi
zations.

NEW YORK (YNS)—The Nation
al Youth Administration is still mak-( 
ing rosy promises about the New 
York money situation.

When Mark A. McClosky, new Na
tional Youbh director started on the 
job after Fairfield Osborn, his pre
decessor, had resigned in a huff 
over “lack of freedom and insuffi- Į 
dent funds”, he found on his desk; 
m assurance from NYA boss Au
drey Williams -that there’d be plenty 
of money on hand to carry on 
NIYA work.

Although no definite amount

NEW BRUNSWICK, N. J. (YNS) 
—Only 10% of the girls who gradua
ted from New Jersey College for 
Women in the class of 1934 are still 
unemployed, a college survey finds.
S. STEIPHENSON SMITH, Athletic 
Department, University of Oregon: 

“Nazism is the negation of Sports
manship, Fascism its antithesis.’ ’

ATLANTA, 
isn’t getting 
school funds.

That’s the
Collins, Georgia superintendent of 
schools. Georgia, he said, used $1,- 
500,000 from its highway funds to 
help its school system, and got no 
federal help at all.

Georgia students don’t know who’s 
right in the argument, but mean
while the state’s educational stand
ards remain far below that of many 
other states in the nation.

Lithuanian youth of1 the country are throbb
ing in their lot with other youth groups who 
are waging a struggle to have the 1936 
Olympics transfered from Hitler Germany to 
a democratic country.

It is discouraging to note 
that, despite the fact that Ca
tholics are being daily perse
cuted in Germany, the heads 

I of some Catholic organizations 
refuse to permit their membership 
to participate with other youth or- 

Į ganizations in a united fight against 
i the Olympics in Hitlerland.

Recently, 138 Protestant clergy
men and educators issued a statement 
urging the American athletes to stay 
out of the Olympics if they are held 
in Germany.

“The basic issue in connection 
with the Olympic Games seems to 
us to have been confused by atten
tion given to such incidental mat-

or two Jews 
compete upon 
the statement

BROOKLYN, N. Yr-—Taking the initiative, the Brooklyn 
LDS Council contacted and invited various youth clubs and 
organizations to come to an informal discussion on the jques- 
tion of united action, last Sunday, Dec. 3rd.

Among those present was Keistutis Michelsonas and Oswald 
Bagdonas. The former is one 
of the leading youth speakers 
in Lithuanian circles in Brook
lyn, while the latter is quite 
active in his t 
There were other youth from 
other organizations. They came as 
individuals to take part in the open 
discussion, not as representatives of 
their organizations.

The following five points were 
presented by the LDS Council and j 
everyone present unanimously agreed 
on them.

1. Demand democratic liberties in 
Lithuania.

2. Boycott of Nazi Olympics.
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BAKERS ADD SPICE TO ANTI-NAZI PARADE

I have already 
a good one and

environment”, the

education would 
the emotional dis- 

by modern so-

The above is men-
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EVELYN FURTSCH, 1932 Olympic 
400 Meter Relay Champion:

“Am for United States withdraw
ing from Germany 1936 Olympics”.

WHY NOT HAVE AN LDS. OLYMPIAD 
AT THE THIRD CONVENTION?

to Johnnie Orman, we wonder if he 
had anything to do with inculcating 
this idea into the Mid-West Sports 
Committee, which is quite enthusias
tic about it . If not, then the Mid
West Sports Committee must be 
doubly credited for its foresight.

— By Charlie Kwarren —
(Of the Nat’l Sports Comm.)

Some three months ago the Na- for the moment, we find that the 
tional LDS Sports Committee had thoughts of the Mid-West Sports 
met and discussed plans of having Committee run parallel to ours in re- 
a large sports meet in conjunction ; gards to the holding of an LDS 
with the Third LDS Convention. I National Track Meet. Since the Na-

Although being a little skeptical ! tional Sports Committee outlined its 
about the outcome of the idea, the J plans for a national LDS Olympiad 
Sports Committee carefully worked ’ ’ ’ ’ ~ 1 -
out plans for such a meet. The pes
simism harbored by the Sports Com
mittee towards a national jneet was 
mostly due to the fact that the Na
tional Softball Tournament received 
very poor support from the youth 
branches. Some of the districts did į We hope that the Mid-West youth 
not even enter a single team. j do not take the above as a slam

Of course this does not apply to j at their ability to be original It 
every district. Some of them have is a crack at Johnnie, who jokingly 
.done their best to make the tour- promised not to divulge the National 
ney a success, 
tioned only to prove a point.
is precisely the reason for the Sports 
Committee’s hesitancy in venturing 
forth with plans for another sports 
project which would 
al representation.

But of course, as 
stated, the idea was 
could not be discarded' as being im
possible for successful materializa
tion, since the Third Convention will 
draw youth delegates from al parts 
of the country. Therefore, a ques
tionaire has been arranged and will 
be sent to the youth branches very 
shortly. When these questionaires 
are filled in and sent back, the 
Sports Committee will have a good 
idea of the possibilities of youth 
branches to send participants to the 
proposed LDS Olympiad.

Casting our attention to Chicago

i Sports Committe’s plans until they 
were all ready to be publicized.

Getting back to the subject, it 
must be stated that the Nat’l Sports 
Committee is quite enthused about 
the attitude of the Mid-West Sports 
Committee and hope that it continues 
to build sentiment for the National 
sports meet amongst the Mid-West 
youth. The cooperative, effort of 
both of these committees will be a 
powerful force to make the LDS 
Olympiad an actuality!

Every LDS youth branch should 
not fail to fill out and send in the 
sports questionaire when it is for
warded to them. Let every LDS’er 
work to make the proposed sports 

J meet a success! “Enthusiasm breeds 
! enthusiasm”—united effort plus en
thusiasm will make the Olympiad go 
over big. Let’s all work towards 
that end!

RELIEF CUTS ADD TO 
MISERY OF WORKERS

COLUMBIA PROFESSOR 
URGES MORE ATHLETICS

NEW ORLEANS (YNS) — The 
business of “quitting this business of 
relief” by the federal government is 
bearing its grimy dividends in New 

-Orleans. « »
A child who fainted at school was 

found to have been without food for 
36 hours. A woman and four child
ren, all homeless, were found hid
ing in an empty house. An aged 
woman and her 14 year old grand
daughter, found rummaging in the 
sorap heaps of grocery stores, are 
but two of hundreds engaged in si
milar searches.

A local clinic reports a mother and 
of her children have contracted, tu
berculosis since relief was cut off.

NEW Y0ĘK. (YNS)—Up with 
brawn, down with brains!

That in effect is the advice of Dr. 
Jesse F. Williams, Professor of Edu
cation at Columbia University Tea
chers College, contained in a survey 
just made public.

“We need to revive, even at the 
risk of being called pagans, the’de
lights and Integrations of the indi
vidual that depends on situations in 
which the whole individual reacts to 
challenges of the 
professor advised.

“The physical 
bring relief from 
turbances caused
cial disharmonies”, he concluded.

Strikers at three bakeries joined in with gusto when 15,000 New- 
York workers ran anti-Nazi Olympic protest parade. -They charge 
Gotham Nazi strikebreakers are trying to break their ranks.

Thursday, Dccembei’ 5, 1935

WHAT PROMINENT ATHLETES AND SPORTS 
WRITERS SAY ABOUT NAZI OLYMPICS

JAMES BAUSCH, 1932 Olympic De- failure of Germany to meet its 
cathlon Champion: • pledge to the Olympic body is suffi-

“I am certainly opposed to Ameri- Į cient reason to withdraw the Games, 
can participation in the Olympic Stay at home!” 
Games if they are played in Nazi! ------------
Germany. Such participation is a' WESTBROOK PEGLER, New York 
violation of American standards of ■ World Telegram: 
sportsmanship and I believe that * 
every athlete in the country should 
feel the same way I do.

“Now that it is admitted that the 
German Olympics are to be a poli
tical undertaking intended to glori
fy the Nazi program the American 
Olympic Committee has no right to 

i commit American support to parti- 
Į ci pation”.

DEPUTY POLICE — INSPECTOR
MATT McGRATH, Veteran Olympic
Hammer-Throw Champion:

“I disapprove of American parti- ■ •_______
cipalio" in the Olympic Games if J0HN KIERAN New York Times: 
they are held in any country where ’
there is discrimination against ath-1 “The current anti-Jewish program 
letes of race or faith”. J in Germany, a policy that violates

---------- - Į the fundamental rules of fair play 
HARRY L. HILLMAN, Track Coach, and a fair field for all in honest 
Dartmouth College, 1932 Olympic sports, simply puts the sponsors of 
Track and Field Coach: į that program behind the pale.”

“If Germany does not promise to 1 ------------
live up to the code of the Games, the JOE WILLIAMS, New York World 
U. S. should refuse to send a team Telegram:
to Berlin next year”. Į “It is my belief that the Olympics 

---------- - | should not be held, in any country 
STELLA WALSH, Sprinting Cham-, where qualified representatives of 
pion:-------------------------------------------- ■ any race are barred.

“Nobody can compete in an at-' 
mosphere such as exists in Nazi ED SULLIVAN, New York Daily 
Germany”. i News:
TAz.Tr Z.TTT. A A, . T I “I read in the papers that Ger-
JACK SHEA, 1932 Olympic Ice-
Skating Champion:

“I join in plea for withdrawal”.

JOHN J. MAGEE, Track Coach, 
Bowdein College, 1924, 1928, 1932 
American Olympic Track and field 
Coach:

“I join in plea to the American 
Olympic Committee and Amateur 
Athletic Union for withdrawal of the 
American Olympic team from parti
cipation in Nazi Germany on ground 
that Nazis have injected race and po
litics into Olympics”.

many now proposes to wipe from 
the war records the names of Jew
ish war veterans who were killed or 
maimed in her defense. If a nation 

I is so lacking in sportsmanship to its 
own war dead what reason is there 
for irate General Sherril to insist on 
participation in games that are 
founded on sportsmansip in a coun
try that ignores it?

ED HUGHES, Brooklyn Daily Eagle:
“Should America send an Olympic 

team to Berlin as things now stand, 
it would seem to prove the reverse 
of what competitive sport claims to 
do for a nation. Considering the 
savagery with which Herr Hitler has 
treated Jews and Catholics I wonder 
if there is any question about send- 
inp a team. The Jews and Catholics 
form an integral part of our Nation
al life, including the athletic phase.

RAY BARBUTI, 1928 Olympic 400 
meter Champion:

“Don’t send a team to Berlin. The,

EDUCATORS SCORE AMER. SHENANDOAH ORGANIZES 
YOUTH CLUB; OTHER NEWS

NEW YORK (YNS)—2,500 noted 
educators, gathered in New York 
for a regional conference sponsored 
by the Progressive Education Assn, 
strongly scored curbs on free speech 
and free educatio|n.

“If we are to have education at 
all”, spoke Prof. Clyde Miller of Co
lumbia in a speech typical of the 
attitudes of the majority of the tea
chers, “there must be a free flow 
of opinions. This means a free flow 
of propaganda accompanied by a con
sistent and critical analysis of them”.

His statement was followed by an 
impassioned plea of Abraham J. 
Rosenblum of the American Legion, 
for an understanding of the Legion’s 
position in favor of loyalty oath bills, 
flag saluting compulsory measures 
and other statutes regarding as curg- 
ing free education.

He didn’t get to first base.
For at the conclusion of his spiel, 

Prof. Harold 
countered with 
“The American 
past 12 months
program against the American way 
of teaching. In one day there came 
to my desk from four different 
school systems information that the 

Legion had barred a magazine from 
the classroom that is 
at the convention. It 
Mr. Rosenblum, as a 
of the Legion, to take 
subject’ ’.

not going to 
“Hello”, as I 
the news and

Well, comrades, I’m 
say much, just merely 
must get started with 
what we are going to do around 
here. Here goes. Are you listen
ing?

A meeting of the newly organized 
youth club will be held be held on 
Friday evening Dec. 6th., at 7:30 
o’clock, at the home of A. Stanihš- 
kiutė on North Chestnut Street.

All members are requested to at
tend.

The Communist Party unit No. 2 
is going to hold a dance this com
ing Saturday evening at the local 
center, 302 South Main. During 
the program our.Lyros Chorus will 
sing and other out-of-town singers 
are expected. x

Don’t forget come one, come all 
and enjoy yourselves. Admission is 
25c to all. Dancing starts 7:30 p.m. 
sharp.Rugg of Columbia 

a statement that, 
Legion has in the 
conducted a devilish Our operetta proved an enormous 

success at Wilkes-Barre last Wed
nesday evening. We had quite an au
dience and all enjoyed the program 
during the evening.

on sale here We, members of the Shenandoah 
behooves you,^yros Chorus, express our heartiest 
representative aPPreciat*on to ^he ladfes of the 
action bn the^ido Chorus of Wilkes-Barre who

(Continued on page four)
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How Our Cousins Live PLAY REVIEW
Class Struggle On Broadway

come

of the Lithuanian

the Meškučiai vii

he’s got some land 
lis. But he’s been 
last two years, but

— By Fiore —

Let Freedom Ring

went to see let Freedom Ring 
other night, because I had read 
heard that it was a play on

-won 
age of an opportune mment, the world war, 
and declared their independence, but, they 
were fooled by a gang of bandits who- are 
now in power and call themselves the go
vernment.

It is a little too late, but our cousins are 
realizing their mistake.' They realize that 
this man who calls himself the 
(“Der freuther 
pressing them even to a greater degree than 
the czar himself, and some of our less en- 
lightned, less educated cousins and uncles 
are yearning for the days of the czar to

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

come back. Some of them think that they 
could live freer under a system such as the 
czar had evolved, and it is true, they would! 
But that is not the aim of the majority of 
our cousins today. Their aim is to over
throw the fascist dictatorship of crooks and 
bandits and establish a gvernment where 
the people will have REAL civil liberties 
and democratic rights.

Our help to them is of greater value than 
it was during and immediately following, 
the war. Today, the fight is harder. Today 
the suppression is much greater. Today, 
even our nephews, 14 and 15 years of age, 
are getting jail sentences of 10 years “for 
political activities! “These things I learned 
while I visited Lithuania as a delegate to the 
so-called “First Congress of Lithuanians of 
the World”, about which I shall speak later.

I spoke to many young Lithuanians, some 
of them were leaders of youth organizations, 
some were workers and some wtere peasants. 
Others were students. All in all, they were 
our cousins, fighting as hard as they could to 
educate the younger and older generation 
of present day Lithuanians.

Some of our cousins have fallen for the 
bandit propaganda of Smetona. They must 
be educated, they must be shown what a 
lying propaganda this is. This can be done 
by supporting morally and materially the 
fight of Young Lithuania, for their rights. 
It will also be of aid if we in America car
ry on a systematic work of educating our 
American-Lithuanians.

We should write to our cousins, tell them 
what we know about their country for we 
know more about it than they do living in it. 
The Lithuanian newspapers are allowed to 
write about almost any ęountry in the whole 
world except their own 
is displayed by the exis

leader’ 
tautos vadas”) is sup

In Lithuania, my cousins and uncles and 
other relatives were volunteering into the 
army, “galiai”, and similiar organizations, 
fighting with their livęs for the day when 
Lithuania will free herself from the serfdom 
under the czars. Some of them lost their 
lives in these fight.

What We Got
The money I helped collect went to buy 

bullets to murder other fighters for Lithua
nia. The dollars went for bullets and rifles 
which were used by firing squads to kill real 
conscientious leaders of the Lithuanian peo
ple who were not satisfied with any sort of 
suppression, either that of the czar, or that 
of their own brother Lithuanians, who were 
traitors to the cause of liberty. Among these 
traitors, we find the person who calls him
self he “president”, Smetona. He has not 
earned the name, “bloody Smetona” for 
naught! Under his orders, many misguided 
relatives of mine and yours, shot and killed 
those who wanted to see liberty in the coun
try of our forefathers.

So far, this fight for liberty^ has not been 
It is true that our cousins took advan-

and
Broadway with a revolutionary fla
vor. I didn’t expect much, but I re
ceived an agreeable shock. At last, 
I saw a play on Broadway which 
did’t minimize for a certain public 
and box office receipts its purpose 
for being. In the strictest sense 
Let Freedom Ring is revolutionary. 
It portrays the class struggle pure 
and simple without any added gar
nishes for those with a fastidious ap
petite.

The play concerns itself with the 
textile factories of the south. We 
see how the hill-billies-men, women, 
and children-are tom from their 
mountain homes to work in the fac
tories. Their hours are long and 
their pay is miserable. The Me 
Clures and their kin are one of the 
family groups that leave their 
wretched hovel to find the “promis
ed land”. Ora, the head of the Me 
Clure clan, plays a most beautiful 
and strong pai-t throughout the en
tire play. She is the idealist. It is 
she who wants the children to have 
an education and realizes her rash
ness when she can’t make ends meet. 
It is her sister who dies of pellegra 
(undernourishment). It is one of 
her kin who decides that the life of 
a prostitute is much better than the 
life of mill hand. All these things 
happen, and yet Ora does not un
derstand. She cries out for a better 
life, yet it never seems to be with
in her reach. Something is always 
happening. Her second son, Basil, a 
preacher, blames it quite readily on 
Satan. Kirk, her eldest, eventually 
teaches her what caused all the sor
didness and misery in the mill town. 
At first Ora does refuse to listen to 
Kirk. “I can’t take sides yet,” she 
said to him as he ran after Basil 
to have a few words with him. But 
in the end she must take sides and 
with her go al Ithe mountain folk.

If I have given anyone the im- 
i pression that this play is formal, and 
I dry, I want to correct that impres- 
I sion. There are many relief scenes 

throughout the play. We have Gran- 
pap Kirkland for one who fought on 
the side of the Conferacy. To the 
very end of the play, he makes one’s 
side split with his funny remarks

I and his southern drawl. Then, too, 
I we have music and ballad singing 

which is sort of an innovation in a 
conventional patterned play of this 
type.

By all means-, then, don’t miss Let 
Freedom Ring There is a large cast 
—fifty, if you please, and all of 
them do excellent acting. They are 
not mouthing phrases. They be
long in a factory town, so well they 
put across the manners and feelings 
of mill hands. If the play moves 
slowly at first, it is only because the 
dramatist had to do a lot of ex
plaining before hand to those work
ers who are not as yet class con
scious. After such necessary ex
planations, the play moves with a 
swift tempo.

The play is now at the Broadhurst 
theatre. It is quite a small theatre, 
only one balcony, so that with the 
cheapest ticket an excellent view of 
the stage is guaranteed... With such 
incentives, a good revolutionary play 
and cheap tickets, all, who can af
ford to see it, should.

(Continuation from last issue)
And besides using these old horror chanu 

bers for the lovers of liberty, the best sons of 
Lithuania, they are building new ones—Spe
cial Prisons for the young political prisoners, 
as are being built now in Raseinai! There 
the younger generation seeking, reaching out 
for a better life, are incarcerated and their 
brains left to rot, their bodies to wilt and to 
become diseased.

We worked for a FREE Lithuania
I never was in Lithuania before, my 

parents having emigrated from there in the 
early 1900-s and having found themselves 
a little more satisfied with the misery of the 
coal miners’ life than with that of the Li
thuanian country peasants.

My parents were no different from any
one elses. They came to America with the 
idea of earning a lot of money and going 
back, buying up a lot of land, and then 
spending the rest of their lives in the beauti
ful land they loved so much. My father of
ten spoke to me of this idea while I was 
young. He used to tell me about the fight 
for the freedom of Lithuania, the fight for 
its independence, and many times had all of 
us reciting patriotic peotry about beautiful 
Lithuania and its fight for’freedom from the 
czar. Several times, he even “mobilized” me 
for Lithuanian Independence parades, to 
go around house to house collecting money 
for the rebuilding of the Lithuanian nation. 
I was fired with enthusiasm, and went 
around.

. * Missed a Souse

Hobo No. 1: “And to think we 
didn’t go to that free concert last 
night.”

Hobo No. 2: “Why?”
Hobo No. 1: “This here paper says 

the music was intoxicating*1

When I disembraked 
Meškučiai. I walked in 
tion to inquire my way, 
and my uncle was not 
so I hired the local mail man to drive 
the ten kilometers 
spoke to him.

“How is my uncle getting along these 
days?”

“Oh, he is not so bad, 
now, and he is a viense 
building his home for the 
hasn’t finished as yet”.

“How do the people live now as compared 
to before the war?”

“Ah, son, if those timės would only 
back. That is what e^Hyone is saying 

. “But wasn’t there terror against organi 
zation and suppression
language and didn’t yoįi all fight for Li 
thuanian independence ?’

“Yes, but we made a
I asked him.
mistake, son. The 

ruble was much better tlian the lit. We al
ways knew the price of grain and other pro
ducts, and we could figure on them, but 
pow.... there is nothing to say.

“These houses don’t look so very new”. I 
remarked as we passed 
lage.

“They aren’t! Most o'f them are a hun
dred years old and more, and they ain’t 
never been repaired once yet. Most of the 
roofs leak and the people have to live in 
them. Ah, give us back the good old days 
under the Czar, and we will be satisfied”.

“But how about liberty,1 aren’t you inter
ested in that now ?” į

(To. be, continued in next issue)

. Such great fear 
ing regime.

Rule In The Countryside
from the train at 

to the railroad sta- 
It was 2:00 a. m., 

there to meet me, 
me 

the;way down, I
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— languages—along with episodic lec
tures on a wide variety of other sub-

- j jects. One member , jestingly sugges- 
— I ted that a radiogram be sent to the

_, , .... I Government not to hurry the rescue
The Voyage of the Chelyuskin . unduly “as we shall not be able to 
This book tells the story of the at-’ ®Jnclu^® our sch°o1 Pro*ram before 

tempt of a party of Soviet scientists 1 May , ’
and explorers, under the leadership A daily wall-newspaper was start- 
of professor Otto Schmidt, to navi- en^Ged: “We Won’t Give In”,
gate the North-East Passage in a! was? gramophone tent, a do- 
specially constructed cargo boat, and i1,1111068 tent, while another ran liter- 
of the amazing circumstances in Jary evenin8s- In March, football and 
which their rescue, after the sink
ing of the ship, was carried through 
by intrepid Soviet airmen.

This is an epic story, and those 
who tell it in the volume under re
view are the actual participants.

Certainly the story of the “Chel-
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NAZI CRUELTY
By Lev Nikulin

A short story of present-day Ger.
Burns fell in the dark from a reigner that had arrived as a tour

sharp and sudden blow ih the back, ist on a trans-Atlantic steamer fly- 
His chin knocked heavily against the ing under a foreign flag! He called 
brick floor. Instinctively he tried to to mind the high smooth forehead, 
raise his hands but the effort caused the gray hairs and the slightly

sports of one kind and another be-, him fresh pain. The handcuffs cut hoarse voice of his old friend. He 
through the flesh, piercing to the pictured him as he had seen him two 
bones. He became sick from the years ago in the library at Munich, 
salty taste of blood in his mouth. ; Burns spat out blood and opened his 

He looked around. He was in a eyes. It was dark. He sat for a 
narrow hole of a cell almost coni- minute with his eyes open. Sudden- 
pletely dark. The light fell through ly he realized that he was not alone, 
a crevice in the iron door.

He became filled with Irrepressi-' ing prone, 
ble, impotent fury. He understood. Perhaps it was a corpse ?

. He, a subject ( Bums leaned down. The man had

came possible on the ice, and these 
were added to the other activities.

A few days before I left Moscow 
in June, 1934, I was privileged to be 
at the railway station when Captain 
Schmidt was welcomed home. Never

yuskin” and its heroic rescuers has 1 sba^ I forget the tumultuous recep- 
all the elements of greatness, and it I ^on accol,d6d him by Moscow’s teem- 
also contains that human interest' i^g millions.. . When the. remainder 
which we are told is essential if a!

On the brick floor a man was ly- 
The man did not move.

which we are told is essential if a | of the expedition returned a week or | what had happened. He, a subject! Bums leaned down. The man had
story is to have headline news val- ^ater 1 ba^ already left for Eng-1 of a foreign state, with a name fa-' a body. Through his tattered cloth
ue. land. But from their entry into the I mous throughout Europe, had been es showed his chest, bony knees and

. The “Chelyuskin” was a 4 000-ton train at Vladivostock, right until; seized from behind the’ back and bare feet. Bums examined the man’s
they reached Moscow, every town and j handcuffed like a common thief, face. It was a horrible sight, 
village turned out in force to ac- During the interrogation he had been' “I understand”, Burns thought, 
cord them suh a welcome as only the twice hit in the face. The only thing • “They want to show me how I must 
Soviet Union can accord its heroes. ...

cargo vessel sent from leningrad to 
transverse the North-East Passage, 
via the northern coast of Russia, and 
through the Behring Straits to Vla- 
distock. Before she completed her 
task she was imprisoned by the 
drifting ice-pack which carried her , 
off her track and, in the depth of 
winter, crushed and sank it 80 miles 
from the Siberian coast. The boat 
went down in a fierce blizzard, dur
ing which 100 men and women—and 
a baby who had been born on the 
voyage—debarked on the ice with 
all they could save from the wreck.

For such a party to move on was 
obviously impossible; so they built 
themselves an encampment on the 
ice, wirelessed to Moscow for aid, 
and waited patiently until, 2 months 
later, the entire party was rescued 
by aviators who hurried to their res
cue.

Only one death occurred from July 
12, 1933, when the boat left Lenin
grad until April 18, 1934, when the 
last members of the crew were ta
ken from the ice-camp by the rescu
ing aeroplanes. The sole victim was 
Mogilyevich, the quartermaster. He 
had remained on the ship until the 
last minute before it went down, to
gether with the captain and Profes
sor Schmidt: he missed his jump and 
was knocked down by some barrels.

Who They Were
What was the personnel that un

dertook this perilous voyage? First 
there were some people—including 
Professor Schmidt—who had made 
the journey through the North-Elast 
Passage before in the ice-breaker Si- 
biriakov—the first vessel to do so 
without wintering in the ice.

Amongst the other members of the 
crew were four women, whose de-1 

x meanor throughout the difficult and 
trying months was magnificent. | 

Then there were a number of Po
lar research workers, many of them 
with remarkable records of Actic ex
ploration. Next came the represen
tatives of art and literature, to re
cord the progress of the voyage in 
their various ways. Including in 
this section were two cine operators.

The “passangers” consisted of a 
party going to relieve the inhabitant 
of Wrangel Island, and eleven build- 

x ing workers going to carry on con
struction in the lonely spot. Most 
of the latter had never seen the sea 
before they set foot on board the 
boat.

The book is a veritable encyclopae
dia of the Arctic. Each of the 47 
chapters tells the story from the 
point of view of one of the partici
pants—the last seven chapters are 
from the pen of the airmen who car
ried through the amazing rescue ex
pedition with such expeditous effi
ciency.

Not a moment was wasted in re
pinning. As soon as the encamp
ment was built and duties allotted 
to various members, of the Party,' 
detailed plans were worked out to 
keep collective life unbroken. Series 
of lectures were arranged on such 

” subjects as economic geography, his
tory, dialectical materialism, modem

a common thief, face. It was a horrible sight.
I understand”, Burns thought.

the man in the uniform of the shock- . look in a mirror.’ ’
troops has asked him was whether ■ From behind swollen brows tn* 
he knew Conrad K. and whether he man’s eyes glowed faint in their nar-

1 had not visited that gentleman’s for- row sockets. TheSHENANDOAH ORGANIZES
YOUTH CLUB: OTHER NEWS, mer apartment the evening before.! been badly beaten 

9 1 And when he had answered that he j Bums.

(Continued from page two)
helped to make our visit to Wilkes- 
Barre an enjoyable one. 
we will be able to repay 
your kindness to us.

We hope 
you for

held at 
evening 

program 
the en-

, The concert and dance 
Minersville last Saturday 
proved a great success. The 
was one of the finest and 
tire public enjoyed the evening.

As the guest artist during the 
evening, we had the pleasure of 
hearing Miss Lillian Kavaliauskaite : 
of Brooklyn, New York. Her vocal 
ability was one of the finest and we 
hope we may have the pleasure of 
hearing Miss Kavaliauskaite again 
in the very near future.

Another attraction was little Diana 
Žemaitis, daughter of President and 
Mrs. A. žemaitis of Shenandoah Ly
ros Chorus. She entertained the au
dience with some dancing steps and 
my, I must say they seemed to en
joy it. Some day in the near fu
ture Diana will be e membei* of the 
Shenandoah Lyros Chorus. Good 
Luck, Diana.

1 was a foreigner, a man famous 
throughout Europe, and had demand
ed that his consul should be inform
ed of his arrest—they hit him, 
Burns, twice in the face. A loath
some bitter taste filled his mouth. 
Tears scorched his eyes. He shud
dered and wept. He, a strong man 
of forty, an athlete, an Excellent 
marksman, had been put in hand
cuffs and thrown into a dark hole.

What then, could they have done 
to his old friend Conrad K. if they 
had dared to treat so dastardly a fo-

man, who had 
was looking at

mouth”, he sud- 
a young, sonor-

“They left me my 
denly exclaimed in 
ous voice. “They left me my mouth 
so that I could tell you you were a 
bastard.”

“Why are you swearing at me ? 
asked Burns.

“They left me my mouth”, the man 
repeated in the same sonorous voice. 
He spoke as though raving. “They 
left me my mouth so that^I could 

; give the names of those who draw 
' up the leaflets and distribute them 
among the workers in the shops.... 
It’s good that I can speak. I can 

.tell you that you aye a viper and a 
spy. Anyway I’ll say no more.”

“I am not a spy”, Burns said in a 
. low voice. “I can swear that I am

*. going to Brooklyn in about a week 
and a half to give the second perfor
mance of the operetta and here’s 
hoping the Brooklynites will appre-1 not a spy. You think, perhaps, that 
ciate the performance as well as the . they sent me in to you ?
Wilkes-Barre public did. j “Anyway I’ll say nothing. Mother

We’ve got to make a success of told me....”
ourselves and by the rate we are “He is raving,” thought Bums, 
going now it looks as though we’re “Of course he is raving.”
heading for the best. - j “Mother said, ‘You were bom in

Don’t forget you comrades of a damned year of war. We ate sub
Brooklyn come to see our operetta stitute food when I was carrying 
when it comes to your locality on you. You were bom a puny creature. 
December 15. į You are a starvling. When you have

-----------  ! a toothache you cry like a little one.
’ What move

ment are you joining? They beat 
up the likes of us in a terrible way.

i You puny creature, you will never 
endure such torments.. ”

The man grew silent and moaned: 
“Ah, if only you were not a spy”. 
“I am not a spy!”
“No matter what you say you will 

learn nothing from me”. He how 
spoke as though weighing his mean
ing. It seemed -that the words could 
not come' from that beaten trampled 
body. . . 1

j ‘“Yes”,, my mother said, .‘you are 
J a starvling, you cry when your tooth 
aches. They beat the likes of us up 
terribly in prison, you will never 
stand it”. What is pain? I have 
innured myself to pain. I started 
by pinching myself until the blood 
came. Then they took me. Try to 
understand, if you are a spy. There 
you are lying on the floor and they 
beat your lungs and liver. You keep 
silent. They go mad from fury and 
beat you oil the more. You keep si
lent. You begin to grow numb. There 
is a limit to pain. It can reach the 
point where the nerves no longer feel 
it. You become free of your body. 
You soi*t of split in two and see 
from the outside what they are doing 
to you. How can you take revenge 
on them? By keeping silent. You 
say nothing and you conquer them. 
Were you ever beaten before?” 

“Never”, answered Bums.
“That’s bad. You said, ‘never* very 

proudly. Who are you?”
“That does not matter. I am not 

' a spv.”
(Continued next week),

-----------  1 All choristers are requested to at- What are you doing?
We had some visitors from Bing- tend chorus rehearsal this evening 

hamton, New York during the holi- at 7:30 sharp. After the long vaca- 
day. Our guest witnessed the oper- tion, it will be good to come back to 
etta “Vestuvės Pušyne” in Wilkes- rehearsals. Don’t forget TO-NIGHT 
Barre and were very much enthused. 7:30 P. M. 
We hope we may have the pleasure -----------
of having them visit us again in the Say—Time’s up and I’m still gab-
very near future. Glad you liked bing, better stop now as there’s plen- 
the performance, you comrades of ty to be done. Watch for “YOURS 
Binghamton. į '

Oh my yes, I almost forgot we’re '

We had some visitors from Bing-

TRULY” in the next issue.
Gerą Dieną 

—-“TOOTS”

SPENT SAVINGS
— By Sidney Vogler —

The things that divide you have united them, 
For their pleasures are taken in pleasant places; 
Their love is not, as for you, a remote achievement, 
But one more jewel in their rare collections.

It is hard for you without power to have mastery 
Even for an hour over one individual:

It is like pleasure bought after frenzied saving
Over long years, and spent in a night.

And in the morning, you are poor again,
One among many, cypher without a name,
Whilst the lordly that spend in a night a year of your savings 
Laugh at its memory and spend again,

And do not divert from their single purpose
Because their noses have lost the scent of the dunghill;
Learn from their easy indifference, let nothing divert you 
Lest your iron purpose blossom Into a burning flower

That gives delight for a moment and shrivels too soon, 
And only regret is your harvest of evelry day;
Remember their patrimony derives frori your
Joy and regretting: remember and do not pay. -
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MONTELLO ŽINIOS
Draugas. (288-289)

PRANEŠIMAI Iš KITUR

džio, 
nėję, 
rime

Sekr., M. Z.
(288-289)

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

prieinamesne kaina, negu kitur dabartiniu laiku.

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

DLD 9 kp., N. A. L. P. Ben
drovės ir D. L. K. Keistučio 
Draugijos.

Daily Worker” Naudai Va- zas, 
karienė Puikiai Pavyko

Lapkričio 23 dieną, Lietuvių, 
Svetainėj, Komunistų Partijos 
Lietuvių Skyrius ir ALDLD 6 
kp. surengė draugišką vaka
rienę su programa. Įvairios pu
blikos susirinko 2 šimtai su 
viršum. Gaspadoriavo K. Be
niulis.

A. Kangiserienė, Kava- 
| liauskas, A. Balčiūnienė, P. 
i Emaras. Kiti aukavo pinigiš- 
i kai: George Green—$3 ; po 
dolerį: A. Auštikalnis, L. Ru
dokas, J. Sireikis, F. Kaula- 
kis, A. Raila, A. Venslauskas; 
50 centų—T. Kristopavičia. 

'Automobiliais prisidėjo G. 
Shimaitis. T. Bartkus, K. Be
niulis. Pelno paliko del “Dai- 

Programa prasidėjo prieš ly Worker” $62 su centais, 
aštuonias. Pirmiausia prieš Nuo pirmiau yra pasiųsta $22 
publiką pasirodė pianistė Iza- su centais. Tą patį vakarą, pa- 
belė Yarmolavičiutė ir solistė sidarbavus J. Nevirauskui, J. 
V. Balkienė (Putvinskaitė) iš Vaitaičiui, ir G. Shimaičiui, iš- 
Norwood, Mass. Sudainavo 3 leista turke ant laimėjimo, 
daineles savo talentingu balsu, kurią davė už pusę kainos J. 
Publikai labai patiko. Vėliaus Nevirauskas. Gauta pelno 
norwoodiškiai, Grybas ir Pa- $6.30. Pelnas skiriamas Liet, 
karklis, sulošė dialogą “Jonas1 Frakcijos Agitacijos Fondui. 
Važiuoja Pas Pačią.” Lošimas! 
gerai nusisekė, pridarydamas; nansiniai nusiseka gerai, 

jau buvo rašyta,

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 149 kp. susirinkimas bus 

gruodžio 8 d., 9 vai. ryte, pas drau
gus Urlakius. Tad visi draugai da
lyvaukite šiame susirinkime, nes tu
rėsime kelius svarbius klausimus 
apkalbėti.

HARTFORD, CONN.
Gruodžio 15 d. BDOK rengia dide

lį koncertą, 21 vai. po pietų, Lyric 
Svetainėje. Visi draugai yra kviečia
mi pardavinėt įžangos tikietus. Ti- 
kietų galite gauti Laisvės Choro sve
tainėj kiekvieną vakarą—57 Park St.

J. K.

2 vai. po pietų, Sweet’s svetai- Main ir Poplar Sts. Turėsim daug 
Visi nariai dalyvaukite, nes tu- skanių valgių ir gėrimų. Tai pirmu- 
svarbių dalykų apsvarstyt. įtinis žieminis koncertas ir kviečia- 

Sekr., S. Kuzmickas, me visus skaitlingai dalyvauti ir pa
remti darbininkij organizaciją.

E. Miller, Sekr. Org. I 
(287-288) |WATERBURY, CONN.

Pranešimas Waterburio Lietuviams 
Sveikatos Klausimu

Waterburieciams ir apielinkės lie
tuviams yra žinomas Dr. J. J. Kaš
kiaučius, kaipo darbininkiškos klases 
rašėjas. Ypatingai apie sveikatą. 
Daugelis lietuvių darbininkų pasigy
dė jo širdingais patarimais, o dauge
lis apsisaugoja nuo visokių ligų, ypa
tingai tie, kurie skaito darbiu inkiš-’ 
kus dienraščius: “Laisvę” ir “Vilnį”/ 
Tenai randa beveik kasdien sveikų 
patarimų apie sveikatą. Taipgi ran-, 
da sveikų patarimų apie darbininkiš
kus veikalus, apie darbininkų kovas 
ir t. t.

Taigi, visi ir visos įsitėmykit, kad 
Dr. J. J. Kaškiaučius duos pre- 
lekciją sveikatos klausimu 8 d. gruo
džio, 2 vai. po pietų, 103 Green St., 
Waterbury, Conn. Taigi būkite ir ki
tus

Tai jau antra vakarienė fi- 
c, _. _______ , ______________________________  o___  “Lai-" I
daug juoko. Po to Norwood© (svėj” jau buvo rašyta, kad 
Vyrų Choras’sudainavo kelias lapkričio 2 dieną LDS 67 kp. 
dainas. Na, ir pirmininkas pa- komisija surengė gerą vaka- 
kvietė publiką vakarieniauti, j rienę — gaspadoriavo Stepo- 

Šioj vakarienėj valgomais nauskas. Gaspadinės viską ge- 
daiktais prisidėjo farmeriai ir'rai “išfigeriavo, 
šiaip valgomų daiktų biznie
riai aukomis bei darbais; 
krautuvninkai, kurie aukavo 
po šviežią šolderį: J. Sireikis, 
P. Pūkelis, P. Vessel, S. Vis- 
man, W. Zinkevičius, A. At
kinas, Ch. Girvickas, F. Pa- 
sink, J. Adomaitis; J. Gaiga
las — 10 svarų cukraus; T. 
Mineikis— 4 duonas ir 3 py
ragus; M. Valant iškepė visas 
mėsas, dirbdamas pusę dienos 
veltui; A. Mineikis — pusbač- 
kį agurkų; T. Burba—50 sva
rų kopūstų; K. Cereškienė ir 
J. Lapinckienė—pyragus; lie
tuviški farmeriai: J. Gutaus-

be jokių au- 
kavimų, pelno liko $50. Tai 
yra geras pavyzdys del kitų 
komisijų.

Dabartiniu laiku čion vieti
nės organizacijos tankiai ren
gia vakarienes, bei balius, bet 
privatiški parengimai, kaip 
tai, del sušelpimo nelaimingų, 
sergančių ir paminėjimo savo 
amžiaus bei ženatvės sukaktu
vių, užima pirmą vietą. Ka
dangi tų visokių parengimų 
yra labai daug, tai organiza
cijoms sunku iškalno parduo
ti tikietus. O tie privatiškoms 
ypatoms parengimai taip čion 
įėjo madon, kad sunku ir ap-

niekur.
dalyvauti ir vi- 
kurie nepriklau- 
del vienokių ar

kas aukavo 2 vištas; po vieną sakyti, 
aukavo Kleinauskas, A. čiu-Į Šalna.

WATERBURY, CONN.
Draugai! Dalyvaukite Amerikos Liet, j 
Darbininkų Literatūros Draugijos 28 j 
Kuopos Priešmetiniame Susirinkime

Gruodžio 10 d., 7:30 v. v., 775 
Bank Street

Visi nariai būtinai privalote da
lyvauti. Draugai, atlikite savo parei
gas, kaipo apšvietos organizacijos 
nariai. Tą gerai suprantate, kad su
sirinkimai, tai kartu ir lavinimasis 
ir apšvieta. Del pavyzdžio: patikrin- 
kit žmones, kurie lankose susirinki
muose ir tuos kur

Taipgi kviečiame 
sus tuos lietuvius, 
sote prie ALDLD
kitokių priežasčių, bet mylite apšvie- 
tą, kurią teikia ši draugija. Ši drau
gija nevien tik 7,000 lietuvių, kurie 
priklauso. Teikia mokslą visai lietu- I 
vių darbininkų visuomenei per savo 
išleistą literatūrą, kas tik pageidau
ja apšvietos. Tai vienintelė draugija 
lietuvių darbininkų visame pasaulyj, 
apšvietos, kultūros, abelno mokslo ir 
lietuvybės skleidėja.

Sekr., J. ž.

WORCESTER, MASS.
Gruodžio 5-6-7 įvyksta Komunistų 

Partijos Bazaras 126 Green St., su 
šokiais ir programa, šeštadienį pro
gramą pildys lietuvių Aido Choras. 
Visi dalyvaukit.

paraginkite būti.
Kviečia L.D.S. 49 Kuopa.

(287-290)

GREATNECK, N. Y.
TDA 48-tos kuopos mėnesinis su

sirinkimas įvyks pirmadienį, 9 d. 
gruodžio (December), 8 vai. vakare, 
91 Steamboat Rd., Great Neck, N. Y. 
M. II. Sebenkos svetainėje. Visi na
riai malonėkite dalyvauti, nes turim 
daug svarbių dalykų apsvarstyti. 
Kviečiam ir simpatikus, dar nepri
gulinčius atsilankyti.

Kp. Sekr. S. Petkiene.
(287-289)

NEWARK, N. J.
Operetės “Inkvizicija” pamokos 

Įvyks nedėlioj, 8 d. gruodžio, 10 vai. 
ryto, Liet, svetainėje, 180 New 
York Avė. Visi draugai ir draugės, 
meskite savo ypatiškumus ir tingi
niavimą ir dalyvaukite pamokose, nes 
16 d. vasario reikės Brooklyne per- 
statyt šis veikalas ir nežinodami ro
lių labai prastai galim pasirodyti, 

i Visi dirbkime bendrai, kad būtų vei
kalas perstatytas sėkmingai.

Kom. narys, J. P. 
(287-289)

įvyks 
vaka-
New

Elizabeth, N. J Hartford, Conn
Lapkričio 26 d. buvo su

rengtos prakalbos V. Andru
liui. Kalbėjo apie bendrą fron
tą prieš gręsiantį karą ir fa
šizmą. žmonių nebuvo tiek, 
kiek turėjo būti. Lietuviai dar
bininkai turbūt visai pradės 
miegoti. Nemato jokio pavo
jaus, nemato ateinančio impe
rialistinio karo, nei fašizmo, 
nei Klaipėdos klausimo.

Kurie buvo prakalbose, liko 
užganėdinti. Buvo renkamos 
aukos padengimui lėšų ir kas 
liks, bus paskirta kovai už 
Lietuvos žmonių laisvę. Auka
vo šie: Po 50c: A. Karpičius, 
P. Raulinaitis, E. Klimienė, 
B. Muleranka, ir F. Rama
nauskas; po 25č: K. Vilkas, 
A. Griškevičius, D. Verkietis, 
V. Zaltauskas, J. Veiveris, J. 
Baranauskas, J. Margaitis, A. 
Ambrazas, A. Karalius, J. 
Bernotas, V. Andrulevičius, J. 
Trunca, J. Vasiliauskas, J.

Iš Atsibuvusių Dr. J. J. Kaš- 
kiaučiaus Prakalbų

Prakalbos įvyko gruodžio 1 
dieną. Jas surengė Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo 33 
kuopa. Drg. Kaškiaučius kal
bėjo apie sveikatą ir įvairias 
ligas, nuo ko jos paeina, kaip 
nuo jų reikia saugotis, kokį 
maistą vartoti. Jam pabaigus 
kalbėti, iš publikos pasipylė 
įvairių klausimų, į kuriuos 
daktaras atsakinėjo.

Dr. Kaškiaučius taip pat 
prisiminė apie Lietuvių Darbi
ninkų Susivienijimą ir jo ve
damą vajų už gavimą naujų 
narių. Nurodinėjo, kodėl dar
bininkai turėtų ‘ priklausyti 
prie šios organizacijos. TaL 
viena iš svarbiausiųjų pašal
pos ir apdraudos organizacijų.

Prakalbose publikos buvo 
vidutinai, bet galėjo būti ir 
daugiau. Dr. Kaškiaučius vi
suomet sutinka kalbėti apie i Kazlauskas, V. Staugaitis, P. 
sveikatą visoms organizaci-l Giraitis, V. Kazlau, J. Pilkau- 
joms, nežiūrint jų politinių bei skas, M. Johnson, R. Zokai- 
religinių pažiūrų. Patartina ir tienė, A. Raulinaitis, 
katalikiškoms organizacijoms ‘ ■
rengti jam prakalbas. Labai, 
labai svarbu išgirsti 
šventusio daktaro 
apie sveikatą.

šiose prakalbose 
Choras sudainavo kelias dai
neles. Chorui vadovauja S. 
Počiunaitė. Labai pagirtina, 
kad bangiečiai patarnauja] 
darbinin. susirinkimams. Ban-' 
gos Choras su savo dainomis' 
turėtų dažniau pasirodyti 
panašiuose parengimuose. i

pro- 
Lie- 
Pra-

Vci-

NEWARK, N. J.
L.D.S. 8 kp. susirinkimas 

ketverge, 5 d. gruodžio, 8 vai. 
re, Lietuvių svetainėje, 180
York Avė. Šis bus metinis susirinki
mas, tad visi skaitlingai dalyvaukite. 
Apart svarbių reikalų bus ir rinki
mas naujos valdybos del 1936 metų. 
Nepamirškite ir duokles užsimokėti.

Sekr. B. Deržanauskas.
(287-288)

Nacionalio Lietuvių Veikimo Komi
teto vietinis skyrius rengia didelę 
vakarienę su gražia muzikale 
grama nedėldienį, gruodžio 8, 
tuvių Svetainėj, 29 Endicott St. 
džia 7 vai. vakaro.

Draugai ir draugės! Lietuvių
kimo Komitetas turi daug didelių 
svarbių darbų, kaip kova prieš karą 
ir fašizmą, kova už civilcs laisves 
Lietuvos darbo žmonėm ir prieš 
Hitlerio grūmojimą Klaipėdos atplė- 
Šimu nuo Lietuvos ir prijungimu 
prie Vokietijos. Šis komitetas steng
sis suorganizuot Worcesterio lietu
vius į bendrą frontą šiom ir kitom 
kovom už darbo žmonių reikalus. 
LVK prisidėjo moraliai ir materialiai i 
prie Clevelando Visuotino Amerikos 
Lietuvių Suvažiavimo ir “Viso Pa
saulio Lietuvių Kongreso,” Kaune. '

Kviečiame visus skaitlingai daly
vauti mūs parengime ii’ paremt mūs 
darbuotę.

SHENANDOAH, PA.
Komunistų Partijos unitas 2-ras 

rengia koncertą ii’ baliui subatoj, 7 
d. gruodžio, Naujoje svetainėje, cor.

PRANEŠIMAS

(288-289)

ELIZABETH, N. J.
Kepurių Vakarėlis

ALDLD 54 kp. rengia kepurių va
karėlį, kuris įvyks nedėlioj, 8 d. 
gruodžio, L.D.P. Kliube, 408 Court 
St. Visos moterys atsineškite kepu
res. Už gražiausią ir navatniausią 
bus duodama dovanos;' Tai bus kartu 
ir 20 metų sukaktuvių paminėjimas. 
Choras prižadėjęs mus palinksminti. 
Bus 
nių 
vai.

moška, J. Senkus ir U. Lauri- 
į surinkta 

šio pasi- $2-50—viso $11.00. Visiem au- 
prakalbų kavusiem tariu ačiū.

Bangos

Norwood, Mass

Mirė Juzė Valmiene
Gyvybė užgeso 2 d. gruo

džio, 1935, 6:10 vai. vakare. 
Pašarvota savo namuose, 35 
Fairview Rd. Bus laidojama 
5 d. gruodžio, 2 valandą po 
pietų. Draugai ir pažįstami 
meldžiami suteikti paskutinį

gera orkestrą šokiams ir ska- 
užkandžių ir gėrimų. Pradžia 7 
vakaro. įžanga tik 20c.

Kviečia Rengėjai.
(288-289)

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.

r

VYKŲ
Trečiadieniais, 
penktadieniais, 
sekmadieniais

DIENOS
Ketvirtadieniais, 
šeštadieniais ir 

atdara dieną ir
ir naktį.

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

GARSINKITES “LAISVĖJE

MATTHEW P. BALLAS, Inc

FLATBUSH OFISAS
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

’ NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

Telephone, EVergreen 8-9770

J. GARŠVA

Vaikas Linksmas, jis 
geria “Broncotone”

Jeigu Jūs esate užsišaldę, kosėja- 
te, kenčiate nuo dusulio užgulimų 
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, širdies py- 

kimas, naudokite

“GASTRITONE”
D-RO L. GRYCZ

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

102 Kent St., B’klyn, N. Y.

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

FLUSHING RUSIŠKOS IR TURKIŠKOS
PIRTIE VISADA ATDAROS
JL llv JL 1U Dieną ir Naktį

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins 
(ŠALINSKAS) 

Lietuvis Graborius
Suteikiam garbingas laidotuves 
nepaisant kaštų. Turime puikiai 
įtaisytą pagrabam patalpą, pa

prastai vadinamą koplyčią.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway, 
Voodhaven, L. I

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.

Undertakers and Embalmers

NOTARY PUBLIC

LOWELL, MASS.
Sūnų ir Dukterų DraugystėsLiet.

metinis susirinkimas įvyks nedėlioj, 
8 d. gruodžio, 2 vai. po pietų, Darbi
ninkų Kliubo svetainėje, 338 Central 
St. Visi nariai privalo dalyvauti, nes 
turim dąug svarbių dalykų apsvars
tyt. Ant vietos gyvenanti nariai pri
valo pagal konstitucijos įstatymų 
dalyvaut, o jeigu nedalyvauja, tai 
būna baudžiami. Taipgi dabar nupi
gintas įstojimas, tad atsiveskite savo 
draugus ir prirašykite į organizaci
ją-

J. M. Karsoinas.
(288-289)

9: Telefonas: Evergreen 7-7770 >

i PAUL GUSTAS
g LIETUVIS GRABORIUS į
& Senai dirbąs graborystės pro- į 
W fesijoje ir Brooklyno apielin- g 
8 kėj plačiai žinomas. Tik dabar £ 
S atidarė savo ofisą ir patarnauja ?
8 balsamavimu ir palaidojimu c 
o mirusių. S

I Veltui Chapel Šermenim ;
S Parsamdo automobilius lerme- r 
8 nims, vestuvėms, krikštynoms C 
S ir kitokioms parems 5
8 Saukite dien< ar naktj C

| 423 Metropolitan Avė. g 
8 Brooklyn, N. Y. c

Rhea Teitelbaum
Vedėja

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.
SPECIALES KAINOS PER SAVAITĘ

Kambarys, 
plaukymui

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

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

WILLIAMSBURGHE,
252 Berry St, Brooklyn, N

arti Grand St. .
Telefonas Evergreen 8-10494

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

*
į? i

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

Tel.: STagg 2-5043
i

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

I
Gerbiami Lietuviai! Klauskite patys savęs: kodėl 

lietuviškos laidotuves taip brangios, o pas svetimtau
čius daug pigesnės? Tėmykite, kad šitos depresijos 
laikais viskas yra ‘nupiginta. Todėl mes dabartinės 
depresijos laikais suteikiame patarnavimą už dūug 
mažesnę kainą; tuo būdu galite per mūsų įstaigą su
taupyti daug pinigų, kurie bus naudingi jūsų kasdie-
Šie paveikslai parodo ką galite gaut už $150 ar mažiau. Tėmykite, ką mūsų įstaiga suteiks už tamstų pinigus.

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

$150

ar
mažiau

pat ir draugus.
Ukrinas.

SHENANDOAH, PA.
APLA 4-tos kuopos mėnesinis susi

rinkimas įvyks sekmadienį, 8 d. gruo-

Mirė Viktoras Grigoža. Bu
vo palaidotas lapkričio 29 d., 
Red Bank, N. Y. Iš Elizabeth1 patarnavimą. Buvo narė šių 
buvo būrelis draugų ir brolis * organizacijų: LDS 3 kp., AL 
F. Grigoža velionį palydėjo. • ■
Viktoras buvo laisvų pažiūrų ant vidurių ir po operacijos te- 
žmogus ir “Laisvės” skaityto-]gyveno 4 dienas. Viktoras bu- 
jas. Priklausė prie Lietuvių j vo tik 47 metų amžiaus. Pali- 
Darbininkų Susivienijimo 26 ko nubudime savo gyvenimo Į 
kuopos, Bayonne, N. J.( ir prie draugę Elzbietą ir brolius, taip 
ALDLD.

Mirė nuo sunkios operacijos

NUO REUMATIZMO SKAUSMŲ 
AR GĖLIMO

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

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

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

Vienintelė Lietuviška Vaistinė Worcestcryje.

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

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

Bieliauskas patarnavo daugumai svetimtaučių; patarnaus ir lietuviams, kurie j 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 blėtęlė. Išviršininė grabui dėžė taip pat 
padaryta iš kieto medžio. Parvežimas kūno iš ligo
ninės, išbalsamavimas ir prižiūrėjimas; siūtas arba 
dresė; žvakės, kryžiai ir krėslai, karpetai, palmos ir 
ant durų kvietkas. Išimame visus leidimus (perim
tus). Suteikiame karavaną, kuriuo grabą veža ir du 
automobilius į visas kapines New Yorko miesto apy
linkėje; grabo dėžė nuvežama į kapines be mokesčio. 
Koplyčią duodame nemokamai. Visokių kitų pasirin
kimų taip pat galima gauti už prieinamą kainą.
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| NE W YORKO IR APIELINKES ŽINIOS i
Kas Ką Sakė Lietuvių Kriaučių 

Bendro Fronto Diskusijose?

galutino tikslo—re- 
Krikščionys ir kiti 

Jūsų kova už demo- 
principas, bet stra-

• i Visa Apielinkė Ruošias Matyt nis kiekvieno mėnesio, savoje ln , - rb v m svetainėje, 80 Union Avė.Operetę Vestuves Pušyne I Kliubo Narys.

yra visų darbo žmonių priešai.
Tūli žmonės čia užsipuolė, 

kad būk tik dabar komunistai 
stoja už Lietuvą. Tas yra ne
tiesa. Pirmieji Lietuvos nepri
klausomybės klausimą
socialistai dar pirm 1905 me
tų, tai yra dabartinių komunis
tų ir socialistų pirmtakūnai. 
Tais laikais Smetona ir jo da
bartiniai “patriotai” tarnavo 
carui. Jie stojo už Lietuvos au
tonomiją, vėliau, kada Rusijo
je caras buvo nuverstas, tai 
gerinosi prie Vokietijos kaize
rio, net Uraką karalium rūpi
nosi pastatyti ir gyrėsi, kad jis 
jau moka lietuviškai poterius 
kalbėti.

Mums principus keisti nerei
kia. Komunistai yra dalis dar
bininkų klasės, jos reikalus at
stovauja ir jiems nėra kas 
slėpti. Mes stojame už bendrą
frontą, už liaudies frontą prieš niečiai, gaukite tikietus, 
fašizmą, bet tas dar darbiniu- paskiaus jums nereikėtų pas 
kų klasę nepaliuosuoja. Galu- , duris stovėti, šis vaidinimas 
tinas pasiliuosavimas bus prie, bus vienas iš puikiausių, ko- 
darbininkų demokratijos —So-

(Tąsa)
DISKUSIJOS

Paškevičius. Manau kalbėt 
apie bendrą frontą. Komunistų 
taktika bendro fronto klausi
mu yra silpna, nepajėgia pa
slėpt savo 
voliucijos. 
to kratosi, 
kratiją ne
tegija. Jūsų pačių kalbėtojas 
Andrulis nurodė, kad Rusijoj 
visi vertė carizmą, o paskui 
kai kuriuos izoliavo. Arba kad 
ir 11 lapkričio “Laisvėj” tilpu
siam Komunistų Partijos ma
nifeste komunistai jau kalba, 
kas bus pakviestas prie val
džios sudarymo. Jei tokią tak
tiką vartosit, tai bendro fron
to nebus. Nesenai skaitėt ir 
Rooseveltą fašistu, o dabar ne.

Puidokas. Kaip komunistai 
gali kovot už Lietuvos nepri
klausomybę, kad jie dirbo ki
tai valstybei? Kurie dirbo Lie
tuvai—Lietuvą ir valdo.

Kyras, čia atrodo, kad yra 
klausimas tik komunistų ir so-j vietų tvarkos, ir šio tikslo mesj 
cialistų bendro fronto, tai ki
tos sriovės gal ir neturi daugi 
kištis. Tai tik jų krikštynos 
Na, bet ir aš tarsiu 
džių.

Mizara įžanginėje 
daug kalbėjo apie 
frontą, reikalingumą 
laives Lietuvoje, bet kodėl jis 
nieko nesakė apie Rusiją. Juk 
Rusijoje dar mažiaus yra lais
vės. Stalinas didesnis diktato
rius už Smetoną. Iš Lietuvos 
ateina visokių laikraščių, o 
kur Rusijos laikraščiai, kny
gos? Iš Rusijos mokyti žmonės 
išbėgo, negali ten gyventi. Lie
tuvoje buvę prezidentai ir mi
nisterial reikalauja laisvių ir! 
ten jie gyvena, o Rusijos buvę 
ministerial arba sušaudyti ar
ba jie turėjo išbėgti. Jūsų kai-į 
ba už bendrą frontą mums ne-i 
tinkama, nes mes negalime su-l 
tikti nei su Mizaros, nei su ‘ 
Bimbos principais. Jūs dabar 
stojate už bendrą frontą, o 
paskui priešingus žmones išžu- 
dysite. Bet jūs nieko neatsiek
site, nes komunistų ir socialis
tų yra mažas būrelis. Katali
kai ir tautininkai su jumis 
neis.

Pagaliaus, kam dabar ko
munistai taip susirūpinote Lie
tuva, juk jūs per 15 metų dir
bote svetimai valstybei—Rusi
jai, jums neapėjo Lietuvos ne- 
prigulmybė, tai jums 
ji negali apeiti.

Steponaitis, 
frontą tenka daug 
Man dirbant su vienu 
niekaip jį negaliu įtikinti, kad 
Vokietijoje komunistai šaukė 
socialistus į bendrą frontą 
prieš fašistus, bet socialistai 
nesidėjo, o kada Hitleris atėjo 
galion, tai užpuolė ne tik ko
munistus bet ir socialistus. 
Darbininkams reikalingas ben
dras frontas. Reikia visiems 
jungtis.

D. M. šolomskas. Bendro 
fronto klausimas keliamas nuo 
1921 metų, tai yra nuo Ko
munistų Internacionalo Trečio 
Kongreso. Bendro fronto rei
kale jau daug atsiekta eilėje 
šalių. Buvo ir klaidų padaryta,

Apie

MASPETH, N. Y.
LDS 14 ir ALDLD 138 kuo

pų mėnesinis susirinkimas 
įvyks ketvirtadienį, 5 d. gruo- 

1 džio (Dec.), 8 vai. vakare, 
pas drg. Laukaičius, 64-45

Kaip dabar atrodo, tai visa1 
Brooklyno apielinkė ruošiasi 
papatyti naują operetę “Ves
tuvės 
dinta 
ceum

So.

Rezignavo—Paliko Lekajti į
Visi nariai dalyvaukite!

Sekr.

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

Pušyne”, kuri bus suvai- 
15 gruodžio, Labor Ly- 
Svetainėj.
Brook lyne draugai gerai

iškėlė pardavinėja tikietus ir platina 
skelbimus. Tai gera talka. Jūs 
pas mus į iškilmes, o mes pas 
jus dalyvausime.

Iš Brooklyno aidiečių, tai 
geriausia kol kas darbuojasi 
Marytė Vaicikauskaitė. Jinai 
jau kelintą eilę tikietų par
duoda. Ją turi pasekti ir kiti 
draugai bei draugės—tikietai 
rezervuoti, tai apsimoka 
tis iš anksto.

Newarko, Elizabetho, 
sidės, Yonkerio draugai
vaus skaitlingai. Bayonniečiai 
jau senai užsisakė tikietų. O 
Great Necko, tai visi draugai 
atvažiuos.

Tad neatsilikite ir brookly- 
kad

pirk

Cliff- 
daly-

1 neatsisakom.
( Primetimas, kad komunistai 
j nenori organizuoti bendrą 

pora žo-lfront‘l Sovietų Sąjungoje, yra 
keistas. Ten darbininkai turi 
savo demokratiją, savo galią, 
kas yra augštesnis laipsnis už 
bendro fronto valdžią.

“L.” Rep.
(Bus daugiau)

ki tik yra buvę.
Aš Būsiu.

Iš LAP Kliubo Susirinkimo

kalboje 
bendrą 
jo, už

Išgirskit Rusų Balalaikų 
Orkestrą

Lietuvių Amerikos Piliečių 
Kliubo priešmetinis susirinki
mas įvyko antradienį, vakare. 
Buvo keletas laiškų. “Naujoji 
Gadynė” kvietė atsilankyti į 
jos vakarienę, kuri įvyks šį 
sekmadienį, Piliečių Kliubo 
svetainėje. Antras buvo skai
tytas “Vienybės” pasiskelbi- 

{mas, kad ji apvaikščios 50 rpe-. 
tų. Kvietė tikslu, kad pasida-l 
ryti pinigų, kad kliubas rašy-' 
tų savo istoriją, dėtų paveiks-1 
lūs į jos jubilėjo numerį. Atro-1 
dė, kad ne “Vienybė” savo ju- 
bilėjų minės, bet kliubui tą 
siūlo. Kliubo nariai nutarė tik

Sekantį nedėldienį, gruo
džio 8, ‘Laisvės’ Svet., bus gra
žus Kom. Partijos dviejų kuo-

I j pų parengimas. Jame daly
vaus rusų balalaikų orkestrą, 
kuri išpildys dalį programos.

'Šokiam taipgi grajins rusai pagarsinti kliubą, kaipo pašal- 
' muzikantai, kurie smarkiai re- pos organizaciją, už $5. Bet 
į žia polkas ir kitus šokius. į čia pat buvo pastebėta, kad

Užkandžiam bus gardžiai jeigu netalpins kliubo rezoliu- 
pagamintų šviežių žuvų, kurių , ciją prieš Smetonos diktatūrą, 
specialiai šiam parengimui pri-'tai ir $5 neduoti, 
žuvaus nedėlioj kuopos nariai.

Šokiai prasidės 6 vai., pro
grama—9 vai. vakare.

Visi praleisite laiką sma
giausiai.

Rengėjai.

ir dabar

bendra 
kalbėti, 

žmogum

pasiuntė

darbi-

Reikalauja Grąžinti Darbus
Elektros Darbininkų Broli

jos Lokalas 103 
griežtą reikalavimą Edisono 
kompanijai grąžinti
ninkus, pravarytus už unijinį 
veikimą. Unija ilgą laiką vedė 
pikietą ir sykiu stiprino savo 
spėkas tos kompanijos t____
ninkuose. Dabar pareiškė, jog 
unija bus priversta skelbt 
streiką, kad sugrąžint darbus 
pravarytiems.

BROOKLYN, N. Y.

L.D.S. 1 kuopos susirinki
mas įvyks ketvirtadienį, 5 d.

Į gruodžio, 8 vai. vakare, “Lai
svės” svetainėje. Visi nariai 

Tačiau i pribūkite laiku, nes turim la-

Jau seniau rašėm, kad ne-1 
teisėtai užsikoręs ant narių' 
sprando maliorių. N. Y. Dis-' 
trikto finansų sekretorius 
Zausneris rezignavo, 
jis paliko savo vietoj savo pa- bai daug svarbių dalykų ap- 
gelbininką Pollechio, kurio svarstyti, 
pagalba jis taip gerai kontro
liuoja uniją savo naudai, kaip 
kad ir būdamas raštininku. 
Unijistai nerimasta udami 
laukia naujų rinkimų, kuriuose 
jie dės pastangas nusikratyti 
raketieriškos ,'Zausnerio maši
nos.

Košernų mėsinyčių bučeriai 
pasirašė sutartį su samdyto
jais. Sutartis paliečia 30 skir
tingų kompanijų, turinčių po 
kelias ar keliolika krautuvių. į 
Streikas tęsėsi 3 savaites. Bu
vo vedamas kovingas masinis 
pikietas. Moterų Tarybos 
daug padėjo bučeriams.

Taipgi bus renka
ma nauja valdyba ateinan
tiems metams. Visų narių yra 
pareiga dalyvauti šiame susi
rinkime. Ateina mūs didelis 
parengimas, reikia daug dar
bininkų, taipgi dabartiniu lai
ku eina organizacijos vajus 
gavimui naujų narių, reikia 
sumobilizuot vajininkus, kad 
padarius vajų sėkmingu.

Sekr. J. V.
(287-288)

ŽOLELIŲ ARBATA 
Registracijos Numeris 12143

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

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

New York miesto Sveikatos Skyrius išbandė ir pripažino, kad Natural- 
Lax.-Herb Tea yra labai gera paliuosavimui, išvalymui ir sutvarkymui 
vidurių be jokio pavojaus. Vartokite Natural-Lax.-Herb Tea, pakelis 
kainuoja 50c. Taigi, prisiųskite Money Order už 50c, o mes už tai 
jums pasiųsim per paštą pakelj 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.

ai IRT YS—LAI DOTU VĖS

Mabel Zabalevičienė, 54 
metų, 1722 Flatbush Ave., mi
rė gruodžio 3 d. Pašarvota 
graboriaus Garšvos koplyčioj. 
Laidos gruodžio 6 d., šv. Tre
jybės kapinėse.

Laidotuvių apeigom rūpina- 
graborius J. Garšva.si

Dominikas Kaputis, 66 m. 
amž., 571 Baltic St., mirė 
gruodžio 3 d. Bus palaidotas 
gruodžio 6 d., šv. Jono kapinė
se.

Laidotuvių apeigomis rūpi- 
| nasi graborius Matthew 
Ballas (Bieliauskas).

čia pat buvo perskaitytas il
gas pareiškimas buvusių Lietu
vos prezidentų ir ministerių ( 
pirmininkų prieš Smetonos 
diktatūrą, už Lietuvos žmonių 
laisvę. Po trumpo aptarimo, 
laiškas priimtas- ir priimta toje 
dvasioje rezoliucija prieš Sme
tonos diktatūrą, kuri bus pa- 
skelbta visuose laikraščiuose ir' 
pasiųsta Smetonai. Pagirtinas' 
tokis kliubo ųarių pasielgimas. į

Buvo renkama pusė kliubo, 
valdybos. Pirmininku išrinktas. 
Karpus, kuris gavo 60 balsų1 

j prieš Kreivėną, kavusį 56 bal-

DR. ALDONA ŠLUPAS
(ŠLIURAITĖ) 

Gydytoja

179 So. 2nd Street
Brooklyn

Telefonas Evergreen 7-7110

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

Sekmadieniais—susitarus.

PARDAVIMAI
Parsiduoda moderniškas Bar and 

Grill (alinė) su įvairiom degtinėm ir 
vynais. Geras biznis garantuoja
mas. Vieta apgyventa lietuvių ir len
kų.

Del daugiau informacijų kreipkitės 
į “Laisvės” raštinę.

(287-292)

Pirmiau jis gyveno
Turiu labai svarbų rei-

Prašau jo paties atsi-

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau savo pusbrolio, Antano 

Vitkausko.
Brooklyne. 
kalą su juo.
šaukti arba žinantieji apie jį malo
nėkite pranešti man už ką būsiu dė
kingas. Rašykite sekamai: Antanas 
Mikalauskas, 646 Summer St., Eliza
beth, N. J. arba telefonuokite:

Elizabeth, 3-6033.
(286-289)

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

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

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su 

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

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

BROOKLYN, N. Y.
Te!.: Glenmore 5-6191

u 11 n q n m p n a i pirkite ų ansliM11U U O U11 U U n L 300 Lincoln Rd., B’kly n
Šviežiai iškasta dubeltai sijota Pennsylvania Anthracite 

Ne Būtleginta ar Truckers Anglis 
Pigi anglis yra pigi, bet mūsų anglis ne brangi. 

Pilnas svoris ir kokybė garantuojama.

25šaukite Stove
INgersoll 2-6767 Nu t

Klauskite
BEN DUBIN

Geriausio^ Degtinės Amerikos Išdirbimo ir 
Importuotos Žemiausiom Kainom

fSB KAS ATEIS SU ŠIO SKELBIMU, GAUS UŽ
NUPIGINTĄ KAINĄ

nepamirškite pasiimt skelbimą eidami pirkt.
Šis didelis nupiginimas tik trumpam 
laikui, tuojau naudokitės proga.

yJĮll P. v / tnr
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HYMAN BERGER
SAVININKAS

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

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.

Cortlandt 7-4305

LIETUVIŠKA INFORMACIJŲ 
RAŠTINĖ

Lithuanian Information Bureau
38 Park Row, opposite City ITal) 

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

Equitable Service Bureau
Lietuviška

Susisiekimo ir Ištyrimo

Tel. StaRU 2-0788 NOTARY
Night Tel. Juniper 5-4912 PUBLIC

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
Patarnauju visiems be skirtu 
mo. Parsamdau automobiliu* 
kiekvienam reikale. Kainos 

žemos.
Ateikite ir persitikrinkite 
107 Union Avenue 

Brooklyn, N- Y.

I

i CHARLES UP TO-DATE 

BARBER SHOP
K. Degutis Savininkas 

PLAUKŲ 
kirpimas

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

MII

25c
Patarnavimas

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius 
LIETUVIS GR/&ORIUS 

(Undertaker)
Vedu iermenis ir palaidoja tin 
karnai ir už prieinamą kainą 
Pariamdau aotomobiliut TMtaTlm 

parCm. krikltynom ir kitokiam 
reikalam.

402 Metropolitan Avė.
(Arti Marey Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

Sergančių Vyrų ir MoterųI ’J“ T “ X

— Chroniškos Ligos Gydomosr ocv v v i h t

darbi-!sus. Iždininku vienbalsiai pa
liktas senas, Lelis. Kliubo ly
deriu išrinktas Draugelis 96 
balsais prieš advokatą Briedį, j 
gavusį 15 balsų. Finansų sek-, 
retorium vienbalsiai paliktas 
Vilčinskas. Į board direktorių! 
pirmininką išrinktas Velečka,; 
gavęs 73 balsus, kiti du gavo 

New mažiau. Maršalka paliktas tas 
Ycrko Mokytojų Unijos 5-tu patsai Merkevičius. Board. 
Lokalu. Tuo tikslu trečiadienį.direktorių biznio sekretorium 
sušauktas masinis mokytojų 
mitingas. Buvęs Bed. Mok. Su- 
siv. pirmininkas Isidore Be
gun, kalboje už vienybę, nuro
dinėja, kad bedarbiai vis vien 
turėjo gauti dirbančių moky-

Suvienys Mokytojų Unijas
Bedarbių Mokytojų Susivie

nijimas susijungia su

bet Komunistų Internacionalo | to j ų ir kitų organizacijų para- 
Septintas Kongresas aiškiai iš- mą savo darbuose ir kad atė- 
dirbo bendro fronto taktiką, jimas bedarbių reguliarėn uni- 
Jeigu kur negalima pastovus jon ją sustiprins, 
bendras frontas sudaryti, tai Iš savo pusės, mokytojų uni-

i savodarbininkai visokių pažvalgų ja pasižadėjo pataisyti ___
turi sudaryti nors trumpus su-, konstituciją, kad laikini, tebe- 
sitarimus kovai už savo reika- lavinami ir WPA mokytojai 

l Bet vyriausias bendro būt priimami unijon pilnais 
fronto klausimas, tai kova'nariais už 50c įstojimo ir $3 
prieš karą ir fašizmą, kurie!metinių mokesčių.

išrinktas Vaitukaitis. Manage
rs iki birželio mėnesio palik
tas tas patsai. Išrinkta iš ke-1 
tūrių kandidatų du board di
rektoriai, jais yra Paškevičius 
ir Ambrozaitis. Daktaras naujų 
narių egzeminatorius yra Žu
kauskas, kuris kliubo susirin
kimų vakarais atvyksta į kliu- ( 
bą ir ant vietos kandidatus ap
žiūri. Po trumpo aptarimo, jis 
paliktas ir ant toliau. j

Šiame susirinkime buvo apie 
200 narių. Keli nauji nariai 
prisirašė prie kliubo. Kliubo 
pašalpos skyriaus susirinkimai 
įvyksta kas pirmas antradie-1

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausiom 

rOžies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai legališkas svoris. Prista
tome greit j jūsų namus. Prabom® 
jsitSmyti adresų ir telefoną.

Telefonuokite: Evergreen 7-1161 
arba užeikite pasikalbėti j ofisą 
Kampas Union Avė. ir Grand St.

485 Grand St., Brooklyn, N» Y.

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

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

ROBERT LIPTON

Susižiedavi- 
mams, Ves
tuvėms ir 

Kitokiems

5 Dovanos

HARMAN

Specialiai 
Žemos 
Kainos 

Vedybių ir 
Susižiėdavi- 

rr»o Žiedų 
Setų $10.00 ir augstyn. 

Specials nuolaida, kurie ateis 
šiuo laikraičiu.

Robert Lipton 
701 GRAND STREET 

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

2
3

BU

Gydoma Kraujo 
N e n ormalumai 
Odos Išbėrimai, 
Nervų L i g os, 
Bendras Nusilpi
mas, Nervų JS- 
Sos išeikvojimai, 

: a t a r i n iai ir 
Chroniški Skau
duliai. Skilvio ir 
Žarnų L i g os, 
MėšIažamSs T,L

gos, Hemorrhoidal, Nervų (degimas 
ir įsisenėję Reumatiški nesveikumai, 
Sciatikos (kojų didžiųjų nervų). No
sies Gerklės, Plaučių, Kvėpuojamų- 
ų Dūdų nesveikumai, Inkstų Ligos, 

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

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

Čiepų Įleidimai
MANO KAINOS YRA PRIEINAMOS 
Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

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

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

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

MES KALBAME LIETUVIŠKAI
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