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KRISLAI
Draugai iš Demokratų.
Vengt Tokio “Kairumo”.
Vienybės Troškimas.
Soc. Partijos Ardytojai.

Rašo S. Brooklynietis.
Vienas demokratų kliubo vei

kėjas Brownsvillej, Brooklyne, 
įstojęs į Komunistų Partiją, 
nebėgo tuojaus iš kliubo, bet 
pasiliko jame skleist darbinin
kišką supratimą ir daryt ko
munistus iš demokratų. Ir štai 
jo darbo vaisiai: per metus jis 
sukūrė keturių komunistų kuo
pelę iš buvusių demokratų ir 
įstatė 24 jaunuolius į Junųjų 
Komunistų Lygą.

Tai pamoka seniesiems ko
munistams—nebėgt iš vadina
mų “atžagareiviškų” masinių 
organizacijų, o bolševikiškai 
darbuotis tarp jų narių.

Pirma* Lietuviu 
Darbininkų Dienrašti*

(First Lithuanian 
Worker*’ Daily)

t
Išeina Kasdien, Apart 

Sekmadienių

Tūlam drg. italui Brooklyne 
buvo paskirta veikti tarp ka
talikų ir, reikalui esant, nueiti 
net į bažnyčią. Komunistų sek
cijos susirinkime jis smarkiai 
protestavo prieš tokią pareigą; 
bet, kitų draugų įtikintas, pa
sižadėjo vykdyti sekcijos komi
teto skiriamą uždavinį.

Nei vienas lietuvis komunis
tas taipgi neturėtų jaustis 
“kairesnis” už Komunistų Par
tiją bei Kom. Internacionalą.

Gadynės” 
sekmadienį 
keliais žo- 
kad auga

Brooklyno socialistas drg. Ži
linskas “Naujosios 
vakarienėje pareitą 
prie stalo išreiškė 
džiais džiaugsmą, 
darbininkų vienybė.

Be pagerėjusių santikiu tarp 
socialistų ir komunistų, drg. Ži
linskas, be abejo, turėjo min
tyj ir pasireiškusį stiprų opo
zicijos (sklokos) narių judėji
mą linkui vienybės su parti j i- 
niais lietuviais komunistais.

«

v

K o m u n i štai apgailestauja, 
kad Socialistų Partijos “senoji 
(dešinioji) gvardija” New Yor
ke skaldo partijinę organizaci
ją, skelbdami bataliją prieš 
kairesnius narius.

Dešinieji su savo vadais L. 
Waldmanu, Onealu, Algernon 
Lee ir kt. įnirto prieš Norman

t

IN TWO PARTS

PART ONE ;

2,221 apiplėšimas, _o 
Yorke 283.

buvo 
New

WASHINGTON. — Pa
gal valdiškas skaitlines, šie
met nuo liepos iki rugsėjo 
mėnesio New Yorke buvo 
tiksliai nužudyta 103 žmo-

Kapitalistų Gengste-i “ Dąbar Beta Uktuvo Nelaimėj ĄngĮų Valdžia Remia A C O hinirlmnea Valchinca 7nvn 11 7mnmii

Ethiopijos Draskymą
Mussolinio Naudai -

, . m ’ • - I Jungtinėse Valstijose
nų Sužalotas Numirc į Washington. — Ame-

’ Federacijos 
,, kad da

bar Jungtinėse Valstijose 
yra 11,650,000 bedarbių. Ir 
tik apie 3,000,000 jų turi 
užsiėmimo viešuose pašalpi- 

i niuose darbuose.
New Yorke paskyrė $1,000 Darbo Federacijos vadai, 
dovanų tam, kas suteiks ži- suprantama, kelis mihonus 
nių apie kaltininkus, kad bedarbių dar nedaskaito. 
jie galėtų būt areštuoti ir 
nuteisti. Mary Fox, sekre
torė Industrinės Demokra
tijos Sąjungos, 112 East; 
19th St., New York City, 
atsišaukia aukų bylai prieš 
tuos nenaudėlius ir apgyni
mui pilietinių teisių Flori
doj.

Tampoje yra įsteigtas 
bendras Pilietinių Teisių 
Gynimo Komitetas, prie ku
rio prisidėjo komunistai ir 
Tarpt autinis Darbininkų 
A p s i g y nimas.- Amerikos 
Darbo Federacijos preziden
tas Wm. Green saVo tele
gramoj taipgi smerkia tokį 
kriminalį pasielgimą su trL 
mis minimais darbininkų 
vadais.

1 ♦ *"1 T T *1 " * :rikos' Darbo 1 FeOar DiniriKŲ V C1KC J as valdyba skaitliuoja
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NUKANKINTAS J. A. SHOEMAKER IR BUDELIŠ- 
i KAI SUMUŠTI DU SOCIALISTAI DARBININKŲ 

VADAI

TAMPA, Fla. — Pereitą 
pirmadienį Centro Espanol 
ligoninėje mirė Joseph A. 
Shoemaker, p i r m i n inkas 
Naujoviškų Demokratų, ne
priklausomos politinės or
ganizacijos, ir darbininkų 
veikėjas, kurį bosų gengste- 
riai pereitos savaitės gale 
pasigrobė j savo automobilį, 
išvežė į mišką 30 mylių nuo 
Tampos ir budeliškai sumu
šė. visaip jį kankindami.

Shoemakerio vadovauja
mus Naujoviškus Demokra
tus rėmė socialistai ir darbo 
unijos. Shoemaker nuolat 
kritikuodavo supuvusią mie
sto valdžią. Jis, matyt, bu
vo ir nukankintas su žinia 
Tampos valdovų.

Sykiu su Shoemakeriu bu
vo pagrobti ir žiauriai miš
ke sumušti E. F. Poulhot, 
socialistas pirmininkas Flo
ridos Darbininkų Susivie
nijimo, ir S. J. Rogers, ki-| 
tas socialistas veiklus dar
buotojas toj organizacijoj.

Su Policijos žinia
Kada gengsteriai juos pa-j 

grobė prie policijos nuova- Sovietų Sąjungos delegatas 
dos, čia jau stovėjo ir ma-; ir daugelio mažesniųjų ša-

Žuvo 11 Žmonių
LONDON. — Nukritus I 

dideliam keleiviniam Belgi-I 
jos lėktuvui gruodžio 10 d., i 
Tatsfielde, Anglijoj, užsi
mušė 7 p.asažyriai visi 4 or
laivio įgulos nariai. Tarp 
žuvusių yra ir anglas Sir 
John Carden, žymus lėktu
vų inžinierius. Manoma, 
jog nelaimė įvyko todėl, 
kad orlaivis perdaug storai 
ledais apšalo.

DARBIEČIAI PROTESTUOJA, KAD ITALIJAI DUO- • 
DAMA DAUGIAU, NEGU JI TIKĖJOSI

“Šv. PETRO SKATIKAI” ITALIJOS KARUI

LONDON.—Anglijos mi-1 duoda .Italijai net daugiau 
nisterių kabinetas gruodžio I negu Mussolini tikėjosi gau- 
10 d. padarė tūlus mažos ti Ethiopijoj. C. R. Attlee ir 
vertės pakeitimus plane, kiti darbiečių vadai aštriai 
kurį Anglų užsienių reikalų kritikuoja dabartinę . St ‘ 
ministeris S. Hoare ir Fran-' Baldwino valdžią, kad ji 
cijos ministeris pirmininkas i laužo savo prižadus, nes rifl- 
Lavai pasiūlė Mussoliniui į kimų vajuje jinai žadėjo

Už POPIEŽIUI SURINKTUS PINIGUS NAZIAI PRI- delei taikos su Ethiopija. | priešintis bet kokiems Mus-STATYSIĄ KARO REIKMENŲ MUSSOLINIUI ’ 11 A'.?“.™
■

Bet nieko nepakeista, kas [solinio grobiams Ethiopijoj, ' : 
liečia pasiūlymo pervest 0 dabar tenkina jo užmą-

BERLYNAS. — Vokieti-j derybos tarp katalikų vys- Italijai beveik pusę Ethiopi- či
jos bankuose bergždžiai gu-lkūpų ir nazių valdžios. Už j 
Ii 16 iki 20 milionų markių visus “šv. Petro skatikus” 
katalikų bažnyčios pinigų,; Vokietija gali pristatyt Ita-

JOS.

Lavai sutiko, kad Tautų 
surinktų šiais paskutiniais lijai įvairių karo reikmenų.1 Lygos drausmių, komisija 
šventaisiais metais,” kaipo Į Mainais už tai Mussolinio Sab svarstyti apie, aliejaus1 
švento Petro skatikai” po-1 valdžia atmokės popiežiui sustąbdymą Italijai, iš kitų 
• VZ • • . a • Į • . 1 e sz 1 • • • •' t • • X I ii *■ 4-ii v-v n ii 1 Dm 1 r C\ 1

“šventaisiais metais,”
“i
piežiui paremti. O kadangi i itališkais pinigais liromis 
Hitlerio valdžia uždraudžia'tiek, kiek buvo “šventajam 
išvežt markes į užsienį, tai,tėvui” surinkta markių Vo- 
popiežius negali gaut tų pi- kieti jo j.
nigų.

Dabar, kaip pranešama iš New Yorko Times’ui, kata- 
pasitikimų katalikiškų šalti- Į likų dvasiškija. apskritai ne- 
nių, prasidėjo štai kokios I sipriešina tokiam mainui.

Pagal specialį. pranešimą

E X T R A ! Daugiausia Žmogžudys- j Italai vėl Atmušti
__  VT A W W e

III

SOVIETAI PRIEŠ GROBI
KIŠKĄ TAIKĄ

GENEVArdTuod. 11. —

čių Būna Vasarą Atgal Ethiopijoj

Thomaso vadovaujamą kairįjį p0ncįj0S viršininkai ir de- lių atstovai Tautų Lygoj 
sparną ypač del to, kad N. fpjxf.vv«4 Pnnlhnt šmikpsii crriay.t.ai •nrnf/aatiinia nrinatektyvai. Poulhot šaukėsi. griežtai protestuoja prieš 

ipagelbos. Kada žmonės už-1 Anglijos ir Francijos pasiū- 
UlUlilOLU laillJUd UC11CI UUU OC- 1 , » 1» • • 1 1 1 . ' 1.1 .vi . * .1 1

kretoriurn E. Browderiu, Madi- ‘ k|ause pohcminkų. kas čia lyta ejrobikiską taikos pla-
Į fjPfjQQl v»lr/4 n m n i ” nrnn vi n l\/li i n n 11 vi 1111 T? 4-L -i

son Square Gardene, New Yor- > _ *7 ’ .
ke. Jie pradėjo viešai grasinti į kė. kad ‘nieko tokio; 
išmest iš partijos Norman Tho- rėkia, “p—- 
masą ir kitus kairiuosius. Sa- mas į beprotnamį, 
vo antpuoliais “senoji gvardi
ja” privedė prie to, kad užper- 
eitą trečiadienį Norman Thomas 
su 39 delegatais nuo 28 kuopų ninku veikėjus i mišką, ka- MINISTERIJA

Thomas ėjo į debatus su Ko
munistų Partijos generaliu se-

I dedasi, “tvarkdariai” atsa-'ną Mussoliniui, Ethiopijos 
;” esą, kaštais. Sovietų delegatas 

pamišėlis, gabena-! priešingas ir atidėliojimui 
” I aliejaus užkirtimo Italijai iš 

[Lygos šalių.Kankinimas Miške

cias.
ATIDĖTAS ALIEJAUS- 
STABDYMAS ITALIJAI q
LONDON, Gruodžio 114* 

International News Service 
žiniomis, Anglija ir Fran* 
cija perkalbėjo Tautų Ly> 
gos drausmių komisiją, kad 
toliau atidėtų svarstymus 
delei sustabdymo aliejaus . 
išvežimų Italijai iš Lygos • 
šalių. Drausmių komisija 
buvo besirengianti pradėti 
aliejaus sustabdymo svars
tymus šį ketvirtadienį.

šalių tuo pačiu laiku, kai 
bus svarstoma taikos sąly
gos. Pagal pirmesnį nusta
tymą, Lygos drausmių ko
misija turi susirinkti šį ket
virtadienį.

Pirmiaus Francijos mini
steris pirmininkas reikala
vo, kad turi būt atidėtas 
klausimas delei aliejaus su
stabdymo tuo laiku, kai bus 
svarstomas Hoare-Lavalio 
taikos planas.

Sakoma, kad Anglijos mi
nisteris pirmininkas St. 
Baldwin ir jos ministeris 
Tautų Lygai A. Eden išrei
škę pasipriešinimo grobikiš
kam Hoare-Lavalio planui. 
Jiedu todėl žadą reikalauti 
tokios taikos, kuri paten
kintų ne tik Italiją, bet Tau
tų Lygą ir Ethiopija.

Anglijos seime atstovas 
Lees-Smith, buvęs darbiečių 
valdžios ministeris, smer
kia tokį taikos planą, kuris pija jas atmesianti.

MUSSOLINI PRIIMSIĄS 
TAIKOS SĄLYGAS

LONDON, Gruod. 11. 
Valdiškuose Anglijos sluogi. 
sniuose išreiškiama pasitU. 
kėjimas, kad Mussolini su
tiks derėtis apie taiką to*’ 
mis sąlygomis, kurias pa- į 
siūlė Anglijos užsienių rei-i 
kalų ministeris S. Hoare iisT 
Franci jos ministeris pirmi-' 
ninkas P. Lavai.

Tautų Lygoj būsią didelio 
pasipriešinimo tokioms plė* 
ši kiškoms sąlygoms. Ethio-

WASHINGTON. — Jung
tinių Valstijų teisdarystės 

! ministerijos detektyvų gal
va Hoover grųod. 10 d. pa- 
skelbė, k ad d augiausia 
žmonių nužudoma vasaros 
laiku, o plėšimų daugiau
sia įvyksta žiemą.

Už kriminalius nusikalti
mus per pirmuosius devynis 
šių metų mėnesius Ameri
koj buvo areštuota 292,530 
asmenų. Virš 37 jų nuošim
čiai buvo žemiau 25 metų I V. ■ 1. •
žemiau 21 metų. Iš kiekvie
no šimto areštuotu buvo 7

-y v v j • • i i • VzJLCVl ULAVU ZJkJAAAXCVIA AAAV/VlA

Isvezus tuos tris darbi-, P A s j TRA UKĖ AIGIPTO | amžiaus, o 57,033 jaunuoliai
buvo priversti pasitraukt iš pitalistų ir valdininkų mu- 
miesto senojo socialistų centro gejkos nuogai JUOS nuren- 

, ,. . -. r - . . .' gė ir mušė buožėmis, gele-atskirai organ.zuotas kairysis retežiais> ,

PROTES
TUI PRIEŠ ANGLIJĄ
CAIRO, Aigiptas, Gruod. moterys, 

degino j 11-—Atsistatydino Aigipto —
komiteto. To pasėkoje susidarė 
atskirai organizuotas kairysis 
sparnas.

Is sykio dešinieji Pranasa™>, ]iavo. Del to Shoemakeriui vo pirmininku Nessim Pa- 
kad su kairiaisiais eisią mažai*- ....
narių ir beveik visi pasiliksią su 
“senąja gvardija.” Bet jie ap- v ‘
siriko. šios savaitės pirmadie- žalota, kad JIS nebegalėjo 
nio balsavimuose nariai atme- kalbėti. Į koją prisimetė 
tė dešiniųjų vadus L. Waldmana iam gangrena. Bet parve- 
ir A. Lee net jų pačių kuopose žus jį į ligonine. Shoema- 
ir nuėjo su kairiaisiais. ker buvo jau toks silpnas, 

-------  i kad gydytojai bijojo daryt
N. Y. dešiniųjų socialistų va- operacija ir nupjaut jam 

dai buvo pasimoję “apvalyt” t koia. Todėl Shoemaker ir 
savo organizaciją nuo visų, ku- mire.
rie tik išreiškia palankumo j Nupiaktus ir nukankintus 
bendram frontui su komunis- 7 . . . _
tais ir šiaip revoliuciniais dar-' ^stėnai nuojniS nutepe 
bininkais. Tai tas pasimojimas smala- e plunksnomis 
iŠ dešinės ir skaldo Socialistų ir taip paliko miške salta- ( 
Partiją, atdo taip reikalingą me ore. Shoemakerio bro-J 
darbininkam vienybę kovoj, lis paskui ten jį rado be są- m v NT
prieš reakciją, fašizmą ir karą. įmonės. • i ALBANY, N. Y. Nuo
Tokiais dešiniųjų lyderių dar
bais tegali džiaugtis tik darbi
ninkų klasės priešai.

jiem kojas ir visaip bude- jniinisterių kabinetas su sa- Nutarta Amerikai Dalvvailt 
__ ta 1 i. _ _   _ i • • mvYvii’ninlzii NTacoivyi 1 *

i buvo suparalyžiuota viena j sa> 
kūno pusė, o gerklė taip su-!Anglija nesugrąžina Aigip-(

lietinių Laisvių Sąjunga 10 d.

Protestai
Socialistų vadas Norman 

Thomas mušė telegramas 
Jungtiniu Valstijų , teisda- 

i Cumm-London. Anglijos kasy- rystės ministeriui Cumm- 
klų savininkai atmetė mai- inPrS< Floridos gubernato- 
nienų reikalavimą pridėt ;riui ir Tampa miesto maio- 
po 48 centus algos dienai, rui. reikalaudamas ištirt tą 
Gręsia visuotinas angliaka- piktadarystę. Amerikos Pi
siu streikas. j

LA A N GD01111 JL CV • 1 •

protestuodamas, kad Nazty UlympiadOje
NEW YORK. — Hitleri

ninkų patronai su Avery S. 
Brundage priekyj, pereitą 
sekmadienį, s u v a ž i avime 
Amerikos Mėgėjų Atletų 
Sąjungos, Commodore vieš- 
butyj, pervarė tarimą, kad 
šios šalies sportininkai da
lyvautų 1936 m. tarptauti
nėj sportų Olympiadoj, ku
rią naziai ruošia Berlyne. | 
Hitlerio šalininkai atmetė 

į net teisėjo Arono Steuerio 
v „ pasiūlymą, reiklavusį pa-

Darby Sumažėjimas siųst Vokietijon tris atsto-

tui laisvesnės 1923 metų' 
konstitucijos ir kad visai 
sauvališkai elgiasi Aigipte. 
Be kitko, aigiptiečiams ne
patinka, kad, prasidėjus 
Italijos karui Ethiopijoj, 
Anglija urminiai prigabeno 
savo armijos, orlaivių ir 
kitų karo pabūklų į Aigiptą.

Skleidžiasi ir smarkėja 
aigiptiečių riaušės prieš 
Angliją.

s..
vus ištirt, kaip naziai išski
ria nuo dalyvavimo toj 
Olympiadoj žydus ir kitus, 
kurie tik nesutinka su Hit-

ADDIS ABABA. — Ethi
opi jos valdžia gruodžio .10 
d. tvirtino, kad ethiopai per
kirtę italų susisiekimus Ma
kale srityj ir privertę ita
lus trauktis atgal.

Pereitą savaitę ethiopai 
šiame fronte Seyoumo va
dovybėj supliekė italus dvie
juose mūšiuose, kur ties 
Kalhabile ir Menagare ethi
opai užmušė 9 italus.

50 ethiopų iš asmeniškos 
išdaviko kunigaikščio Gug- 
so gvardijos perbėgo į Ethi
opia os pusę kariaut prieš 
italus.

Italai gruodžio 7 d. užgro
bė visus galvijus nuo ethi
opų gyventojų į šiaurę nuo 
Makale, neduodami jokio at
lyginimo savininkams.

Vysk. Numato Griežtas 
Darbininką Kovas

Piktadarystės New Yor
ke ir Chicagoje

ROMA. — Italų, komanda 
praneša, kad 50,000 ethiopų 
susitelkę į šiaurę nuo Dolo, 
pietiniame fronte. Dolo sto
vi prie sienos tarp Ethiopi- 
jos ir “itališkos” Somalijos.

Šiaurėje prie Takkaze 
upės, ties Addi Encato, įvy
ko durtuvų kova su ethio- 
pais, kurie buvę priversti 
bėgt, palikdami 15 savo ne
gyvėlių. Iš italų pusės žu
vo du eritriečiai puskarinin- 
kai ir penki askariai karei
viai.

SYRACUSE, N. Y.—Ka
talikų vyskupas Duffy sa
ko, kad jeigu darbininkai ir 
toliau taip mažai tegaus už 
savo darbą, tai jie griebsis 
kokių .“radikalių’’ (griežtų) .
žingsnių. Toki pareiškimą f v. ’ °,: . . .
jis padarė pramoninėje ka- _Chicagoj
talikų konferencijoje gruo
džio 10 d.

PASITRAUKĖ KŪBOS 
PREZID. MENDIETTA
HAVANA, Cuba, Gruod. 

11.—Atsistatydino laikinasis 
•Kubos prezidentas Mandiet- 
ta, negalėdamas fašistinė
mis priemonėmis nuramint 
šalies gyventojus ir suside- 
rėt su skirtingomis politi
nėmis sriovėmis delei pasto
vaus prezidentoA rinkimų. 

____________ _____ Ministerių kabinetas dabar 
džio 10 d., dabar Vokietijoje [paskyrė laikinuoju prezi-

Augščiausias Teismas Atmę 
tė Hauptmanno Apeliaciją -

Auga Bedarbė Vokietijojm. spalio vidurio iki lap
kričio vidurio New Yorko 
valstijos dirbtuvėse skaičius lerio politika, 
darbininkų sumažėjo 1 nuo
šimčiu, o darbininkų algų prezidentas Mėgėjų Atletų! 
bendroji suma i _ 
nuošimčiais ir 7 dešimtada- ados priešininkas, atsisakė 
liais, kaip pranešė industri- išnaujo kandidatuot į tą vie- 
nis valstijos komisionierius tą. Prezidentu tapo išrink- 
E. F. Andrews gruodžio tas nazių pakalikas Brun- lerininkai slepia # ir mažina • suardė radio stotį, iš kurios 

Mage. tikrąjį bedarbių skaičių. r ’

J. T. Mahoney, ligšiolinis
BERLYNAS. — Nazių 

valdžios skaitmenimis gruo-

nupuolė 2 Sąjungos,^hitlerinės Olympi-1 įregistruotų bedarbių esą dentu J. A. Barnetą.
Gruod. 10 naktį 16 apsi- 

daugiau negu buvo rugpjū- .Į maskavusių vyrų su kulkas- 
čio mėnesį. Bet, žinoma, hit-1 vaidžiais ir kūjais užpuolė ir 

tikrąjį bedarbių skaičių. I rengėsi kalbėti Mendietta.

1,985,000, tai yra, 300,000

WASHINGTON. -Jung- 
tinių Valstijų Vyriausias. 
Teismas atmetė prašymą B. 
R. Hauptmanno išnaujo 
persvarstyt jo bylą. Haupt
mann, kaip žinoma, yra nU? 
smerktas mirti elektros kė
dėje New Jersey valstijoje, 
kaipo lakūno Lindbergh# 
vaiko vagis ir nu žudyto j as.

Hauptmann dar galėsiąs 
kreiptis į N. J. valstijos 
bausmių atleidimo teismą 
bei gubernatorių, prašyda
mas pasigailėt
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*uslapis Antras

Šiomis dienomis paaiškės, ar imperia
listai galės galutinai susitarti prieš Ethi- 
opijos tautinę laisvę ir kartu prieš kitų 
tautų ir tautelių laisvę, ar jų tarpe dar 
daugiau pasidarys plyšys.

Imperialistų susitarimas Ethiopijos 
draskyme dar neprašalina jų tarpe 
grieščiausius priešingumus ir. tolimes
nius susikirtimus, vedančius prie pasau
linio karo.

LAISVI Ketvirt., Gruodžio 12, 1935

Pdsimojimas ant Ethiopijdš
Italijos fašistams į pagelbą atėjo Ang

lijos užsienio reikalų ministeris Hoare, 
Franci jos ministerių pirmininkas Lavai 
ir tų šalių imperialistai. Jie po visos ei
lės slaptų ir viešų pasitarimų priėjo prie 
išvados,- kad reikia Italijai suteikti 160,- 
000 keturkampių mylių Ethiopijos že- ! 
mes, o už tat Ethiopijai “mainais”, duos Į 
250 keturkampių mylių. Ant likusios 
Ethiopijos uždės neva Tautų Lygos, kon
trolę, su Italijos pirmenybe. Šis planas 
yra niekas kitas, kaip sukapojimas, su
draskymas . Ethiopijos, pavergimas jos, 
atidavimas Italijos fašistams.

Kodėl taip yra? Todėl, kad Anglijos ir 
Franci jos imperialistai nori išgelbėti Ita
lijos kapitalizmą. Per pustrečio mėne
sio karo Italijai nepavyko įveikti Ethio- 
piją. Jeigu Italija ilgiau pakariaus prieš 
Ethįopiją ir negales ją įveikti, tai pa
čioje Italijoje grūmoja revoliucija. Tą 
supranta Anglijos ir Francijos imperia
listai. Dar daugiau, jeigu ethiopai sek? 
mingai atrems Italijos fašistus, tai tas 
priduos Afrikoje Anglijos ir Francijos 
pavergtoms tautoms drąsos, tas para
gins jas į kovą už savo tautinę laisvę. 
Sukilimai ir revoliucija gali prasidėti ne 
tik Afrikoje, bet ir Azijoje. To bijosi 
Anglijos ir Francijos plėšikiški imperia
listai. Tik tuom ir galima išaiškinti jų 

‘ nuolatines derybas, zujimą su Italijos fa
šistais, kad kaip nors Ethiopijos lėšomis 
baigus karą.

x Anglijos imperialistai bijosi perdidelio 
Italijos įsigalėjimo, bet jie dar daugiau 
bijosi kolonijų gyventojų sukilimų. Ang
lijos, imperialistai su Francijos ministe- 
riiį pirmininku Lavai jau desėtkus kartų 
“dovanojo” Italijos fašistams prasikalti
mus. Bet jie dabar garsiai, šaukia, kad 
jeigu Italija priims jų pasiūlymą, o Ethi
opia atsisakys, tai jie prieš Ethiopiją 
panaudos visą jėgą. Argi tas neatiden
gia jų veidus? Juk Tautų Lyga, kurio
je 52 šalys- vienbalsiai pripažino Italiją 
užpuolike, prieš Italiją nubalsavo naudo
ti pabaudas. Dabar dar dąugiau pabau
dų turi būti naudojama, kad privertus 
Mussolinį atitraukti savo kruvinus na- 

1 gus nuo nekaltos Ethiopijos liaudies. 
Bet kada artinasi Tautų Lygos posėdžiai, 
tai tuom.kartu Anglijos ir Francijos im
perialistai, tartum savo, daro naujus pa
siūlymus Mussoliniui Ethiopijos žemės.

Afą^ numatė Sovietų Sąjunga ir Komu
nistų Internacionalas jau pirmiau, So
vietų Sąjungos užsienio komisaras drg. 
JL Litvinovas dar 14 d. rugsėjo varde 
iVd,000,000 Sovietų šalies gyventojų pa- 
refike:

r - • w J »“Sovietų valdžia iš principo yra prie? 
šinga kolonijų sistemai,! sferų ir ,įtakų 
pozicijai, bent kam, kas turi imperialisti
nius tikslus. Sovietų delegacija stato už 
savo pareigą apgynimą Tautų Lygos 
vardo ir prestižo, kaipo taikos instru- 

į meųto,’’ ;
Anglijos ir Frąncijos iipperialistai ar 

atsiklausė kitų Tautų Lygos narių sutiki,-.
, mo, kada jie tokias dovanas pasiūlė,Mus

soliniui? Ne! Jie pasivėlino sau gaspa- 
.doriauti Ethiopijoje, jie pasivėlino pasi
kėsinti ant jos neprigulmybės! Jęigų tie 
imperialistai susitars su .Mussoliniu šia
me Ethiopijos draskyme,, tai aiškų, kad

; . Tautų: Lygoje eilė šalių turės išstoti prięš
V tokį Anglijos, Francijos ir Italijos impe- 
l riąjistų. ir fašiątų Ethiopijos draskymą, 
Į nęs šiandien jie drasko Ethiopiją, rytoj 

jie, draskys Lietuvą, kitą dieną kitą ko- 
■

Vienybės Priešai
Vienas iš LDD narių (J. K.) “Vilny j” 

aprašo LDD 4 kp. narių susirinkimą, 
įvykusį gruodžio 4 d., kuriame “daug na
rių tikėtasi, bet taip nebuvo.” Pagaliaus, 
rašo J. K.,

Kyla diskusijos del pozicijos ir opozicijos 
vienijimo, kas ištikro veikimą bendrintų, 
stiprintų darbininkiškas spėkas. St. Straz
das prieš vienybę. Diskusijos darosi dar 
karštesnės. Strazdas laimi. Jis ištraukia iš 
kur tai sieksninį spausdintą laišką. Kukčio
damas skaito tą laišką, kuriame niekinama 
dd. Pruseiką, Kuodis, Matulevičius ir kiti, 
būk .jie išdavikai, pardavikai ir dar kitokį. 
Daugiausiai kliuvo d. Pruseikai. Tuoj po ši
to laiško Strazdas it kukorius greitai iške
pą ilga tiradą rezoliucijos formoj, kurią 
pats ir skaito. Bet kas toj rezoliucijoj pa
sakoma? Nugi šmeižia ir niekina draugus, 
kurie daugiausiai dirbo organizacijoj ir dar
bininkų judėjime. Taipgi Strazads nepagai
li purvo ir Komunistų Internacionalui, o ke
lia į padanges Lovestono grupę.

J. Klastauskas išeina prieš tokią purviną 
rezoliuciją. Jis paklausia Strazdo, kokio 
Internacionalo jisai prisilaiko, jeigu Ko
munistų- Internacionalas negeras? Strazdas 
pasiima ir vėl balsą. Kalba ilgai. Išvadina 
K. I. 7 Kon8‘reso tarimus kvailais ir sako, 
kad jis su jais nesutinka. Pasiima balsą ir 
Strazdienė savo žinojimą . pademonstruoti. 
Jos argumentai žemiau kritikos. Jai visi 
durni ir durnus tarimus daro. Ji tiki tik 
Lovestonui. Komunistų politiką, girdi, pur
vina. Bet tik už kelių minutų pats Straz
das parodė, kokia jų politika švari.

Dalykas tarpe. Sekr. A. Rainis padėjo 
balsavimo blankas į Centro Komitetą, o mū
sų, čystasis politikierius Strazdas pasiima 
blankas skaityti. Skaito ir jau čia pat skir
sto, girdi, L. Pruseiką/ Kuodis, Matulevi
čius ir dar kiti yra organizacijos išdavikai, 
nebalsuokite už juos. O kasgi čia, ponas 
Strazde, ar ne purvina politika?

Kuomet diskusijų eigoj J. K. nurodė, 
kad vienybė bus vistiek įvykinta, nepai
sant jokių Strazdo užmačių, tai Strazdas 
pareiškė: “aš nepaisau: vienykitės, bet 
aš ne!”

Tas parodo, jog Strazdas neketina 
grįžti į komunistinį judėjimą; vienybė 
jam svetima. Gerai, kad jis tai pareiš
kia atvirai, neveidmainiaudamas, tai bus 
lengviau padaryti vienybė su tais LDD 
nariais, kurie ištikrųjų jos trokšta (o 
tokių yra. didelė didžiuma!).

•Kitaip yra su Butkum. Pastarasis yra 
tokio paties nusistatymo, kai ir Straz
das, bet Butkus skelbia, daug-maž šitaip: 
as nėpriešingas vienybei, bet jei Prūsei- 
ka nori, kad aš stovėčiau už vienybę, tai 
jis turi mane įtikinti, jog jis teisingas, o 
aš klaidingas. Greta to, Butkus stato ei
lę kitokių demagogiškų, patįes pramany
tų' neva -punktų, kuriais bando sudemo- 
ralizuoti savo pasekėjus ir sulaikyti juos 
nuo vienybės.

Greita ateitis parodys, kaip .stovi LDD 
nariai vienybės klausimu, . Mes esame 
tikri; jbg milžiniška jų didžiuma laikysis 
LDD CK didžiumos,pareiškimo- ir todėl 
jie stovės už vienybę LDD su ALDLD.

Kaip Jautėsi 9-nias Mylias Ore? Worcester, Mass

rTįeęa, pačių Anglijos imperialistų.įan-.
pe dar nėra pilno susitarimo. . Dalis .jų

E išstojo prieš .tuos planus, neš jie ųenon • 
leisti Italijos fašistams. įsigalėti,. išilgai

-8,000 mylių Anglijos vandens kelių susi
siekimą.

L t

kūr Gėririidš Mažės

Associated Press praneša, kad Sovietų 
Sąjungoj šiemet bus. pagaminta 9,510,- 
000 kvortomis degtinės (vodkos)' mažiau, 
negu jjeręįtąis metais. Bet toj pačioj 
Sovietų šalyj mėsos ir 'sviesto bus paga- 
mįįntta kur kas daugiau, negu pereitais 
metais Tik per pastaruosius vienuoliką 
meųesįų mėsos pagaminta 79,000 tonų, o 
šviąsto, 11,000.,tonų daugiau, negu perei
tais ištisais metais. Prie to įvairių pasi- 
gražirjimo, dalykų, kosmetikų- įr kt., šie
met pagaminta kur kas daugiau.
: Šitos skaitlinės parodo,; kur, (lįnk: eįna 
Sovietų Sąjunga.,... Tęn, blaivybę. didėja,, 
visas žmonių pragyvenimo lygmenis ky
la; žodžių, ten, darbininkų..yaįdpmoj. ša
lyj, darbo žmonių, laukia", skaistus, saulė
tas, gyvenimas. “Špyįętų Sąjungos žmo
nės, turi būti puikiausiai ąpsirędę1 ir, gra
žiausi,” andai sakė d. Kalininas. Prie to 
visa šalis ir žygiuoja.

Lapkričio 21 dieną, 1935 augščiau kilus. Bet maši- 
metais, Sovietų Sąjungos f na atsįsakė daugiau kilti, 
lakūnas Vladimir K. Koki- 
naki iškilo 14,575 metrus ar
ba 47,806 pėdas į orą. Tai 
augščiausias iškilimas pap
rastu orlaiviu. Iki tol buvo 
augščiausiai iškilęs italas 
Reanto Donati, bet dabar 
Sovietų lakūnas pralenkė jį 
ant 453 pėdų augščio. Žin- 
geidu, kaip jis jautėsi. Čia 
paduosime keletą jo paties 
davinių.

—Mano skrajojimo gyve
nime teko daug būti ore,— 
sako, Kokinaki. Mano spe
cialybė, išbandymas naujų 
lėktuvų, reikalauja daug bū
ti ore. Jau 1931 metais, į 
tris mėnesius laiko, aš . bu
vau padaręs 1,350 nusileidi
mų, tai yra apie 13-14 kar
tų į dieną.

—Man visada atrodė, kad 
ant Sovietų lėktuvų galima 
daug ’ augščiau skrajoti, 
kaip paprastai... Aš, va
duodamasis Stalino nurody
mais, kad mes turime grei-' 
čiausiai, toliausiai ir augš
čiausiai pasaulyje skrajoti, 
pradėjau lavintis. Kilau 
8,000 metrų, 10,000, 11,000 
ir 11,800 metrų.

—Lapkričio 20 dieną iš
kilau 13,000 metrų, tai yra 
13 kilomefrų į orą. Naudo
jau inžinieriaus Polikarpo- 
vo išdirbystės lėktuvą ir nu
sprendžiau, kad galima dar 
augščiau kilti. Iš tos aųgš- 
tumos,, nusileidau sulaikęs 
motorą, norėdamas patirti, 
ar galima nusileisti sklan- 
džiojant, jeigu tokioje aug
štumoje motoras atsisakytų 
veikti. Bandymas , pavyko 

■ geriausiai. Pasirodė, kad 
iš augštumų galima nusilei
sti neveikiant motorui.
.—Ruošiantis prie rekor-lriu, kuriuo alų kelia, į barru-1 stokite prie darbo. Jeigu kiek- 

dinio iškilimo, aš pareika
lavau komisijos, kad ji ap
žiūrėtų prietaisus. Ji tą 
padarė ir ant jų uždėjo ant
spaudas. Aš buvau tikras, 
kad mažiau 14 kilometrų 
nepadarysiu.

—Skridimas buvo sunkus, 
jaučiau didelį pavargimą, 
vėjas ir saulė veikė į akis. 
Pirmesniuose mano skrajo
jimuose akiniai apšaldavo, 
tai dabar buvau be akinių. 
Orlaivis ir mano kepurė ap
šalo. Po to,‘kaip jau bu
vau virš 12 kilometrų (12,- 
000 metrų) augštumoje, tai 
kiekvienas šimtas metrų 
suųkiai prisiėjo užkariauti. 
Jaučiau, kad. stoiką oro, nprs 
deguonio (oxy geno) prie
taisas gerai veikė. Tokioje 
augštumoje darėsi, aišku,;Washington, D. C. 
kąd vien šio, prietaiso neuž-i Kliubas taipgi turi padaręs' 
tenka. Bent kokį pasijųdi- kelius svarbius tarimus ręika- 
njmą; prisiėjo po prievarta le kliubo įr visuomenės. Kliu- 
dąryti. Tankiai sędėjau ra- bas kas nedėlią. turės parengi

mus, .liętuviškas vakaruškas, 
kad tuomi nelaikius svetainės 
tuščios ir davus jaunuoliams, 
kliubo nariams, progą pasi
linksminti. Turi gerą orkestrą, 
kuri griežia lietuviškus ir 
amerikoniškus šokius. Įžanga 
visiems veltui.

Dar spaudžiu su vilčia, gal 
dar daugiau pagilsime; or
laivio iškilo pirmgalis, pil
vu į priekį skrenda, bet į 
viršų neina.

Lietuvos Sūnų ir Dukterų 
Broliškos Draugijos metinis 
susirinkimas įvyko gruodžio 3 
d. Prisirašė keturi n. nariai: L. 
Daugėla, S. Daugeliutė, O. 
Stankiutė, ir A. Butlevičius. 
Korespondento raportas vien
balsiai priimtas, i

gas, ypatingai Lietuvos klausi
me irludarėm laikiną veikian
tį komitetą iš 5-kių, į kurį įei
na šie: P. Blažys, socialistinės 
sriovės; V. Vitartienė, LDD; 
J. Pečiulis nuo sandarięčių; J. 
Grybas ir J. Galgauskas nuo 
komunistinės sriovės.

šio komiteto tikslas: . už
kviesti visas sriovės, o gal ir

kad iš-Būtų labai visas organizacijas,
Jau norėjau pradėti leis- gerai, kad visi mūsų draugijos rĮnktų formaliai delegatus, ku

v i .... ...... . .. i'i a c n H n r v a nocfnxmcni Kan/Jvetis žemyn, bet atsiminiau nariai skaitytų “Laisvę”, tuo- 
žmonių kalbas, kad didelė- met jeigu kuris draugas ir nė
jo. augštumoje ir dienos me- būtl^ susirinkime, vis tiek žino
tu matosi žvaigždės. Dai- kas yra veikiama draugi j o- 
rausi ir jų j ieškau, bet ne
galiu surasti. Tik dangus 
daug tamsesnis, kaip nuo že
mės jis atrodo. Paskui pa
žiūrėjau į žemę. Dar nie
kados pirmiau aš taip aiš
kiai nemačiau Maskvos, 
kaip dabar. Suradau Kre
mlių, jame palocius, Jono 
Didžiojo, bokštą, didžiuosius 
fabrikus, Maskvos upę, Po-|

je. O aš tuomet pasistengčiau 
viską aprašyti smulkmeniš- 
kiau.

Nacionalio Lietuvių Veiki
mo Komiteto raportas priim- 

į tas. Gautas laiškas iš Chica- 
gos, kad rengtis prie 3-čio su
važiavimo prieš karą ir fa
šizmą. Palikta rūpintis Nacio-i 
naliam Lietuvių Veikimo Ko-1 
mitetui.

| Buvo skaityta protesto re- 
dolską, Senežką ežerą ir zoliucija prieš Smetonos reži- 
kaip vortinkliai matėsi ap- mą Lietuvoje. Tik vienas buvo 
linkui Maskvą gelžkeliai. i priešingas rezoliucijai, o be- 

—Po 10 minučių išbūvi- ve^ pilna svetainė draugijos 
mo augštumoje, sulaikiau na^T __
motorą ir pradėjau leistis 
žemyn. Pasekmingai nutū- 

įpiau pačiame orlaivių lau- 
i ko centre.

miai, tik akis judinau.
—rVisą laiką tėmijau prie-, 

taisus. Prieš mane buvo 
greitučio rodytojas, altimet- 
ras, parodantis motoro vei
kimą prietaisas oro ter
mometras, aliejaus rodyto
jai ir visa eilė kitų prietai
sų. Prietaisas, rodantis 
augštį, visas laikas rodė, 
kad., skrendu augštyn. Jau 
buvo 14,000 metrų, šiuom 
kartu man. atėjo mintis, kad 
italas Donati tik porą šimtų 
metrų, buvo augščiau. Nu
sprendžiau nugalėt dar dau-: 
giau. augštumos ir laimėti 
pasaulinį ąugščio rekordą. 
Šaltis buvo 60 laipsnių že
miau nolio.

Užgirtas rengimas vakarie
nės gruodžio 15 d. Ta vaka
rienė įvyks ant Olympia par
ko. Kviečiami visi dalyvauti

Kuro visai jau «r prįsįmįnti vasaros laikus, 
nebuvo. Ore išbuvau 62 mi-:
nutes.

—Ar galima dar augščiau 
pakilti? Manau, kad taip. 
Ateityje prašysiu leidimo tą 
padaryti. Prie orlaivio da
rome tūlus patobulinimus.

(Iš “Pravda”)

rie sudarys pastovesnį bendrą 
komitetą bendram veikimui. 
Aišku, komitetas dės visas pa
stangas, kad įtraukti ir katali
kiškas organizacijas į bendrą 
frontą. Tas reiškia, kad Nor
wood© lietuviai darbininkai 
eina pirmyn prie bendro veiki
mo kovoj prieš fašizmą. Lai 
plečiasi bendras frontas visais 

Į darbo žmonėms bendrais klau- 
| simais. ;

‘’Laisvės” Reporteris.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
Charles Straus, Thomas, W. 

Va.—Atleiskite, kad jūsų pa
stabų baltimoriečiui A. V. ne
galėsime sunaudoti “Laisvė
je”. Rašote labai piktoj dva
sioj. Tokios pastabos naudos 
negali atnešti mūsų judėjimui.

O svarbiausias šio susirin- 
i kimo punktas* tai buvo rinki
mas draugijos valdybos 1936 
metams. Išrinkti sekanti: pir
mininku J. žalimas, vice-pirm. 
J. Gerdauskas, prot. sekr. J. 
J. Bakšys, finansų sekr. J. Ki- 

i žys, iždininku D. žemeikis, iž- 
| do globėjais J. šalayiejus ir 
|V. Jenčius. Direktoriais iš- 
; rinkti šie: J. Palionis^ P. Mor- 
j kevičius, V. Pačėsas, P. Ju- 
sius ir E. Trasikienė. Maršalka 

(išrinktas A. Rutkauskas, par- 
i ko gaspadorium Ig. Šinpenas. 
Linkėtina, kad visi sutartinai 

■ veiktų del draugijos labo’.
Iš sekmadienio į pirmadienį Nutarta visiems būti orga- 

naktį plėšikai atplėšė langą ir nizatoriais. Kiekvienas narys 
įlindo ant pirmo floro svetai- gaus po 50 centų už kožną jo 
nėn. Iš ten nusileido eleveito- į gautą narį. Todėl visi nariai 

mį. Atplėšė registerį ir išėmė vienas iš mūsų gausime tik po 
pinigus, ' kelis baksus cigarų, vieną naują narį, 
cigaretų ir kelias kvortas 
arielkos. Kiek apskaitliuoja
ma, kliubui padaryta už apie 
šimtą dolerių nustolių. Kol kas 
vagys nesugauti. Iš visko atro
do, kad gribštuolių 
kurie žinojo visas 
skyles.

Philadelphia, Pa
Apvogė Lietuvių Muzikalę 

Svetainę

būta, tų, 
svetaines

Pašalpos

Direktoriais iš-

140 Darbiem pries Angly 
Karaliaus Kalbą

LONDON. — 140 darbie- 
čių seimo atstovų, tame 
skaičiuje ir vienas komunis
tas, įnešė sumanymą prieš 
kai kuriuos punktus kara
liaus Jurgio kalbos; bet 
konservatai (atžagareiviai) 
su savo šalininkais 382 bal
sais atmetė darbiečių įne
šimą.

ŠYPSENOS

tai mūsų 
draugija pakils virš tūkstančio 
narių. O tas labai lengva pa
daryti, tik reikia visiems pa
sidarbuoti. Visi dalyvaukite 
ateinančiam susirinkime, kuris 
įvyks sausio .7 d. Girdėsite ra
portus draugijos iš visų 1935 
metų.

L.S./ir D. B. Draugijos 
Sekr. ir Koresp., J. J. Bakšys. 

I

P. S. Vardai tų, kurie au
kojo nemažiau 25 centų drau
go Andrulio prakalbose: B. 
Banionis ir J. Daugėla aukojo 
po 50 centų; po 25 centus au
kojo F. Petrauskas, A. Serben-

Lietuvių Tautiškas
Kliubas Savo mėnesiniam susi
rinkime gruodžio 8 d., 1935 
metais, vienbalsiai v priėmė Lie
tuvos buvusių ministerių pir
mininkų ir prezidentų reikala
vimą, kad Lietuvoj būtų su
grąžinta . žmonėms laisvė, kad ta, J. Palionis, K. Kibirkštis, 
būtų atęteigtos visos kitos ei vi- J. Lukas, K. Vaks, J. Skeltis, 
lės žmonių teisės. Viena pa- G. šiupenas, A. Dovidonienė, 
siųsta Smetonai įr viena Lietu- P, šiušąs, M. Nirkienė (pavar- 
vos. ambasadoriui Bagdonui į dė. neįskaitoma, bandome at

spėti.—Red.), K. Dirvelis, P.
i Kazlas ir Bevardis. Su smul- 
kiomiswiso surinkta $7.26. Vi
siems aukotojams ačiū.,

J. J. Bakšys. '

Norwood, Mass.
Kovai Už Atsteigimą Civilių 

Laisvių Susidaro Bendras 
Frontas

• I I

Gruodžio 8 d., Lietuvių Sve
tainėje įvyko 4 sriovių veikė-

“Laisvės”. vajus jau‘ eina jų pasitarimas del sudarymo 
prie pabaigos. Bet nevisi pasi- bendro fronto kovai už at- 
darbavome taip, kaip reikia.1 steigimą civilių laisvių Lietu- 
Tad nors per tas kelias dienas voj. Pasitarimas sušauktas ini- 
subruskime ir gaukime nors po ciatyya Lietuvių Komunistų 
vieną naują skaitytoją. O dar- Frakcijos ir Amerikos Lietuvių 
buojantiSs.galima ir gauti. Phi- 
lądelphiečįai, neleiskime mus 
nugalėti šiame vajuje. Drg. 
Smitas veik .vienas darbuojasi 
ir atsilaikę prieš gerai, organi
zuotas grupes. Tad. (turime pa-

• ■ ’ "•' ’ ulbėti draugui.. Smitui,
—Varau orlaivį dar augš- Phila. būtų pirmoj vietoj.

Masįnė Produkcija
Kadaise reikėjo net dvyli

kos apaštalų įkalimui krik
ščionybės ethiopiečiams, o 
šiandien vos vienas apašta
las, vardu Mussolini, pasiry
žo jiems tą krikščionybę iš 
galvų išmušti.

Praktiška Gentkartė
Tėvai paliko mažą Jurgu- x 

tį su dieduku.
“Dieduk, eikiva mudu žai

sti,” kalbino senį Jurgutis, 
tempdamas jį už rankos.

“Kokia čia tau gali būti 
žaisle su senu žmogum!?”

“Matai kampe tą seną 
lopšį? Aš atsigulęs į jį bū
siu tik ką gimusiu Jezusė- 
liu, o tu, užsidėjęs ant gal
vos popierinę karūną, būsi 
vienu iš trijų karalių. .At
ėjęs, privalėsi atnešti .man 
brangias dovanas,” aiškino 
diedukui tikybinių pasakų 
prisiklausęs Jurgutis.

________ \

Roosevelto Rojus
“Na, kaip tau dabar gy

venas po apsivedimui?”
“O, taip, kaip Adomui ir 

Jie vai rojuje.”
“Išti.esų?”
“Tikra tiesa! Abu esame 

nuogi, .kaip pypliai, o savi
ninkas rengiąsi mesti mus 
laukan iš kambarių.”

čiau. Jau pasiekiau 14,575 
metrus. Dar spaudžiu, kad

Tad visi į darbą!

Darbininkų Literatūros Drau
gijos 9 kp. Į pasitarimą buvo 
kviečiami visų sriovių veikė
jai, JDalyvayo komunistų, so
cialistų, sąp.darięčįų,. (ir LPD 
(sklokininkų). Katalikai neda- 

kad lyvąvo. .. , , r.
’ Po ilgo pasikalbėjimo .priė
jom prie bendros nuomonės, 

I kad bendras frontas reikalin-

Nuosavybe
“Ar, namas, kuriame gy

venate jūsų savas ar nuo- 
muojate?” ._ . v ,

“Nupmuojame, bėt man 
atrodo, kaip savas, nes. jau 
antri metai rancfos nemo
kame, neturėdami- iš ko."

Surinko J. šilingas.
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‘MAN IN THE STREET’ SIGNS UP I NATL SPORTS COMM. URGES YOUTH 
AID ANTI-NAZI OLYMPIC CAMPAIGN

The man in the street—though in this case it’s a woman—put his 
John Hancock on petitions against holding the Olympics in Nazi 
Germany during a recent campaign in New York City. In scores 
of cities similar petition sheets are being filled to show Aklolpjh 
Hitler that fair play in sport and Nazi propaganda don’t go together.

Chicago Lithuanian Youth Plan to Call 
Conference for Common Action

— By Johnnie Orman —
CHICAGO, Ill.—On Friday night, December 6th, an infor

mal conference of leaders of various Lithuanian Youth organi
zations such as the Lithuanian Youth Society, Lithuanian Uni
versity Club, and the LDS Youth was held in the Central YM 
CA in the Loop. Those attending were Miss Vanetta Grybas, 
Mr. A. Stelmak, Mr. B. So- -
vetski, Mr. Tex Zebraitis and į in America will be called to work out 

: a National platform or a “common 
denominator” on the above platform 
whereby all organizations will be able 
to work together more harmoniously 
and helping each other wherever 
they agree on certain common points.

Mr. John Orman. The infor
mal conference came to a de
cision that a conference offi
cially representing all organi
zations of Lithuanian youth be 
called very shortly for the purpose 
of definitely working out united ac
tion on the following proposals:

1. Getting the Lithuanian Language 
taught in the High Schools where 
there are Lithuanian students at
tending.

2. Work for the maintenance of 
Lithuania’s independence.

3. To work for transfer of the 
Olympics from Nazi Germany.

4. To work for a return of de
mocracy in Lithuania.

5. To carry on an anti-Hitler cam
paign.

6. For the building of a Lithua
nian Sports movement involving all 
Lithuanian Youth organizations.

Everyone present agreed that their 
organizations can work on these pro
posals in unison and at the same 
time retain their identity* This was 
called the common denominator of 
the Lithuanian Youth organizations.

Those present regretted that a per
son from the SLA .Youth branches 
was not present and that the K. of 
L. could not be reached in time for 
their attendance at the meeting. 
However, a leading member of-the 
SLA Youth has expressed to the 
writer that they too would be will
ing to cooperate on the above men
tioned platform.

All of the young Lithuanians pre
sent also agreed that the platform 
should be acceptable to the Knights 
of Lithuania organization which is 
one of the largest in this city. It 
is expected that before long a Na
tional Congress of Lithuanian Youth

A similar conference, it was re
ported by John Orman, at this meet
ing, was held recently in Brooklyn, 
and others will no doubt be held in 
other major cities. All this should 
bring in new life in the Lithuanian 
youth movement and a better un
derstanding and friendly relations 
among the Lithuanian youth.

SENATOR WAGNER VOICES 
OLYMPICS PROTEST

WASHINGTON, D. C. (YNS)—In 
a telegram to the Committee for Fair 
Play in Sports, Senator Wagner of 
New York stated in part, “The cur
rent outburst of religious and racial 
intolerance are particularly depress
ing to' me because they violate every 
principle of liberty loving America”.

<•*

“America should not participate in 
the Olympic games,” he declared.

“International sport becomes a 
travesty upon the universal good will 
that it is supposed to exemplify 
when the center of the festival is a 
place where good will toward all 
men is languishing”.

Senator Wagner is the fourth Uni
ted States Senator to declare dis
approval of American participation 
in the Nazi Olympics.

— By The Nat’l Sports Comm.—
Every LDS youth branch must mobilize its forces in a deter

mined campaign against the Nazi Olympics. This is a cam
paign that has been supported by thousands of well known 
people throughout the country.

All affairs should be utilized as means of procuring signa
tures of people who, in all probability, will be glad, to show 
their protest against the Hitlerland Olympics. The Iquestion 
of political or religious leanings should not call for hesitancy. 
in signing one of these petitions. Hitler has been oppressing 
........ . 1 .. ....; and is continuing to oppress

Catholic as well as other youth 
with different political and re
ligious views.

Herndon Returns From 
Georgia Prison

* 1 , - ■ Į _-x, , . ■

NEW YORK CITY.—Last Sunday, 
Angelo Herndon, heroic young Ne
gro, stepped into the Pennsylvannia

I Station at 4:10 p.m. a free man. -į
I Over three thousand men, women 
and children lined the steps of the

i Thirty-first Streef entrance of the
II station, and when Herndon appeared,
broke into a great cheer. Amid-the 
cheers, the crowd rushed forward, 
picked him up on their shoulders and 
conveyed him up the steps to the 
outside. '

Herndon was freed late Saturday 
afternoon on $8,000 bail. His release 
followed the decision of Judge H. M. 
Dorsey of the Superior Court of Ful
ton County that the slave “insurrec
tion law”, under which the young 
Negro was convicted, was unconsti
tutional.

It was indicated that the state 
planned to take the appeal to the 
Georgia Supreme Court. If a de
cision unfavorable to Herndon is 
awarded there, the defense announc
ed that the case will be taken to 
the Unitd States Supreme Court.

J. ORMAN TO LECTURE IN 
CLEVE. ON DEC. 17th

An opportunity to hear Johnnie 
j Orman lecture on the conditions of 
the youth in Lithuania and the So
viet Union is one you can’t afford 
to miss. Johnnie spent four months 
visiting, studying, and comparing the 
status of the youth of both coun
tries.

He will give you authentic first
hand information of what he actually 
saw and heard during his tour. Those 
of us who have heard him in the
paąt, know that he is an excellent 
speaker. Therefore, we promise an 

I interesting and instructive evening; 
one you should not miss!

Following the lecture; questions 
and discussion from the floor will be 
invited.

Į Lyros Chorus, under the direction 
' of Stanley Altshuler, will contribute 
the musical part of the program.

LDS members, parents, friends, be 
sure to attend! Let’s fill the hall to 
it’s capacity on Tuesday night!

The lecture will be given on Tues. 
Dec. 17th, 1935. At 7:30 p.m. at the 
Lithuanian Hall, 6835 Superior Ave. 
Admission is free. Keep the date 
in mind!

I ’ -- -A. V.—-

Therefore, every Lithuanian 
youth organization should be ap
proached and asked to have its mem
bership support the campaign with 
signatures.
. The anti-Nazi Olympics movement 
has reached gigantic proportions in 
this country, and the Lithuanian 
youth groups must not be backward 
in aligning themselves with the 
others who are waging a fight for 
the transfer of Olympics from Ger
many. This is a question on which 
almost every youth won’t find diffi
culty in agreeing.

The LDS youth should be the lead
ing element among the Lithuanians 
to carry on this campaign. This dis
tinction can be maintained by work
ing harder than ever to arouse senti
ment amongst the Lithuanian orga
nizations against the Nazi Olympiad 
and trying to establish united front 
with them on this issue.

Some elements in this country are 
calling for a Lithuanian team to be 
sent over to Germany, saying that 
Lithuanians should show what they
are capable of in the field of sports. 
This Nazi propaganda must be ans
wered by the mass protest of Lithua
nian youth all over the country! We 
are for sports, in the true sense of 
the word, but do not intend to sup
port a bloody regime like Hitler’s 
through them!' We will wage an 
unceasing struggle against any such 
tendencies!

CANADIAN STUDENTS TO 
HOLD PEACE CONFERENCE

TORONTO, Ont., (NYS)—A Ca
nadian Student Peace Congress is 
planned' at the „University of Toron
to for the Christmas holidays.

The congress is called by the Stu
dent Peace Movement in Ontario and 
Quebec. The committee in charge 
includes members of many of the 
•larger organizations on the Toronto 
campus. Calls to the Congress will 
be extended to organizations and so
cieties in all the Canadian universi
ties, with the view of securing as 
nearly a national representation of 
students as possible.

Student Peace conferences have 
been held in- Canadian Universities 
before. The most recent and the 
most successful was the McGill in 
November with almost 200 represen
tatives from four Quebec universities 
and colleges.
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CONNECTICUT HAS SUCCEEDED IN ISSUING Aim mans wide uth. youth organize 
THIRD DISTRICT BULLETIN program ofaction j club in Shenandoah

------------------------- i The annual conference of the Conn.' On Friday evening, Dec. 6thr a 
- By Ben Medley - I ^c.Lįsf a“‘thf' Center “in few young members °f the sbena"-

Although the use of a bulletin’ is, tion of hitherto unknown talents of New Britain, with delegates from the doah Lyros Chorus met at the home 
greatly utilized by other working the Lithuanian youth who will be the Waterbury, New Haven, New Bri- of Aldona Staniškiute and organized
class organizations in approaching a 
designated group or groups, the LDS 
has up to a short time ago over
looked the significance of having 
each district issue a bulletin contain
ing the news and activity of branch
es and choruses. Today many organi
zations with meagre means of reach
ing the people they want, find a wel
come assistant in the use of a bul
letin. It is simple in construction 
and inexpensive considering the task 
it accomplishes every time one is
read, and being so simple in make
up, the readers readily accept it for 
their careful and ruthless criticism, 
which brings both bulletin and read
er closer together and we find the 
birth of an interest in the activity 
surrounding the messages the bulle
tin tries to convey.

Altogether, the value of a good 
bulletin cannot be overstressed with 
the piercing fact that up to now the 
districts have no other substantial 
means of keeping on one another’s 
work, and that the youth sections of 
the Lithuanian press fall just a tri
fle short of rendering to each dis
trict a complete devotion of its ac
tivities: serious problems, stories, 
lighter features, district happenings 
and many other items present in the 
functions of a district. For this rea
son th# bulletin rightfully assumes 
its role of bringing to the youth 
what the press can’t.

With the appearance of the third 
issue of the LDScribe, the Connecti
cut district can be well assured of 
the fact that the district bulletin is 
well on its way towards becoming a 
valuable instrument in the moulding 
of a more powerful force of youth 
under the leadership of the LDS here 
in Conn. The district youth commit
tee is proud of the distinction it 
holds in being the firts to issue a 
district bulletin for the benefit of the 
youth who come under its leadership, 
and hope that the task of issuing a 
bulletin undertaken by them can be 
duplicated by branches and districts 
in other parts of our national organi
zation, so that the LDScribe will not 
be alone in the LDS movement as 
the only literary endeavor, outside 
the two youth sections.

At the present time the Cleveland 
Writer’s Group is working on a bul
letin of their own which they will 
issue shortly, presenting the literary 
aptitudes of the youth in their dis
trict. Together with the LDScribe, 
Cleveland’s bulletin will mark the

contributors to the National Maga
zine when it makes its appearance 
soon; youth who through practice in 
writing will become the potential 
strength of literature and art in 
the LDS. A better place of testing 
the offerings of authors, who have 
the urge to write but feel a bit back
ward in sending into the youth sec
tions their humble offerings, could 
not be c.onceived of. The bulletin 
can encourage those youth to con
tinue their writings, inspiring them
to greater accomplishments later on.

Not only does the bulletin offer 
to would-be writers a chance to 
write, but the organizational task it 
accomplishes is greatly as important 
as the building of writers. There are 
many organizational problems that 
the bulletin presents to the widely 
scattered branches; many sugges
tions to branches and members who 
through various reasons come into 
difficulty* To youth who are not 
members, the bulletin gives a splen
did view of what work and the kind 
of activity the LDS carries on. The 
bulletin throws open its pages, and 
offers to its readers the type of or
ganization the LDS is. For truly, 
here, light is spread on the general 
line of that organization; the stand 
it takes on the perplexing problems 
of the day and what it wants to of
fer to the Lithuanian youth. The 
members contribute this material 
themselves, they present the views 
of the LDS themselves and make 
their viewpoints more valuable by 
doing so. It couldn’t be a more de
mocratic undertaking. It is all the 
work of the youth.

When the issuihg of a bulletin in 
Cinnecticut was decided upon at a 
district meeting last summer, it was 
not thought that by December theųp 
would be already three issues of that 
bulletin issued. However, the third 
issue is out, and there are no signs 
of yielding the organ that was the 
first to be issued in the LDS youth 
movement. In fact all indications 
point towards the possible enlarge
ment of the 10 page bulletin that 
at present so proudly graces the 
meeting tables here in Connecticut. 
It is not at its best as yet, but with 
every succeeding issues, the improve
ment is readily noticed, and soon it 
is hoped it will fall short of nothing 
but perfect. It is hoped that the 
others (Cleve.) who have undertaken 
the task of issuing a bulletin have 
as much success, if not more, as the

tain and Hartford' Choruses.
After a great deal of discussion 

concerning the reports, the follow
ing resolutions were adopted:

1. To boycott the Berlin Olympics.
2. To support the American League 

Against War and Fascism.
3. To demand civil liberties for our 

cousins in Lithuania.
4. To build the choruses and ac-

tivize the membership. j
5. To utilize and contribute to the

Prolet-Meno section of “Laisve”. |
6. To encourage the individual cho

rus directors to hold conductors 
classes.

6. To install a stricter discipline 
j amongst the district and chorus in- j 
structors. Į

8. To initiate a system of educa
tion for the chorus membership as to 
the meaning of workers’ choruses and 
their activities.

9. To form a closer co-operation 
between the various choruses in pre
senting plays, etc.

The conference closed with the ‘ 
election of a new executive commit- 

I tee. The officers forz the coming 
year are the following: Muleranka 
from Hartford, organizer, Betrice 
Kukanskis, secretary, Ben Medley of 
New Haven, trustee, and Nellie Bu- 
rauskas and Adele Ramoška as alter
nates.

----- M. B. K.—

College Prexies Ask For 
Moving Of Olympics

NEW YORK (YNS)— The voices 
of 40 outstanding college presidents 
has been added to the call sweeping 
across America to switch the 1936 
Olympic games out of Nazi Ger
many.

The petition, representing college 
prexies in 27 states, was made public 
by Dr. Frank Kingdon, head of Dana 
college in Newark. The list included 
a large number of heads of Catholic 
schools throughout the country. Al
so on the list were such distinguished 
names as those of Tyler Dennett of i 
Williams, Frank Graham of- North' 
Carolina, Daniel marsh of Boston 
University, and Mary Wooley of Mt. 
Holyoke. )

FOR GOD, COUNTRY—AND HEARST

a club for the advancement of youth, 
both literally and socially.

A name for the club has been 
adopted, which is the “Society for 
the Advancement of Intellect by Li
terature”.

Each week books and magazines 
will be exchanged by members. A 
discussion on current topics will be 
led by a member voted upon.

A fee of five cents will be charged 
as dues and will be collected weekly.

A definite place for meetings in 
the future was decided upon. They 
will be held at the local center on 
South Main Street.

The following were elected of filers:
Organizer—Vince Kutchinsky
Sec’ty Recorder-Aldona Staniškiute 
Sec’ty Treasurer—Eleanor Dabulis 
Librarian— Anna Wilkaitis
As time goes on, we hope to have 

a large membership and urge all 
young people to come ajid join the 
club. ■ *’

We will try to cover up the news 
of club activities every week for the 
Youth Section.

----- A. H. S. —

Hamtramck Chorus to Hold
Concert Tins Sunday

The Laisves Chorus of Hamtramck, 
Mich, are having their Third Annual 
Concert and Dance December 15th 
1935, which will be held at 3014 
Yenans.

The chorus has been working very 
hard for this concert and dance. A 
very good program has been arrang
ed and a swell orchestra to dance to. 
Program begins at 6:00 p.m.—dance 
at 9:00 p.m. Admission—advance 30 
cents at door 35c, dance alone 20 
cents.

Buy your tickets early from any 
member of the chorus. We will all 
expect to see you there. You’ll be 
sorry if you don’t come.

- ----B. T. —

growth of a new field for the exposi- Connecticut District.

“We Will Not Fight”, Church 
Youth Exclaim

CHATTANOOGA, Tenn. (YNS)— 
A “youth’s ultimatum. We will not 
fight”, was adopted by an interde
nominational youth conference here, 
ending a two-day discussion of social 
problems.

The “ultimatum”, read to the 140 
young men and women attending, 
stated: “We Will not fight! We once 
wete cbwards; we could not resist 
the lies of statesmen, cries of “pa
cifist’. But now we, know that war is 
waged for gold....We will not fight”.

GERMAN CATHOLIC
YOUTH DISBANDED

MANNHE1M, Germany (YNS)— 
The arrest of three members of the 
Catholic Pathfinders’ organization in 
HaUSach hits been followed by the 
disbanding of the Whole local group. 
The reason given is that the young 
Catholics had “endeavored in a pro- 
Vdcatbry manner to disturb the de
monstration of the Hitler Ybuth be
fore the town hall in Hausach”.

Student Tells How H Duče 
Spreads Propaganda

MIDLAND, Ont. (YNS)—Wilson 
Woodside, former University of To
ronto, student, tells a good story 
about MuSsolirii. There was very 

i little cheering, Woodside ‘said, when 
! soldiers marched through the streets, 
but it was necessary for propagan
da purposes to have photographs of 
laughing, cheering crowds.

I So an enterprising propagandist 
had the campaign of a troop ship an
nounce that sailing had been post
poned. The crowd on the doėkš and 
the soldiėrs on lhe ship immediately 
broke into cheers. Then the picture 

j was snapped.

VANGUARDS TO HOLD
I BARN DANCE

Vanguards Br. 205 will hold ( 
Barn Bartbe Dfec. 22, 8 p. m. I 
Good Music, at 408 Čotirt St. Į 

t Admission 25c. _ |

Th,ese three co-edą at the Uni^Ordity of California Mt Lbs Arigėles 
are tąkipg .the loyalty oath while S’gt. John Thatch holds- the flag 
Uįnd looks Happy. The girls—who scarcely look “subversive”-—are 
convincing William Randolph Hearst, Who skipped the state to 
avoid taxes, that they’re patriotic.
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How Our Cousins Live Book Review
By Fiore

Fleas!

—By. John Orman—
(Recently returned f rom Lithuania and USSR)

Lithuanian Art Chorus Elects 
New Officers

(Jjand ,Rapids, Mich—The annual 
election of officers was held on De
cember 2nd at the Lithuanian Sons’ 
and Daughters’Halt

The new officers for the following 
yeir will bb: presiderit-Bfctty Margis; 
vice-persident—Justin Antonaitis; se
cretary—Dominic Gilbfert; treasurer 
—Viola Matulaitis; financial šfecre- 
tahy—Helen. Jasaitis; mdsic comm.— 
Stella. VilkUhas, Violet Matulaitis 
and Heleri Jasaitis; reporters—Violet 
Matulaitis, Dorhinic Gilbert ahd Stel-

AGAINST mountains
Men and Mountains By M. Ilin

J. B. Lippincott
Have you ever been puzzled about 

the phenomena of nature? Why 
there is too much heat in the desert 
and too much cold in the arctic? 
What causes volcanoes and earth
quakes*? What causes rain, sleet, 
snow, ahd sunshine? Can man create 
new species of animal and plant life ? 
What is the birthplace of wheat, the 
most important of all grains? We 
could go on ahd on asking ourselves 
such questions. But what is the 
use, We ask ourselves hopelessly, 
since we can’t understand the ans
wers when we do find them because 
they are usually too complicated and 
too tiring?

Men and Mountains is a book 
Which asks such questions as those 
which I have illustrated and at the 
same time answers them, but not in 
a dry and “scientific” manner. The 
book could be read by a' child and 
understood, the style is so simple 
and unassuming. Ilin, the author, 
however, is not blindly satisfied in 
answering these questions, solely. 
His chief concern is how to handle, 
shape, and use these natural happen
ings once We find out what causes 
them, for the benefit of mankind 
and not for its ruination. He tells 
us how the deserts are irrigated, 
the swamp lands reclaimed; the 
courses of rivers changed, new plartts 
and animals created. Says ho, all 
laughing aside, there might be a 
chance, although it is in the future, 
to change the weather if we have a 
mind to. This chapter, I found, to 
be indicative of the great versatility 
and charm of such a writer as Ilin. 
We forget that he is a “scientist” 
and are amused by his wit. Fancy 
an American scientist aiming to 
amuse his readers!

Men and Mountains is not a sim
plified dictionary. Ilin has a more 
important reason for writing his 
book. How ‘ can we ever hope to 
conquer natiire if man insists on be
ing divided, he asks ? Man must learn 
to toil collectively. That is the only 
way to cohquer the deserts, the 
rivers, and the mountains. For in
stance, to put it concretely, how can 
we plan for the electrification of 
.Europe now ? Each country woiild 
see to it that the most powerful 
plant Would be located in its terri
tory . And then the differences aris
ing among the separte groups. How 
could we reconcile them ? Such a 
plan is indeed preposterous unless 
We have the “united front”. What 
better reason can anyone give than 
this of Ilin’s for the “united front?” 
But will man leaWi how to act col
lectively to conquer mountains and 
make them his “slaves”? Ilin is 
sure of it. And we hope for it.

If you want to learn and have a 
good time while learning read! Men 
and Mountains. You will find your
self begging for another book such 
as this from the pen of Ilin.

of the animals. This clearly shows what 
4‘tremendous” progress has-been made un
der the fascist dictatorship of Smetona.

After talking for a while, telling about my 
mother and aunts and how we live in Ame
rica, and firing various questions at each 
Other, they decided that since I had travel
led all, night, that I deserved a bit of rest 
and they showed me the place where I coUld 
catch a little bit of sleep.

No Floor!

It was no bigger than a large closet. 
There was hardly any room to turn around 
in it since there was a bed set in this tiny 
bed room. The Only separation from the 
“living room”, which had a table and a 
bench and two beds (all furniture is home* 
made), was a piece of home ‘made linen 

cloth. Right behind the wall were the ani
mals. I could hear the pigs grunting.

I sat down and began to take off my 
shoes. I pulled off one sock and placed my 
foot on the floor-THERE WAS NO FLOOR! 
It was something I had not noticed before. 
I gazed thru the “drapes” and there was no 
floor in the “living room” either. I had not 
noticed that before. I do not wonder that 
they all should catch pneumonia or some
thing because it is mud or some clay packed 
down very hard and feels like cement.

The straw of the home made mattress 
rustled as I layėd down. I had not slept all 
night, so the sandman was very kind to me. 
I was soon asleep.

In a few minutes, I felt an itch on my leg, 
on my stomach and other places and I began 
to scratch. I thought nothing of it, and tried 
to fall asleep again, but it persisted. I then 
threw some of my covers off to examine the 
cause. FLEAS! The bed must have been 
full of them, for my legs were all red and I 
must have picked off about fifty of them! 
I had never been attacked by fleas before, 
but now I know why a dog scratches so much 
when he has fleas. If the reader will ever 
get a chance to go to Lithuania, and sleep 
in a village bed, I would advise him to take 
a can of insect exterminator and squirt it all 
over the bed before he goes to sleep. That 
may help some. I got up and dressed my
self. Then I Went out and viewed the beau
tiful scenery. It really was inspiring es
pecially when compared to the miserable 
life that was being led right in the vicinity 
of all the natural1 beauty.

I took out the kodak, and began to take 
photos of various points of interest. I took 
so many things of what seemed ordinary to 
my relatives and what I thought would be 
very interesting to us in America, that they 
all thought I was extremely extravagent.

We went in to eat. A special meal had 
been prepared and cooked over an open fire 
outside. We had camomile (rampnelių) tea, 
beer (home made), milk, black sour bread 
and a stewed chicken was the luxurious 
meal.

The children for some ununderstandable 
reason were not eating but sat in the cor
ners of the room with hungry eyes. They 
ate what was left over when we were 
through. Needless'to say, I coUld not eat 
Very much. I wanted my cousins to have as 
much of a good meal as they could. I was 
still hungry when I left the table.

DoWHes
As we ate, I heard the story of my cousins’ 

lives. My uncle told me the whole story; He 
was hot coihplainiiig; but? was telling hie ex
actly hoW things wet ė-—iii&'very platter of 
fact voice,, as (though; it were the most com
mon and natural thing in the world for 
things td bė that wayA a

(Continuation from last Issue)
“Liberty? Say son, you do not know the 

half of it. Stick around a couple of weeks, 
and you will find out. You know, undei’ the 
czar we did not have any policemen in this 
district, now we have five. FIVE, whom we 
have to pay for. If I ask what Kaunas 
looks like, you will probably tell me that it 
is very nice, and I would answer that the 
government down there took our money 
away from us as taxes, and built a nice city 
so that when someone would come from 
abroad, they would prajse it. Many people 
do com^ to Kaunas and do not go a step 
further./ They should see how we live. They 
would not praise Lithuania so much then”. 
, I soon met my uncle, aunt and cousins. 
My uncle is old now. He is in his sixties, 
knows nothing about politics, and keeps his 
two sons in his grip.

My uncle ran out to greet us. As I jump
ed out the wagon, he threw his arms around 
me and kissed me. I happened to have my 
pipe in my mouth, and was not, expecting 
any such thing. He almost knocked my pipe 
out. Then, I greeted my aunt and my cou
sins in more of an American fashion.

I glanced around at the buildings (“trio- 
bas”) and saw that they were not all built. 
The roads were muddy and even on the way 
over I was certain that the wagon we were 
riding would surely upset. My uncle invit
ed us to come inside.

1

How They Live

There was a “barnish” odor about the 
place, and I wondered what it was. I did 
not have to sniff very long, for I knew right 
off what it was. I used to visit farmers in 
America, too, and the “barnish” odor is the 
same everywhere.

tn the course of the conversation, my un
cle told me that they were living under the 
same roof with their cattle, • pigs, sheep, 
horses, ec. There is a wall separating the 
“barn” and the living room. One can easily 
imaginė the cleanliness which is possible un
der such conditions. There are flies! Mil
lions of them! They fell into the glass'of 
camomile tea, they fell into the glass of 
home made beer which were offered to me 
in rapid succession. If a fly happened to 
fall in the glass, all that wias necessary to 
rescue the content from the greedy fly was* 
to dip one’s finger into the liquid near the 
intruder, and with a flijTof the finger, kick it 
out. Then the beer, tea, or whatever it may 
be, waS ready for drinking, Of course, it 
was not very tasty, in fact sometimes re
pelling, when one thinks about the number 
of times a peasant washes his hands in a 
day, and what work he or she does.

I also found out that my uncle was build
ing a separate place for the family to live. 
He had been building it for some three years 
or so, but now has neither time nor money to 
complete the job. My parents; when they 
lived in Lithuania, never did live in the same 
bdildingWith their animals,but now, about 
thirty years later, instead of my uncle? living 
much better, instead of making progress in 
that thirty ypafs, he hąs gone backwards. 
If this was an exceptional case, I would not 
care to even mention it. But as I passed 
thru* the villages, I saw many such homes 
where the teiatives of ours have nomoney to 
build their own separate abodes Trorri those

i
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NAZI CRUELTY NEWS FROM THE GRAND ACTIVITIES OF SHENAN. 
RAPIDS ART CHORUS LYROS CHORUS CITED

Bly Lev Nikulin
A short story of present-day Ger. 

(Continued from last week)
“There is another thing. When 

they perform all their tricks, you 
understand that their infamies can
not go unpunished. A normal human 
being would neVer go as far as they 
do. They can break your ribs but 
they go mad .themselves. They are 
mad as it is—mad dogs—that’s all. 
They have disgusting nerves. With 
such nerves they cannot win. Am I 
right?”

“You are”, answered Burns.
The man that had been beaten lay 

quiet. Burns examined him from 
head to foot. He was only a lad? 
Where did he get his strength?

“Are you here long?”
“I was taken on Wednesday”.
“His sixth day”, thought Bums. 

He felt a desire to speak. He • was

We must remind you not to for
get the meeting at St. George’s Hall, 
Sunday, Dec. 8. Johnnie Orman is. in with some news and gab-gab 

; going to give us some views of Li- i around this part of the country. Are 
thuania and the Soviet Union. Bring I you ready ? Here I go. 
all your friends, and girls, remember 
to wear your uniforms when you

Joyously greeting you, my dear 
comrades, I am going to start right

Burns stepped forward. He was 
unsteady on his feet, but he was be
ing held by the arm as a precau- . 
tion. Just before passing out through sin^’ ________
the. door Burns looked back. A cir- ’ The banquet of the 30th went over 
cle of light shed by a lantern illu- big because everybody worked to 
minated the figure on the floor. The make it so. The committee should 
lantern was immediately extinguish- be congratulated and thanked for 
ed so that Burns could see nothing. • ---- ------------ —

“This way if you please”, said the 
insistent voice of a man in mufti.

The iron door closed tightly be
hind him. Burns walked down a 
corridor. The gentlemen in mufti, 
politely showed him. the way.

their work. Come on, folks, give 
them a big hand.

Our-dear president Tony K. could 
not come to the party, but he ac
quired a handful of blisters while 
preparing the carrots and onions.

Dan G. has proven to be some 
. potato peeler! From the largest po- 

The five men in uniform remain- tato imaginable, he produced a wal
ed in the cell. j nut! *

Bums shortly found himself sitting; ... 1__ _ ____
in a clean, light room

It seems that every affair that we 
have around here turns out to be a 
success. The Communist Party Unit 
No. 2 had a dance and program which 
turned out to be a jamboree and 
everybody had a swell time. Mrs. 
Neidlinger of Pottsville, Pa. was the 
guest artist and gave a delightful 
program of popular tunes. Our Ly
ros Chorus made a tremendous hit.

Stella W. hasn’t been able to walk 
The polite all week because she ate so much at 

—i: j the supper. (That’s not saying any- 
. i .. .. • thing about the rest of us).“I am extremely sorry”, said the. s '

What ever happened to the Wilkes- 
Barre theatre group which was to 
entertain us here Saturday. We hope 
that we can have the pleasure of 
having the theatre group entertain 
us very soon.

------- -------------------------------------------------JL11V pVJ 
in.the grip of nervous excitement, (gentleman in mufti bowed to him:

“Listen lad”, he said, “yesterday I j . 
took Voltaire from the ship library. ( ------ ------ ■ ,----  —
I Wanted to study his style. I stop-1 P°tHte gentleman, “that this terrible' Dan G. should be complimented 
ped at a place where a description is j mjstake has happened. "*■ * 
l” * ___ i. Z_________  __  ’
legs of the prisoner undergoing tor- worry W111 answer for his mistake”.
ture are crushed together by means Burns said nothing, 
of boards. A wedge of iron or wood 
is hammered between the knees and ___ ____ . ___ „
boards which breaks the legs. After j pared a new one for you. You will Quite entertaining, 
fainting Dela Barres was revived " * * * ***
with a few sips of wine without be
traying his sufferings he said 
he had- no accomplices......”

Blood gurgled in his throat, 
spat it out and continued:

“....It was truly a dreadful scene. 
Five hangmen had been sent from 
the capital for the execution. All 
that I remember of the letters I re
ceived from Abeville is that he ap
peared on the scaffold firm and 
courageous... Now what I want to 
tell you, lad, is this—‘You can not 
imagine Z what aversion this fact 
aroused towards them’, that is what 
Voltaire wrote nearly two centuries 
ago. What does it all mean? Where 
are we? What year are we living 
in?”
Burns was himself again.

“Yes, that is so”, he thought, 
have not uttered those words, 
imagined it all. I must be raving”.

His head rubbed along the wall 
until his face hit the stone floor. 
Strangely enough he experienced in
stant relief. He moved a little 
felt that his hands were free.

“If you please”, he heard ' a soft'demy, 
oily voice. 1

He was helped to his feet, 
opened his eyes and his hands. ___
men in uniform were standing at and glittering and horrible....
the operi door. Į The feet were pressed between

“If you please”, repeated the oily boards....Five hangmen.....
voice. j He thought he was going mad.

The chorus members have been do
ing a great deal of rehearsing both 
in the chorus and the operetta. The 
group seems to be getting very ener- 

ambitionped at a place where a description is i mistake has happened. The man for the beautiful place cards he getic and a great deal of 
given of the youth Dela Barres. The 1 who caused you such offense and made. Everybody carried theirs home, is shown by everyone.

. some even wanted to take the dish- !
Burns said nothing. I es along also.
“You can wash your hands here.1 ,.There weye clever after-

Your shirt is stained—we have pre- t dinner speeches which proved to be 
were sorry, 

though, that our director and his 
wife were not present.

Betty M. worked' so hard Sat. af
ternoon that she went home with 
some new dress cuffs. (Her wrists 
were covered with meal loaf mix
ture).

My, aren’t the styles changing 
fast ?!

Eleanor M. heard a rooster crow 
three times one morning at one 
o’clock. What’s the world coming 
to?

I’ll

find your passport and pocketbook 
in your coat. When you have tidied 
yourself we shall call a taxi. Yau 
will be taken to the steamer.”

The man paused-x for an instant 
and added:

“Yes, we should be extremely 
obliged to you if you could forget 
this incident. You are a journalist 
and, of course, you have many other 
subjects to write about—Am I 
right? This affair would lead to no 
good— you will find eau-de-cologne 
in the next room.”

It was still light when Burns 
climbed the gangway. Above the 
ship waved the flag of his country. 
After changing his clothes he went 
up to the salon, as he was unable 
to bear being alone. Ladies in even
ing dresses and gentlemen in black 
suits were reading the program of 
the evening’s concert. An Irish 
clergyman was praising a sixteenth 
cpntury organist and sculptor. A di
plomat’s wife was talking about 

and ' Claūdelle’s poetry. How terrible that 
j he had hot been elected to the aca-

that

He

see you again soon.

He grew dizzy. The face of the 
roundHe

Five man who had been beaten

YOUTH ADM. ACQUIRES
"RFAIITV TRIKTW tween 16 and 20 years old from re- viiHUll llWul lief families, are especially impor-

-----------  tant”.
BEVERLY HILLS, Calif. (YNS)— 

The National Youth Administration 
may not be too high in brain power, 
but it’s adding good looks to its at
tributes—if that means anything.

For Mary Pickford, perennial darl
ing of the movies, has just given the1 
NYA her stamp of approval and con
sented to sit as a member of the 
Los Angeles County advisory com
mittee of the NYA. Miss Pickford, 
who once said she wanted to be in 
Congress before she’s 50 years old, 
is still far from Capitol Hill just Tliof
about as far—catty Hollywoodiana ■ 1 P
remark—as she is from being a “I’m sorry”, said the diner who 
youth. hoped to get away with it, “but I

Miss Pickford who lives in her 25- haven’t any money to pay for that 
room little home overlooking Beverly meal ”.
Hills, told other members of the “That’s all right”, said the cashier, 
council , “The NYA is a sincere ef- “We’ll write your name on the wall 
fort to help the sorely tried young and you can pay the next time you 
men and women of AmejHca. Aiming come in.”
as it does to benefit the young peo- “Don’t do that. Everybody who 
pie who will be the future leaders comes in will see it.”
of America, the administration should “Oh, no they won’t. Your over- 
have- the whole-hearted cooperation coat will be hanging over it”.

Slightly Spiffed
“Well, did you have any trouble 

getting home last night?” ,
“I’ll say I did. I got to the foot 

of the stairs and undressed so I 
wouldn’t disturb my wife. Then I 
crept quietly up the stairs. But when 
l reached the top—it was the eleva
ted station!”

We are making plans to 
affair with a program for 
when Johnnie Orman will 
Shenandoah on his lecture tour. Com. 
Orman has recently returned from 
the Soviet Union and Lithuania and 
he will give us an idea of the living 

--2 th- hfj of f*

have an 
Dec. 28, 
come to

conditions and the life 
in both countries.

A fine program is 
Comrade Orman will 
home with us when he

the youth

in
be

comes here.
----- Toots —

store and
right at

Under the direction of white of
ficers, the boys are working on the 
Walkill River flood control project. 

----- Vi — Although it had been planned to use

Negro Boys Desert 
CCC Camp

steam shovels on the job, all work 
is being done by hand since the set
ting up of the CCC camp.

Not Catching
Bettie (Just home from a holiday 

in Egypt)—“And, Auntie ,it was so 
interesting; the tombs and pyramids 
and things were all covered with hie
roglyphics!”

Aunt Louisa—“Oh, dear! I hope

MIDDLETOWN, N. Y. (YNS)— 
Poor pay, back-breaking labor, two 
hours of military drill every evening 
after work, and the monotony of a 
beans-and-macaroni diet, have caus
ed the desertation of 800 of the 
2,800 Negro boys enrolled in the CCC ____ _____
camp here, one of the boys revealed, you cladn’t get any on you, child”.

KALININ ENJOYS HIS 60th BIRTHDAY
y 1 \

All Soviet Russia poured congratu- economic strike of the workers and 
lations on Michael Svanovich Kalinin, I was imprisoned! for two months, jmd 
Chairman of the Central Executive: later exiled to Revel.
Committee, on the occasion of his 
60th birthday.

Kalinin’s life has been the path 
of a Bolshevik revolutionary. He has 
been a supreme fighter for the cause 
of the proletariat and for Socialist 
construction.

Bom on November 18, 1875, Kali
nin, at the age of 14, went to St. 
Petersburg, Leningrad, where he 
worked for a landlord.

In 1893 he became an apprentice 
in the Stari Arsenal Factory, regu
larly attending evening technical 
school. Two years later he began 
work as a turner in the Putilov fac
tory. ' ,

Union for Liberation
Here he first met the illegal So

cial-Democratic circles and became 
an active worker in the Union for 
the Liberation of the Working Class.

In 1899 he was arrested and after 
10 months’ imprisonment was exiled 
to the Caucasus under police super
vision.

On arriving at Tifilis he became 
a turner in the railway workshops. 
From his first days there he be
came connected with an underground 
revolutionary organization. /

Three months later he was dis
missed for active participation in an,

In 1904 he was sentenced to exile 
for four years at Povenets, but at 
the beginning of 1905 he was given 
a two months’ leave to visit his na
tive village and he went to St. 
Petersburg, where he became con
nected with an underground Bolshe
vik organization.

Later he worked in a cartridge 
factory Vasilievski Ostrov, and then 
went to Moscow.

In *1912 he again returned to St. 
Petersburg and worked in the artil
lery factory. From 1913 until Nov. 
1916, he worked at the Alvaz fac
tory.

In 1916 he was again arrested and 
imprisoned for about a year. He was 
ordered to Siberia, but he remained 
in St. Petersburg illegally.

October Revolution
In March, 1917, after the February 

revolution, .he did Party work, and 
rallied the working masses to the 
Bolshevik cause. .

In 1919, the Eight Party Congress 
elected him a member of the Central 
Committee, and after the death of 
the first chairman of the All-Rus
sian Central Executive Committee 
the Sverdlov Party appointed him 
chairman of the Central Executive 
Committee.
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Atlasburg, Pa dienraštį. Labai ačiū visiems malonėkite dalyvaut, nes turim daug 
ir visoms UŽ aukas. [svarbių dalykų apsvarstyt, apart to

T. . ... ,. ... . Tus rinkimai naujos valdybos 1936
Keikia atiduoti kiedltas U metams. Taipgi bus išduotas rapor- 

parengimo komisijai, tai yra, tas iš pereito baliaus.
Org. S. Vilkas.

šokiai: priemui 5 metų Susivienijimo sukaktuvių vai. vakare, 407 Lafayette St. Var- toliaus, kaip /tai: New Haven,< Dan- ti. Po vakarienei bus 
ir šios kuopos gyvavimo. Vakariene de visos kuopos kviečiam visus atsi- bury,. Waterbury, ir kitų kolonijų, geros orkestros. Įžanga viskam. 75c. 
įvyks subatoj, 14 d. gruodžio, 7:30 j lankyti, ne tik vietinius, bet ir iš Visi atsilankiusieji būsite užganėdin- Komisija.

1

SAUGOKIT JAS GERESNE ŠVIESA VISAM AMŽIUI!Huntsburg, Ohio

priežasčių

Dabar Jūs Galite Naudoti Daugiau Elektros žemesnėmis Kainomis.
velionio

NAUJA LEMPA GELBĖJA AKISneapkentė

V. Wallen.

Y

EDISON COMPANY, INC.
Telephone: EVergreen 8-9770

PRANEŠIMA] Iš KITUR J. GARŠVA

Hartford, Conn

1
murmėt.

512

BROOKLYN LABOS LYCEUM

1YS DABAR TOBULOS!

idant ap- 
akių nuo-

šis natar- 
veltui.

Sekretorius.
(294-296)

St. Pelnas šio vakaro škiria- 
15-tam Apskričiui.

A. Jakaitis.

KAIP PERSITIKRINT, KAD JŪ
SŲ ŠVIESA TINKAMA

Patelefonuokite jū
siškei elektros kom
panijai, kad atsi
lankytų it patikrin
tų kiekvieną lempą 
jūsų bute ‘‘Light 
Tester'iu,” kuris pa
šalina visokius spė
liojimus, 
navimas

BRIDGEPORT, CONN.
LDS 74 kp. rengia vakarienę ir 

pasilinksminimo vakarėlį paminėji-

INC. :
BRONX GAS AND ELECTRIC COMPANY t NEW YORK AND 

Atsisukit radio WEAF kas sekmad. 6:30 iki 7:30 P. M. ECHOES OF

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

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

8701 JOS CAMPAU AVE., . DETROIT, MICH.

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

nedėlioj, 15 d. gruodžio, 2 vai. po 
pietų, 62 Lafayette St. Visi nariai

19 3 5

Šiurpulinga Žmogžudystė
Lapkričio 30 d., 8 vai. va

kare, po num. 210 pas Jokū
bą Namavičių kas tai pabeldė 
į duris ir, kaip paprastai pas 
mainierius, buvo pašaukta: 
“Come in”. Ir į vidų įėjo pa
žįstamas juodveidis. Po žodžio 
kito, svečias paprašė drinkso. 
O pas Namavičių tuo laiku bu
vo jo draugas Antanas Gra
jauskas. Tad Namavičius at
šovė juodveidžiui, kad jis ne
gali gauti gerti, nes degtinė 
šiandien yra brangi ir už dy
ką nesidalina. Ir paliepė jam 
išeiti. Anas būdamas išsigė
ręs nepaklausė. Tada Namavi
čius paėmęs pagalį ir sudavė 
juodveidžiui per ranką. Tada 
juodveidis ištraukė pagalį ir 
prasidėjo kova. Pasekmės to
kios, kad vežant ligoninėn Na
mavičius pasimirė, o 
kas kovoja sųmirčia. 
išliks gyvas. Negras 
areštuotas.

Pasišnekėjus su
draugais ir pažįstamais, paaiš
kėjo, kad jis labai 
juodveidžių.

Namavičius buvo 
45 metų amžiaus,
prie vietinės APLA 20 kuopos, 
per kurią ir tapo palaidotas 
gruodžio 3 d. Iš giminių velio
nis paliko Amerikoje vieną se
serį, kuri tur būt gyvena Phi- 
ladelphijoj. Buvo siunčiamos 
jai dvi telegramos, bet nesu
rado.

Todėl norėdama kokių nors 
informacijų apie savo -brolį 
gali kreiptis pas Wm. Yonikis, 
P. O. 11, Atlasburg, Pa.

Šermenyse Dalyvavęs.

d. K. Vilkui ir jo žmonai, 
draugei Vilkienei ir draugei 
Rudzinskienei. Komisija daug 
darbo turėjo, kol surengė ban- 
kietą.

Senas Hartfordietis.
Vaikas Linksmas, jis 

geria “Broncotone”

Grajaus- 
Vargiai 

tapo SU-

Lapkričio 30 d. įvyko Ame
rikos Lietuvių Darbininkų Li
teratūros 51 kuopos susirinki
mas. Susirinkimas nebuvo 
skaitlingas. Buvo prieita prie 
naujų sumanymų ir buvo pa
siūlyta, kad būtų pasiųstas^ 
pasveikinimas d i e n r a š č iui 
“Laisvei” del 25 metų sukak
tuvių. Bet kažin kodėl drau
guose nebuvo pritarimo tam 
pasiūlymui, taip tas klausimas 
tuo tarpu ir pasiliko. Mes, 
draugai, neturėtumėme atsilik
ti nuo mūsų kitų vienminčių 
draugų. Mūsų spauda yra mū
sų kovotoja už darbininkų rei- > 
kalus, todėl mūsų pareiga ją 
visais būdais remti ir palai
kyti. , U

nevedęs, 
prigulėjo NUO RED. Neapsimoka gin

čytis su tuo K.F.R.-del jo ne
sąmonių “Naujoj Gadynėje”. 
Tegul K.F.R. sapalioja, o jūs, 
farmeriai, suglauskite eiles ir 
darbuokitės.

< . .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

kintas, 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.

THE NEW YORK EDISON COMPANY,

PIRMĄ kartą jauname jos gy
venime tos akys turės sunkiai 
dirbt. Gręsia akių nuvarginimas, 

jeigu šviesa netinkama.- Na—kaip 
gera YRA šviesa, kritanti ant to 
Pirmo Vadovėliu?

Pirma atsakydami, skaitykite 
štai ką’iv ... ••• - k
Dvidešimt nuošimčių vaikų moky
klose (keturiasdešimt nuošimčių 
kolegijų studentų) jau turi suga
dintą regėjimą. O viena iš akių 
nuovargio didžiausių 
yra netinkama šviesa.

Ką jūs galite daryt, 
saugot savo kūdikį nuo 
vargio ir iš to paeinančių galvos 
skaudėjimų, nervų įtempimų, pa
ilsimo ir energijos eikvojimo ? La
bai daug ką!

1. Tegul tinkamas specialistas 
reguliariai ištiria akis. 2. pasi- 
reguliariai ištiria akis. 2. Pasi
tikrinta “Light Tester’iu,” tuo 
stebėtinu instrumentu, kuris iš- 
mieruoja šviesą lygiai, kaip ter
mometras išmieruoja temperatūrą. 
Jis pasako jums, kiek šviesos jūs 
gaunate, kiek jos reikia bet ko
kioj vietoj, kur žmones skaito ar 
dirba. 3. Įsigykite vieną iš naujų 
“Geresnio Regėjimo” lempų, pa
gamintų pagal planus Šviesos In
žinierių Draugijos, ką užgiria re
gėjimo gelbėjimo tarybos ir ap
švietimo žinovai.

Kai elektra lėšuoja taip mažai 
naujomis žemomis kainomis, nėra 
reikalo jokioms akims kentėti del 
netikusios šviesos!

Iš “Laisvės” Jubilėjinio 
Bankieto

Bankietas įvyko gruodžio 
d. 2 vai. po pietų. Svečių prisi
rinko Laisvės Choro pilna sve
tainė. Orkestrą buvo gera, ne
sigailėjo žmones linksminti.

Valgymas prasidėjo 6 va
landą vakare. Pirmininkas per
stata bankieto tikslą ir pakvie
tė porą draugų išreikšti savo 
mintis. Draugai linkėjo dien
raščiui “Laisvei” geriausio pa
sisekimo ir ragino susirinkusius 
užsirašyti dienraštį, kurie jo 
dar neprenumeruoja. Taipgi 
kalbėtojai ragino daugiau dar
buotis del bendro fronto prieš 
karą ir fašizmą.

Reikia pastebėti, kad dabar 
Hartforde viskas kitaip. Ku
rie draugai pirmiau pritarė 
opozicijai, dabar ir jie iš vieno 
su mumis dirba. Vienas drau
gas sako: “Nereikia brangų 
laiką gaišuoti ir vieni kitus 
pravardžiuoti. Kur vienybė, 
ten galybė.”

Mūsų bankietas davė labai 
geras pasekmes, Tai geras pa
vyzdys ir kitoms ..kolonijoms. 
Pelno davė $55—$50 dienraš
čiui “Laisvei” ir $5 Komunis
tų Partijai.

Turiu pažymėti, kurie biz
nieriai aukavo . Cremo Bre
wing Co., New Britain, Conn., 
aukavo baksą alaus; Wood
bridge Baking Co., aukavo 
duonos; J. Beržinis silkių bač
kutę. Patartina nuo tų biz
nierių pirkti produktus, kuo
met reikia.

Paskui seka aukos mūsų 
miesto šeimininkių. Tos .drau
gės aukojo daiktais. Jos yrą: 
Dagilienė, Nikžentaitienė, Ra- 
moškienė, P. Savickas, N. Ra
monienė, V. Kazlauskienė, O. 
Gedraitienė, M. Margaitienė, 
Vasiliauskienė, M. Raulinaitie- 
nė, O. Ručinskienė, M. Krikš- 
čiuvienė, M. Stogaitienė. J. M. 
Pilkauskai aukavo $5 vertės 
radio setą del išleidimo ant 
laimėjimo. Davė $7.95, pelnę. 
Tai pasirodo, kaip mūsų drau
gai ir draugės remia savo

PLYMOUTH, PA.
Lietuvių Kapinių Korporacijos me

tinis susirinkimas įvyks nedėlioj, 29 
d. gruodžio, 2 vai. po pietų, po nu
meriu 40 Ferry St. Visi nariai da- 
yvaukite, nes apart rinkimo naujos 

valdybos turime daug kitų svarbių 
dalykų apsvarstymui. Taipgi yra 
daug narių, kurie dar ne kartą ne
buvo susirinkimuose, o tie draugai 
visuomet daugiausia rūgauja, kad ne
gerai organizacija dirba. Tad ypatin
gai kviečiame tuos draugus dalyvaut 
šiame metiniam susirinkime ir iš- 
rišt šį klausimą, o ne kur pakampė
se

NEWARK, N. J.
Sietyno Choras rengia kortų parę, 

subatoje, 14 d. gruodžio, Lietuvių 
Svetainėje, 180 New York Avė., 7 
vai. vakare. Įžanga 35c. Laimėtojams 
bus duodainos gražios dovanos. Po' 
lošimų visiems bus skanių užkandžių. 
Kviečiam visus atsilankyti ir praleist 
linksmai vakarą.

Kviečia Sietyniečiai.
(294-295)

CLEVELAND, OHIO
ALDLD 190, 57 ir 22 kuopos ben

drai rengia didelį balių, pietus, šo
kius ir laimėjimus nedėlioj, 15 d. 
gruodžio. Pietūs prasidės 1:30 vai. 
po pietų, kazyrių parė su laimėji
mais tęsis iki 6 vai, vak. Po laimė
jimų bus šokiai prie geros orkestros. 
Kviečiam visus atsilankyti. Įžanga 
35c; vaikams—15c. Nepamirškite
viskas atsibus po antrašu 920 E. 
79th ~ 
mas

Cortlandt 7-4305

LIETUVIŠKA INFORMACIJŲ 
RAŠTINĖ

Lithuanian Information Bureau
38 Park Row. opposite City Hall

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

Equitable.,Service Bureau
Lietuviška

Susisiekimo ir Ištyrimo

DARBININKŲ ĮSTAIGA
Salės del Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt Puikus steičius.sų naujau
siais įtaisymais. Keturičs bolių 

v alleys, r
KAINOS PRIEINAMOS

949-959 Willoughby Ave.
Tel., Stagg 3847

Duoda kelis kartus 
daugiau Šviesos, ne
gu paprastos lem
pos. Nei jokio blit- 
gėjimo, nei jokių 
aštrių šešėlių. Pla
tus gaubtuvas. Vi
sokio amžiaus akim 
reikia šios apsau
gos. Žiūrėkite I.E.S. 
lentelės.

BROOKLYN
QUEENS ELECTRIC LIGHT AND POWER COlMPANY 
NEW YORK TOWN “Senas New Yorkas dainoj ir pasakoj”.

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.

SKAITYKIT IR PLATIN
KIT “LAISVĘ”

Telefonas: Evergreen 7-7770

PAUL GUSTAS
LIETUVIS GRABORIUS

Senai dirbąs graborystės pro
fesijoje ii* Brooklyho apielin- 
kėj plačiai žinomas. Tik dabar 
atidarė savo ofisą ir patarnau
ja balsamavimu ir palaidojimu 

mirusių.

Veltui Chapel Šermenim
Paršam do automobilius šerme
nims, vestuvėms, krikštynoms 

ir kitokioms parems., 
šaukite dieną ar naktį.

423 Metropolitan Avė.
Brooklyn, N. Y.

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
(Undertaker)

Vedu šermenis ir palaidoji! tin
kamai ir už prieinamą kainą.
Pai'Hamdau automobilius vestuvėm, 

purėm, krikštynom ir kitokiem 
reikalam.

402 Metropolitan Avė.
(Ai’ti. Marcy Avenue) 
Brooklyn, N. Y.

NUO REUMATIZMO SKAUSMŲ
ar Gėlimo

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

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

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

Vienintele Lietuviška Vaistine Worcesteryie.

Dainuos Ig. Kubiliūnas, A. Mickevičiūte, B. Ramoškaitė ir Laisvės Choras

Sergančiu Vyrų ir Motery 
Chroniškos Ligos Gydomos

Gydoma Kraujo 
N e n ormalumai, 

Odos Išbėrimai, 
Nervų L i g os, 
Bendras Nusilpi- i 
mas, Nervų Jė
gos išeikvojimai, 
K a t a r i n iai ir 
Chroniški Skau
duliai, Skilvio ir 
Žarnų L i g os, 
Mčšlažarnės Li- (

gos, Hemorrhoidai, Nervų Įdegimas 
ir Įsisenėję Reumatiški nesveikumai, 
Sciatikos (kojų didžiųjų nervų), No
sies, Gerkles, Plaučių, Kvėpuojamų
jų Dūdų nesveikumai, Inkstų Ligos, 
ir kitos Vyrų ir Moterų ligos gydo- ' 
mos greitai ir su patenkinančiomis 
pasekmėmis; o jeigu jūs turite kokį 
jau nesuprantamą nesveikumą, atei
kite su pasitikėjimu pas mane pasi
tarti.
Kraujo Tyrimai, Laboratoriniai Iš
bandymai, X-spinduIiai, Serumų ir 

. , Čiepų Įleidimai.
MANO KAINOS YRA PRIEINAMOS,
Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

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

Įsisteigęs virš 25 metai;-
‘ Tarp 4th Avė. ir Irving Pi. 

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

MES KALBAME LIETUVIŠKAI

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

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

Iš senų padarau 
naujus pav^iks- 

, lūs ir krajavus 
J s u d ar a u su 

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

JONAS STORES
Marion St., kamp. Broadway 

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

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

RENGIA B. D. O. K
Įvyks Nedėlioj 

Gruodžio-Dec bo

Kampas Pąrk ir Broad Sts 
HARTFORD, CONN.

JUOZAS 
KAVALIAUSKAS 
Laisniuotas Graborius

Pennsylvania ir New 
Jersey Valstijose

PHILADELPHIA, PA. ; 
Telefonai: BellADewey 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

Biruta Ramoškaite
Laisvės Choro mokytoja dainuos 

solus šiame koncerte.

. Ignas Kubihunas
i Radio dainininkas iš Boston, Mass.

Įžanga 50 Centų Asmeniui
Pradžia 2-rą vai. po piet. Adelė Mickevičiūtė
_____________________________ Bostono apielinkės radio dainininkė 

iš Providence, R. 1.

IGNAS KUBIUŲNA3, baritonas ir ADELĖ MIC^EV^, 
CjŲTĖ, contrąltp, pirmų kartu, dainuos Hartforde,., Jię, 
abu yrą( Ęostono ąpieljnkės radio,,dainipinkaiv.,Puikiai 
išsilavinę savo profesijoj. Jiedu duos solų ir duetų, kas. 
teiks malonumo susirinkusiems.

, BliRUTA RAMOŠKAITĖ, soprano, Laisvės
„ . i _ t. t Chpro mokytoja. , ,, v. ,. *

LILIAN BĄSTŲKĖ iš Manchester Conn., jauna mergaitė* 
pirmu kartu pasirodys Hartforde su savo gražiu balseliu.

; Gerbiamieji! Laisvės Choras visuomet duoda gražius 
koncertus. Ypatingai, šiuo sykiu bus specialiai* geras 
koncertas. Apart svečių dainininkų, dainuos mūsų vie
tinė dainininkė, choro mokytoja.

Nepraleiskite šios progos, kaip hartfordiečiai, taip ir 
iš apielinkės skaitlingai susirinkite išgirsti puikios pro
gramos, nes tokie parengimai retenybė mūs mieste.

Visus širdingai kviečia RENGIMO KOMITETAS.
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Operetes “Vestuves Pušvnc,, pa^ s’un^’a komitetą pas 
m- * v. i- .... J majorą, reikalauti, kad jisai
Irecio Akto Nuotlkiai :neleistų fašizmo ir karo ren- 

■gėjų mitingo. Kitą“ komitetą 
nu- siųs Washingtonan, reikalauti, 

iš kad kongresas tirtų Italijos 
fašistų propagandą Jungtinėse

Aldermanai Priėmė Vėliavos F™schi pasidėjo.n , 'j Karo ir fašizmPatvarkymą I

| bus raportuoti jų 
jai.

organizaci-!

J. Valatka, Pirm.!

BROOKLYN, N. Y. į 
i 

Brookiyno ir apielinkės Lietuvių1 
•*m***'^*l**|,^*^MI Veikimo Komiteto mėnesinis susirin? j 

į kimas įvyks nedėlioj, 15 d. gruodžio, | 
Karo ir fašizmo priešai , Bve‘ab^’.41? L„or?™e.r. v v . i St., 11 vai. ryto. Priežastis perkeiti-

i monstruos ateinantį šeštadienį mo laiko ta, kad po pietų įvyksta di-

Šiais
nes

Kur Pirksite Laikrodžius?
I

laikais perkant laikrodžius reikia gerai apsižiūrėti, 
daugelis laikrodžių yra pertaisyti iš senų, ir tuomi

didelis skaičius pirkėjų

Pirmesniuose “Laisvės” 
meriuose matėte bruožus 
operetės “Vestuvės Pušyne 
pirmo ir antro akto. Iš jų pa- Valstijose, 

styrėte, kad dalykas eina apie; -----------------------
Lietuvos jaunimą, kuris jau . n • vi • - i r
reikalauja teisės pasirinkti sau Am. Pneskarme Lyga Gavo 
gyvenimo draugus. Ten per- Pigią Kelionę Delegatams 
statoma, kaip apsukri mergina! 
Justė pabėga nuo ruošiamų: 
Vestuvių su nemylimu ’ vyru.1 * A *x* 1 IliUil II A' artl/4 m ei |jciocvinuu opu"
g* atsitinka namuose, jai pa- = c5alf traukinj, kuriu0 nuveš de.

, legatus į Trečią Amerikos 
'.Prieškarinį Kongresą, Cleve

lande, už labai nupigintą kai
ną, $13 i abi pusi.

Lyga šaukia darbininkų ir 
visokias prieš karą ir fašizmą 
nusistačiusias organizacijas ir 
kuopas, be skirtumo religinių 
ir politinių pažiūrų, sueiti į 
vienybę kovai prieš karą ir fa
šizmą.

I Kas valandą slenka artyn 
(pasaulinio karo pavojus, nuo 
i kurio nebus liuosa ir Ameri- 
i ka. Bus įtrauktas į tą kraujo 
maudyklę amerikoniškas jau
nimas. Ta baisi valanda gali 

••išmušti bile miliutą. Kiekvie- 
1 no darbininko ir darbininkės 
gyvybė bus pastatyta į mir
ties pavojų, o apsisaugojimui 
laiko nebus. Dabar dar turi
me progą kovoti prieš karą. 
Tad rinkime aukas, organizuo
kime grupes, siųskime delega
tus į prieškarinį kongresą.

Trečias iš eilės prieškarinis- 
| priešfašistinis kongresas įvyks 
‘sausio 3-4-5, 1936 m., Cleve
lande. Kelionė iš New Yorko 
į abi puses $13. Traukinis iš 
New Yorko išeis 2 d. sausio, 
sekamai:

Iš W. 23rd St. gelžkelio sto
ties 7:40 ryto.

Iš Chambers St. stoties 7:50.

Amerikos Lyga Kovai Prieš 
'.Karą ir Fašizmą pasamdė spe-

bėgus, o paskiau sugrįžus, yra 
perstatoma trečiame akte, štai 
jo ištraukos:

Aktas III.

Scena. — Ant rytojaus, šef- 
lerio name, viduj. Ruošiama 
vestuvės Justei ir Marmalui. 
Manoma, kad Justė dar mie
ga, o jos nėra. Atvažiuoja jau
nikis, muzikantai, svotai, ren
kasi jaunimas, prasideda ves
tuvių iškilmės, o Justės nesi-

I mato. i
Paskiaus, jaunikis, Marma-j 

las, sužino, kad jo jaunosios 
jau nėra. Ji išvogta, arba pa
bėgo. Kyla triukšmas, jauni
kis kelia skandalą. Tėvas taip 
pat puola į isteriją. Viskas su
ruošta, svečiai sukviesta, o 
jaunosios nėra. O jei jos nėra, 
tai jaunikiui jau ir tų visų ves
tuvių nereikia. Jis meta viską 
ir išeina. Tėvas, kuris manė iš 
žento pralobti, dar daugiau tu
rės nuostolių. Jis mano, kad jo 
duktė suteršė jo visą garbę ir 
gyvenimą. . .

Bet vėliaus, po visų linksmi) 
ir nelinksmų dainų, sugrįžta 
Justė ir Juozas. Jie pareiškia,' 
kad jau “surišti.” Tėvas gau- 

..na/tokį širdies sujudimą, kad 
ūmai griūva ir alpsta, bet jau 
laimina jaunuosius.

Kaip matome, tai trečiame 
akte įvyksta keli konfliktai; 
čia išsiriša visi užmegsti ir ne
žinomi mazgai. Iš ruoštų ves
tuvių įvyksta komedija. Tėvo 
skirtas jaunikis netenka savo v _j v- , gos rastinen: 112 E. 19th St,mylimos, tėvui didžiausias mo- „ . __ _ WT, -i Room 202, New York, N. Y.mentas, nes jo visi planai me- *

- įt- --.rfu 7 J [y|kais nueina. Justė su Juozu 
tampa herojais, ima nesitikę-
tos drąsos, grįždami i namus n\£je(uvjy Jauny Yyflj KliubaS 
laimi. Susirinkusiems dideles _ _ n 1*
naujienos, nusistebėjimai. Pa-^ llIICS uIliagŲ DdlllĮ 
galiaus Justės ir Juozo meilės 
laimėjimas.

’^Vestuvės Pušyne” bus su
vaidinta gruodžio (December) 
15, 1935, Labor Lyceum sve
tainėj, 949 Willoughby Ave., 
Brooklyn, N. Y. Vaidinimą 
ruošia Lietuvių Darbininkų Su
sivienijimo 1 kuopa paminėji
mui šios organizacijos penkių 
metų sukaktuvių. Operetę vai
dins Lyros Choras iš Shenan- 
doahrio.

LDS 1 kuopa kviečia visus 
narius ir simpatikus garsinti šį 
parengimą, patiems skaitlingai 
dalyvauti ir platinti tikietus.

Iš Newarko 8:30.
Clevelande bus 9:30 vaka-

st */>..
Sulaikė Reakcinį Judį

Miesto
Tarybos

|prie Madison Sq. Garden. Tai 
naujas bus protestui prieš mitingą ka- 
perėjo ro ir fašizmo rėmimui. Parama 
Tary- palaikymui kruvinojo fašizmo

Ilearsto įkvėptasis 
vėliavos patvarkymas 
vienbalsiai Aldermanų 
boję. Prieš jo priėmimą tarp ir vedimui karo prieš nekaltus 
aldermanų buvo didžiausias Ethiopijos žmones turi būt su- 
žaidimas raudonuoju baubu, stabdyta, pareiškė Valenti, 
koks yra buvęs nuo karo laikų.-Italų Bendro Fronto Priešfa-

Pas Hearstą tasai įkvėpimas šistinio Komiteto pirmininkas, 
kilo po sėkmingu Browderio ir 
Thomas debatų Madison Scj. 
Gardene, kuriuos rengė Sočia- ( 
list Call, socialistų laikraštis, į 
ir ant estrados buvo tik ma
žesnės vėliavos, šis naujas pa-L - 
tvarkymas nusako, kad kiek-.^om Ring 
viename susirinkime, kur suei-'r^> 1

dells parengimas “Vestuves Pušyne.’’ 
Visų draugijų atstovai būtinai daly
vaukite ,nes turim labai 
bių dalykų ąpsvarstyt.

Sekr. G.

daug svar-

Kuraitis.
(293-294)

apsigauna.
Swiss. Visi naujausios 
mados. Taipgi užlaikau ir 
kitokių auksinių daiktų, 
kokie tik auksiniai daik
tai krautuvėse parsiduo
da. Ypač moterims, tai 
turime gražių setų, pa- 
puųšalų. Taipgi turime ir 
sidabrinių indų naudoji
mui prie valgio.

TEATRAS-DAINOS-MUZIKA

susirinki- 
12 

vakaro, 
svetainėj, 419 Lo

ALDLD 1 kuopos 
maS įvyks ketvirtadienį, 
d. gruodžio, 
“Laisvės
rimer St., Brooklyne.

Visi nariai dalyvaukit, ne
apleiskit šio susirinkimo. Reiks 
rinkt valdybą 1936 metams.

Taigi kuriems reikalin- 
linga laikrodžių, prašau 
atsilankyti pas mane. Aš 
užtikrinu, kad gausite tą, 
ką norite pirkti pigiau 
negu kur kitur.

Aš užlaikau geriausių 
i š d i r bysčių laikrodžius, 
kaip tai: Gruen, Hamil
ton, Waltham, Elgin ir

Aš. taisau visokius laikrodžius ir auksinius daiktus.
Kuriem.4 reikalinga patarnavimas kreipkitės pas mane, už ką būsiu 

dėkingas ir stengsiuos pilniausiai patenkinti jus.

VIKTORAS JANUŠKA
127-17 Liberty Ave. Richmond Hill, N. Y.

(tarpe 127 ir 128 Sts.)

Teatro Unija stato scenon1
'pagarsėjusį veikalą “Let Free- Paipg’i turim ^daugiau dalykų 

___j” antradienio vaka-; aPsyarstyti. . ..
gruodžio 17, Civic Reper-j nauJU narių atsivesti, 

na 15 ar daugiau žmonių ir(tory Teatre, 
yra apkalbami ______
reikalai, turi būti 36 x 48 colių , buvo vaidinamas 
dydžio vėliava.

Kad šis tarimas yra turčių 
naudaį, rodo ir tas, kad re- 
publikonai, demokratai ir fu- 
sionistai visi kaip vienas už tai 
stojo. Gi republikonas Fair
child dar apsidžiaugė ir pa
reiškė vilties, kad aldermanai j 
priimsią jo pasiūlymą uždraus
ti ateiviams kalbėti. Jis šaukė, 
kad raudonieji turį būt sustab
dyti.

Komunistų Partijos N. Y. 
Distrikto organizatorius L Am- 
ter telegrafavo majorui La 
Guardijai nepasirašyti tą ta-

Nepamirškit ir

, 14th St. ir 6th!
visuomeniški'Ave., New Yorke. Veikalas1

> tūlą laiką j 
!ant Broadway, bet del augštų'
kainų ne visi galėjo ] 
Dabar, persikėlus į
mesnį teatrą, kiekvienas ture- karnai: 64 So. 3rd St, kampas Wythe 
tų pamatyti tą puikų teatrą, 
kuriam lig 'šiol dar nebuvo 
lygaus.

I Veikalas parašytas sulyg 
Grace Lumpkin požymiu ap
dovanotos novelės “To Make 
My Bread.” Vaidina labai 

artistai.

PARDAVIMAI
Parsiduoda grocernč-bučernė. Vieta 

matyti 1 aPffyventa lietuviais ii* lenkais. Gali- 
prieina- ma geras pragyvenimas padaryt.

Del kitų informacijų kreipkitės se-

Geriausios Degtines Amerikos Išdirbimo ir 
Importuotos Žemiausiom Kainom

PU KAS ATEIS SU ŠIO SKELBIMU, GAUS Už 
NUPIGINTĄ KAINĄ

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

Avė.
(294-296) HYMAN BERGER

SAVININKAS

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

r i

TRUMPOS ŽINUTĖS
Teisėjas Rosenman

IŠRANDAVOJIMAI
Pasirandavoja fornišiuotas kamba

rys su šiluma ir visais namų paran- 
kumais. Apielinke tyki- ir graži,

ge- Kambarys didelis, šviesus ir geras 
I del vieno arba poros, jeigu kas turi 
j kūdikį tai irgi galėtų gyventi. Kaina 
i prieinama. Del platesnių informa- 
ciju kreipkitės į “Laisves” ofisą.

t293-295)

įsakė
rimą. Jis turi teisę tai padary- ( unijos viršininkams priimti at- 
ti. Civilių Laisvių Unija taipgi gai unijon 8 unijistus, kurie 
kovos, kaipo prieš susirinkimų buvo viršininkų išmesti, kaipo 
laisvę varžantį patvarkymą.

Socialistai Remia Kairiojo 
Sparno Komitetą *

Socia-Išpūsta ir išgarbinta 
listų Partijos “Sonosios Sargy
bos” didžiuma atrodo nyks
tanti, kuomet kuopa po kuo
pos pasisako už kairiojo spar
no vadovybę.

Louis Waldman’ir Algernon
ro. Norintieji platesnių in for- Lee, “Senosios Sargybos” va- 
macijų ar tikietų kreipkitės ly- dai, pralaimėjo net savo kuo-

pose. Pereitą pirmadienį 
pasisakė už kairiuosius. Iki 

į šiol viso 9) kuopos iš 12-kos 
! balsavimais pasakė savo išti- 

— - kimybę naujai išrinktam kai-
’ riojo sparno Miesto Komitetui, 
įkurį remia ir kairiojo sparno 
vadas Norman Thomas. Iš 

— daugelio kitų miestų valstijo- 
metinį Je kaipgi pareiškiama parama

Jaunų Vyrų Kliu- 
18-tą savo i____ r .

įvyks trečiadienio. nauJam komitetui.
bas ruošia
balių. Jis
vakarą, 25 šio mėnesio, Grand
Parad^e svetainėj 318 Grand Cąrsjgjy BrOwderfo-TllOmaS
St. Paimta Ted Navarre Or- v
kestra šokiams, taipgi pakvies- Debatų Aprašymas 
ti svečiai Ir savieji daininin- ----------
kai pildyti programą.

Teis 19-ką Pikietu
šeštadienį prie May’s 

paitmentinės krautuvės 
tapo areštuota 19 pikietų. Jų galintieji 
teismas įvyks šiandien, 9:30 raginami įsigyti 
ryto, 9-to Distrikto teismabu- 
tyje. Jie visi yra po $100 kau-r 
cijos kiekvienas. Masiniam pi-1 dokumentą 
kiete dalyvavo nariai Artistų j C

Tel. Stagg 2-2996License L-1370

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.

“raudonieji.” Laimėtojais yra 
Viešbučių ir Ręsta uranų Dar
bininkų Int. Unijos Lokalas 
325.

• Pavienių Moterų Komitetas 
ir Bedarbių Taryba reikalau
ja, kad federal ė valdžia įsteig
tų projektus bedarbėms mote
rims. Buvo žadėta juos įsteig
ti, bet vis nėra, ir moterys 
WPA darbų negauna, atsa
kant, kad nesą projektų.

Ridderis, WPA administra
torius, sako, kad jau užmato- 

jos'ma “gerovė.” Jis taip kalbėjo 
turtingiems Miesto Kliubo na
riams, 57 W. 44th St. žinoma, 
ir dab'ar jiems gerai. Bet 
WPA darbininkai gerovės ne
mato ir jie šeštadienį maršuos! 
prie WPA raštinės, 111—8th.; 
Avė., reikalauti pakėlimo algų 
nelavintiems ir perkėlimą la
bintų darbininkų į jiems • tin-! 
kamus darbus, su atsakančio

mis algomis. |

Columbia Universiteto pro
fesoriai ir studentai įsikišo į 
darbininkų su administracija 
nesusipratimą. Administracija 
pravarė 4 darbininkus už uni
jinę veiklą, o komitetas iš 3 
profesorių ir 2 studentų parei-

Earl Browderio, Komunistų
Partijos Nacionalio sekreto-

i riaus, su Norman Thomas,
kairiųjų socialistų vadu, deba
tų pilnas aprašymas bus išlęis-Į kalavo sugrąžinti darbininkus, 

de- tas “Daily Workerio” specia- 
vėl Įiam priede, šeštadienį. Visi 

skaityti angliškai 
tos dienos1

“DW” ir patys jį perskaityti, 
taipgi pasidėti, kaipo svarbų 

parodymui ki
tiems. Santikiai tarp komunis
tų ir socialistų yra vienu svar
biausių dienos klausimų.

SUSIRINKIMAI

DR. ALDONA ŠLUPAS 
(SLIUPAITĖ) 

Gydytoja

179 So. 2nd Street
Brooklyn

Telefonas Evergreen 7-7110

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

Sekmadieniais—susitarus.

CHARLES UP TO-DATE 
BARBER SHOP
K. Degutis Savininkas 

PLAUKŲ 
kirpimas 

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

Patarnavimas

Barry P. Skalios
(ŠALINSKAS)

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

prastai vadinamą koplyčią.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway, 

| Woodhaven, L. L, N. Y.

FLUSHING RUSIŠKOS IR TURKIŠKOS
PIRTĮQ visada atdarosA. AXA. -L A O Dieną ir Naktį’

Rhea Teitelbaum
Vedėja

Kambarys, 
plaukymui

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

mankštymai, restauracija, barbernė ir 
ir prirengimai miegojimui.

k Kaina 50c. dieną ir naktį, bile laiku.
=3 SPECIALĖS KAINOS PER SAVAITĘ (

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

VYRŲ
Trečiadieniais, 
penktadieniais, 
sekmadieniais

DIENOS
Ketvirtadieniais, 
šeštadieniais ir 

atdara dieną ir
ir naktį.

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

unnęnM paai pirkite y ■nUUuUil llUnL 300 Lincoln Rd., BTdyn
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.

šaukite Stove Klauskite
INgersoll 2-6767 Nut 1 VF BEN DUBIN

Kolegijos Studentų
protestas ir grąsini- Unijos, Kom. Partijos ir Ly

ti sulaikė kol ne- gos, Studentų Lygos, Rašytojų 
rodyt judį “Fighting Unijos, Moterų Tarybos ir ki- 

’ kuris yra perdėm ata- tų, tad ir areštuotų skaičiuje 
progresyvių studentų randasi visokių org. narių.
. Judį buvo žadama' 

rodymui pereitą šešta- 
Gotham Teatre, 137th 
Broadway, bet vedėjas 

atsakė.

outh,’ 
a ant

Degtinė Nesiunčiama Paštu

Fašistu Mitingą
Mussolinio paramai fašistų 

rėmėjai šaukia masinį mitingą

BDOPK SUSIRINKIMAS
genausiob 

•2000 svarų 
Prista- 

Praiom*

Lietuviu Anglių Kompanija
Pirmos klases anglis, 

rūšies ir pilnas svoris- 
tonas, tai legališkas svoris, 
tome greit į jūsų namus. 
jsitSmyti adresu ir telefonų.

Telefonuokite: Evergreen 7-1(61 
arba užeikite pasikalbėti j ofisų 
Kampas Union Avė. ir Grand Si.

485 Grand $L, Brooklyn, N. Y

MEMBER COAL COMPANY 
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA) 

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

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

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS
Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite
107 Union Avenue

Brooklyn, N. Y.

B r o o k 1 yno Darbininkiškų 
Organizacijų Parengimų Ko
miteto susirinkimas įvyks šį 
penktadienį, 13 d. gruodžio, 
“Laisvės” svetainėje, 46 Ten

; Eyck St. Pradžia lygiai 7-tą v.
vakaro.

Visi organizacijų * atstovai 
i būtinai turi dalyvaut šiame su- 

. sirinkime. N e a t s i lankiusieji 
Trys New Yorko teisėjai,1_______ .____________________

New Yorko Teisėjai Remia 
Fašisty Karo Fondą

švenčių laikotarpiu pas kai užimanti Augščiausiam Teis- 
kuriuos yra palinkimo ir my-,me ir Generalėse Sesijose vie- 
lintį stiproko skystimėlio įsi-!tas, remia Mussolinio karą 
mesti pavaišinti. Jiems norima*prieš Ethiopiją. šimto tūkstan- 
pasiųsti buteliuką. Bet toki čių dolerių čekis tapo įteiktas 
geraširdžiai siuntėjai ir taikoj Italijos generaliam konsului, 
mi gavėjais apsigauna, kadan-! Vicchiotti, New Yorke, lapk-— uit gavęjaia apsigauna, jyciiiciia | v Avvilivuux, Ai g yv ivinc,

adison Sq. Gardene ateinant.gi paštas svaiginančių gėrimų ričio 15 d. Įteikimo ceremoni-
Hožfalinm' TE o In M. T A a • .X «> v m 1 — a. *« m. 1 1

piXSlao B V čllg UltUlVių IT UI U U. įUeiKlIllU

t| šeštadienį. Italų Veiklos Ko- nesiunčia. Jei tokią dovaną'jose dalyvavo teisėjai Cotillo 
mitetas Kovai Prieš Karą ir rastų, tai ne tik ją atimtų, bet ir Pecora. Gi prie šaukimo Ma- 
Fašizmą* šaukią demonstraci- gali ir siuntėją skaudžiai nu-!dison Sep Garden mitingo Mus- 
jft prie svetainės. Komitetas baust. J solinio paramai dar ir teisėjas1

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

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

Persitikrinsit
417 Lorllner Street, Brooklyn, “Laisvės” Name

SAVININKAI J. P. MARČIUKAI

V;




