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Popiežiaus “Gera Valia.”
Nesaugu Amerikoj.
Piliečių Kliubai.
Eden, Taika, Sovietai.
Rašo S. BROOKLYNIETIS

.Prieškalėdinėje kalboje kar
dinolams popiežius dejavo, kad 
nėra taikos ir geros valios ant 
žemės.

Bet niekas dar negirdėjo po
piežių protestuojant, kad Mus- 
solinis karui prieš Ethiopiją 
naudoja “šventojo sosto” pini
gus, sukrautus į Italijos ban
kus.

Kas nors bloga Amerikos 
teisdarystėj ir piliečių apsau
goj, — dejuoja kapitalistiniai 
laikraščiai,—kad net tokie žy
mūs žmonės, kaip lakūnas Lind
bergh su savo žmona, buvo pri
versti išvažiuot j Angliją, idant 
tuo būdu apsaugot savo antrą 
kūdikj Joną nuo vaikavagių.

Ypač po to, kai hitlerininkas 
B. R. Hauptmannas tapo nu- 
smerk^as mirti už pirmojo 
Lindberghučio pavogimą ir nu
žudymą, pradėjo plaukt Lind- 
bergham “juodrankiški” laiš
kai su grūmojimais taip pada
ryt ir antram jųdviejų sūnui.

Chicago j ir kituose miestuo
se turtingesni piliečiai suorga
nizavo savo privatiškas detek
tyvų sargybas, nepasitikėdami 
apsauga, kurią teikia policija ir 
jos detektyvai.

Kada paskutinėmis dienomis 
ties Doylstownu, Pa., buvo su
rastas milionieriukas Milne, 

ižmogvagių pagrobtas, tai cent
relines valdžios agentai nepri
leido talkon • New Yorko ir 
Pennsylvanijos policijos. Jie 
spėjo, kad ta policija gali pa
tarnaut žmogvagiams. Nes jau 
ne kartą buvo įrodyta, kaip 
miestų ir valstijų policija ir 
politikieriai būna susirišę su 
plėšikais, gengsteriais ir rake- 
tieriais.
, Ahierikos kapitalizmo puvi- 

■' mąs atspindi ir jo “tvarkda-į 
rių” sugedime.

“Vienybė” ragina lietuvių 
piliečių kliubus įvairiuose mies
tuose apvalyt nuo lietuviškos 

• partijinės politikos, o rinkimuo
se remti tuos republikonus bei 
demokratus, kurie rūpinasi “jų 
reikalais.’ ’

Milžiniška dauguma narių 
tuos kliubuose yra darbininkai. 
Bet ar republikonai ir demo
kratai bent kada kreipė savo 
politiką darbininkų klasės nau
dai? Niekuomet! Pamatinis jų 
rūpesnis tai palaikyt darbinin
kus pajungtus kapitalistiniam 
išnaudojimui.

Lietuvių piliečių kliubai ga
lėtų ir turėtų suvaidint skirtin
gą rolę, naudingą darbinin-i 
kams. Jie privalo dėtis į Far- 
merių-Darbo Partijos judėjimą 
kovai prieš didėjantį išnaudo
jimą, prieš augančią fašistinę 
sriovę Amerikoj ir už demo
kratinių laisvių išlaikymą.

• “New York Post” rašo, kad 
pirmesnis Anglijos užsienių rei
kalų ministeris Samuel Hoare 
buvo nusistatęs prieš Tautų Ly
gą, palankus fašizmui ir prie
šingas Sovietų Sąjungai.

Jį privertė pasitraukt iš mi
nisterijos didelis žmonių suju
dimas prieš Hoare’o išdirbtą 
planą išvien su Franci jos mi- 
nisteriu pirmininku Lavai iu, 
kur jiedu siūlė Italijai pusę 
Ethiopijos.

Apie naująjį Anglijos užsie
ninį ministerį Anthony Edeną 
“New York Post” geriau atsi
liepia; saka;

“Kapitonas Eden lankėsi pas 
Hitlerį ir išsinešė blogą įspū
dį (prieš Hitlerį). Jis nuvyko 
į Maskvą ir išvažiavo iš ten 
pilnas nuostabios pagarbos 
(Sovietams), nors jis pats yra 
konservatorius ir aristokratas.” 

Eden, pasak “New Yorko 
Posto,” stipriai stoja už Tautų 
Lygos drausmes prieš Italiją, 
idant priverst ją sustabdyt ka
rą Ethiopijoj.

Linkėtina, kad tik praktikoj 
pasitikrintų tos “Posto” nuo
monės apie Edeno politiką.

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis 
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Reikalauja Sustabdyt 
Italijai Geležį ir Aliejų 

iš Amerikos
WASHINGTON. — Asso- 

ciated Press pranešimais, 
senatoriai J. P. Pope ir Be
nnett Champ reikalauja, 
kad kongresas praplėstų 
Amerikos neutralumą (be
šališkumą) kare ir uždrau
stų išvežt anglį, geležį, alie
jų ir medvilnę iš šios ša
lies į Italiją. Tam reikala
vimui priešinasi tariamas 
“progresyvis” republikonas 
senatorius Borah.

Užgrobė dar 1-ną Chinų 
Miestą Šiaurėj

PEIPING. —Manchukuo- 
niongolų raiteliai gruodžio 
24 d. užėmė Changpei mies
tą Chinijos provincijoj Cha- 
har’e, už 30 mylių į šiaurę 
nuo Kalgano. Taip mandžu- 
r a i - m ongolai-japonai yra 
užgrobę jau šešis apskričius 
rytiniame Chahare.

Aktorė Thelma Todd 
Buvo Nužudyta

LOS ANGELES, Cal. — 
Valdiški miesto gydytojai 
iš pradžios buvo paskelbę, 
kad judamųjų paveikslų ko
medijų aktorė Thelma Todd 
netyčia užtroško automobi
lio nuodingais garais savo 
garaže. Bet dabar prieita 
prie išvados, kad ji buvo 
nužudyta.

Prisiekusiųjų teismas įie
ško vieno San Francisco ro
mantiško biznieriaus, kuris 
meilinosi prie Thelmos 
Todd. Vyresnysis stalų ap
tarnautojas A. Mounie, val
gykloj, kur Thelma su savo 
draugais turėjo paskutinę 
vakarienę gruodžio 14 d., 
liudija, kad jis gavo grūmo
jimų per telefoną: “tu būsi 
nužudytas, jeigu ką nors 
plepėsi ryšyj su šiuo daly
ku.”

Be kitų, pašaukta į liudy
tojus ir judžių aktorė Zasu 
Pitts, buvusi Thelmos drau
gė.

Dessye, Ethiopija. — Hai
le Selassie, ethiopų impera
torius, pasiuntė maldingą 
pasveikinimą Amerikai su 
prašymu, kad krikščionių 
šalys užtartų Ethiopiją.

Normandie Neapsimoka
P A RYŽIUS. — Didžiau

sias pasaulyj laivas “Nor
mandie” 1935 metais 8 sy
kius perplaukė per Atlanto 
vandenyną, p e r v e ždamas 
18,000 žmonių iš viso. Iš 
įplaukų apsimokėjo tik ei
namąsias išlaidas, bet įeigų 
neišteko mokėjimui paskolų 
bei nuošimčių.

Baigiamas įrengt Angli
jos didlaivis “Queen Mary” 
ims tokias pat kainas kaip 
ir “Normandie,” pagal jų 
savininkų sutartį. Sekančią 
vasara trečios klasės kelio
nės kaina tais laivais bū
sianti $93.

Pavienio Numerio Kaina 3c.

SUĖMĖ STASIULEVIČIŲ, BUVUSI SENOSIOS 
LIETUVIU SOCIAL. SĄJUNGOS SEKRETORIŲ

BROOKLYN, N. Y.—Fe- 
deralės valdžios agentai pe
reitą savaitę suėmė J. V. 
Stilsoną-Stasiulevičių, buvu
sį senosios Lietuvių Sociali
stų Sąjungos sekretorių.

Jis buvo 1918 m. Philadel- 
phijoj nuteistas trejus me
tus kalėti už siuntinėjimą 
lapelio su patarimais vengti 
kariuomenės tarnybos laike 
pasaulinio karo. Šalies Aug- 
ščiausias Teismas paskui 
užtvirtino tą bausmę. , Bet 
Stilsonas kalėjiman nepasi
davė ir iki šiol pusiau-slap- 
tai gyveno.

Stilsono advokatas Mur
ray Kreindler sako, kad da
bar nebūtų jokios galimy
bės teismiškai paliuosuot

ITALAI GIRIASI NUŽUDĖ 700 ETHIOPŲ, 
0 ETHIOPAI UŽĖMĖ ITALŲ MIESTĄ

ROMA. — Mussolinio val
džia paskelbė, kad pereitą 
sekmadienį italai mūšyje 
prie Abbi Addi nukovę 700 
ethiopų ir sužeidę 2,000, o 
iš italų pusės kritę 7 oficie- 
riai, 150 kareivių ir buvę 
sužeistų tik 173. •

5,000 ethiopų buvę gink
luoti naujausiais šiemeti
niais Belgijos kulkasvai- 
džiais. Juos italai sumušę 
ir atgal nuviję.

ADDIS ABABA. — Reu-

20 Užmušta Traukinio 
Nelaimėje Vokietijoj
Gross Herigen, Vokieti

ja. — Ekspresinis traukinys 
gruodžio 24 d. drožė užpa
kalin lėto keleivinio trauki
nio, ką tik išsijudinusio iš 
Herigen stot., Thuringijos 
miškų srityj, užmušdamas 
20 žmonių ir sužeisdamas 80 
kitų buvusių lėtajame trau
kinyje su jo mediniais va
gonais. Nei vienas ekspre
siniame traukinyje nebuvo 
sužeistas.

Mirė Prancūzų Rašytojas 
Paul Bourget

PARYŽIUS. — Gruodžio 
24 d. mirė garsus francūzų 
rašytojas akademikas Paul 
Bourget, 83 metų amžiaus. 
Jo apysakos pasižymi gra
žia kalba ir simpatiškais 
vaizdavimais moterų jaus
mų ir jų būdo. Todėl jo vei
kalus daugiausia ir skaitė 
moterys.

Paul Bourget yra auto
rius virš 50 apysakų. Jos 
ir dabar skaitomos ne ma
žiau kaip kūriniai Franci- 
jos literatūros milžinų: Bal- 
zaco, Zolos, Daudet’o ir kt.

1 Viena.—Mirė naujoviškos 
austrų muzikos kompozito
rius Alban Berg, 51 metų 
amžiaus, autorius operos 
“Lulu,” “Wozzeck” ir kitų 
muzikalių veikalų.

Stilsoną, ir tik prezidentas 
Rooseveltas galėtų dovanot 
jam bausmę.

Spaudoje pastaraisiais 
laikais Stilsonas pasirašy
davo slapyvardžiu E. But
kus. {

Stilsonas buvo nuteistas 
pagal nelemtą imperialisti
nio karo įstatymą? Dauge
lis pačių buržujų dabar pri
pažįsta, kad tas karas ne
davė nieko gero. O vis dėl
to valdžia net už 17 metų 
po jo persekioja tos skerdy
nės priešininkus.

Visi susipratę lietuviai 
darbininkai išreikš Stilso- 
nui užuojautą su pageidavi
mu, kad jis būtų kuo grei
čiausiai paliuosuotas.

terio žiniomis, kurios dar 
nepatvirtintos, ethiopai įsi
laužę į Italijos koloniją Eri
trėją ir užėmę ten Adi Qua- 
la miestą, 10 mylių nuo 
Ethiopijos sienos.

Pranešama, kad italai ža
da mažiau naudoti tankų 
prieš ethiopus? • Tokioj kal
nuotoj šalyj tankais sunku 
ką paveikti. Dabar italai 
organizuosią greitus nedide
lius savo kareivių būrius, 
kurie geriau tiksią kovai su 
greitais ethiopų būriais.

Mussolinis vis dar Pasi
tiki Francija

ROMA. — Italijos fašistų 
valdiški sluogsniai tebėra 
nusiminę, kad nauju Angli
jos užsienių reikalų ministe- 
riu tapo paskirtas Anthony 
Eden, šalininkas griežtesniu 
ekonominių bausmių prieš 
Italiją. Bet mussoliniečiai 
tikisi, kad jų neapleis Fran
ci jos ministeris pirmininkas 
Lavai, nežiūrint dabar ein
ančių slaptų pasitarimų 
tarp Anglijos ir Franci jos 
armijų ir laivynų generalių 
štabų. Fašistai vis dar abe
joja, ar Francija tikrai stos 
išvien su Anglija, jeigu teks 
susikirst Italijai su Anglais.

Po $1,000 už Kalinius 
Nužudžiusius Sargybinį

BOSTON, Mass. — Mass- 
achusetts valstijos guberna
torius J. M. Curley pasky
rė po $1,000 dovanų tam, 
kas pristatys gyvus ar ne
gyvus du piktadarius Ed. 
Guarnellį ir Antonio Repuc- 
cį, kurie taxi-cabe įveikė ir 
nušovė kalėjimo sargybinį 
Walterj Doucette, gruodžio 
23 d.'

Doucette tuos kalinius ve
žė iš valstijos kalėjimo į 
Dedhamą naujam teismui. 
Nors kalinių rankos buvo 
surakintos, jiedu tačiaus, 
primušė sargybinį, atėmė iš 
jo revolverį, nušovė jį patį; 
pasigrobė iš jo raktą, ku- 
riuom atsirakino savo ran
kų retežius ir pabėgo.

Japoną Tankai, Dur
tuvai prieš Giliną

Studentus
SHANGHAI. — šio Chi- 

nijos didmiesčio majoras 
gruodžio 24 d. įvedė karo 
stovį prieš demonstruojan
čius studentus keturiuose 
Shanghajaus apskričiuose, 
prieinančiuose prie svetim- 
tautiškos miesto dalies.

Studentai audringais savo 
išstojimais reikalauja lau
kan išvyti Japonijos impe
rialistus, kurie grobia 
šiaurinės Chinijos provinci
jas, steigdami ten atskirą 
neva “nepriklausomą chinų 
valstybę.”

Nuo Japonijos karo lai
vų gruodžio 24 d. buvo at
siųsta į Shanghajų jūrinin
kai su tankais; kulkasvai- 
džiais ir durtuvais. Miesto 
majoras įvedė karo stovį pa
gal protestuojančius reika
lavimus Japonijos konsulo 
Itaro Ishii.

Chiniška miesto policija 
išvien su japonais sužeidė 
desėtkus studentų, tarp jų 
daugelį merginų. Susikirti
muose su studentais sužeis
ta ir trys svetimšaliai. Bet 
studentų demons tracijos 
prieš Japoniją nesiliauja.

Policija su ' kulkasvai- 
džiais ir bombomis išblaškė 
2,000 studentų, kurie buvo 
užėmę šiaurinę gelžkelio 
stotį Shanghajųj ir susėdę į 
traukinius, r e i k a laudami, 
kad juos vežtų į šalies sosti
nę Nankingą ten demon- 
struot ir reikalaut karo 
prieš įsiveržėlius japonus.

Tą pačią dieną Nankinge 
demonstravo prieš Japoniją 
10,000 chinų studentų, Kai- 
fenge 2,000, Kalgane ir Hsu- 
chowe po 1,000.

Chiang Kai-shek Ne
įveiks Komunistą be

Japonijos Pagelbos
S H ANGHAI. — Japoni- 

jos kariškas atstovas gene
rolas Rensuke Isogai gruo
džio 24 d. pareiškė, jog Chi
nijos Chiang Kai-sheko (fa
šistinė) valdžia yra taip nu- 
bankrūtavus, kad ji nepa
jėgs nukovoti Chinų Sovie
tus ir šiaip komunistinį ju
dėjimą.

Gen. Isogai pripažino, kad 
daugelis Chinijos kareivių 
pereina į chinų Raudonosios 
Armijos pusę, todėl, kad, 
girdi, Chiang Kai-shek ne
turi iš ko mokėti algas savo 
kariuomenei.

Pasak to japonų generolo, 
komunistai ir studentų ju
dėjimas gali visai parblokš
ti dabartinę Chinijos val
džią, jeigu jinai nepadarys 
tinkamos sutarties su Japo
nija ir negaus reikiamos ja
ponų pagelbos karui prieš 
komunistus.

Paryžius. — Franci jos fa
šistai užnėrė virvę ant Ari
stido Briando paminklo ka
klo ir apačioj išmaliavojo, 
“Šalin Tautų Lygą!” Briand 
buvo didelis Lygos šalinin
kas.

Sovietai Perspėja į.
Japonus ir Naziusl
Karo Kurstytojus

NURODO RAUDONOJO LAIVYNO DIDELĮ SU
STIPRĖJIMĄ ATMUŠT UŽPUOLIKUS

Detektyvas Nužudė 3 Gi
mines ir Nusišovė

PHILADELPHIA, Pa. — 
John W. Rodgers, buvęs po- 
licininkas-detektyvas per 22 
metus, atėjo gruodžio 24 d. 
į namus buvusios savo pa
čios, West Philadelphijoj; 
nušovė ją, jos motiną, savo 
dukterį 7 metų amžiaus, ir 
pavojingai, galbūt mirtinai, 
sužeidė du kitu savo vaiku, 
5 ir 3 metų amžiaus, ir pats 
nusišovė, šiuodu kūdikiu jis 
peršovė bemiegančiu.

Rodgers tik pusantro mė
nesio atgal buvo paleistas iš 
apskričio kalėjimo, kur jis 
išbuvo devynis mėnesius po 
to, kai pagrūmojo nužudyt 
savo moterį ir vaikus. Jis 
ne kartą pirmiau buvo su
spenduotas iš policijos tar
nybos už mušimą “bliakdže- 
kiu” savo moteries ir už 'ki
tus padaužiškus darbus.

GRĘSIA N. Y. WPA DAR
BŲ GENER. STREIKAS
SYRACUSE, N. Y.—75 

atstovai nuo įvairių darbo 
unijų savo konferencijoj 
gruodžio 21 d. nutarė šauk
ti visuotiną streiką WPA 
viešuose pašalpiniuose dar
buose visoj New Yorko val
stijoj, jeigu ten nebus mo
kama darbininkams viduti
nės unijines algos.

ETHIOPAI NEBIJO LĖK
TUVŲ IR TANKŲ

JIJIGA, Ethiopų Štabas. 
—Pietinio Ethiopijos fronto 
komandierius Nassibu juo
kiasi iš italų orlaivių ir tan
kų. Sako, vieną kartą lėk
tuvai išmetė 200 iki 250 
bombų ant Daggah Bur ir 
užmušė tik vieną vištą. Ki- 
tą kartą jie išeikvojo _800 | ginimui revoliucijos prieš
bombų, kuriomis užmušė bei 
sužeidė tik 6 nekareivius 
ethiopus.

Nassibu sako, kad ethio
pai, šaudydami iš šautuvų, 
numušė žemyn du italų lėk
tuvu. Todėl dabar, girdi, jų 
lėktuvai skraido taip augš- 
tai, kad beveik niekur nega
li pataikyt, kur norėtų.

Tankai ethiopams pasida
rė taipgi nebaisūs ir jie yra 
jau nemažai sušaudę bei su
ėmę tų priešo karo mašinų.

PIGINS KAINAS VAŽIA
VIMO GELŽKELIAIS

WASHINGTON. — N.Y. 
Times korespondento žinio
mis, gruodžio 22 d., Tarp- 
valstijinė Prekybos Komi
sija rengiasi numušt kainas 
važiavimo gelžkeliais nuo 
dabartinių pustrečio cento 
už mylią iki dviejų centų.

IN TWO PARTS

PART ONE

Metai XXV, Dienraščio XVII

MASKVA, Gruodžio. 24.- 
Sovietų valdžios organMs 
“Izviestija” persergsti, kad 
apsigaus tie, kurie bandys 
užpulti Sovietus iš Baltijos 
marių bei Ramiojo vande
nyno. Tai netiesioginis pęr- 
spėjimas Vokietijos haziaių 
ir Japonijos imperialistams, 
besiruošiant i e m s k a r ą.n 
prieš Sovietų Sąjungą.

“Izviestija” primena, jpg 
Sovietų pojūrinių valčių 
(submarinų) skaičius nuo 
1931 m. pakilo 435 nuošim
čiais ir lengvų greitų krito 
laivų-naikintojų jėgos paaii- 
go 370 nuošimčių, o pakran
čių sargybos karinių laivu- 
kų skaičius padidintas vie
nuolika sykių tiek, kaip 
pirm ketverių metų.

Sovietams nereikalingi 
dideli karo laivai, nes jie 
nieko nesirengia užpult, o 
apsigynimui užteks naujo- 
viškų vikrių mažesnių lai
vu.

Sovietai trokšta taikūs, 
bet yra pasiruošę apgint sa
vo šalį.

Jeigu Japonija pradės ka
rą prieš Sovietus, tai greit 
patirs, kad čia nėrr carinis 
laivynas, kurį Japonija an
dai nuskandino.

MASKVA.— Sovietų vy
riausybė apdovanojo Leni
no Ordenais 183 ir * Raudo
nosios žvaigždės Ordenais 
65 oficierius ir jūrininkus 
Tolimųjų Rytų Raudonojo 
Laivyno.

■ ■ ■ ■ * / * •

Paleisti Politiniai Kali
niai Kariauja pries 
Venezuelos Valdžią

PORT OF SPAIN, Trifti- 
dad. — Associated Press ži
niomis, gruodžio 24 d., visoj 
Venezueloj, Pietinėj Ameri
koj, įvesta karo stovis mal- 

naują diktatorišką valdžią 
su laikinuoju jos prezideh- 
tu E. L. Contreru priekyje.

Susikirtimuose tarp kar
eivių, policijos ir sukilėlių 
užmušta bent 100 asmenų. 
Šimtai politinių kalinių, ku
riuos po diktatoriaus gen. 
Gomezo mirties paliuosavo 
naujoji valdžia, yra dabąr 
vieni iš smarkiausių kovoto
jų prieš naują diktatorišką 
vyriausybę. Daugelis tų 
politinių kalinių buvo išlai
kyti kalėjimų rūsiuose po 
10 ir 15 metų. /

Maracaibo miesto policija 
šovė į priešvaldiškų demon
strantų būrį; tada revoliu
cijai pritariantieji kareiviai 
šovė į policiją.

Los Angeles, Cal. — Gil* 
more Oil Kompanija už
draudė gazolino stotims, 
pardavinėt jos gazoliną gir? 1 
tiems automobilistams.
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giau gyventi negalėjęs del... gengsterių, 
raketierių ir tūlų laikraščių korespon
dentų, kurie nedavę šitiem garsiem žmo
nėms ramybės. Sakoma, žmogvagiai 
grūmoję pavogimu ir nužudymu Lind- 
berghų antrojo vaiko;

Ne kokia padėtis šalyje, jeigu žymiau
sias jos pilietis turi bėgti kitur apsigy
venti del baimės būti pavogtu arba nužu
dytu !

Mūsų šalis turėtų būti apvalyta nuo 
žmogvagių ir gengsterių. Deja, to nėra. 
Spauda (Hearsto ypačiai), kuri kiekvie
nam žingsnyj mato “raudonąjį pavojų,” 
nemato vagių ir raketierių ir su jais ne
veda kovos. Faktinai, toji spauda paturi 
vagius ir raketierius!

LAIŠKAS IŠ SOVIETU SĄJUNGOS
Rašo Jalas.

Mūsą Naujiem Skaitytojam
Laike pereito “Laisvės” vajaus mūsų 

dienraščiui gauta šimtai naujų prenume- 
ratorių-skaitytojų. Tūli iš jų yra skaitę 
“Laisvę” seniau, o- daugelis visai nėra 
skaitę, gi jei ir skaitė, tai tik pripuola
mai, tik, taip sakant, iš netyčių.

Mes norime naujų skaitytojų talkos.
Mes norime išgirsti jūsų nuomonę apie 
“Laisvę.” Mes norime žinoti, kas jums 

» patinka “Laisvėje,” ir kas nepatinka.
Mes norime taipgi žinoti, ko dar reikėtų 
į “Laisvę” pridėti, kad jinai būtų jums 
tinkamas draugas, jūsų informuotojas ir 
padėjėjas jums šviestis.

Mes neprižadame kiekvieno skaitytojo 
individualiai norus patenkinti, nes tai ne
būtų galima. Bet mes prižadame paten
kinti norus didžiumos mūsų skaitytojų, 
nepaisant, kaip daug tas lėšuotų, kadan
gi mūsų noru yra padėti lietuviams dar
bininkams šviestis ir kultūrintis.

Mes vieno dalyko mūsų skaitytojams 
nepažadame—trauktis nuo mūsų pasi- 
brėžto politinio kelio, nuo mūsų progra
mos.

Kokia gi mūsų programa? Štai jos vy
riausieji punktai:

1. Kova prieš karo ir fašizmo pavojų, 
kaipo didžiausį žmonijai pavojų.

2. Už bendrą darbininkų frontą—ko
munistų, socialistų, darbo unijistų ir visų 
masiniai organizuotų darbininkų.

3. Kova prieš persekiojimą sveturgi- | 
mių darbininkų.

4. Kova už demokratines laisves Lietu
voj ir Lietuvos nepriklausomybės gyni
mą; taipgi kova už laisvę visų anti-fašis- 
tinių politinių kalinių.

5. Už gynimą Sovietų Sąjungos—darbo 
žmonių valdomos šalies, socializmo ša
lies.

6. Kova už kasdieninius darbininkų ir 
visų darbo žmonių reikalus, už jų būvio 
gerinimą, prieš kapitalizmą, už naują 
tvarką, sovietinę tvarką, už beklasę vi
suomenę—socializmą.

Šitie, drauge, naujasis mūsų skaity
tojau, yra mūsų programos vyriausieji 
punktai; jais vaduodamiesi mes rašome 
ir už jų pravedimą gyveniman mes ko
vojame.

Mes trokštame, kad naujieji mūsų skai
tytojai padėtų pravesti gyveniman tuos 
punktus. Mes norime, kad jūs, draugai 
ir draugės, naujieji skaitytojai, pasidary
tumėte mūsų amžinais draugais, drau
gais ant visados!

Mes trokštame, kad jūs ir įtrauktumė
te į mūsų skaitlingą būrį savo draugus ir 
pažįstamus.

Mes gerai žinome, kad jūs esate darbo 
žmonės, gyvenate iš darbo; taipgi pui
kiai suprantame ir tą, kad jūs būsite ša
lininkais, jei ne visų, tai bent vieno ar 
daugiau mūsų programos punktų. Tas 
parodo, kad mes galime bendrai veikti, 
bendrai, padavę vieni kitiems rankas, ko
voti ir laimėti!

Klaipėdos Krašte
Elta praneša:

Klaipėdos krašto direktorijos nutarimu, 
Pagėgių apskr. viršininkas Vongehr perke
liamas į direktoriją referentu. Į jo vietą 
paskirtas tas pareigas prie šreiberio direk
torijos ėjęs von šlenter.

Tuo pat nutarimu, Šilutės apskr. viršinin
kas E. Simonaitis laikinai paleidžiamas ato
stogų. Jo vietoj paskirtas apygardos teis
mo patarėjas Valteris Butkereitis.

Krašto direktorija visame Klaipėdos kra
šte atleido Reizgio direktorijos paskirtus 27 
viršaičius ir į jų vietas grąžino tuos asme
nis, kurie buvo prieš atleistųjų paskyrimą.

Pažymėtina, kad buv. direktorijos pirmi
ninkas p. Reizgys šiuos viršaičius buvo at
leidęs daugiausia del abiejų krašto kalbų ne
mokėjimo. Kai kurie iš jų buvo atleisti, 
kaipo priklausę suspenduotoms SA ir “So- 
vogo“ partijoms.

Tas parodo, jog hitlerininkai ir jų ša
lininkai Klaipėdos krašte sušilę darbuo
jasi, kad sudėti atgal į atsakomingas val
diškas vietas tuos, kurie buvo paleisti 
del varymo naziškos politikos. Na, ir 
kuomet hitlerininkai Klaipėdos krašte 
šeimininkauja, kaip jie išmano, tai Sme
tonos valdžia veda slaptas derybas su 
Hitlerio valdžia, kad visą Lietuvą suhit- 
lerizavus!

Lindberghams Išvykus iš Amerikos
Lakūnas Lindberghas su savo šeima 

išvyko į Angliją apsigyventi. Jis čia il-

Sujudo 
ur~‘

“Lietuvos pasiuntinybės informacijų 
skyrius”- Washingtone sujudo delei to, 
kad šiuo tarpu Amerikos lietuvių organi
zacijos, draugijos bei kliubai užgiria bu
vusių Lietuvos prezidentų ir ministerių 
pirmininkų reikalavimą, kad Smetonos 
valdžia pasitrauktų ir kad šalyje būtų 
atsteigta demokratinės laisvės. Kalba
mas “informacijų skyrius” atakuoja del 
to Nacionalį Lietuvių Veikimo Komite
tą, kuris minėtą buvusių prezidentų pa
reiškimą siuntinėja lietuvių draugijoms, 
ragindamas jas užgirti jį. Podraug “in
formacijų skyrius” iškraipo patį pava
dinimą: vietoj bendras frontas,jis vadina 
“bendras pruntas.” Tai naujiena: žmo
nės, kurie .vadinasi autoritetinga įstaiga 
(“Lietuvos pasiuntinybės informacijų 
skyrius”) lošia jonvaikių rolę, iškraipy
dama net tam tikrus pavadinimus.

Šis Lietuvos pasiuntinybės informaci
jų skyriaus riksmas parodo, kad fašistų 
valdžia labai nenori to, ką dabar Ameri
kos lietuviai daro. Jiems nepatinka mū
sų užgyrimas buvusių Lietuvos preziden
tų pareiškimo.

Mes suprantame, kad tiems ponams to
ki žygiai nepatinka, bet tai ne mūsų kal
tė. Mūsų pareiga buvo ir bus remti ko
vą prieš fašizmą Lietuvbj. Mes remsime 
ją, nepaisant, kas ją ves. Jei prieš Sme
tonos valdžią kovos krikščionys demok
ratai, mes paturėsime ir juos; jei kovos 
liaudininkaį, social-demokratai—mes juo 
labiau su jais kooperuosime, jiems padė
sime kovoti prieš tą tvarką, kuri paskan
dino Lietuvą skurde, kuri, beje, šiuo tar
pu bando Lietuvą prišlejoti prie Hitlerio 
vežimo!

Visi “Priekalo” platintojai 
turite įsitėmyti, kad užsisaky
dami platinimui “Priekalo” 
num. 9-to, užsisakykite tiek, 
kiek galite išplatinti, kadangi 
likusių numerių atgal nepriim
sime. Platintojai už parduotus 
numerius gaus komišino 30 
kiuoŠ.

Nesenai “Laisvėje“ prašiau

draugų “Pr.“ platintojų, kad 
užsimokėtų savo senas skolas. 
Tūli draugai atsiteisė, bet dau
gelis dar ne. Pakartoju, drau
gai, pasiskubinkite užsimokėti 
už išparduotus “Pr.“ numerius.

Norintieji susipažinti su So
vietine lietuvių literatūra, ir ap
skritai su lietuvių darb. lite
ratūra, yra kviečiami užsipre
numeruoti “Priekalą.“ Kaina 
metams vienas doleris. Orga
nizacijos ar pavieniai, užsisa-

, kykite “Pr.“ platinimui. Pa
vienio num. kaina 10c.

“Priekalas“ išleidžiamas Mas
kvoj, Sovietų Sąjungoj. Plačiai 

| rašo apie budavojimą naujo 
| pasaulio, taipgi rašo apie Lie
tuvos darbo žmonių gyvenimą. 
Telpa literatūros apžvalgos 
skyrius, eilėraščių.

GEO. KURAITIS, 
46 Ten Eyck St.

Brooklyn, N. Y.

MOKYKLOS SOVIETŲ 
SĄJUNGOJE

Šiais mokslo metais mokyklų 
suolus užima dvidešimts pen
kių milionų vaikų armija.

Partija, asmeniškai dr. Sta
linas, vyriausybė ir visi Sovie
tų Sąjungos darbo žmonės 1935 
-36 mokslo metams pravedė la
bai didelį paruošimo darbą, 
kad prieš pradedant naujus 
mokslo metus turėti naujas mo
kyklų patalpas, kad būtų page
rintos, atremontuotos mokyklų 
patalpos, susirūpino mokslo ir 
auklėjimo darbo gerinimu, dis
ciplinos stiprinimu ir mokyto
jų materialinio fr kultūrinio 
lygio pakėlimu;

Ir ypatingai? 1935 metais 
daug buvo pasirūpinta mokyk
lomis. Nes jau* ^praėjo tie lai
kai, kada šalis buvo nuskurdu
si, atsilikusi ir kada Sovietų 
valdžia buvo priversta visą sa
vo domę atkreipti į socialistinio 
ūkio fundamento pastatymą, o 
mokykloms negalėjo tiek daug 
domės kreipti ir todėl reikėjo 
ekonominti ir skiriant lėšas mo
kykloms. Dabar, kada socializ
mo fundamentas jau pastatytas 
ir milžiniško ūkiško ir kultūri
nio augimo rezultate buvo gali
ma paskutiniais metais taip 
plačiai išplėšt mokyklų statybą, 
stiprint materialinę mokyklų 
bazę. Taigi, šių metų parti
jos ir vyriausybės susirūpini
mas mokykloms yra milžiniško 
visos šalies materialinio ir kul
tūrinio pakilimo atspindis.

Ir štai. 1935-36 mokslo me
tams įvairiuose Sąjungos mies
tuose vaikams buvo paruošta 
374 naujos puikios mokyklos! 
Jos bu y o pastatytos per 145 
vasaros dienas! Vien Raudono
je sostinėje—Maskvoj—per šių 
metų vasarą pastatyta tiek mo
kyklų, kiek iki revoliucijos bu
vo- pastatyta per daugelį de
šimtmečių. Ir ne vien pradžios 
mokyklų. Maskva vien tik per 
vienus metus pastatė 72 vid. 
mokyklas, kuomet 1915 m. jų 
iš viso buvo 30. O jei caro Ru
sijoj iš viso buvo 91 augšto
sios mokyklos su 124 tūkst. stu
dentų, Sovietų Sąjungoj yra 1 
557 vuzai ir vtuzai (be kari
nių), kuriuose mokinasi 483 ; 
tūkst. žmonių. Tiktai 1935 me- • 
tais augštąjį mokslą baigė 74 
tūkst. studentų. Tiktai -1935 
metais vuzai ir vtuzai turėjo 
priimti 164 tūkst. naujų stu
dentų. Ypatingai dabar turi kuo 
džiaugtis ir džiaugiasi visi vai
kai. Džiaugiasi visi darbo 
žmonės. Ir kaip nesidžiaugti, 
kuomet Sovietų Sąjungoj mo
kyklos durys, parkai, sanatori
jos ir poilsio namai, geriausi 
rūmai, yra atdari darbo žmo
nių vaikams. Tai yra ir gali 
būt tik proletarinėj valstybėj, 
kur vaikams skiriama geriausi 
turtai.

Vien 
mokyklų 
valstybė 
rublių! Tuo džiaugiasi ir šitą 
jaučia visi Sovetų Sąjungos 
vaikai, nes visi mokslo amžiaus 
vaikai yra apimti privalomu 
mokslu.

Niekur kitur pasaulyj, tik 
proletarinėj valstybėj valdžią 
labai daug rūpinasi Vaikų svei
kata. Vaikų sveikatai pataisy
ti 1935 metais valdžia išleido 
600 mil j. rublių. Per vasaros 
atostogas dauguma vaikų buvo 
lageriuose, poilsio namuose, sa
natorijose; vaikai buvo aprū
pinti vaikų aikštėmis, parkais. 
Tiktai vien iš RSFSR į lage
rius ilsėtis išvyko pusantro mi
lijono vaikų. 2^2 milijono vai
kų praleido atostogas ^vaikų 
aikštėje, o vaikams, reikalin
giems gydymo buvo kurortuo
se paskirta 45,000 lovų. Vien 
pirmomis 1935 m. birželio mė
nesio dienomis iš Leningrado 
gelžkelių stočių, specialiais vai
kams skirtais vagonais, apleido 
miestą 92,000 vaikų.

k ; Tiktai Sovietų šaly auga 
sveika, jauna karta! Nėra jau 
tos senos Rusijos, kuri augino!

ligotą vaikų kartą, kada vaikai 
gyveno ir augo drėgnose lindy- 

, nėse ir urvuose. Tik Sovietų 
valdžia galėjo atiduoti vai
kams geriausią Krimo vietą— 

. “Artek“.
Charkovo 
liai vaikams pastatyt “Pionie
rių ir oktiabriatų namus’. Tiktai 
Lenino miestas—Leningradas— 
gali paversti vienu iš geriau
sių namų—buvusio Aničkovo 
rūmus—į vaikų kultūros na
mus. Tiktai Rusijos Socialisti
nės Federatyvinės Sovietų Res
publikos suvažiavimas galėjo 
priimti tarimą pastatyt geriau
sias pasaulyje vąikų sahitorijas 
Kryme, kuriose galės vįenu lai
ku ilsėtis 5—6 tūkstančių vai
kų.

Partija ir vyriausybė pasi
rūpino, kad mokyklos laiku bū
tų aprūpintos vadovėliais, nau
jais mokytojų kadrais, sąsiu
viniais ir visais kitais mokslo 
dalykais. Per paskutinius 2 su 
pūše metų mokykloms buvo iš
leista 150 milionų egzemplio
rių vadovėlių!!! Ir tai nepa
kako. Todėl partija ir vyriau
sybė nutarė tiktai per 1935 m. 
papildomai išleisti virš milioną 
egzempliorių vadovėlių.

Naujais mokslo metais ypa
tingai džiaugiasi nacionalinių 
respublikų vaikai, nacionalinių 
respublikų darbo žmonės. Dar 
nesenai netolimoj praeityj bu
vusioj tamsioj, neraštingoj, už
guitoj Kirgizijoj Sovietų val
džia sukūrė 1.663 mokyklų, Ta- 
tarijoj—3.175 mpkyklų, Jakuti
joj, Kara-Kalpakijoj, Kazaks- 
tane, Buriato-Mongolijoj, Gru
zijoj ir t. t.—visi daugnąęiona- 
linės Sovietų Sąjungos vaikai 
tiktai dabar gali laimingai gy
venti ir mokintis.

Palyginkim dabar Sovietų 
Sąjungos mokyklas su kapita
listinių šalių mokyklomis. Ka
pitalistinių šalių mokyklos, ypa
tingai vidurinės ir augštosios 
mokyklos, yra turtuolių vai
kams, kada Sovietų Sąjungoj 
visos mokyklos yra skirtos dar
bininkų ir darbo žmonių vai
kams. Jei Sovietų Sąjungoj 
darbininkų lyginamasis svoris 
tarp studijuojančių yra virš 
50%, valstiečių apie 20%, tuo 
laiku, pavyzdžiui, Paryžiuj 19- 
koje vidurinių mokyklų darbi-

ninku vaikai sudaro tik 4,1%, 
Vokietijoj ’kilusių iš darbinin
kų studentų lyginamasis svoris 
aukštosiose mokyklose siekia 
3,2%, valstiečių—2,4%.

Kapitalistinėse .šalyse, krizjui 
siaučiant, išlaidos mokykloms 
vis siaurinamos, mokytojai prL 
pildo bedarbių eiles, o vaikai 
pasilieka už mokyklų sienų.Taip 
Jungtinėse Amerikos valstybėse 
milijonai vaikų bastosi plentais, 
gyvena po tiltais, slapstosi tur
čiuose prekiniuose vagonuose. 
Lenkijoj, pradedant naujus 
mokslo metus,.už mokyklų ribų 
pasilieka milijonas vaikų. Ka
pitalistinių šalių vaikais niekas 
nesirūpina. Toki joj (Japonijoj) 
virš ketvirtadalio visų vaikų 
serga chroninėmis ligomis.

Ir Lietuvoj daugelis darbi
ninkų ir darbo valstiečių negali 
siųsti savo vaikus į mokyklas, 
nes neturi jų kuo aprengti, ne-, 
turi pinigų sąsiuviniams ir ki
tiems mokslo reikmenims pirk
ti, o fašistų valdžia 
rūpina.

Sovietų Sąjungoj 
vyriausybė rūpinasi
mis, vaikų auklėjimu, nes tik 
čia žmogus — brangiausias ka
pitalas iš .visų kapitalų. Sovie
tų Sąjungoj mokykla auklėja 
sąmoningus, kultūringus komu
nistinės visuomenės statytojus 
ir todėl visi mokiniai, visas jau
nimas nuolat turi omenyj drg. 
Stalino žodžius: “kad statyt, 
reikia žinot, reikia užvaldyt 
mbkslą, o kad žinot, reikia mo
kintis.“ Atmena jie visi tuos žo
džius, nes visi nori būti pilnai 
vertingais naujos visuomenės 
nariais, todėl visi nori mokintis 
ir todėl visi linksmi ir laimingi.

Tas dvidešimties penkių mi
lijonų vaikų armijos džiaugs
mas susilieja su visos Sovietų 
šalie visų darbo žmonių džiaug
smu, sėkmingai pildant antrą 
penkmetinę ir užbaigiant bekla- 
sinės socialistinės visuomenės 
pastatymą ir tas visų—vaikų ir 
suaugusių džiaugsmas pavirsta! 
į vieningą nenugalima jėgą, ku-1

kviečiant juos dalyvauti prieš
kariniam kongrese.

T a r p t a utinio Darbininkų 
Apsigynimo mitingas, įvykęs 
gruodžio 17 d., buvo skaitlin
giausias ir geriausias. Nutar
ta kitą mitingą laikyti sausio 
5 d., 10:30-vai. ryte. Na, žiū
rėsime, ar nariai atkreips į tai 
domę, pribūdami šiame susi
rinkime.

“Laisvės“ skaitytoją P.Mic 
kevičienę patiko nelaimė 
Netikėtai nuslydo nuo išlauki 
nių skiepo laiptų, nusilaužė 
dešinės rankos kaulą palei rie
šą. Niekam nebūnant namie, 
turėjo , daug vargo, kol atsikė
lė. :P.agelbą gavo, kada vyrąs 
parėjo iš darbo. Serga savo 
namuose. .Draugė Mickevičie
nė priklauso prie Literatures 
Draugijos 6 kuopos ir prie Lie
tuvių Darbininkų Susivieniji
mo 67 kuopos. Vietoje žinoma 
kaipo darbšti darbininkiško 
judėjimo veikėja. Turėdami 
laiko, atlankykite sergančią 
draugę. Linkėtina greito pas
veikimo.

“Laisvės“ vajus jau užsibai
gė. šiemet d. Šimaitis gavo 
daugiau naujų skaitytojų, ne
gu pernai. Gaila, kąd jam įva
žai kas padėjo. Pasekmės bū
tų buvę geresnės, jeigu ’būtų 
buvę talkininkų.

Šalna.

ŠYPSENAS
Tautininkų Bernautinis
Klasių kovos lauke yra patir

ta: kuo didesnis renegatas, tuo 
didesnis karjeristas ir buržua
zijos bernautinis. šitokiu yra 
Urugvajaus lietuvių kolonijoje 
Gumbaragis. Jis nesisarmatina 
save reklamuoti “žurnalistui“ 
Bet tokiu “žurnalistu,“ kaip 

| Gumbaragis, gali būti kiekvie- 
ri sugebės atremti visus, kas nas» sugeba parašyt
mėgins sukliudyti tą puikųjį 
vaikų gyvenimą. Sovietų Sąjun
gos vaikų džiaugsmas rodo at
eitį viso pasaulio darbininkų 
klasei, visiems darbo žmonėms, 
visoms pavergtosioms tautoms: 
tik nuvertus kapitalistų val
džią ir eksploataciją, imperia
lizmo pavergimą, jie galės su
kurt puikią ateitį ir savo vai
kams.

I mamai laišką.
Gumbaragis savo 

| priklauso darbininkų klasei: 
miega stačias, vaikšto nuplyšęs 
ir nedavalgęs. Bet didesniam 
savęs išjuokimui kovoja už po
nų reikalus. Todėl Urugvajaus 
lietuviai, kai Gumbaragis kak 
ba per radio apie tautiškurpą, 
juokiasi: biznieriaus Juoęo Ra
mono šlavėjas Šiandieną mel
džiasi už savo poną.

Susipratęs.

Iš Atsibuvusios Bendro Fronto 
Lietuvių -Konferencijos

Konferencija įvyko gruodžio 
15 d., 1935 m., Lietuvių Sve
tainėje. Dalyvavo apie 15 de
legatų nuo 8 organizacijų; pri
buvo du delegatai ir nuo opo
zicijos LDD 18 kp. Pirmas 
klausimas buvę svarstyta, tai 
pasiuntimas delegatų į prieš
karinį ir priešfašistlnį kongre
są, kuris įvyks sausio 3-5 die
nomis, 1936 m., Clevelande, 
Ohio. Taipgi išrinktos komi
sijos, kurios išduos raportus 
kitai konferencijai, kuri įvykę 
gruodžio 22 d., 3 vai. po pietų. 
Iš vardošaukio pasirodė, kad 
nepribuvo 3 atstovai: J. Stas
kus, J. Vaitiekūnas ir M. 
Smaliukienė.

Šioje konferencijoje komisi
jos išdavė raportus. Raportavo, 
kad St. Roko parapijos klebo
nas kun. J. Švėgždas priėmė 
delegatus ir išklausęs jų pa
kvietimo, pasakęs: Aš negaliu 
imti dalyvumo prieškarinio 
bendro fronto konferencijoj be 
ąugštesnės vyriausybės įgalio
jimo. Buvo ir pas lietuvių me
todistų ministerį P. Palšį, kuris 
apsiėmė dalyvauti ir prižadėji
mą išpildė.

Kita komisija išdavė rapor
tą apie rengimą vakarienės 
pasitikimui delegatų, sugrįžu
sių iš prieškarinio kongreso. 
Vakarienė įvyks sausio 12 d., 
6 vai. vakare. Įžanga tiktai 25 
ypatai. Tą vąkarą delegatai

išduos raportus iš kongreso.
Drg. Šimaitis išdavė rapor

tą iš platinimo lapelių “Gelbė
kime Lietuvą ir Jos Nepriklau
somybę.“ Lapeliai gerai išpla
tinta prie bažnyčios. Drg. O. 
Turin pagelbėjo lapelius pla
tinti. Pasekmės du syk geres
nės.

Išdavė raportą komisija, ku
ri buvo išrinkta rūpintis su
šaukimu lietuvių masinio pro
testo mitingo prieš karą ir fa
šizmą ir gelbėjimui Lietuvos 
nepriklausomybės. Raportavo, 
kad yra užkviesti visų srovių 
kalbėtojai. Tokios masinės 
prakalbos įvyks sausio 19 ar 
26 dieną, 1936 m. Apie tai bus 
pranešta vėliau.

Šioje konferencijoje dalyva
vo iš Brjdgewaterio draugai 
Katilius, Gricius ir Griciūtė, 
kuri .yra nuo Bridgeyvąterįo iš
rinkta važiuoti į prieškarinį 
kongresą.

Nuo Montellos suvienytų 
lietuvių draugijų bendro fron
to delegatais išrinkti metodis
tų ministeris Petras Palšis ir 
A. S. Baronas. Nutarta kitą 
konferenciją laikyti gruodžio 
29 d. toj pačioj vietoj 2 vai. 
po pietų. Bus galutinas pri- 
rengimas delegatų į kongresą. 
Kitame susirinkime dalyvaus 
Brocktono miesto žydų orga
nizacijų delegatai ir Bridge
water delegatė jaunuolė' Gri
ciūtė.

Išrinkta komisija kreiptis į 
Brotherhood unijos lokalus,

Antane, Tu “Tautos Vąde”!
(Gumbaragio maldą ,per 

radio)
Antane, tu tautos vąde, 

Ar tave zuikiai nesubadę? 
Tu man drąsą savo duodi, 
Per fašistinės spaudos žodį

Teikis, Antane, pareigas at>
likti.

Lovoj duok man užmigti;
Tave kai už vadą turėsiu,
Niekad stačias negulėsiu,

Duok, kad miege litas jąustūs, 
O blakės—tarp savęs pjautūs, 
Nes jei kartą jos susivienys, 
Man gyvam odą nubielys.

Akys kai praded miegoti, 
Blakes imu sapnuoti;
Palieku tavo gerybėj,
Turėk Janulionį savo rūstybėj.

Alio, Antane! Tu mane ra-

Janulionį iš Argentinos iš-

Užlaikyk žurnalistą tavo, 
Kurį pirkai litais ne savo.
Apveizdėk mane, mielas pone, 

Silpname čion mano stone: 
Tau atsiduodu, tu nesnausk, 
Lietuvoj visus revoliucionierius 

iškark.
Valio “tautos vadui“! Valio 

man,
Ir jo fašizmui mieliausiam!
Šalin revoliucionieriai, far-

mazęnai!
Tegyvuoja tautiški ponai!
Daugiau tokių maldų per ra

dio ir mus Urugvajaus lietuvius 
“Argentinos Lietuvių Baįįas“ 
skaitys kultūringais tautos žmo
nėmis ir žurnalisto titulą Gum- 
baragiui visur • suteiks

Anti
(Iš “Darbo“, uruąus 

darb. laikraščio) !
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League Against War and Fas- 
today in making public its Congress

Sports-Humor-News 
of Club Activities 
/ Education-Stories

About Workingclass
Youth and Their 

Organizations

FIGURES SHOW NAZI AND ITA
LIAN FASCISM KILLS CULTURE

HOW DO YOU LIKE THE 
NEW MASTHEAD?

Enrollment in Universities both in Ger
many and Italy has decreased, according to 
figures recently issued. Enrollment in Ger
man universities before the Nazi regime was 
103,000 in 1931, as compared to 82,000 in
1934 and 7,000 in 1935. Of all the applic
ants for German university education in 
1934, only 49% of the men and 17 percent 
of the women were admitted. The school term also 
has been reduced from 40 to 33 weeks in the year.

When the Academy for Training 
of Teachers was opened in Bavaria 
this year, the Nazi press announced 
“The central point in the training of 
the German elementary school 
teacher will be devotion to the 
Leader.”

In fascist Italy, 
university students 
creased from 82,000 
500 in 1932. v

German book and 
lication has dropped sharply under 
fascism. During 1934 the sale of 
books amounted to 754 million 
marks; for the first six months of
1935 there was a decline to 278 mil
lion marks, it was revealed at a 
meeting of the German Book Pub
lishers’ Assn. For 1929 the cor
responding figure was 1,725 million 
marks, and for 1930 it was 1,320 mil
lion marks.

In 1931, 1,261 German Books were 
translated into other languages; in 
1934, this number had been reduced 
to 700, and two-thirds of these were 
medical or technical studies.

In newspaper publishing the situa
tion is similarly revealing. In 1933, 
the year of Hitler’s accession, 3,298 
newspapers and periodicals were 
killed. In 1934 and 1935 about 156 
more have been added to this list.

Fascist culture is based on the 
rotten, decaying capitalist system.

the number of 
has also de
in 1927 to 31,-

newspaper pub-

Canadian Notes
SASKATOON, Sask. — Removal 

of the Canadian Officers’ Training 
Corps from the campus will be de
manded by Saskatcewan University 
students at the conference of the 
National Federation of Canadian 
University Students when that body 
convenes at Kingston, December 26.

The Italo- 
ki

A new masthead is beftng intro
duced for the first time in this 
issue. How do you like it? Not 
bad, eh? Our own cartoonist, Al 
Prose, complied with the request 
of the editor, the result, as you 
may readily see, is a more attrac
tive Youth Section. The retiring 
editor sincerely thanks Comrade 
Pross, complied with the request 
has expended in making this let
tering and other cartoons which 
tended to improve the paper and 
hopes that he continue his good 
work.

THEY’RE IN THE ARMY NOW
xs-'- ’* , •. *

YOUTH SESSIONS TO OPEN 3rd 
ANTI WAR - FASCISM CONGRESS

A day devoted to Youth sessions will 
open the Third U. S. Congress Against War 
and Fascism on Friday, Jan. 3, at the Public 
Auditorium in Cleveland, followed by a 
mass meeting that same night at which 
Cleveland’s Mayor, Harold Burton, will of
ficially welcome the delegates to Cleveland, 
the American 
cism announced 
program.

T'^

.ft.. .. \. w

War is just a big adventure, Mussolini’s army men shouted 
campaign got started.
tractor over the rough Ethiopian terrain under a boiling sun, are begirnning 

to think it’s more than play.

as
But these Italian soldiers, hauling a

HOW MUCH DOES A 
WEEK-END COST YOU?

— It costs 
11 year old 
week-end!
Mrs. Gloria

I ■

the African 
gun-supply

In addition to speeches by General 
Smedley D. Butler, late of the Mar
ines, Bishop F. Blike of the Michigan 
Methodist Episcopal Church, Langs
ton Hughes, Negro poet and writer, 
Rabbi Barnett R. Brickner, the mass 
meeting will have speeches by State 
Senator C. W. Fine of North Dako
ta, Max S. Hayes, Editor of the 
Cleveland Citizen, and the Reverend 
T. C. Douglas, Canadian delegate.

This mass meeting, is at 8 P. M. 
and will follow a banquet of Clever 
land people and the Congress speak
ers at 6 P. M- '

There will be a special Barbu sse 
Memorial meeting at 8 P. M. on Sat
urday at which Roger Baldwin, Earl 
Browder and Dr. Harry F. Ward will 
be the speakers.

The opening session of the Cong
ress will be held on Saturday, Jan; 
4, at 10 A. M. with an organization 
and business meeting. Commission 
meetings will occupy the afternoon 
session. These will include Trade 
Union, Religious, Farm, National and> 
Racial Minorities, Veterans, Educa- 
tional, War and Fascism and Child
ren’s groups.

Additional endorsement of the 
Congress arrived today from J. Ed
ward Anderson, State Leader of the 
Junior Department of the Minnesota 
Farmers’ Union. - '

(Continued on Page 2)

I

GORMAN SUPPORTS
STUDENTS’ UNION

TORONTO, Ont.
Ethiopian war, considered ki the 
light of the League of Nations and 
student atcion, will be the main 
question on the agenda of a two 
day student peace conference to Ire 
held here on December 30 and 31st. 
University students from McGill Uni
versity, the University of Western 
Ontario, University of Toronto and 
other universities and high schools 
will attend the conference.

WINNIPEG, Man. — Seven out of 
ten boys and girls between 14 and 18 
years who leave Winnipeg schools 
are jobless, admits School Superin
tendent C. Pincock.

NEW YORK (YNS) 
$191.10 to entei-tain an 
Vanderbilt heiress each

That’s what it costs 
Morgan Vanderbilt to play hostess
to little Gloria, whose inheritance 
runs in the millions. Mrs. Vanderbilt 
told the whole story to the court as 
she presented her bill to the girl’s 
estate trustees.

Two days each week, Mrs. Vander
bilt explained, she’s going to rent 
an apartment for Gloria at the swank 
Sherry-Netherlands. That costs $40 a 
week.

Food for Gloria and her ma will 
eal up another $29.10.

Flowers will cost about $5; pones 
$1; tips to servants another $1. And 
entertainment for the 11 year old 
will cost 15 berries for the 48 hours. 
“What’s she going to do—get a gigo
lo for the kid?” Broadway wiseacres 
are wondering.

NEW YORK (YNS)—Francis Gor
man, vice president of the United 
Textile Workers of America, has is
sued a statement hailing the pro
posed establishment of an American 
Student Union as a springboard for 
the creation of a Labor Party and a 
powerful anti-fascist movement. Ne
gotiations are under way to secure 
Gorman as a speaker 
convention being held 
Ohio, December 28.

The Farmer-Labor
University of Minnesota is one of a 
number of prominent organizations 
there whose active participation in 
the establishment of the Union seems 
likely.

Trade union officials in Seattle, 
Wash., have indicated a sympathy 
for the Union and it is possible that 
the Central Trade and Labor Council 
will officially sponsor the Lnion in 
the High Schools of Seattle.

at the unity 
in Columbus,

Club at the

New Year s Gala Event
Folks! greet the New Year at the 

Brooklyn Aido Chorus. affair, Laisve 
Hall, 46 Ten Eyck St., Brooklyn, on 
Dec. 31.

Fun galore, refreshments, enter
tainment will be rendered. Above all, 
the event is predicted to be a balloon 
dance, the most spectacular affair 
ever held by the chorus.

Of course everyone young or oltl 
big or small is anxious to welcome 
the new year, expecting the possible 
return of prosperity (yeh, it’s just 
around the corner, by, what a cor
ner). Don’t forget, boys, bring your 
favorite girlfriend and girls, 
handsome suitors.

And before I forget, yes, 
having the finest orchestra in 
Dancing will start from 7:30
to the wee hours of mom! Just 
think folks, the most inexpensive 
affair includes all these enjoyable 
events for a mere down payment of 
$.35.

Well, folks, come one, come all. 
And above all, come early.

Committee.

NEWBORN BABES—
30 CENTS EACH

PEKALONGA, Indonesia (YNS)— 
Poverty among the Indonesian people 
is so great that parents are forced 
to sell their newborn babes. Six child
ren are known to have been thus 
sold. Prices range from five to ten 
francs per child. A franc, is worth 
about six cents.

3,000 TRANSIENTS 
TO STARVE

DANISH ARTISTS AND 
AUTHORS PROTEST

NEW YORK CITY (YNS)—3,000 
transients, dropped from New York 
relief rolls at order of the federal 
government, remain uncared for. 
Several hundred have been sent to 
transient camps where wages are 
from $15 to $25 a month. Many will 
be sent back to the communities 
from which they, originally came.

COPENHAGEN, Denmark (YNS) 
—Protest against participation of 
Danish artists’ and authors’ organiza
tions in the Berlin Olympics was re
gistered in a meeting here. Well- 
known Danish intellectuals partici
pated, demanding that Danish repre
sentatives refuse to participate in 
the Olympics* until the events are

10 YEAR OLD POLISH 
WAGE SLAVES

PRAGUE, Chechoslovakia (YNS) 
—Ten year old children work 12 and 
14 hours a day in Polish factories, 
charges Zdanowski, Polish trade 
union leader, in a book just pub
lished. The children often fall asleep^ 
at their machines for lack of rest 
he charges.

*
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SOME LITHUANIANS STILL COLLECTING DOUGH 
FOR “LITHUANIAN ROOM” IN MOST REAC

TIONARY UNIVERSITY IN U.S.A.

By JOHNNIE ORMAN 
(Former Student at University of Pittsburg)

University of Pittsburgh Faces Professors’ 
Blacklist for Opposition to Liberal Views

Philadelphia Youth To Hold 
“Twinkling Star” Dance

It has been announced by the Ame
rican Association of University 
Professors in Pittsburgh last week 
that the University of Pittsburgh 
faced blacklisting by the association, 
and it is about time that something 
is being done to the school which 
probably has kicked out more profs 
and students by various methods for 
their liberal views.

The fight between the students and 
liberal professors and instructors on 
one side, and the reactionary Andy 
Mellon administration on the other 
side has been going on for quite 
some time. The University has a 
large new building at whose alter 
all academic liberty has been sacri
ficed. Andrew Mellon and' his whole 
family have their vicious tentacles 
surrounding the campus. Andrew 
Mellon has recently been pulled on 
the carpet by the U.S. government 
for evading income taxes together 
with Dutch Schultz, noted New York 
gangster. He is one of the most 
vile, most unscrupulous capitalists in 
these United States. Yet, there are 
some of America’s Lithuanians who 
are disgracing the name of Lithua
nians by cooperating with reaction
ary owners of this so-called insti
tution of learning by collecting mon
ey from the Lithuanian workers to 
establish a “Lithuanian Room” in 
this hated school. It is 
dent that the Lithuanians 
working for this “room” 
greatest supporters of the 
fascist regime now ruling Lithua
nia with the greatest reactionary 
machine ever built up in Lithuania.

The fact that the Professors’ As
sociation is planning to boycott this 
university by withdrawing all its 
members from the Pitt Faculty 
should open up the minds of all li
berty-freedom loving Lithuanians to 
also help these professors to carry 
on their struggle to have the young
er generation taught something more 
than just that Mellon is a good fel
low simply because he owns the 
University. The conditions in the 
Mellon, steel mills and coal mines 
are not allowed to be discussed there. 
There are many Lithuanian workers 
in these steel mills and coal mines. 
As a matter of fact, the writer him
self was. bom and raised right un
der the roof of one of the Mellon 
owned company town houses. In 
1924. the Mellon family controlled 
Pittsburgh Coal Company broke the 
Jacksonville Agreement and practi
cally broke the back of the UMWA 
at that time. Lithuanian workers 
have to slave in the Mellon empire 
while the Lithuanian reactionaries 
are helping Mellon build up a school 
of the most reactionary type.

The writer recalls that in 
the famous Liberal Club (of
the writer was a member) was out
lawed by the administration and two 
students were expelled and one in
structor, Fredrick Woltman, now fi
nancial editor of the New York 
World Telegram was also run out. 
The next semester, Professor Nunn 
and other liberal profs did not get 
their contracts renewed. Some stu
dents were not allowed to register

•Sfife.

no acci- 
who are 
are the 
Smetona

1929, 
which

That Was Enough
Uncle and niece stoocl watching 

the young people dance about them.
“I’ll bet you never saw any danc

ing like that back in the ’nineties, 
eh, uncle?”

“Once—but the place was raided!”
Plenty

“Allow me to present my 
you”.

ny thanks, but I have

wife to

one.”

at the next semester because they 
dared to discuss at a meeting of the 
organization the Tom Mooney ques-. 
tion. The writer well remembers 
the farewell banquet held for Wil
liam Albertson, Arthur MacDowell, 
the two expelled students, and F. 
Woltman and Professor Nunn. The 
banquet was held by liberal stu
dents and the hall was crowded. All 
present promised never to forget 
the incident and continue the fight 
for academic freedom until victory. 
This is my little bit of a contri
bution to that fight.

These girls look pleasant enough, but their opponents on the basket
ball floor find them a tough lot to get Along with. They’re the cham
pion players of South River, N. J., Local 150 Int’l Ladies Garment 
Workers Union*

An Appeal from the "Young Worker”

We

Dear Friends:
We take the liberty of sending this letter to you. We know 

of your sympathy and support for the YOUNG WORKER and that 
we can depend on you for help.

Surely you have noticed how our paper has improved in con
tent during the last few months. More pictures, better news stories, 
many popular features. And these marked improvements in the 
YOUNG. WORKER are really only the beginning. We don’t expect 
to stop until we make our paper the very best of its kind in the field. 
Our campaign against having the Olympic games in Germany is now 
being undertaken by very many other papers. But we were the first 
to make this campaign a central issue before America’s youth,
mean to continue this drive and spread it until we succeed in hav
ing the Olympic games transfered from Berlin.

There are a lot of things we could do to make our paper a 
better one. But as things are, we must first pay our printer and en
graver before we can consider further improvement.

Here’s where you can help. We need $5,000.00 to pay off our 
debts and to continue publishing the YOUNG WORKER. Of course 
only our readers and supporters will help us get this money and our 
readers won’t fail us.

Will you be the first to contribute to the YOUNG WORKER 
and then go out among your friends and ask them to contribute ?

We hope for a quick response from you.
Sincerely yours,

EIDWARD CORY
Business Manager

I

Extra! Extra! Read all about it. 
Just what you have been waiting 
for. A sensational dance given by the 
Lithuanian, Russian and Ukrainian 
youth groups. To-nite! No, not to
nite. Saturday nite, December 28, 
1935. This dance of the “Twinkling 
Star” will be held at Girard Manor 
Hall, 909-15 W. Girard Ave. Damages 
for the evening will total 35 and the 
music will be supplied by Johnny 
Bulovą and his seven piece orchestra. 
Who could ask for more?

The Little Red.

Never Mind the Details

' Drunk—.“Shay, call me a cab, will- 
ya?”

Bystander—“My good man, I’m not 
a doorman, I am a naval officer”.

Drunk—“Awright, then call me a 
boat, I gotta get home.

Thursday, December 26, 1935

Sports Snorts
— By Duplex —

Even though the Louis-Gastanaga 
fight will not take place this Friday 
as scheduled, I still insist that Joe 
will take care of Izzy in short or
der... Louis packes so much dynamite 
in his hands that when he hangs his 
belated Xmas sock on the Cuban’s 
chin the islanders will swear that the 
Maine blew up again.... I don’t think
Joe will waste much time with Izzy 
and will put him away in mothballs 
before the bell rings for the end of 
the first round.

the price) Southern Methodist 
Stanford in the annual Rose 
classic. The game should be a 
of roses for Southern Metho-

Folks out in Pasadena, California, 
on New Year’s Day will see (if they 
have 
Play 
Bowl 
bowl 
dist, and you can mark my words if 
you have a pencil handy. The only 
thing Stanford has to depend on is 
its line which might stop Southern 
Methodist’s running game and Her
bert Hoover. Neither of these ster
ling assets will do them much good 
since they have almost no pass de
fense and will be unable to cope 
with the Mustang’s pass attack. The 
only way Stanford can possibly win 
is on a muddy field.... since rumor 
has it that if it should rain Stanford 
will send in its swimming team to 
sub for the boys on the scrub.

Nothing narrow about our out
look! We intend being no less than 
international in scope. Letting noth
ing stop us we tuned in on London, 
England, on our short-wave set. Af
ter listening to a review of Sinclair 
Lewis’ anti-fascist novel which they 
called, “It Cawn’t Happen Heah,” 
we knew what was meant by a Lon
don fog.

But getting back to sports, a 
sports summary was next on the 
program—and my word, what a lot 
of balderdash, old fellow! Raw-thaw! 
It seems everybody was all het up 
about the eligibility of a Scotchman 
on the British Cricket team. But it 
seems he had been bom in England 
after all. That made everything just 
too jolly and the British empire was 
saved for posterity and the movies.

Youth Sessions to Open Third 
Anti War-Fascism Congress

(Continued from Page 1)
“The Youth of Minnesota Farmers’ 

Union endorse the Third U. S. Cong
ress Against War and Fascism”, 
Anderson writes. “Our faith is in 
American co-operative democracy 
and- as such of course we are against 
both war and fascism.

“When the Congress is over, we 
will be glad to have the reports and 
study them in our locals of the Min
nesota Farmers’ Union. Especially 
shall we encourage our youth to stu
dy them.”

As a preliminary to the departure 
of delegates from the Summit Coun
ty Central Labor Union (centered in 
Akron), the Goodrich and Firestone 
rubber workers and the Barberton 
Central Labor Union, there will be 
a gigantic mass meeting to create 
enthusiasm in that vicinity for the 
purposes of the League, writes David 
Atkinson, City Secretary of the Ak
ron Branch of the American League 
Against War and Fascism.

An endorsement of the League al
so came today from the Reverend S. 
Parkes Cadman of the Central Cong
regational Church of Brooklyn.

“I endorse the purpose of the Na
tional Congress Against War and 
Fascism, which I understand is called 
in order to formulate by obtaining 
the viewpoints of all groups repre
sented, a common policy of action 
against the menace of fascism in tbe 

.1 United States!’, Dr. .Cadman .said. , 
I ’ ' H J ’ ? 1 5 * * ! ? ? $ $ ■! t '' • : : t •
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How Our Cousins Live The Camera Eye

HARTFORD NEWS

TheL. D> Scribę is becoming1 a 
piece of reading matter of interest

Karl and Biruta are getting along 
fine in their respective roles of Akli 
and Tamyla, but Akli insists upon 
making realistic all the love scenes 
at each rehearsal,, especially those in- 
volving a kiss. Qh deah, deah!

On Dec. 8th, at, Oddfellows Hall, 
Mac Weiss, a delegate to the Worldi 
Congress of the Young Communist 
League held in' USSR, reported; tlje 
congress to a* large group of youth. 
The speaker was unuaąlly 
and he precepted W W

New York Workers’ School 
Open for Registrations

After a considerable absence, due 
to many and varied causes,, from my 
duties as reporter, I return laden 
with news and brimming with ex
citement over the prospects and plans 
of activity in Hartford.

Immediately after the holidays our 
planned Conductor’s clasą will be
come a reality, Ą11 members who 
plan to attend will be notified of the 
exact date of the class.

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

Bad Memory
“My wife has the worst memory I 

ever heard of”.
“Forgets everything, eh?” . /
“No; remembers everything”.

On Saturday, December 28, 1935, 
the. llD.S. is planning another gala, 
dance with plenty of dancing and 
refreshments, herring heading the 
menu. So remember the date Satur
day, Dec. 28. I’ll see you there.

After a lengthy discussion the 
membership decided to spend their 
first: dollar from- their treasury for 
a year’s subscription to. Health and 
Hygiene. This magazine, the mem
bers feel, will enlighten them in 
many respects.

The Society for Advancepient of 
Intellect by Literature of Shenandoah 
is progressing with great speed.

The membership, during the last 
meeting discussed with great en
thusiasm current political events and 
municipal problems.

After the meeting the general feel
ing of the members was that each 
and everyone of them should make 
a special effort to familiarize them
selves with what is going on in the 
volcanic world of our and be pre
pared to discuss these vital prob
lems.

Many books,, both fiction and non
fiction, have been donated to the 
club by various individuals. The 
membership wishes to extend their 
great appreciation to these indivi
duals. ^These books axe giving the 
members many hours of good enter
tainment and also knowledge which 
is their chief aim.

At the next meeting one of the 
members is going to give, a report 
on Social Insurance Bills not only 
of this country* but also of other 
nations where such bills exist. All 
members please familiarize your
selves with the above mentioned topic 
so' that you will be able to discuss 
the value of these various Social In
surance Bills.

Progress, of Sbeaandoab 
S. A. L L

as this misery, brought on by the fascist re
gime, is concerned, nothing compares to the 
prostitution among the young Lithuanian 
girls in Kaunas.. Prostitution is the horrible 
trade into which some of our cousins were 
forced by the damnable fascist bandit re
gime at whose head sits Antanas Smetona.

After 10 p.m., walkfrig on Laisves Alėja, 
the main street, and then on many side 
streets, too, one notices groups of ben or so 
girls who smile at the men as they go by. 
It is a horrible inviting smile, and its pur
pose is very easily understood.

These girls were forced into the misery 
of prostitution. They are making a great 
mistake, ruining their lives, probably for
ever, exposing themselves to various diseases 
and so on.

Unofficial estimates say that there-are be
tween two and three thousand girls eeking 
a most miserable existence that way in the. 
city of Kaunas. It has a population of 100,- 
000 of which 48,000 are women. When we 
figure one third of the women tdo old to 
be in the business and one third too young, 
then the percentage of prostitution is horri
bly high in the remaining “eligible” third. 
These young people should organize them
selves and fight to live instead of selling 
themselves, but the government does not 
take any serious steps to uplift their miser
able lives.

Youth are supposed to be the life blood 
of a country. They are the future, and 
should be trained to live happy, moral, clean 
lives. They should have every advantage 
possible. THEY HAVE A RIGHT TO LIVE 
AND LIVE HAPPILY! They are not the 
cause of the ills which are brought upon 
them. They are the future of every nation. 
But they are denied this right in Lithuania. 
They are being stuffed into prisons for their 
activity. They are not even allowed to. have 
their organizations, not any enjoyment of 
life without the strict supervision by the 
police officials!

We are glad to welcome into the 
Laisves Chorus three new members 
and hope they will remain*with us 
and enjoy themselves, and work 
alongside with the rest of the choris
ters. —'

Pity the Moth
“A moth leads an awful life”.
“How come?'” • ’
“He spends the summer in a . fur 

coat and the winter in a bathing 
suit.”

Registration at the’ New York 
Workers School, 35 East 1? Street, 
began with a bang on Monday, De
cember 16th. There is a continuous 
stream of people coming in to regis
ter. We would advise., those who 
want a choice of courses, to register 
immediately. We will mention here 
some more courses given which atfe 
of great importance and interest. 
Problems of; the Negro Liberation 
Movement; Decisions of the Seventh 
World Congress of the Communist 
International; “Public Speaking”, 
“Marxist-Leninist Approach to Li
terature”; “History of the American 
Labor Movement”; “Soeial and Politi
cal Geography”; “Labor’ Journalism”; 
“History of Science”; and many 
others.

Vern Smith, who has been the 
Moscow correspondent of the Daily 
Worker for several years will give 
a course on “Socialist Construction 
in the Soviet Union—Background and 
Development”. The comrade is cer
tainly well equipped to • give the 
course.

We urge all students who wish 
to register to do early. Don’t wait 
for the last minute. Classes fill up 
quickly and only a limited number 
will be allowed in each class.

Registration ^ill be held daily 
from 10:00 A.M. to 8:30 P.M. Satur
day, from 10:00 A.M. to 4:00 P.M. 
at the Workers School office.

out the lecture. There were very 
few people over the age of thirty 
and considering the hall, was well 
filled, I think it was quite a record. 
The audience showed a sincere; in
terest in. his talk and all in all, the 
meeting was a success. But, as. per 
usual, although invitations were sent, 
very, very, few L.D.S. members were 
present..
JUST JEST

One of our members, Aldona Vėi- 
veris visiting in Brooklyn, N. Y.» 
and from her prospects plans to do 
many, varied and exciting things. 
Don’t let them get the best of you 
Donnie. Remember Hartford and the 
shag! (Hartford shag, you Water* 
buryites!).

I also spoke to many young people who re
ceived one lit, a lit and a half, and the most 
that a young fellow received was 3 lits a 
day, which is exceptionally good. Let us 
now figure out the exact value of the lit. 
One can get almost six lits for an American 
dollar. That means that the value of a lit 
is about 18 cents. Then the reader himself 
will be able to see, that many of the youth 
at work do not even receive 25 american 
cents for a day’s work!

How can anyone expect the youth to be 
happy under such coolie wages. How can 
anyone live a cultured life under those con
ditions, when he has to give almost a half 
day’s pay (30 lit-cents) for a daily newspa
per? There is no need whatsoever to men
tion the theatre! x

There is only one theatre where legiti
mate-live—plays are put on. This is the 
state theatre in Kaunas. Admission to it 
is. 8 lits and up. There are movies, too. 
These movies are shown either in the Ger
man, French, English or Russian languages. 
While there are more people who can speak 
the Russian language, the Russian films are 
so cut up, so censored that they actually be
come meaningless. Few working people can 
speak the English, German or French lan
guages, and besides, who wants to give a 
whole day’s pay for the sake of seeing a 
movie which he himself does not under
stand;? The admission to a movie is from 
one lit upwards.

Clothing is of the same price as in Ameri
ca. A white shirt, like the dollar one which 
I was wearing at the time is priced 8 lits. 
Others are ID,. 12 and 14 lits. Suits and 
other clothes;are--of a similar price. As far

“Js that Peabody, Finchley, Long 
worth, and; Fitzgerald ?”

At the last chorus meeting, the 
motion was introduced and carried to 
have a Ping-Pong table and the cho
rus hall for the use and enjoyment 
of members. Also, it was decided 
to. repair the amplifier for the vio 
torolate to provide music for danc
ing after rehearsals or any other 
occasions. A committee was elected 
for these purposes and we hope To 
soon see Ping-Pong matches and 
dance again to the lilting strains of 
Wayne King’s waltzes, and Guy 
Lombardo’s tantilizing rhythms, via 
the Victor recording system.

eresting _ ................
lai, in ą Į,to ąjl Conn, youth, now that the

FIGHTING YOUTH produced by 
Universal, directed by Hamilton Mac- 
Faddęn, starring Charles Farrell.

By now it is a self-evident fact 
that all the red-baiting pictures will 
suffer, the fate of “Call To Arms”, 
that, illustrious forerunner which ne
ver saw the light of day in a first- 
run house. “Fighting Youth” has 
proven itself, another of those fi
nancial headaches to the producers, 
which despite their insistent bally
hoo about it’s “colossalness” never 
seem to reach Broadway.

This reviewer is supposedly not 
batty—but if the story does seem a 
little crazy, blame it on the picture. 
A football hero,, one Larry Davis, 
by name, a steady, sober college man 
and ROTC member to boot, is en
meshed in the nets of a seductive 
college siren. The temptress, a radi
cal offspring of an oil-chain mag
nate (shades of the Walgreen af
fair in the U. of Chicago) is under 
secret orders to an alien agitator, 
a smoth, oily individual, registered 
as a law student. To disturb, the 
academic tranquillity of the college, 
the schemers, with the aid of a mys
terious secret committee -(hi^seą) 
plan to attack the commercialization, 
of football in the school. The guile
less football hero' is dragged^-into 
their plot and dropped from the 
team. But all is set aright when a 
G-Man, also registered as a student, 
captures the agitator, sends the 
temptress flying, and gives the.old 
alma mater its hero to score the 
winning touchdown in the last .reel.

The producers have served up a 
smelly red herring to impress on the 
mind of Young America that all ra
dical students are loud mouthed 
fools, and all football heroes and 
ROTC members are the 100% Ame
ricans. But the producers will learn 
from bitter experience that stale her
rings are bad for the digestion!,'
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The Eiffel Tower in Paris, France 
is 984 feet high and in it’s erection 
7,300 tons of iron were employed.

My, my, my, time’s up and I better 
be going. Watch for more news next
issue. . /

There are about 50,000,000 decks 
of playing cards manufactured each 
year in the United States.1

If most marriages are successful, 
why do most women feel sorry for 
the bride?

Because Boston, Mass, ir built on 
filled in ground, skyscrapers are for
bidden to be built.

is the most popular beverage 
world.

A sunny 
long track, 
ists.

Petia, spell

NEW YORK’S 400 HELPS 
NAZI OLYMPICS

One day, heavy with sleepless 
nights and with his sweet, unshared 
secret, Vassya nervously tugged at 
his forelock, screwed up his courage^ 
and said to his friend, Petia Svetlia- 
kov:

Our chorus elected officers for the 
coming year. Further details will be 
found in next issue of the Youth Sec
tion. Watch for it.

Well, it looks like we can’t give 
up our little Nastutę (Brone Judzen- 
tavičiūtė) because of her wonderful 
talent. Bronė, according to reports, 
was going to leave us, but I. don’t 
think so now. We need her with us 
and we’re going to keep her here. 
Remember, Brone, you must keep up 
the spirit you have.

at this time—Irene finished 
sentence for him—the di-

The choristers were quite eager to 
get back to rehearsals after having 
the time of their lives in Brooklyn 
last Sunday. Here’s hoping “Ambi
tion” keeps up in the choristers, as 
there will be plenty of singing for 
them to do and quite a number are 
prepared for it.

Hurray, hurray, Johnnie Orman is 
coming to. Shenandoah on Saturday 
evening and boy, what a program is 
in store. A large crowd is expected 
to welcome . Johnnie, -and we feel 
sure that all comrades attending will 
be assured of a great time. Don’t 
forget Saturday evening at Naja’s 
Hall, 302 South Main Street.

Tea 
in the

NEW YORK (YNS) 
uRra^ultnu society set is -giving the 
Nasi Olympics a big hand. •

The names of. soipe of the .leading 
society women in Manhattan, all 
connected with some of the city’s 
wealthiest families, are appearing on 
the sponsoring list for the winter 
sports festival to be held in Madison 
Square Garden, December $0. Win
ners of the competition: will be sent 
to Naziland as American • Olympic 
representatives.

Sports followers recall that Pres. 
Brundage of the A AU. predicted that 
even .if the ĄAU refused to come 
across with money to send the ath
letes to Herr Hitler’s domains, ways 
would be found to raise it somehow.

Thursday, .December 26, 1935

We are very glad to know that, we 
can depend -upon our choristers in 
everyway. A great deal of credit 
should be given to John Belesky bfir 
cause of his cooperation; he must 
have missed the bus last Sunday and 
it seems that he got to Brooklyn in 
time for the program and dance. 
This goes to show you that our boys 
are made of the “real stuff” and co
operate in every way. Good luck to 
you, Johnny, and success always.

CHILDREN TO T”\RN 
OF WAR AND FASCISM

Beau Brummel, an English “dan
dy” of the early nineteenth century 
is credited with making universal and 
permanent convention in the dress of 
men. He introduced short, unpow
dered hair, long trousers, tailed coats 
and the Use of dark colors for coat 
and vest.

Maybe the dead do come back. 
You’ve seen many a swatted fly do

Following a conference at John 
Haynes’ Community Church, a youth 
commission was formed by the league 
to bring the real story of wax) undi
luted, by warmakers’ propaganda,/ to 
the children of the city. Factorial’ stu
dies, simple; stories, easily under
standable plays with a pro-peace, 
anti-fascist angle,-will be used to 
get the message across. ;

Brooklyn Bridge was comp
leted in 13 years ,being opened in 
1883.

Members of the Lyros Chorus are 
going to’hold a banquet and a de
lightful program onx New Year’s 
Evening at Miners’ Hall and a good 
time will be in store for all who 
attend. Admission is $1.50. We ex
tends an invitation to comrades from 
Brooklyn and vicinity to come to our 
banquet.

Don’t forget New Year’s Eve. 
Come one and come all for a good 
time.

For five whole evenings the enam
oured young draughtsman, Vassya 
Pirogov, sat over the sports - ma
gazines. He read, made notes, strode 
about his room, shouting in a strange 
voice words that he had'never heard 
of before.

—>Ring!-Round! Dynamo! Brothers 
Znamensky!

On the sixth evening he went to 
the collective farm club, sought out 
Irene and entered into conversation 
with her:

—What a pleasant evening. Clouds 
in the sky, a new picture at the 
movies. And yet I’m bored. Why am 
I bored? There are no healthy diver
sions here. Take, for instance, game 
like this. A net is put up between 
two poles. Then a large ball is. . .

—That game—Irene interrupted— 
is called volley ball. We’ve had a 
volley ball team here for the 
two years.

—Really? I play volley ball 
I’m an old hand at it. But do 
know, Irene, what I miss here? A 
swimming pool. < *

—And what do you need a swim
ming pool for? Our river isn’t bad.

—Do you call that a river? Why, 
it’s nothing but a little creek. Since 
childhood I’ve been used to swimming 
in big, navigable rivers that flow 
into the sea.

—Whew What a swimmer you 
must be! What stroke do you prefer, 
breast or crawl?

Poor Vassya for the first time in 
his life heard these outlandish

According to reports, our radio 
audience enjoyed the program which 
the chorus gave yesterday over sta
tion WAZL, Hazelton. This was 

’quite a surprise to most of. them as 
this was the first attempt the cho
rus as a whole ever made in radio 
broadcasting. As to our congenial ra
dio announcer, he thinks we did very 
nicely.

summer day. Along the 
in jerseys, thirty bicycl- 

The thirty-first—Vassya Piro
gov. His hands grip the handle-bars 
firmly; he presses down on the ped
als—forward, forward! Good! Vas- 
sya’s eyes gleam with joy—the joy 
of a man who feels his own power. 
Firm on the handle-bars, and —for
ward, forward...

THE END

NEW YORK (YNS) — A new 
peace drive to reach the youngest 
children is being mapped by the 
American League Against War and 
Fascism.

—Petia! I can’t hide it any longer. 
...I’m madly in love with Irene.

—'And what is there about her to 
attract you so?

—Everything. She’s the cleverest, 
the most beautiful... Her gray

— B. R. —
The largest telescope, now being 

completed, will bring the moon within 
31 miles of the earth.

H’ya everybody. “Yours truly” 
seems to be very ambitious and not 
saying another word, better get on 
my way.

eyes....
—Well, then, fall in love with me. 

I have gray eyes too.
—Stop joking. There you have it, 

insensitiveness to a living human 
being! Better give me some advice, 
how can I make her reciprocate, how 
can I attract her attention?

—Alright, I won’t kid you. Find 
out what she’s interested in. Lite
rature, let’s say. Or music. Maybe 
stamps. I have it! I just remem
bered! She once told me that she 
likes physical culture, sport. Try 
talking to her about it.

—Done for, finished, in the prime 
of my life! I know nothing about 
such things. Help me! Teach me! 
Do you know anything about sports ?

—Of course.
—What’s your favorite sport?
—Tea with jam.
—And is that all you can tell me ?
—No, not all. There’s a mechanic, 

Lapin, at the job; he subscribes to 
a sports magazine. Get hold of one, 
read it, and ...

—Petia! You’re a genius.
'—No need to exaggerate. I’m only 

a gifted young man;

He came running to Petia half
dead.

—Petia! Hy friend! I have to fight.
—I too.
—You too?
—Yes. For quality of production.
But this time Vassya did not 

appreciate Petia’s wit. He cursed his 
unfeeling nature. Then, agitated, 
tripping over his words, he told him 
of his illfated conversation with 
Irene.
: —Petia! I’ll have to prove, whether 
I’m a four-flusher or an athlete.*

That you’re jnot an athlete doesn’t 
require proof. And you’re also not a 
finished liar. But every lover is 
something of a four-flusher.

—Judge for yourself . .. hour can 
I fight? Why, if I were to see some 
spindle-shanks with muscles in the 
ring I .would stretch out full lenght 
from fright. And how can I swim 
when I’m afraid of cold water?

—Jump!
—In Moscow I once jumped. From 

a street car at Arbat -Square. I 
paid three rubles fine. I no longer 
have the desire to jump.

—This is bad.
—Not bad but terrible. I’ll have 

to run away in disgrace. . . When 
the field meet starts I’ll get on 
bicycle and ride fax* away into 
woods. . .

—Hold on a minute! Wait a 
nute!—shouted Petia.

—...I’ll ride out, far out into 
woods, I’ll hide my head under a 
weeping birch. . .

—. . . I’ll hide my head under a 
weeping birch tree, and there, 
from everyone, I shall suffer 
disgrace, my anguish. . .

—Stop, unhappy bicyclist! 
„ Petia pressed VasSya’s hand.

—Stop talking, orator! There are 
_...... at the collective
farm. And lou’re a good bicyclist

The giraffe is the only mammal 
who cannot make any sound what
ever.

WoWz. But he answered undismayed: [-thirty bicyclists
*-4*et year I went over to the 

bitdbt stroke. The5 breast stroke Is

Vassya Pirogov, a brown-haired 
young lad, has been working for a 
month as draughtsman on a new 
construction job. And for the last 
two weeks Vassya Pirogov has been 
dragging about with a wounded 
heart.

The cause for it lay in the neigh
bouring collective farm. We shall b< 
frank and give all the facts straight- 
wardly, as is expected of honest 
people. It was not the new collective 
farm threshing-machine,' nor the 
caterpillar tractor that had disturbed 
the tranquillity of the young 
draughtsman. No, the upsetting ele
ment was the gray-eyed tractor oper
ator, Irene Berezov.

the thing in Moscow now.
Wishing to leave this topic

as possible, Vassya said:
—I enjoy boxing a great deal. 

Once, in Moscow, I knocked out, in 
the twelfth ring. . .

—Not ring but round—Irene cor
rected hint

—Of course, round.. A slip of the 
tongue... uh... uh. With me it’s one 
two and finished: an undercut to the 
chin, and you’re stretched out.

—Not undercut but uppercut. . A
Vassya felt the muddle was getting 

deeper and deeper, but he still did 
not want to give in, and he cont
inued:

—I’m considered quite a specialist 
at jumping. I have a definite point 
of view in this matter. I believe that 
the decisive factor is the starting 
point of 
time. .

—And
Vassya’s
rection upward describes a trajectory. 
I read that in a magazine *ew 
days ago. But tell me, Vassya, do 
you go in for wrestling?

—You’ve hit just the spot, Irene! 
I’m quite the wrestler. Why, in Mos
cow they’ve nicknamed me “Kid Vass
ya.” I know all the holds—both the 
permitted and the forbidden ones.

—I know one forbidden hold too.
—Which one?
—You’re not allowed to bluff.
Irene, smiled, looking straight into 

Vassyą’s reddening countenance.
—You insult me, Irene. I’m not 

a four-flusher. I can prove it.
—O. K. Next free day our collect

ive farm is having a sports meet. 
There’ll be volley ball, and jumping, 
and wrestling, and swimming. 'And 
you’ll be able to display your 
prowess.

—Certainly. With pleasure. I’m al
ways ready to do so. " •!

The pale draughtsman’s spirit sank 
to his heels. But he plucked up his 
courage and kept on repeating:

—With pleasure. Absolutely.

Otherwise Engaged
The prize excuse was offered dur

ing the trial of a man charged with 
wife-beating. A neighbor present 
during' the assault was called as a 
witness for the prosecution. * He de
scribed the blows in detail and the 
wife’s helplessness.

In astonishment the judge turned 
to the witness and asked: “Do you 
mean the court to understand that 
you stood by and saw this man strike 
the poor woman again and again?” 

“Yes, I saw it all.”
“And you made no effort to inter- 

fere?” ~ '
“I couldn’t” >-
“Why not?”
“I was filling my pipe”.

A bicycle race! Do you understand, 
you block-head? No quaverings and 
heartaches, but a bicycle race! And 
you won’t be the loser at the sports 
meet!

Vassya stared 
bound.

Aft?
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PHILADELPHIJOS ŽINIOS
Nušvilpė Žigą; Nudėvėti Pa

veikslai

Dabartiniu laiku važinėja po 
kolonijas tūlas Aleks Žigas ir 
rodo paveikslus iš Lietuvos. 
Ęas liečia paveikslų techniką, 
tai labai prastai apdirbti. Prie 
to, tie patys paveikslai buvo 
rodyti po kelius kartus Phi- 
ladelphijoj ir kitose kolonijo
se, išskyrus vieną dalį, kur 
biskį rodo apie buvusį Kaune 
Kongresą. Bet ir tai neparodo 
užsienio delegacijos, nei kon-|

reikia pasakyt, kad Richmon- 
do publika yra labai rami ir 
visados klausosi žingeidžiai, 
nežiūrint, kad ir blogai kas lo
šia. Bet šis Žigo lošimas buvo 
žemiaus visko.

Paveikslai kaip minėjau la
bai prasti ir jau daugelį kartų 
rodyti bažnytinėse svetainėse. 
Daleiskime sau, kad ir būtų 
nesenai nuimti, bet jie neturi 
jokio patraukimo žiūrėti.

Rep.
Nuo Red.—Atleisite, kad jū_

vai. vakare — “Komunistų 
Internacionalo S e p t i n tas 
Kongresas ir Lietuvių Ben
dras Frontas.”

Į šiuos du prelekcijų mi
tingus turėtų atsilankyti vi
si lietuviai darbininkai. Ne
pamirškite atsivest taipgi 
savo draugus ir pažįstamus.

Prelekcijos įvyks po num. 
376 Broadway. So. Boston, 
Mass.

Kviečia visus
Lietuvių Komunistų 
Frakcija.

NORWOOD, MASS.
ALDLD 9 kp. rengia 20 metų pa

minėjimo koncertą su Įvairumais, rie- 
dėlioj, 29 d. gruodžio, Finų svetai
nėje, 37 Chapel Court. Pradžia 3 
vai. po pietų. Įžanga iškalno perkant 
30c; prie durų 35c. Programa susi
dės iš sekamų: L. L. R. Choras, va
dovystėje I. Jarmolavičiutės-Kugal;. 
Seserys Kaskevičiutės; A. Pratašius, 
monologas “Ant Bačkos”; B. Petru- 
kevičius, baso solo, iš Lawrence; J.i 
Pakarklis ir K. Vitartas, dielogas. 
P. Kaskevičiutė ir B. Petrukevičius, 
duetas; J. Malkūnienė, monologas, J. 
Yvaškaitė, šokikė, Gitarų duetas ir 
komedija “Kauno Ponai”, kurią su- 
loš “Mes Keturi.” Tai kaip matyt 
programa 
ganėdinti; 
programa.

Kauno Ponai”, kurią su-

įvairi ir visi būsite už
tai tikrai bendro fronto

greso ir kur jis buvo laikomas, l sū korespondenciją sutrumpi
nome. Jūsų išvedžiojimai suda
ro įspūdį, kad jūs užgiriate 
buvusią Lietuvoje padėtį prieš 
pasaulinį karą.

tik parodė, kaip maršavo baž
nytinės organizacijos ir kuni
gai ir vyskupai laikė pamal
das. Tai ir visas Kauno kon
gresas. Bet mes žinome iš 
spaudos, kad ten buvo daug 
skirtingiau.

Prie to, dar buvo skelbiama, 
kad bus sulošta iš Kauno Ope
ros “Pupų Dėdė.” Tad tie nau
ji pažadai dalį žmonių ir su- 
vylė.

.Gruodžio 15 d. nuėjau į Lie
tuvių Muzikalę svetainę pama
tyti tuos Lietuvos paveikslus. 
Nors buvo garsinta, kad pra
sidės nuo 7 :30, bet pradėjo po 
8:15.

Pirmininkas pranešė, kad 
pirmiau negu bus rodomi pa
veikslai, bus sulošta vaizdelis 
iš senovės žmonių gyvenimo. 
Tą attiksiąs filmos vedėjas Ži
gas. Pamaniau sau. “Tai vis
gi ką nors tokio pamatysiu.” 
Ir reikia pasakyti, kad taip 
manydamas klaidos nepada
riau. Publikai buvo komedija, 
o lošėjui tragedija.

Pasirodo ant scenos vadina
mas “aktorius” Pupų Dėdė. 
Tai buvo tikras pupų dėdė, 
kur Lietuvos kaimiečiai pasta
tydavo kanapėse žvirbliam 
baidyti.
_Jis. buvo apsivilkęs baltais toriaus žėntaš'Desta Demtu 

su didelėmis armijom^ ren-
I giasi užpult italus iš trijų 
pusių ties Dolo, pietiniame 
fronte.

Italai Nukovę 6 Šimtus 
Ethiopų Šiaurėje

ASMARA, Eritrea.—Ita
lų karo štabas praneša, kad 
susikirtime su 5,000 ethiopų 
Tembien srityj gruodžio 22 
d. italai nužudę 600 priešų 
ir sužeidę 1,000. Paskui 
ethiopai pabėgę Tanqua 
upės kloniu, palikdami ne
mažai ginklų ir amunicijos. 
Iš italų pusės kritę 5 balti 
oficieriai, o 3 juodaspalviai 
eritriečiai oficieriai ir 100 
tenbuvių kareivių likę su
žeisti.

Ethiopai buvę jsidrūtinę 
už kalno briaunos ties Ma
riam Quorar miesteliu. Juos 
iš pozicijų italai žymia da-

j lim išmušę orlaivių bombo
mis ir šaudydami kulkasvai- 
džiais iš žemai skrendančių 
lėktuvų.

Mūšis įvyko už 35 mylių į 
šiaurvakarius nuo Makale.

ROMA.—Ethiopų impera-

Puslapis Penktas

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių pavienių, 

padarau 
paveiks- 
krajavus 

a u

grupių ir 
Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau su 

amerikoniškais.
Reikalui i 

padidinu 
kio dydžio, 
kio 
ma. 
maliavoju 
riom spalvom.

JONAS STOKES
Marion St., kamp. Broadway

esant
Į tO- 

ko- 
pageidauja- 
Taipgi at- 
—įvai-

Geriausios Degtinės Amerikos Išdirbimo ir 
Importuotos Žemiausiom Kainom
SĮ kas ateis su šio skelbimu, gaus už

NUPIGINTĄ KAINĄ
nepamirškite pasiimt skelbimą eidami pirkt.

Šis didelis nupiginimas tik trumpam 
laikui, tuojau naudokitės proga.

Tat

trinyčiais, baltom kelinėm, ko
jas apsiavęs naginėm, ant 
veido užsidėjęs baltų plaukų! 
maską, o del magaryčių ant 
viršaus mėlynus akinius. Vie
noj rankoj turėjo lazdą, kitoj 
armoniką. Biskį pasikūprinęs 
ėjo į vidurį steidžiaus. 'Žigas 
tuomi bandė imituoti seną 
žmogų, o savo apsirengimu, 
maska, akiniais ir naginėmis 
senovės lietuvių gyvenimą, b 
dainuo damas gramozdiškai 
girtuoklio dainą, bandė paro
dyti senovės lietuvių papro
čius. Na ir ko daugiau reikia. 
O jūs, kurie ateisite ir užsi
mokėsite po 35c, to nesuprasi
te, nes dar nesatę ant tiek kul
tūringi. Šitaip protavo ponas 
Žigas. .Bet jis skaudžiai apsiri
ko.

s Žigas pradėjo lošti monolo
gą, aiškinti, kajp jis norėjo at
važiuoti į Ameriką. Tas mono
logas yra senai, senai daugelį 
kartų loštas ir taip nusidėvė
jęs, kad jo niekas jau nenori 
klausyti. Prie to, 'Žigas tik sau 
niurgsėjo panosėj, kad ir arti 
sėdinčiam nebuvo galima su
prasti, ką jis kalba. Publika 
pradėjo nerimauti ir reikalau
ti, kad jis eitą nuo steidžiaus. 
Bet “Pupų Dėdė” to neklauso, 
varo savo ir viskas. Pasiima 
armoniką, dainuoja ir grajina 
girtuoklio dainelę. Bet ir iš to 
niekas neišeina, žmonės pradė
jo ploti ir kojomis trypti, kad 
tuomi nueitų nuo scenos. Bet 
Žigas, pamano skirtingai. Jei 
jau Žmonės ploja ir kojomis 
trepsi, tai aš, Žigas, ištikrųjų 
gerai ĮoŠiu, kaip tikras Kauno 
operos aktorius. Tuomi Žigas 
dar pasmarkina savo muziką 
ir dainą. Ant valandžiukės ap
rimo ploję, bet svetainėj buvo 
neramu, kalbasi vieni su ki
tais. O nekurie reikalauja, kad 
pasitrauktų nuo steidžiaus. Bet 
Žigas kaip nesiskubina, taip 
nesiskubina nueiti nuo stei
džiaus. Galų gale publika ma
to, kad to lošėjo negali nu- 
prašyti mandagioj formoj, 
Amė ūžti visa svetainė, kol 
/kurtinas” buvo nuleistas. O

IŠ LIETUVOS
Sovietų Sąjungos Knygų 

Paroda Kaune
Gruodžio 13 dieną Kaune, 

Vytauto Didžiojo Muziejuje 
tapo atidaryta Sovietų Sąjun
gos paroda. Jinai tęsis iki sau
sio 13, 1936. Parodoje yra iš
statyta apie 2,000 eksponatų,— 
mokslo knygų, žurnalų, ir tt. 
Parodą surengė S. T. R. Sąjun
gos Draugija kultūriniams ry
šiams su užsieniais palaikyti ir 
Lietuvos Draugija S. T. R. S. 
tautų kultūrai pažinti.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

SO. BOSTON, MASS.

Drg. Ą. Bimbos Prelekcijos 
apie Kominterno Kongresą 

ir Bendrą Frontą
Drg. A. Bimba duos pre- 

lekciją sekmadienį,- gruo
džio 29 d., 7:30 vai. vakare, 
temoj “Komunistų Interna
cionalo Septinto Kongreso 
Nutarimų Pasauline Reikš
me.”

Kita drg. Bimbos prelek- 
cija bus gruodžio 30 d., 8

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

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

SHENANDOAH, PA.
ALDLD 17 kp. susirinkimas įvyks 

nedėlioj, 29 d. gruodžio, 2 vai.' po 
pietų, Najas Svetainėje, 302 S. Main 
St. Visi nariai dalyvaukite, nes bus 
daug svarbių dalykų apsvarstymui.

Komitetas.
(306-307)

HUDSON, MASS.
Turkių vakarienė ir šokiai! Ren

gia H. L. Piliečių Kliubas subatoj, 
28 d. gruodžio, 7:30 vai. vakare, 
Kliubo svetainėje, 17 School St. Tai 
jus paminėjimas 10 metų kliubo su
kaktuvių arba paminėjimas kaip bu
vo atidarytas nuosavas namas. Kvie
čiam visus vietinius ir apielinkės 
draugus atsilankyti ir paremti kliu- 
bą. Mes per keletą metų darbinin
kiškiem parengimam veltui esame 
davę namą del koncertų, prakalbų, 
etc. Kviečiam ateit pasilinksmint 
prie geros orkestros, skanios vaka
rienės pavalgyt ir tuom pat kartu 
jaremt kliubą.

(306-308)

NEWARK, N. J.
ALDLD 5-tos kuopos metinis susi

rinkimas įvyks 27-tą dieną gruodžio, 
penktadienio vakare 8 vai., šv. Jurgio 
svetainėje, 180 New York Avė. Drau
gai ir draugės dalyvaukite visi šiame 
susirinkime, nes turime labai daug 
svarbių dalykų aptarti ir katrie neuž
simokėję duokles, tai ateikite ir užsi
mokėkite. Turim svarbių dalykų iš 
Centro, kurie būtinai reikia apsvars
tyti.

Sekr. Al. Dobinis.

Jeskevičius.
(306-307)

PHILADELPHIA, PA.
Svarbios prakalbos rengiamos ne- 

dėlioj, 29 d. gruodžio, 2 vai. po pie
tų, 735 Fairmount Ave. Šios pra
kalbos bus paminėjimas keturių su
šaudytų Lietuvos draugų. Drg. D.

šolomskas, iš Brooklyno, pasakys 
prakalbą. Programą išpildys Lyros 
Choras. Kviečiam visus ateit ir pa
minėt keturis kritusius draugus.

Komisija.
(306-307)

SHENANDOAH, PA.
Lyros Choras bendrai su ALDLD 

:.7 kp., rengia koncertą ir vakarienę 
.0 vai. vakare ir tęsis iki 2 vai. ry
ži. Kviečiam vietos ir apielinkės
draugus ir drauges skaitlingai daly- 
vaut ir linksmai pasitikt naujus me
tus. Tuomi pat kartu 
dvi darbininkiškas 
žanga $1.50 ypatai.

paremsite ir 
organizacijas.

Komitetas.
(306-308)

Sergančių Vyry ir Motery 
Chroniškos ir Staigios Ligos 
gydomos naujoviškais būdais

S
 Patenkinančios ir 

greitos pasekmes. 
Kreipkitės į Dr. 
Zins g y d y m u i 
Kraujo, Odos ir 
Nervų Ligą, Slogų 
ir Chroniškrj Skau
dulių. Abelno Nu
silpimo, Nervų Iš
sisėmimo, Skilvio 
ir Žarnų Ligų, He- 
morrhoidų bei Ki

tų Laukan Ėjimo Nesveikumų, kai
po skausmo ir nesmagumo priežas
čių. Gydoma Strėnų Gėlimas, Scia

tica, Neuralgia, Nervų Įdegimas ir 
Chroniški Reumatiški keblumai ir ki
tos ligos Vyrų ir Moterų; o jeigu tu
rite kokią ligą, kurios jūs nesupran
tate, pasitikimai pasiklauskite manęs, 
ir jūsų nesveikumas bus jums išaiš
kintas.

Mano Išlygos Yra Prieinamos 
Kraujo Tyrimai, Laboratoriniai Iš
bandymai, X-spinduliai, Serumų 

Čiepų Įleidimai.
(PASITARIMAI VELTUI)

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

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

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

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

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

8701 JOS CAMPAU AVE., ' DETROIT, MICH.

JUOZAS
KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborius

Pennsylvania ir New 
Jersey Valstijose

PHILADELPHIA, PA.
Telefonai: Bell—Dewey 5136 

Keystone—Main 9669
Užtikrinu, kad mano patarnavi
mas bus atatinkamiausias ir už 
prieinamą kainą. Nuliūdimo 
valandoje prašau kreiptis prie 

manęs sekančiu antrašu:
1439 South 2nd Street

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausiot 

rūšies ir pilnas svoris—2000 svarą 
tonas, tai legališkas svoris. Prista- 

f tome greit j jūsų namus. Prašomi 
jsitėmyti adresą ir telefoną.

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

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

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

ir

512
ir Stone Avė., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stočių BMT Line. 

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

Tel. Virginia 7-4499 |

Barry P. Shalins
(ŠALINSKAS)

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

prastai vadinamą koplyčią.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway, 

Woodhaven, L. L, N. Y.

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

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

sivažinėjimams.

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: Evergreen 7-7770

PAUL GUSTAS
LIETUVIS GRABORIUS

fesijoje ir Brooklyno apielin- 
kėj plačiai žinomas. Tik dabar 
Senai dirbąs graborystes pro- 
atidarė savo ofisą ir patarnau
ja balsamavimu ir palaidojimu 

mirusių.

Veltui Chapel Šermenim
Parsamdo automobilius šerme
nims, vestuvėms, krikštynoms 

ir kitokioms parems, 
šaukite dieną ar naktj.

423 Metropolitan Avė.
Brooklyn, N. Y.

License L-1370

HYMAN BERGER
SAVININKAS

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

Tel. Stagg 2-2996

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

rioms parems degtinių, kreipkitės pas mus.

Td. Stagg 2-0783 NOTARY
Night Te). 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.

CHARLES UP TO-DATE 
BARBER SHOP: 
K. Degutis Savininkas ’• I 

PLAUKŲ 25c; 
KIRPIMAS
SKUTIMAS 1 ;

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

Patarnavimai

NUO REUMATIZMO SKAUSMŲ 
AR GĖLIMO ;

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

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

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

Vienintelė Lietuviška Vaistinė Worcesteryje.

DR. HERMAN MENDL0W1TZ
Praneša visuomenei, jog jis atsidaro savo ofisą 

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

arti Grand St.
Telefonas Evergreen 8-10494

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

NEDĖLIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. is ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J

Kampas E. 23rd St.

MATTHEW P. BALLAS, Inc.
Undertakers and Embalmers

NOTARY PUBLIC

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

Tel.: STagg 2-5043

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

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

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

mažiau 'W

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

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

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

Visas metalinis grabas pilnai atidaromas už |Z2* :
Vidurys išmuštas baltu šilku ir paduška to paties 

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

■■■
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NEW YORKO IR APIELINKĖS ŽINIOS
Kongresas Prieš Karą ir Fašizmą Svarstys 

Lietuvos Nepriklausomybės Gynimą

a^aBHHaaBBiES;5SSiSSSSEifiEBBi

Šj Vakarą Lietuvių Motery 
Prelekcija-Susirinkimas

rėsi rinkti delegatą, tai virši
ninkas pasakė, kad delegatas 
galėsiąs dalyvauti tik kaipo at
skiras asmuo, o ne šapos dar
bininkų atstovas. Kokia nau
da darbininkams iš tokio vir
šininko ?

Plačiau Išgirsite apie Tai Pra- lietuvių delegacija sudarys žy
mų nuošimtį delegatų.

“Paul M. Reid, 
“Amerikos Lygos prieš Karą 
Ir Fašizmą Sekretorius^” 
Kviečiame visus dalyvauti, 

nepaisant įsitikinimų ar poli
tinių nusistatymų. Lietuvos, 
mūsų gimtosios šalies, reikalai 
mums visiems rūpi.

Ypatingai mes prašomo, kad 
į šį masinį mitingą skaitlingai 
atsilankytų nariai tų organiza
cijų, kurios sudaro Broioklyno 
ir Apielinkės Lietuvių Veiki
mo Komitetą. Reiškia* nariai 
Šv. Jurgio Draugijos, Piliečių 
Kliubo, Amalgameitų Unijos 
Lokalo 54, LDS kuopų, ALDL 
D kuopų ypatingai turėtų šio
se prakalbose skaitlingai daly
vauti ir rūpintis pasiuntimu 
delegacijos į prieškarinį ir 
priešfašistinį kongresą.

Būkite visi. Raginkite savo 
draugus ir pažįstamus daly
vauti.

kalbose, Rytoj Vakare, Pi
liečių Kliube; Kalbės L. 
Prūseika ir D. M. Šolomskas.

- Rytoj, gruodžio 27 d., 8 v. 
vakare, įvyksta svarbios pra
kalbos Piliečių Kliube, 80 
Union Avė. Kalbės L. Prūsei
ka, “Naujos Gadynės” redak
torius, ir D. M. šolomskas, Am
erikos Lietuvių Darbininkų 
Literatūros Draugijos Centro 
sekretorius. Aido Choras už
kviestas padainuoti.

Prakalbas rengia Brooklyno 
ir Apielinkės Lietuvių Veiki
mo Komitetas, kad supažin
dinti Brooklyno ir apielinkės 
lietuvius su Trečiu Prieškari
niu Kongresu, kuris įvyks sau
sio 3-4 ir 5 dd., 1936 m. Tam 
kongrese bus apkalbama Lietu
vos klausimas. Todėl lietu
viams yra svarbu turėti skait
lingą delegaciją jame.

Štai kaip Amerikos Lygos 
Prieš Kara ir Fašizmą sekre
torius Paul M. Reid rašo lie
tuviams apie būsiantį kongresą 
Clevelande, Ohio:

“Taip, mes sudarysime są
lygas, kad lietuviai delegatai 
galėtų atlaikyti savo specialę 
sesiją Trečiam Nacionaliam 
Kongrese Prieš Karą ir Fašiz
mą.

“Mes taipgi užtikriname 
jumi, kad vienu svarbiausiu 
punktu Kongreso dienotvarkyj 
bus klausimas Lietuvos nepri- 
klauso mybės ir apgynimas 
Klaipėdos Krašto nuo Hitlerio. 
Šis klausimas, kaipo viępąs 
pavojingiausių punktų pra
džiai karo Europoj rūpi netik 

lietuviam, bet ir visiems karo 
ir fašizmo priešam. Tad aišku, 
kad Klaipėdos likimas *ir Hit
lerio žvanginimas ginklais bus 
Kongrese svarstoma visų tautų 
delegatų bendrai.

“Mes labai įvertiname Ame
rikos lietuvių susidomėjimą 
šiuo Kongresu ir tikimėsi, kad

Brooklyno lietuves merginos 
-moterys turės svarbų susirin
kimą. Amelia Jeskevičiūte, 
jauna mokytoja, yra pasižadė
jus duoti prėlekciją. Aiškins, 
ką reiškia moterims HR 2827 
ir HR 5600 biliai. Pastarasis 
yra plačiai žinomas, kaipo 
gimdymo kontrolės bilius. Vi
soms merginom s-moterims 
svarbu išgirsti.

Po prelekcijos bus kalbama 
apie sudarymą ALDLD Mote
rų kuopos. Įdomu bus girdėti 
organizuotų ir neorganizuotų 
moterų atsiliepimą tuo taip 
svarbiu klausimu.

S. Sasna.

“Amsterdam News” Streikas 
Laimėtas

Po 
streiko 
News”

G. Kuraitis,
Komiteto Sekretorius.

Pavieniam Bedarbiam 
Sulaikys Pašalpą

nizacijų Parengimų Komiteto 
“Laisvės” svetainėj, lygiai 8-tą 
vai. vakaro. Visi organizacijų 
atstovai ir darbininkai, kurie 
esate apsiėmę arba kurie norė
tumėt dirbti Dailės, Juokų ir 
Šokių vakare, 5 d. sausio, malo
nėkite dalyvauti šiame susirin
kime.

K. šolomskiene, Rast.

Unijos Viršininkas 
Prieš Kongresą

bininkai unijistai vis vien spy-

PRANEŠIMAS
LDS 1 kuopos knygų peržiūrėjimo 

komisijai. Draugai, kurie esate iš
rinkti . peržiūrėti knygas LDS 1-mos 
kuopos, malonėkite susirinkti pas ma
ne j stubą, 64 Ten Eyck Str., Brook
lyn, N. Y., gruodžio (December) 29 
d., 1935, 10 vai. ryte ir atliksime tą 
darbą.

J. Grobis, Sekr.

PARENGIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Kompartijos 6-ta kuopelė rengia 
vakarienę pasitikimui Gussie Gordon, 
subatoj, 28 d. gruodžio, 8 vai. vaka
re, po numerių 535 Greene Ave. Di
delė vakarienė su programa—viskas 
tik 75c. Kviečiam visus atsilankyti ir 
priimt šį gerą draugą Į mūs tarpą 
atgal.

Komisija.
(305-306)

35c.

Maskaradu Balius
rengia A. L. Piliečių Kliubas 

antradienį, 31 d. gruodžio 
Molly Pitcher Auditorium 

Englishtown Road 
FREEHOLD, N. J.

* Pradžia 7 v. v. Įžanga
Tai bus smagus parengimas, galėsim 
linksmai laukt naujų metų. Bus duo
dama trys dovanos už gražiausią, 
juokingiausią ir tikriausią kostumą. 
Taipgi bus gera orkestrą šokiams ir 
skanių užkandžių ir gėrimų. Kvie
čiame senus ir jaunus, ne vien tik 
vietinius, bet ir iš toliaus, kaip tai iš 

Trenton, Perth Amboy, ir kitų 
miesstų.

Kviečia visus RENGĖJAI.

Miss Margaret Mayfield, 
Šalpos Biuro viršininkės pagel- 
bininkė, pirmadienį paskelbė, 
kad pašalpa perėjūnams be
darbiams galutinai bus sulai
kyta 1 d. sausio. Ta žinia atė
jo sykiu su kalėdij triukšmu ir 
bubnijimu, kad visa biednuo- 
menė būsianti apdovanota ir 
niekas nebūsiąs alkanas.

Darbininkai nesutiko priim
ti tokią “kalėdų dovanėlę” iš 
valdžios pusės ir skelbia pro
testą. Kada Miss Mayfield pa
sakė, kad gauti iš FERA 
$375.000 bus naudojami ne 
pašalpai, bet pasiuntimui be
namių perėjūnų “namo,” tai 
benamių delegacija nuėjo pas 
tos divizijos viršininką Eisen- 
standt. Ten jiems pareikšta, 
kad jis perdaug- užimtas .“pra- 
varinėjimu darbininkų,” ne
turįs kada rūpintis šelpimu. 
Kada delegatai atsisakė išeiti, 
tai tapo areštuoti .ir apkaltinti 
“netvarkos kėlime.”

Protestui prieš tokias “ka
lėdų dovanas” bedarbiams yra 
šaukiamas masinis mitingas 
penktadienį, 27 šio

vakaro, 214 Bowery, 
Yorke.

mėnesio,
7:30
New

East

T

New Yorko Vakarie
nes Komisijai

šį šeštadienį, 28 d. gruodžio, 
komisijos susirinkimas pas drg. 
Baltrušaičius, 8-tą vai. vakaro.

“TRAINING FOR THE CLASS STRUGGLE”.

WORKERS SCHOOL
35 East 12th Street, 234561231 New York City

‘ Telephone: Algonquin 4-1199

Winter term

JANUARY 6 
to 

MARCH 27
A special feature of 
term will be short-

the 
term 

courses, consisting of a se
ries of lectures on special 
topics relating to present- 
day problems. Comrades 
Browder, Stachel, Jerome, 
Hathaway and others are to 

be among the lecturers.
‘ REGISTER NOW!

, No registration will be 
taken after classes begin, 
and the number of students 
will be limited. Descriptive 

catalogues obtainable at 
the WORKERS SCHOOL.

COURSES FOR WORKERS
Principles of Communism 
Political Economy 
Marxism-Leninism 
Organization 
Negro Problems 
American 
Origin of 
Historical 
Decisions

Congress
The Basic Problems in Socialist 
Construction

Revolutionary Journalism 
Public Speaking 
English 
Russian
Seminar in American History 
History of Class Struggle during

Epoch of Imperialism
Socialist Construction in the So

viet Union—Background and 
Development.

Labor Movement
Man and Civilization 
Materialism

of the Seventh World

Duchen šapos mezgėjai tu
rėjo savo susirinkimą, 3 West 
16th St., N. Y., kur norėjo iš
rinkti deleegatą atstovauti ša
pos darbininkus unijistus prieš
kariniame kongrese, Cleve
lande.

Mezgėjų Unijos Tarybos at
stovas Jack Taksen pareiškė 
Duchen šapos darbininkams, 
kad jie neturį teisės tokio da-

 lyko svarstyti. “Taryba nere- 
savaičių išbuvimo I mia Prieškarinės Lygos,” pa

lauke “Amsterdam I reiškęs viršininkas. Kada dar- 
darbininkai sugrįžo

darban su pilnu pripažinimu 
Laikraštininkų Gildijos ir su
grąžini m’u visų pravarytų dar
bininkų. Jie taipgi laimėjo 5 
dienų, 40 valandų savaitę ir 
10 nuošimčių pakėlimą algų. 
Visi streiklaužiai atleisti.

Sutartis pasirašyta su dak
tarais C. B. Powell ir P. M. H. 
Savoroy, naujais leidėjais. Se
noji leidėja, Mrs. Davis buvo 
priversta paskelbti bankrotą.

SKAITYK LAISVE 
IR KITIEMS UŽRAŠYK

Sulošė Kalėdą Dėduką 
Darbininką Pinigais

Cortlandt 7-4305

LIETUVIŠKA INFORMACIJŲ 
RAŠTINĖ '

Lithuanian Information Bureau 
38 Park Row, opposite City Hal) 

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

Equitable Service Bureau
Lietuviška

Susisiekimo ir Ištyrimo

per 
550 
vai-

Consolidated Gas Co., 
Moterų Kliubą, pasiuntė 
biednųjų savo dąrbininkų 
kams dovanas. Kompanija su
vaidino labdario rolę, tik pi
nigai tam tikslui, $2,000, buvo 
surinkti iš pačių dąrbininkų.

Kalėdos Ellis Saloj
Ellis saloj randasi kovingi 

priešfašistai Baer ir Mannisto. 
Werman randasi kelyje į Ellis 
Island. Sallito, Ohm ir Ferre
ro taipgi įsakyta šią savaitę 
pribūti deportacijai. Juos vi
sus valdžia nori išdeportuoti 
šią savaitę.

Tuo pat sykiu, kada darbi
ninkų politinius kalinius bru
ka į Ellis Salą deportavimui, 
tai kapitalistų spauda gieda 
himnus apie paliuosuotus įvai
rius kriminalistus kalėdų pro
ga: •

‘‘Užgauti kilnios kalėdų dva
sios gubernatoriai ir paliuosa- 
vimų tarybos 18-koje valstijų 
atidarė kalėjimų vartus 
tingiems kaliniams.”

O kas gi tie nevertingieji, 
kuriuos kaip tik per kalėdas 
subruko deportacijai? 
Ohm deportuojamas už 
vavimą protesto prieš 
persekiojimą. Walter 
Portland© inžinierius,
skaitomas • gerbiamu piliečiu 
iki pradėjo kovot už pašalpą 
bedarbiams. Mannisto kalti
namas priklausyme Darbinin
kų Partijai, kuri virš desėtkas 
metų neegzistuoja. Werman 
kaltinamas priklausyme Ko
munistų Partijoj. Ferrero ir 
Sallitto kaltinami išrendavoję 
kampelį restaurano anarchistų 
laikraščio “Man” redeaktoriui.

Protestus prieš jų deportavi
mą reikia siųsti skubiai U. S. 
Labor Departmentui, taipgi 
prez. Rooseveltui, Washing
ton, D. C. z

ver-

Carl 
daly- 

negrų 
Baer, 
buvo

BDOPK SUSIRINKIMAS

šį penktadienį, gruodžio 27 
d., įvyks ekstra, susirinkimas 
Brooklyno Darbininkiškų Orga-

Vaikas Linksmas, jis 
geria “Broncotone”

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

butelį 

“BRONCOTONE”
D-RO L. GRYCZ

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

kimas, naudokite

“GASTRITONE”
D-RO L. GRYCZ

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

Kent Remedies, Inc.
102 Kent St., B’klyn, N. Y.

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
(Undertaker)

Vedu Šermenis ir palaidoju tin
kamai ir už prieinamą kainą.
Parsamdau automobilius vestuvėm, 

parėm, krikštynom ir kitokiem 
reikalam.

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

DR. ALDONA ŠLUPAS 
(ŠLIURAITĖ) 

Gydytoja

179 So. 2nd Street
Brooklyn

Telefonas Evergreen 7-7110

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

Sekmadieniais*—susitarus.

Kas Yra Maloniausia 
Kalėdoms? Skaitykit! 

Įdomu!

RCA VICTOR 
"macic brain*radio

Turime įrodę, kad žmogaus jaus
mai, būdas, net jo pažiūros pasikei
čia nuo jo gyvenimo aplinkybių. Pa
vyzdžiui, bestudijuodamas gražius 
paveikslus, žmogus pamilsta meną, 
o klausydamas muziką—tampa poe- 
tiškesnis, malonesnis, domisi kilniu 
gyvenimu.

šiurkštūs senų gramofonų ar ra
dijų garsai (ne muzika!) ir iškle
rusių muzikos instrumentų muzika 
tokį jausmą panaikina ir žmogus 
darosi nervuotas. O nervams gendant 
visa žmogaus sveikata lieka pavojuj. 
Geriausias vaistas, kaip visur, yra 
didžiausias kontrastas: jei girdėjai 
blogą muziką, jos negali pakęsti, ji 
gadina nervus, tada klausyk gražios, 
malonios, žmogų atgaivinančios mu
zikos.

šiandien gana nebrangūs geri ra
dijai, ypač tobuliausi RCA “Magic 
Brain” ir “Magic Eye,” vėliausios 
technikos tobulumo stebuklas; ne
brangūs ir gramofonai, kurių bal
sas yra daug geresnis, negu seno
viškų. Parduodame ir nepaprastai 
gražių, geriausios muzikos žinovų 
įgrotų plokštelių-rekordų iš Lietu
vos, kur lietuviškos muzikos menas 
dabar yra pakilęs iki aukščiausio 
laipsnio.

šventės bus malonesnės 
gerą muzikos instrumentą, 
Lietuvių Muzikos Krautuvėj 
ne vien viettiniai, apylinkės
tojai, bet ir tolimiausių Amerikos 
ir kitų pasaulio dalių lietuviai.
Kiekvienam šventėms nusipirkusiam 

radio, ar ne mažiau 12 rekordų, ar
moniką ar kitą muzikos instrumen
tą, nuo savęs dovanoms paskirsim 
per radio programą gražų pasveiki
nimą kam tik pirkėjas norės.

Radijų Lietuviškoj Muzikos Krau
tuvėj galima gauti nuo $5 iki $500 
ir brangesnių; rekordų nuo 10c ir 
brangesnių. Lietuvių Muzikos Krau
tuvės adresas yra: 560 Grand St., 
arti Lorimer St., Brooklyne. Tele
fonas: Stagg 2-8662.

Visus lietuvius Kalėdų šventėms 
Lietuvių Muzikos Krautuvė sveikina, 
linkėdama LINKSMIAUSIAI SU 
MUZIKA KALĖDAS ŠVĘSTI!

Pelagija Ambrozaitis,
Krautuvės Vedėja.

(Paruošė Jono Valaičio Radio 
Skelbimų Agentūra.)

įsigijus 
kurių 

gausite 
gyven-

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

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

Persitikrinsit ,
417 Lorimer Street, Brooklyn, “Laisvės” Name

SAVININKAI J. P. KARČIUKAI

$
y ,,

Čia priduodame keletą degtinių ir vynų su

Del Kalėdų šventės, 24to ir 31mo 
gruodžio dienose, kurios regulia
riai yra moterų dienos, bus vien 

tik vyram. Moterim nebus.

šaukite
INgersoll 2-6767

Sandelis visokių degtinių, Kon
jakų, Vynų Amerikos išdirbys- 
tės ir importuotų iš Kanados ir 

Europos

Labai didelis pasirinkimas no
rintiems suteikti dovanas savo 

draugams ir giminėms per 
šventes.

Port Wine, Sherry, Muscatel ir Tokay, 
Galionas nuo $1.79 iki $2.25. Pusga- 
lionai — nuo 89c iki $1.25. Buteliais 
—nuo 55c. iki $4.50 ir t.t.

$2.29 pusbutelis $1.19
2.59 pusbutelis 1.34
1.93 pusbutelis .98
1.90 pusbutelis .98
2.09 pusbutelis 1.09

REPUBLIC LIQUOR STORE 
(LIETUVIŠKAS MONOPOLIS)

431 Grand Street (arti Keap Str.) Brooklyn, N. Y.

Kur Kirksite Laikrodžius?
Šiais laikais perkant laikrodžius reikia gerai apsi^ciiirėti, 

nes daugelis laikrodžių yra pertaisyti iš senų, ir tuofni 
didelis skaičius pirkėjų apsigauna.

Swiss. Visi naujausios 
mados. Taipgi užlaikau ir 
kitokių auksinių dafk'tų, 
kokie tik auksiniai daik
tai krautuvėse parsiduo
da. Ypač moterims, tol 
turime gražių setų, pa
puošalų. Taipgi turime ir 
sidabrinių indų naudoji
mui prie valgio.

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.
Kuriems reikalinga patarnavimas kreipkitės pas mane, už ką būsiu 

dėkingas ir stengsiuos pilniausiai patenkinti jus.

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

(tarpe 127 ir 128 Sts.)
• «

ŽOLELIŲ ARBATA
Registracijos Numeris 12143

Šita arbata yra moksliškai sutaisyta iš 
12-kos atskirų žolelių, žiedelių, lapelių,

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

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

dymo. Rašykite šiaip:

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

SherryWi^

Old Farm bonka.
Calvert bonka 
Wilkens Fam. 
Crab Orchard 
Old Quaker

kainomis:

Taipgi turime Lietuvos valstybinės
Turime Canadian Club, Seagram VO ir kitos. Konjakai: M«rf>11* Hen- 
ness y, Reiny Martin, Codet ir kiti. Taipgi Jamaica Rum ir Irish Whiskey

Produktai pirmos klasos, o kainos mūsų yra žemiausios.
TŪKSTANTIS SKIRTINGŲ RŪŠIŲ!!

HUDSON COAL
Pirkite nuo lietuvių anglių kompanijos

300 Lincoln Road, - Brooklyn, N.Y.
šviežiai iškasta dubeltai sijota Pennsylvania Anthracite

Ne Būtleginta ar Truckers Anglis
PIGI ANGLIS YRA PIGI, BET MŪSŲ ANGLIS NEBRANGI

Garantuota pirmos rūšies anglis ir pilnas patikrintas 
svoris,' 2000 svarų j toną.

B™ $102S Klauskite 
BEN DUBIN

FLUSHING RUSIŠKOS IR TURKIŠKOS
PIRTIS

VISADA ATDARA 
DIENĄ IR NAKTĮ

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

mankštymai, restauracija, barbernė ir 
ir prirengimai miegojimui.

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

VYRŲ DIENOS
Trečiadieniais, Ketvirtadieniai, 
penktadieniais, šeštadieniais Ir 

sekmadieniais atdara dieną ir 
ir naktį.

FLUSHING RUSSIAN AND TURKISH BATHS, INC.
29-31 Morrell St. Kampas Debevoise St Brookl
Kelrodis: Broadway eleveiteriu išlipkite nat Flushing Ave. stoties. 
Canarsie subway išlipkite ant Montrose Ave. stoties. Bile karu ant 
Broadway išlipkite ant Flu shing Ave. Bushwick Ave. k^ais iŠ 

lipkite ant Cook Street




