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KRISLAI
Nauji žmonės.
Rochesterio Jaunimas.
Nauja Tema.
“Ar Reikalinga Tverti
LDS Jaunimo Kuopas?”

Rašo J. O.

Jau baigiasi mano maršrutas, 
išskyrus, žinoma, Naująją Ang
liją ir New Jersey valstiją. 
Tenka padaryti keletą pastabų. 
Svarbiausia tai, kad ten, kur 
šiek tiek yra garsinama prakal
bos, tai visokios publikos prisi
renka. Daugelis jų yra visai 
nepažįstami mūsų kolonijos va
dovaujantiems draugams. Tai 
yra džiuginantis dalykas ir la
bai geras, kad žmonės, kurie iki 
šiol nesilankė į mūsų prakalbas, 
pradeda ateiti.

Bet tai turi ir kitą reikšmę, 
būtent, kad mūsų geri draugai 
pažįsta tik “savo draugus.” Ir 
tame matosi, kaip buvo veda
mas darbas pritraukti naujus 
žmones prie mūsų organizacijų, 
prie bendro veikimo del dabar 
ypatingai svarbių Lietuvos rei
kalų, karo ir fašizmo klausi
mais. Tai parodo mūsų draugų 
ligšiolinį sektantizmą.

Turime susipažinti su lietu
viais savo kolonijoj! Tada ir 
organizacinis darbas geriau eis.

Baudžia Reporterį už 
Slaptybes Užlaikymą

teismas užtvirtino $250 pa
baudos ir 30 dienų kalėjimo 
N.Y. “American’o” reporte
riui M. Mooney’uy už tai, 
kad jis atsisakė teisme iš
duot vardus tūlų loterijos 
meklerių ir gemblerių bei su 
jais veikiančių politikierių, 
apie kuriuos jis rašė 
straipsnyj.

savo

Lietus Ethiopijoje 
Suklampina Fašistus

FARMERIV VADAI REI
KALAUJA DAUGIAU 
ŠALPOS FARMOM

65 ANGLIJOS SEIMO
ATSTOVAI EINA TAL

KON THAELM ANNUI

Labai gerą dalyką mačiau 
Rochesteryje. Yra tenai gra
žaus jaunimo, kuris rūpinasi sa
vo choro veikimu, taip pat ir 
tvėrimu LDS Jaunimo kuopos. 
Jaunuoliai man prižadėjo suor
ganizuoti kuopą iki LDS Seimo.

ADDIS ABABA.— Neti- 
keti smarkus lietūs siauri
nėj Ethiopijoj suklampina 
italų tankus ir kanuoles. 
Vanduo išrausė daugelį ita
lų nutiestų kelių. Greites
niems ir lengviau įreng-

Kitas geras dalykas su Roche-i ^ms ethiopams tokiose ap- 
sterio jaunimu, tai kad jis yra 
pilnas iniciatyvos, kurios ; 
stoka kitose kolonijose. Gruo
džio 21 d. jie (choras) surengė ■ prarasti Makale miestą.

lsej0 Šiauriniame ir pietiniame 
- frontuose ethiopai turi 700,- 

000 kareivių prieš italus.
Roma.— Mussolini siun- 

su dainomis apie Lietuvos jau- Čia savo kariuomenės kalnų 
nimo vakaruškas. Per vieną sa
vaitę visas choras dirbo ir per
statė. Jaunimas buvo apsiren
gęs “tautiškais kostiumais,” 
dainavo ir linksminos. Užbaigė 
su darbininkiška daina. Nors 
buvo biskutis trūkumų, bet ka
dangi jaunuoliai patys surengė, 
ir tai per vieną savaitę išmoko, 
todėl reikalinga atiduoti jiems 
kreditas.

Man prisiminė gegužinė, ku
rią buvo surengę Kauno darbi
ninkai Lietuvoje laike “pasauli
nio” lietuvių kongreso. Tik Kau
ne buvo policijos ir žvalgybos, 
taipgi daugiau darbininkiškų 
dainų, žinoma, dabar Lietuvoje 
yra uždrausta tokias vakaruškas 
rengti, ypač be speciali© polici
jos leidimo, čionai yra gera 
lietuviška tema kituose miestuo
se chorams perstatyti.

Rochesteriečiai ruošiasi prie 
LDS Seimo liepos mėnesį ir ža
da visus gražiai priimti.

linkybėse yra kur kas ge- 
yra riau veikti negu italams.

Gręsia italams pavojus

C L E VELAND, Ohio. — 
Farmerių organizacijų va
dai vidurvakarinėse valsti
jose labai pasipiktinę, kad 
šalies Augščiausias Teismas 
panaikino AAA žemdirbys
tės tvarkymo įstatymą.

Tas įstatymas, tiesa, dau-1 
giausia tarnavo dideliems 
žemės savininkams ir pelna- 
grobiams spekuliantams. Jis 
naikino vadinamus produk
tų “perviršius” ir kėlė mai
sto. kainas. O vis dėlto 
AAA teikdavo nors ir men
kutės piniginės paramos vi
dutiniams ir smulkiems far
meriams. Dabar Augščiau
sias Teismas šalin nušluoja 
ir tą skurdžią jiems pašal
pą.

Farmeriai visur savo su
sirinkimuose reikalauja ne 
tik palaikyt senąją pašalpą, 
bet jos daugiau duoti vidu
tiniams ir vargingiems ūki
ninkams.

“lietuvišką vakarėlį,” ir 
labai gražiai. Drg. B. Andru- 
šiūnas, jaunuolis, sugalvojo il
su kitų veiklių jaunuolių pagel- 
ba perstatė linksmą veikaliuką

(alpiečių) diviziją, kuri, sa
ko, geriau tiks karui Ethio- 
pijos kalnynuose.

Addis Ababa.— Mirė 20 
ethiopu, kuriuos sužeidė 
italu lėktuvų sprogimai, be- 
bombarduojant švedų Rau
donojo Kryžiaus ligoninę 
ties Dolo pereitą savaite. 
Tada ant vietos buvo už- 
užmušta 28 ethiopai. Be to, 
nuo žaizdų mirė du švedai. 
Taigi italai tuo žygiu iš vi
so nužudė 50 ligoninės įna
mių.

Roosevelt Šaukiasi
Fanuerių Vadus Tartis 

del AAA Panaikinimo

Naziai Konfiskuoja 
Amerikiečių Laiškus

Dar yra daug draugų, kurie 
nemato svarbos tverti LDS jau
nimo .kuopas savo kolonijose. 
Tai vis, žinoma, suaugusių drau
gų numonė. Jie taip sulaiko 
mūsų jaunimą nuo veikimo.

Tankiai dar sueini draugų, 
kurie klausia: “Kaip draugas 
manai, ar reikalinga mūsų mie
ste tverti jaunuolių kuopą?” 
Sako, kad jaunimas apsileidęs ir 
nenori veikti, nes jei norėtų 
veikti, tai juk gali suaugusių 
kuopoje. Ir tai yra didžiausia 
klaida!!!

Jaunimo judėjimas yra daug 
skirtingas. Jaunimas turi turė
ti jaunuolišką veikimą. Kaip 
mūsų suaugusieji draugai neno
ri klausytis apie Basketball ty
mą, apie kitus jaunuoliškus da
lykus, taip ir jaunimas nenori 
klausytis ilgą ir ypatingą sausą 
Šneką suaugusių susirinkimuo
se, ypač dar kada sunku 
jiems lietuviškai kalbėti ir su
prasti.

Mūsų obalsis turi būti: Prie 
kiekvienos suaugusių kuopos tu
ri būti jaunimo kuopa! Skep
tikams atsakome: jaunimas turi 
teisę turėti savo atskirą kuopą!

Socialistų Partija Uz- 
gyrė Bendrų Frontų: 

su Komunistais

—,—,—--------- ---------------- --------------------

Uždrausta Sauvališki
Lokautai Superior’e

SUPĘ RIOr7 Wis.—Mies- 
telio taryba nušprendė baus
ti $50 iki $300 ir iki 3 mė
nesių kalėjimo tuos fabri
kantus bei' kitus samdyto
jus, kurie sauvališkai pa
skelbs lokautą,' visiškai už
darydami savo įmonių du- Thaelmannui, buvusiam ko

munistų kandidatui į Vokie
tijos prezidentus, žymiau
siam vokiečių darbininkų 
vadui. Thaelmannas buvo 
areštuotas 1933 m. kovo mė
nesį ir iki šiol be teismo te
bėra laikomas kalėjime ir 
kankinamas.

Minimi Anglijos seimo 
nariai reikalauja, kad teis
me Thaelmannui būtų duo
ta pilna proga apsiginti per 
jo pasirenkamus advokatus.

Tokį reikalavimą pasira
šė įvairių partijų atstovai, 
pradedant nuo komunisto 
Wm. Gallacherio ir darbie- 
čių ir baigiant konservato
riais.

Savo laiške Anglu seimo 
nariai primena, kad Hitle
rio valdžia areštavo ir išvi
jo atvykusį iš svetur advo
katą Thaelmannui apginti. 
Jie nurodo, kaip buvo pagal 
Hitlerio teismo nuosprendį 
nukrista galva Klausui vien 
todėl, kad jis veikė Tarp
tautiniame Darbininkų Ap- 
sigvnime (Raudonojoj Pa- 
gelboj) ir darbavosi šelpi
mui politinių kalinių.

Anglijos seimo atstovai 
sako, kad tokie Hitlerio tei
smai ir žmonių žudymai už 
skirtingas politines nuomo
nes neišvengiamai blogina 
santikius tarp Anglijos žmo- 

|nių ir Vokietijos.

ris darbininkams.
Sudaryta komitetas, kur 

'įeina trys fabrikantų atsto
vai, trys darbininkai ir trys 
kunigai spręsti, ar leistina 
kur daryti lokautas prieš 
darbininkus ar ne.

Kompaniją Galvą Plėši
kiškai Augštos Algos
WASHINGTON, sausio 7. 

—Valdiškomis skaitlinėmis, 
118,000 asmenų šioj šalyj 
1934 metais gavo po virš 
$15,000 algos, šimtai kom
panijų viršininkų pasiėmė 
po virš $100,000 metinės al
gos.

Fašistinių laikraščių lei
dėjo W. R. Hearsto alga 
buvo $500,000, Edsel Fordo 
$90,036, Kresge dešimtuki- 
nių-kvoderinių k r a u tuvių 
prezidento—$107,000; H. L. 
Dohertv iš elektros biznių 
gavo $100,000*A».Californijos 
Standard Oil Komp. prezi
dentas Kingbury—$136,368; 
Chicagos Westinghouse el
ektros komp. direktorius J. 
R. Cardwell $101,656; Det
roito Campbell-Ewald kom
panijos prezidentas—$126,- 
488 ir t.t.—O kur dar jų 
įplaukos iš šėrų ir bonų?

WASHINGTON. — Pre
zidento Roosevelto šaukia
mi, atvažiuoja vadai 70 far- 
merių organizacijų tartis, 
kas reikės daryt dabar, kuo
met Augščiausias Teismas 
panaikino AAA žemdirbys
tės rėmimo įstatymą, kaipo 
“priešingą” konstitucijai.

Rooseveltas jieškosiąs bū
dų, kaip išmokėt farme
riams $250,000,000 pagal 
jau padarytas sutartis su 
jais, kad apleistų neužsėję| SHANGHAI, 
tam tikrus žemės sklypus 
bei sumažintų gyvulių au
ginimą, siekiant tuo būdu 
palaikyt augštesnes kainas 
farmų produktams.

Japonai Planuoja Nau-

LONDON, sausio 7.—An
glijos seimo 65 atstovai pa
siuntė Hitleriui laišką, rei
kalaudami, kad greitai pa
skirtų viešą teismą Ernstui

TAI DIDELIS LAIMĖJIMAS MASINIAM VEIKIMUI 
PRIEŠ KARO IR FAŠIZMO PAVOJŲ

jus Žygius prieš Chiniją Farmeriai Pakorė Šešių
SHANGHAI. — Vienas iš m 7 _. \ *

Vanduo Jeruzalei Du 
Sykiu per Savaitę

JERUZALĖ.— Užbaigta 
38 mylių tunelis, per kurį 
Jeruzalė gaus daugiau van
dens iš Ras-el-Ain tvenki
nių. Pirmiaus tik sykį per 
savaitę miesto gyventojai 
tegaudavo pasisemt van
dens savo namams; dabar 
jie gaus jo kas trys dienos.

MUNICH. — Jungtinių 
Valstijų konsulas Hatha
way užprotestavo Hitlerio 
valdžiai, kad ji užgrobė A- 
merikos piliečio kapitono P. 
Herbergerio laiškus, kuriuos 
jis iš kalėjimo rašė konsu
lui, šaukdamasis jo pagel- 
bos.

Herberger yra vokietys, 
turįs Amerikos pilietystės 
popieras. Jis buvo įkalin
tas už tai, kad savo seseriai 
gyvenančiai Švedijoj rašė 
laiškus, nusiskųsdamas, kad 
dabar Vokietijoj nėra jo- tiems piktadariams, taip 

Tuos laiškus kad “galų gale kriminalės 
jėgos valdo pačius valdžios 
veiksmus.”

Tarp kitko gub. Lehman 
reikalauja nutraukti foto
grafijas ir pirštų antspau
das ne tik visų areštuojamų 
už kriminalius prasižengi
mus, bet taipgi ir tų, kurie 
būna suimami už vadina
mus “netvarkius” pasielgi
mus.

Už “netvarką” labai daug 
areštuojama streikierių ir 
demonstrantų. Tuo būdu 
“laisvo” gubernatoriaus su
manymas tarnauja kaip 
peršamas įrankis prieš ko
vojančius darbininkus.

Gub. Lehman Reikalauja 
Pirštą Antspaudų

ALBANY^ n. Y.—Demo- 
kratas New Yorko valstijos 
gubernatorius Lehman savo 
pareiškime seimeliui sausio 
7 d. reikalavo išleisti griež
tesnius įstatymus kovai 
prieš kriminalistus ir prieš 
tuos politikierius, kurie 
bendradarbiauja r a k e t ie- 
riams, gembleriams ir ki-

augščiausių Chinijos valdi
ninkų sausio 6 d. pasakė, 
kad Japonijos armija ren
giasi užimti dar Suiyuan ir 
Kweichow sritis šiaurinėj 
Chinijoj.

Japonų žinių agentūra 
Rengo praneša, kad chinų 
kareiviai šovę į japonus ka
rininkus, įeinančius į Pei
pingą, senąją Chinijos sosti
nę, bet nei vieno nesužeidę. 
Tas šovimas gali būt pačių 
japonų provokacija.

Teisėjų Pavidalus
AMES, Iowa. — Farme

riai padirbo pavidalus šešių 
Augščiausio Teismo teisėjų 
ir pakorė juos ant skelbimų 
lentos su keiksmingais para
šais. Tie teisėjai, mat, bal
savo už panaikinimą AAA 
žemdirbystės įstatymo, ku
ris skirdavo šiek tiek para
mos farmeriams. Policija 
pasiskubino nupjaustyti vir
ves ir paliuosuoti pakartus 
teisėjų “balvonus”.

JAPONŲ BERNAI ŠIAURINĖJE CHINIJOJE 
JAU NENORI KLAUSYT SAVO PONŲ

Bankieriai Įvėle Šią 
Šalį į Pasaulinį Karą
WASHINGTON. — Sena- 

torių komisija tyrinėjimui 
ginklų ir amunicijos biznio 
sausio 7 d. parodė faktų, 
kaip didžiausias bankinin
kas Morganas, jo partneris 
Lamont ir tuometinis New 
Yorko National City Ban
ko prezidentas F. A. Van- 
derlip paveikė prezidentą 
Wilsoną, kad jis paskelbtų 
karą prieš Vokietiją ir tuo 
būdu apgintų Amerikos ka
pitalo įdėjimus užsienyj ir 
patarnautų sta mbiausiem 
šios šalies piniguočiam.

Tuometinis Wilsono užsie
nių reikalų ministeris 
Bryan buvo priešingas bet 
kokioms kariškoms pasko
loms Anglijai ir Francijai. 
Bet prezidentas Wilsonas 
slapta užgyre Morgano ir 
Kompanijos o r g a nizuoja
mas paskolas talkininkams 
prieš Vokietiją.

Iš tarpininkavimo toms 
paskoloms Morganas pasi
darė gryno pelno mažiausia 
tarp 20 ir 30 milionų dole
rių.

Francija Mobilizuoja
Savo Karo Laivyną

LONDON. — Francijos 
karo laivynas darys šešių 
savaičių manevrus ties Gib
raltaro peria j a, kuri sujun
gia Viduržemio jūrą su At
lanto vandenynu. Šie ma
nevrai yra laikomi Franci
jos besirengimu apsigint 
nuo Italijos.

CLEVELAND, Ohio.-Bai- 
giantis Trečiam Amerikos 
Kongresui prieš Karą ir 
Fašizmą, pereitą sekmadie
nį Socialistų Partijos atsto- 
vai-temytojai gavo telegra
mą nuo savo partijos Pil
dančiojo Komiteto, kad jis 
pilnai užgiria bendrą fron
tą kovai prieš karą ir fa
šizmą.

Tas pranešimas sukėlė di
džiausią entuziazmą tarp 
2,200 delegatų ir 500 tėmy- 
tojų. y

Reiškia, Socialistų Parti
ja jau oficialiai prisideda 
prie bendro darbo, kurį va
ro komunistai ir kiti fašiz
mo ir karo priešininkai per 
Amerikos Prieškarinę Prieš 
fašistinę Sąjungą.

Socialistų Partijos prisi
dėjimas prie šio judėjimo 
žymiai patarnaus ^vysty
mui platesnio prieškarinio 
priešfašistinio veikimo ir 
tarp nepartinių masių.

Sutiksią Neribotai Sta 
tyt Karo Laivus

LONDON.— Karo laivy
nų apribojimo konferencija, 
svarsto pasiūlymus Anglu, 
jos, Franci jos ir Italijos,, 
kad kiekviena dalyvaujanti 
šalis turėtų kitoms išankąttf. 
pranešti, kiek ir kokių Ifiii- 
vų jinai ketina budintis. 
Kitokių suvaržymų karo 
laivų statybai nebūsią. Va
dinasi, kiekviena š*1^ ga
lės jų statytis, kiek jai pa
tinka, ir tik apie tai pra
nešti kitom šalim. Bet kaib 
“teisingai” praneš, tai vėl 
klausimas.

Japonijos atstovai sako, 
kad geriau tegul konferen
cija tuo jaus užsidaro, nes 
iš jos vis tiek nieko negali 
išeiti.

Švedija Nepatenkinta
Italijos Atsiprašymu

kios laisvės, 
hitlerininkai irgi konfiska
vo.

Prie areštuoto Herberge- 
rio naziai visai nieko nepri
leido per 40 dienų.

Amerikos konsului užpro
testavus, dabar leidžiama 
Herbergeriui išvažiuot iš 
Vokietijos, bet turės žūti 
beveik visas jo turtas, kurį 
jis buvo ten įsigijęs.

Alcorn, Miss. — Vietinės 
negrų kolegijos prezidentas 
Bell suspendavo 22 studen
tus, dalyvavusius protestuo
se prieš blogą maistą ir per- 
didelį jų suvaržymą.

nepaspėja arba nenori pa
tenkint visų jos reikalavi
mų. Todėl, sausio 7 d. ži
niomis, Japonija pagrasino 
atsiust savo armijas į tunr 
plotus ir viską ten japoniš
kai pertvarkyti.

Pereitą sekmadienį gru
pė japonų oficierių, atvyk
dami į Peipingą, šovė į chi- 
nus kareivius, miesto vartų 
sargybinius. Dabar japonai 
sako, būk chinai į juos šovę. 
Nors patys japonų karinin
kai šovė provokatoriškus

PEIPING.— Japonija pa
liepė generolui Sung Cheh- 
yuanui ir kitiems japonų 
pastatytiem valdonam “sa- 
vivaldiškose” šiaurinės Chi
nijos provincijose, kad jie 
tuoj aus nutrauktų bet ko
kius ryšius su centraline 
Chinijos Chiang Kai-sheko 
valdžia Nankinge. Tos “sa- 
vivaldiškos” sritys buvo 
įsteigtos per tiesioginį pasi
darbavimą Japonijos impe
rialistų, kurie nori iš jų su
daryt savo naudai vieną 
“nepriklausomą” chinų kra-. šūvius, tačiau jie dabar gra- 
štą, panašų į Manchukuo.

Bet Japonijos paskirtieji mo atlyginimo” iš vietinės 
chinai valdovai tose vietose chinų vyriausybės.

sindami reikalauja “tinka-

Nužudys B. R. Haupt- 
manną Sausio 17 d.

Trenton, N. J.—Sausio 17 
d. paskirta numarint elekt
ros kėdėj B. R. Hauptmann, 
kaipo lakūno Lindbergho 
vaiko nužudytoj ą. Haupt- 
mannas vis dar tikisi pasi
gailėjimo.

Washington. — Pennsyl- 
vanijos buvęs gubernato
rius Pinchot parašė antrą 
atvirą laišką, kur kaltina 
Rooseveltą, kad jis naudoja 
WPA viešus darbus savo 
politikai.

STOCKHOLM. — Italijos 
užsienių reikalų ministeris 
antrininkas Fulvio Suvich, 
šlubai atsiprašydamas, aiš
kino Švedijos ambasadoriui 
Romoj, kad tik “viena nedi
delė” italų bomba buvo nu
kritus prie švedų Raudono
jo Kryžiaus ligoninės ties 
Dolo, pietinėj Ethiopijoį 
Tokiu pasiaiškinimu Švedija 
nepatenkinta. — Ligoninėje 
buvo 28 žmonės užmušta ir 
daug sužeista.

Sakoma, kad Švedijos val
džia stačiai pastatys Italijai 
klausimą: ar jūs ir toliau 
iš oro bombarduosite Rau
donojo Kryžiaus ligonines 
ar ne?



LAISVI 
......................... ................................................-.......... . - ■ ------------------ ■—

Žinios Apie Karą
Ketvirta#., Sausio S, 19

LITHUANIAN DAILY PUBLISHED BY 

The Laisve Inc. 
every day, except Sunday

46 TEN EYCK STREET, BROOKLYN, NEW YORK

SUBSCRIPTION RATES:
United States, per year___ _______ $5.50
Brooklyn ,N. ¥., per year________$7.50
Foreign countries, per year______$7.50
Canada and Brazil, per year__ _ $5.50
United States, six months_______$3.00
Brooklyn, N. Y., six months______$4.00
Foreign countries, six months____$4.00
Canada and Brazil, six months____ $3.00

Entered as second class matter March 11, 1924, ąt 
the Post Office at Brooklyn, N. Y., under the Act 

of March 3, 1879.

Kas Buvo ir Ką Davė Trečias Kon- 
• gresas Prieš Karą ir Fašižmą
Pereitais metais man teko dalyvauti 

Antram Kongrese Prieš Karą ir Fašiz
mą, Chicagoj. Dabar vėl dalyvavau Tre- 

> čiam Kongrese, Clevelande.
Trečiam Kongrese delegatų buvo ma

žiau, negu Antram. Tačiaus, Trečiam 
Kongrese atstovauta daugiau Amerikos 
organizuotų žmonių, nusistačiusių prieš 
kara ir fašizmą.

Antram Kongrese delegatų buvo 3,300. 
Jie atstovavo suvirš 1,000,000 narių. 
Trečiam Kongrese delegatų buvo 2,201. 
Bet jie atstovavo 1,307 organizacijas su 
1,970,560 narių. Reiškia, arti miliono 
narių daugiau atstovauta Trečiame Kon
grese.

Trečias Kongresas atstovavo daug pla
tesnius sluogsnius Amerikos žmonių. Ja
me dalyvavo 197 atstovai nuo darbo uni
jų, atstovaudami 419,410 narių, kurių di
džiuma yra nariais Amerikos Darbo Fe
deracijos unijų. Taipgi daugiau organi
zuotų, farmerių atstovauta. Buvo dele
gatai nuo 21 farmerių organizacijos; viso 
atstovavo 573,310 organizuotų farmerių. 
Buvo delegatų nuo demokratų kliubų, 
nuo Amerikos Legiono, nuo įvairių religi- 
nių-bažnytinių organizacijų. Atstovauta 
virš 30 bažnytinių ir religinių organiza- 
cijų.

Įvairios anti-fašistinės ir taikos orga
nizacijos prisiuntė 198 delegatus, kurie 

^^atstovavo 227,115 narių. Įvairios politi
nės organizacijos turėjo 73 delegatus, ku- 

' rie atstovavo 99,810. Iš jų stambiausia 
politinė organizacija, tai Amerikos Ko
munistų Partija. Nuo socialių, apšvie- 
tos ir fraternalių organizacijų buvo 614 

'delegatų, kurie atstovavo 801,440 narių. 
Jaunimo’Organizacijos turėjo 173 dele
gatus, kurie atstovavo 45,160 narių.

Lietuvių Delegatų Sesija
Lietuvių delegatų buvo apie 80. Lie

tuviai delegatai irgi atstovavo plačius 
sluogsnius Amerikos lietuvių. Iš Keno
sha, Wisconsin, iš Grand Rapids, Mich., 
iš Pittsburgho, iš Akron, Ohio, ir iš kitų 
vietų delegatai atstovavo plačius bendrus 
frontus lietuvių organizacijų. Iš Mon
tello, Mass., buvo pastorius Palšis, kuris 
atstovavo Montellos lietuvių bendrą fron
tą. Lietuvių delegacija susidėjo iš žmo
nių įvairių politinių ir religinių įsitikini
mų. Bet visi jie vieningai nusistatę prieš 
visų bendrą priešą—prieš karą ir fa- 

Ą šizmą. ;
Lietuviai delegatai turėjo trumpą sesi

ją, kurioj padarė pareiškimą, atsišaukda
mi j visus Amerikos lietuvius stoti bend
rai į veikimą prieš karą ir fašizmą. Ka

dangi Kongresas priėmė rezoliuciją ir 
Lietuvos nepriklausomybės gynimo klau
simu, ryšyje su Hitlerio grasinimu už
grobti Klaipėdos kraštą ir per Lietuvą 
pasidaryti sau kelią puolimui Sovietų Są
jungos, tai lietuviai delegatai savo pareiš
kime atžymėjo, jog Kongreso pasisaky
mas už gynimą Lietuvos nepriklausomy
bės yra labai didelės svarbos dalykas, nes 
tasai Kongresas yra didžiausia Amerikoj 
organizuota masinė jėga kovai prieš ka
rą. Lietuviai delegatai savo atsišaukime 
ragina Amer. lietuvių organizacijas pri
sidėti prie Amer. Lygos Prieš Karą ir 
Fašizmą ir visais būdais remti jos veiki
mą. Remdami tą judėjimą, mes, lietu
viai, ne tik čia, Amerikoj, prisidėsime 
prie subudavojimo galingos jėgos prieš 
karą ir fašizmą, bet taipgi prisidėsime 
prie apgynimo ir Lietuvos nepriklauso
mybės. Jeigu Amerikoj susidarys mil
žiniška darbo masių jėga, milžiniškas 
liaudies bendras frontas ir bus atstumtas 
fašizmas, tai ta jėga bus užtektinai ga
linga, kad padaryti įtakos ir Europoj pa
stojimui kelio Hitleriui maršuoti per Lie
tuvą į Sovietų Sąjungą. Už tai ir būti
nas reikalas vystyti tą jėgą Amerikoj.

Lietuviai delegatai savo sesijoj taipgi 
pasisakė už sušaukimą antro Visuotino 
Amerikos Lietuvių Suvažiavimo, kuris 
apimtų kuoplačiausius sluogsnius Ameri
kos lietuvių. Delegatai patarė Naciona- 
liam Lietuvių Veikimo Komitetui veikti 
toj linkmėj.

Abelnai, Trečias Kongresas Prieš Karą 
ir Fašizmą parodė, kad Amerikoj jau 
yra išaugus stambi masinė spėka prieš 
karą ir fašizmą. Su ta spėka visi turi 
skaitytis, ar kas nori, ar nenori. Net 
Cleveland© miesto majoras Burton matė 
reikalą ateiti į masinį susirinkimą, 3 d. 
sausio, kur dalyvavo 10,000 publikos, ir 
pasveikinti į kongresą suvažiavusius de
legatus, nepaisant, kad Amerikos Legio
no viršininkai atkartotinai kreipėsi prie 
jo, reikalaudami, kad jis susilaikytų nuo 
delegatų sveikinimo.

Kitas svarbus asmuo buvo, tai gene
rolas Butleris, kuris masiniam susirinki
me pasakė ilgą prakalbą, pasmerkdamas 
karą, pasmerkdamas Wall Streeto finan
sinį kapitalą, vyriausią karo rengėją ir 
fašizmo jėgų organizuoto ją.

Socialistų Partija turėjo tris savo tė- 
mytojus šiame kongrese, ir paskutinėj 
kongreso sesijoj vienas iš jų, Paul Por
ter, pranešė, jog jis gavo telegrama pra
nešimą, kad Socialistų Partijos Naciona- 
lis Pildantysis Komitetas užgyrė prisi
dėjimą prie Amerikinės Lygos Prieš Ka
rą ir Fašizmą ir visus tris tėmytojus įga
liojo tartis su Lygos viršininkais del su
darymo bendro fronto, del įtraukimo 
daugiau darbo unijų j tą judėjimą. Tą 
pranešimą delegatai didžiausiu entuziaz
mu pasveikino. Prisidėjus Socialistų 
Partijai, bus galima išbudavoti Ameriki
nę Lygą Prieš Karą ir Fašizmą į dar ga
lingesnę masinę jėgą.

Reiškia, Amerikoj auga, didėja judė
jimas prieš karą ir fašizmą. Mūsų, lietu
vių, organizacijos turėtų patapti dalimi 
to svarbaus judėjimo. Reikia prisidėti 
prie Amerikinės Lygos Prieš Karą ir Fa
šizmą. Reikia uoliai darbuotis tame ju
dėjime.

Kad apsaugoti Ameriką nuo fašizmo, 
turime jungti visas savo spėkas, turime 
veikti tuojaus, be atidėliojimo.

Mes nenorime karo ir fašizmo. Todėl 
veikime, kad užkirsti tam kelią.

J. Siurba.

Anglija ir Francija ĮVAIRUMAI

x Šlaplige Sergantieji, 
Saugokitės!

Gaila, kad tiek daug šlapiige 
sergančių vis tiki į ką jiems sa
ko visoki apgavikai ir ypatin
gai pardavinėtojai patentuotų 
vaistų* kurie vis garsina, kad 

. jie turi puikių vaistų šlapligei, 
vartojimas kurių prašalina už
laikymą dietos ir apsiėjimą be 
“insulin.”

Teisybe, kad nekuriuose žmo
nėse, ypatingai senesniuose, li
ga yra lengva ir ją galima kon
troliuoti be vartojimo “insulin,” 
tik reikia sureguliuoti žmogaus 
valgį. Bet daugumoje atsitiki
mų gydytojai vartoja “insulin,” 
nes tada ligoniai gali valgyti vi
sus maistingus valgius, jiems 
nereik eiti alkanais.

Nekurie minerališki vande

niai plačiai garsinami šlapligės 
išgydymui, bet jie neturi jo
kios vertės, žolinės arbatos ir
gi parduotos išgydymui šitos li
gos, bet jos irgi bevertės. Kiti 
apgavikai duoda patarimų ser
gantiems išmesti jų “insulin” 
šmirkšles (syringes), ir jų vie
ton ryti jų parduodamus vais
tus—piliules, jie sako, kad tas 
užima “insulin” vietą. Net ir 
įstaigos laikraščiuose deda ap
garsinimus, siūlydamos naminį 
pagydymą per paštą, kartais 
jie prašo, kad ligoniai atsakyt 
daugybę jų užklaustų klausimų, 
ir jiems tuos atsakymus pasiųs
ti. Atsakydami šituos jiems pa
siuntimus, jie pasiunčia pagydy
mo kursą, kurį sergantis turi 
sekti per mėnesį arba ilgiaus. 
žmonės užmoka, kada gauna 
tuos kursus. Ir nuo jų gana 
pinigų reikalauta.

Negalime peraštriai perser
gėti žmones. Netikėkite į virš-

minėtus apgarsinimus ir neeik
vokite pinigų del tų apgavingų 
vaistų. Jeigu tik šlaplige ser
gi, tai pasiduok savo gydytojui 
ir lai jis tau pataria ką daryti. 
Jeigu seksi jo patarimų, tai ra
si, kad pasiliksi sveikas, 
nors ir ta liga sergi. Į trum
pą laiką išmoksi, kaip sutvar
kyti savo valgį pagal gydytojo 
nurodymų ir kaip imti “insu
lin.”

Netikėkite į apgavikus ir pa
tentuotus vaistus.

Dr. John L. Rice, 
New Yorko Miesto Sveikatos 
Komisijonierius.

FLIS.

Maskva.— Anot • N. Y. 
Times korespondento Wal
ter Duranty’o, daug kas So
vietuose mano, kad tik An
glijos ir Amerikos sutartis 
su Sovietais tegalėtų išlai
kyt taiką.

Turkų Generolas Apie 
Italų-Ethiopij Karą

Turkų gabus g e n e r o 1 as 
Wehib Pasha, kuris 1915 me
tais sudaužė Anglijos, Franci- 
jos ir kitų talkininkų karo lai
vynus Dardaneliuose ir ten su
mušė jų armiją, dabar yra vy
riausiu patarėju ethiopų pietų 
fronte.

Jis kalbėdamas su korespon
dentu Lewrence Stallings, pri
siminė ir 1915 metų karą. Jis 
sakė, kad tada, jeigu- Anglija 
ir Francija būtų staigiai užpuo
lę, kol Dardaneliai buvo neap
ginkluoti, tai jie būtų laimėję, 
bet kada silpnai Turkijai da
vė progą apsiginkluoti, prisi
rengti, tai turkai nuskandino 
kelis didelius laivus ir apie 
150,000 anglų ir francūzų su
mušė.

Dabar generolas Wehib Pa
sha tą pat sako apie Italijos— 
Ethiopijos karą. Jis sako, kad 
jei italams nepavyko karo prad
žioje laimėti, tai dabar jau nė
ra vilties. Jis sako, kad dabar 
ethiopai jau turi pusėtinai daug 
ginklų, gerai aptvirtino Webbe 
Shebeli upės pakraščius, Oga- 
den provinciją ir abenai pietų 
frontą. žinoma, ethiopai yra 
gerai įsitvirtinę ir šiaurių fron
te, kur daugiausiai italai sut
raukę karo jėgų.

Generolas Wehib Pasha sako: 
“Ethiopai dabar jau žino slap
tybę gero apsigynimo. Jie taip 
kovos, kad mažiausiai italai tu
rėtų pasisekimo... Mes gerai 
apfortifikavome kalnus apie 
Jijigą... Didelės dykumos, 
sausros pastoja italams kelią 
prieiti prie tų tvirtumų.. . Aš 
mačiau Shebeli upės pakraš
čiais budavojamas tvirtumas ir 
nors esu senas karininkas, bet 
buvau nustebęs ethiopų pap
rastų kareivių sugabumu, žino
jimu kaip išnaudoti gamtines 
kliūtis apsigynimui.

“Kaip kas nori žinoti, kokias 
italai padarė klaidas šiame ka
re,—tęsė toliau turkų genero
las... Jie, tu mano prieteliau, 
padarė didžiausias klaidas iš 
viršaus žurėdami į ethiopus, 
kaipo netinkamus kariautojus. 
Italų generolas Graziani, pietų 
fronte, daug pavėlavo staigiam 
užpuolimui ant ethiopų, kaip 
tik vaduodamasis tais sumeti
mais.. . Iš kitos pusės jis lau
kė staigaus maršavimo italų 
šiaurių fronte ir už tai skaud
žiai užmokėjo ir dar daugiau 
užmokės. . .

“Taip, italai labai daug pa
vėlavo užpuolime pietų fronte, 
tas patsai įvyko ir šiaurių fron
te. Gi pietų fronte oras, van
dens stoka, padaro labai sunkų 
ilgą karą europiečiams.. . Ar 
tu gali išsivaizdinti, ką reiškia 
ethiopams tas italų pavėlavimas 
užpulti? Mes turėjom progą su- 
mobilizuot savo jėgas, apsidrū- 
tinti, apsiginkluoti ir išmokti 
.kariauti prieš italų naują tech
niką. O dabar ethiopai kovoto
jai ir jų vadai jau atliks ge- 
riausį darbą partizaniškame ir 
grupiniame kare savo šalies 
apgynimui. Italų užpuolimas 
išaukė pas ethiopus karštą pa
siryžimą ginti savo kraštą, o 
pavėlavimas staigaus užpuolimo 
davė jiems progą susimobilizuo- 
ti.. .

“Kas liečia ginklus ir amuni
ciją, tai mes jų daug gavome 
nuo to laiko, kaip ginklų įveži
mo draudimą nuėmė Tautų Ly
ga nuo Ethiopijos. Tas sutvir
tino mūsų ir apsiginklavimą 
ir tvirtumų išbudavojimą.. . Aš 
žinau, kad daug somalilandiečių 
ir askariečių, Italijos kolonijų, 
gyventojų, stojo į italų armiją 
todėl, kad italai siūlė jiems ge
rus ginklus. Tie žmonės grie
bėsi už tų ginklų ir puolėsi ka- 
ran prieš savo rasės arba ti
kybos brolius ethiopus. Dau
gelis iš jų be galo myli naujus 

ginklus ir todėl stojo italų ar

mijom Bet dabar jie jau žino, 
kad ethiopai turi taipgi tokius 
pat ginklus, daugiau juos ne
vilioja italų ginklai ir nemažai 
askariečių ir somalilandiečių 
pereina į ethiopų pusę. Ar gi 
tai netiesa, kad italai karo 
pradžioje jais negalėjo atsid
žiaugti, o dabar net nei nepa
duoda skaitlinių, kiek jų žū
va?. ..

“Taip, Ogaden priovincija su 
savo sausumomis, krūmynais, 
kalnais ir balomis yra gera ap
sigynimui. Italai jau bandė 
eiti prie Anglijos Somalilando 
giliai į Ethiopiją, linkui Da- 
ggah Bur, bet jūs žinote, ko
kias italams nelauktu ves iškir
to ethiopai du kartus kairiame 
sparne, kad italai paliko apie 
100 trokų su ginklais, amunici
ja, belaisvių ir patys visu grei
tumu atsitraukė bent 100 my
lių atgal. Man rodosi, italai 
džiaugiasi, kad jiems dar atsi
traukti pavyko.. . Taip, jie vėl 
kalba apie Jijigą, bet kas bus, 
kada jie bandys ją pasiekti? 
Kas juos laukia, galite supras
ti iš pirmesnio bandymo.”

Šis turkų generolas šaltai iš
dėstė padėtį. Pas jį yra faktai. 
Italai ne tik pietų, bet ir šiau
rių fronte per du paskutiniu 
mėnesių pralaimėjo.

Anglija prižadėjo pasiųsti 
savo armiją į Francija, jeigu 
Francija būtų užpulta Vokieti
jos arba Italijos, arba ir jų 
abiejų. Tuom pat kartu Ang
lija Afrikos Kenya kolonijoje, 
kuri rubežiuojasi su. Italijos So- 
malilandu, budavoja tvirtumas, 
tvirtina savo jėgas Aigipte ir 
kitur ant Viduržeminių jūrų 
krantų.

Italija ir įvežimai
Iš Romos praneša Arnaldo 

Cortesi, kad Italijai blogai da
rosi ir su maistu. Italija apie 
30 nuošimčių maisto įveždavo 
iš užsienio. Vien mėsos kas me
tai pirkdavo bent 800,000 tonų, 
pirkdavo daržovių, kviečių, žu
vų ir daugelio kitų maisto pro
duktų. Iš priežasties Tautų 
Lygos padarytų žygių Italija 
skaudžiai kenčia, nes kreditų 
negauna, jos tavorus boikotuo
ja.

Tikrai .būtu jai labai blogai, 
jeigu uždraustų įvežimą alie
jaus, plieno ir anglies, tai būtų 
mirtinas Italijai smūgis. Musso- 
linio garsus šukavimas nieko 
nereiškia, tai desperato šauks
mas. Italijos karo jėga silpnė-

Sveikatos Komisionieriaus 
Baimė

New Yorko sveikatos ko- 
misionierius Dr. Rice pra
neša, kad miesto žmonių 
sveikata 1935 metais buvo 
labai gera, bet gimimų skai
čius vis eina mažyn. Ma
žiau vaikų ir ilgesnis gyve
nimas reiškia tautai dau
giau senų žmonių ir mažiau 
jaunų prižiūrėti juos. Nuo
latinis šeimynų mažinimas 
reiškia daugiau ir daugiau 
senų bevaikių, kuriuos tu
rės prižiūrėti tam tikros įs
taigos. Ir tai nėra džiugi
nantis apsireiškimas.

Tai šitaip kalba sveika
tos komisionierius Dr. Rice.

ja.

AUTOMATO FONDO UŽBAIGIMAS
Šį menesį turime užbaigti 

išmokėjimą autom atiškos 
spaudos darbams mašinos- 
preso. Nes reikalas verčia 
tai padaryti. Aiškus daly
kas, vien aukomis fondo ne
galėsime užpildyti, tad į tą 
fondą skiriame pelną nuo 
bazar o. Bazaras bus 24, 25 
ir 26 dd. sausio.

Skolos už presą dar yra 
virš penkių šimtų dolerių. 
Tai vien pelnu nuo bazaro 
tą skolą bus sunku padeng
ti, reikia aukų, kad ir smul
kiomis sumomis ir taip pat 
reikia gerų dovanų bazarui.

Preso skolai likviduoti 
pavyzdį galime imti iš Eli
zabeth, N. J. Pereitą šešta
dienį ten įvyko parė-sueiga 
pas draugus Burkauskus tų 
draugų ir draugių, kurie 
darbavosi gavimui “Laisvei” 
naujų skaitytojų laike va
jaus. Turėjau džiaugsmą ir 
aš būti tame būrelyje. Jų 
vyriausias kapitonas drg. A. 
Stripeika, tuojau- po pasi- 
kratymo rankų, štai kaip 
prašneko:

“Draugai, prisiuntete tik 
vieną blanką parinkti baza
rui dovanų, tai aš ją ir pri
pildžiau ... Rašėte, kad pa
geidaujate piniginių dova
nų, na, tai jūsų prašymą pil
džiau... Visas dovanas ga
vau pinigais.”

Išėmė iš kišeniaus $5.75 
ir pridavė į bazaro fondą. 
Užkandžiaujant kilo suma
nymų parinkti aukų kokiam 
nors darbininkiškam tiks
lui. Nusitarta sumesti preso 
išmokėjimui. Eina kolekta:
I. B. Paserpskis aukoja 
$1.00; A. Žaliai §1.00; M. 
Užkurienienė 50c; J. Šidlau
skas 50; P. Buknys 50c; M. 
Lakaitis 50c; P. Čiurlis 50c; 
K. Pociūnas 50c; P. Poškus 
50c; B. Makutėnienė 50c; P. 
Taras 25c; O. Vertelienė 25 
c; F. šiaulys 25c ir M. Bar
kauskienė 17c.

Viso aukų sumesta $6.92. 
Jei visi miestai ir miesteliai 
taip paimtų preso išmokėji
mą, tai tikrai su šiuom mė
nesiu jis būtų išmokėtas.

Daugiau aukų preso iš
mokėjimui gavom sekamai:

LDS 126-ta kuopa, iš

, Woodbury, Conn., 2.00; Sta
sys Balčiūnas, “Laisvės” 
darbininkas, $2.00; P. Ost
rowski, Scranton, Pa., $1.50, 
ir A. Kubilskis, Coal Center, 
Pa. $1.00. Iš Philadelphijos 
aukų gavome nuo sekamų 
draugų: R. Samulis, $1.00; 
J. Butkus, 50c ir W. Scotch, 
50c. Iš skirtingų vietų se
kami draugai paaukoja: A. 
Mathews, McDonald, Pa., 50 
c.; Geo. Braknis, Pontiac, 
Mich., 50c; J. Lubis, Chica
go, Ill., 50c; K. Saksinskas, 
Perth Amboy, N. J., 50c; J. 
G a 1 g a u s k a s, Norwood, 
Mass., 50c.

Viso aukų šiuom kartu 
gavome $17.92, iš anksčiau 
turėjome $1,439.33. Viso 
esame gavę $1,457.25, skolos 
dar yra $542.67.

Preso išmokėjimą pasi
stengsime užbaigt su baza- 
ru. Draugė Veličkienė, bro- 
oklynietė, dainininko Aleko 
Veličkos žmona, padovanojo 
bazarui gražų tea setą. Ba
zaras turi gaut dovanų iš 
tolimesnių miestų. Be to 
jis negalės sukelti tiek pel
no, kad būtų galima užpil
dyti preso skolą.
Jubilėjaus minėjimą, drau

gai, imkime daug rimčiau 
negu kad iki šiol ėmėme. 
Mūsų pažadėta skaityto
jams dovana, knyga Martos 
Vilkienės Divorsas turi būt 
išleista. Jos išleidimo kaš
tus reikia padengti dovano
mis, gautomis už certifika- 
tus.

Šiuom kartu “Laisvės” rė
mėjo garbės ženklus-certifi- 
katus įsigijo sekamai: A. L. 
D.L.D. 6-as Apskr., Chester, 
Pa., $5.00; A.L.D.L.D. 153 
kp., San Francisco, Calif., 
$3.00; J. Yeskevičius, Hud
son, Mass., $2.00; drg. Gu
žas, Brooklyn, N. Y., $1.00 
ir M. Perednis, Hudson, 
Mass., $1.00.

Dėkavodami draugams ir 
draugėms augščiau pasiro
džiusioms su aukomis preso 
išmokėjimui ir įsigijusiems 
Jubilėjinius certifikatus, lin
kime, kad skaitlingoji masė 
dienraščio skaitytojų pasek
tų juos.

P. Buknys.

Bet minimas ponas “pa
miršta” pasakyti tą prie
žastį, delei kurios bevaikių 
armija kas metai daugina
si. Pamiršta taip pat pa
sakyti, kad dabar jau ban
doma pravesti bilius įsta
tymuose duoti legališkus 
patarimus, kaip apsisaugo
ti nuo šeimynų augimo be
darbėms poroms. Nutyli 
taip pat svarbų faktą, kad 
pabaigoje 1934 m. ir pra
džioje 1935 m., per visą A- 
meriką buvo skaitoma 300,- 
000 vaikų, kurie neturėjo 
tinkamo maisto ir drabu
žių lankyti mokyklas. Jei
gu tą visą pasakysi prade
dant naujus metus, tai ir 
mažiausiai apsiskaitęs žmo
gus supras, kad dabartinė 
sistema nepajėgia aprūpinti 
žmonijos kasdieninius rei
kalus.

Sveikatos komisionierius
yra mokslo žmogus ir poli
tikas. Jis supranta, kad 
kada darbininkų “visa” kla
sė dirba, tai tada ir valsty
bė drūta ir jos visi tarnai 
būna mandrūs. Bet kaip tik 
valstybei bei miestams pri
sieina duoti bent ubagišką 
pragyvenimą bedarbiams, 
taip greit prasideda visų 
galų krikimas — anarchija 
šeimynoje, anarchija senat
vėje, paskui viršininkų bai
mė, kad sukilę masės žmo
nių nenuverstų skurdo ir 
kitokių trūkumų tvarką ir 
nepastatytų tokią valdžios
formą, kuri stengsis tar
nauti visiems žmonėms, o
ne atskiriems sukčiams, ku
riems tik pelnas ir lėbavi
mai galvoje stovi.

J. N.

Italai Daug Atmesti At* 
gal Šiaurį Ethiopijoj 
Kaip pietų, taip ir šiaurių 

fronte Ethiopijoje italai skau
džiai atmesti atgal. šiaurių 
frontas jų buvo susitvirtinęs 
ant strateginių pozicijų, pra
sidedant nuo Anglų Suda
no ėjo išilgai Takkaze upę, 

"paskui išilgai Gheva upę iki 
Seket miestelio, Danakil dyku
mų. Bet štai ethiopų genero
las Ayelu naktį 14 d. gruodžio 
užpuolė italus ties Mai Timchet, 
sumušė, perėjo Takkaze upę ir 
prasiveržė linkui Dembeguna 
perėjimų per kalnus. Kita 
ethiopų armija vadovystėje Ras 
Seyoum užpuolė ant Abbi, su
mušė italus ir nuvijo linkui 
Abaro Pass. Italai buvo gero
je pozicijoje, savo užpakalyje 
turėjo penkis kelius. Bet ethio
pai privertė juos apleisti šias 
pozicijas, pasitraukti atgal, da
bar italai iš trijų pusių apsup
ti Makale mieste ir tik vieną 
kelią turi susisiekimui, kuris 
taipgi gali būti nukirstas.

London.—Mirė jau antras 
felčeris švedų Raudonojo 
Kryžiaus ligoninės, kurią 
italų lėktuvai bombardavo 
pereitą pirmadienį.

!•
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SOVIET FLEET HEMMED IN ICE

STOCKHOLM, Sweden by mail 
(YNS)—Demands that trade unions 
deal with the struggle against the 
Hitler Olympics, were made in a let
ter sent by youth organizations of 
Skollefteham.

Japanese soldiers with guns and clubs stand guard outside the 
“Autonomy government” headquarters at Tientsin in northern 
China to impress on local citizens how much they’re supposed to 
like the new government. Formation of the new Japanese-domi
nated regime marks another step in the partition of China, Far 
East observers say.

. -J į,

PEACE CONGRESS MEETS IN CLEVELAND; 
GENERAL SMEDLEY BUTLER DENOUNCES WAR

703 -i "~ n'f c-? >; Į

Duce’s War Campaign Bogs; 
Prayers to Help Guns

ROME, Italy (YNS)—Prayers and 
guns! Worship of God and bombard
ment of Red Cross hospitals!

This is the curious combination of 
methods being used by Mussolini as 
his drive against the Ethiopians bogs 
down in the steep hills and valley of 
the Abyssinian countryside. With in
fantry and motorized military units 
alike failing to conquer the hardy 
spirits of the Ethiopian natives, the 
use of the prayer to keep up the 
spirit of nationalism by the Italian 
community groups is ordered.

Five million Italian children, all 
of them less than^ 16 years old, will 
get no food at meal time until they 
have said their prayers for the suc
cess of II Duce’s campaign in Africa.

The prayer, recently published in 
the Italian press, calls upon God to 
help the Italians in their campaign 
of slaughter and keep an eye on II 
Duce’s safety.

“If the Ethiopian affair isn’t over 
pretty soon, it will take more than 
God to save him”, Italian, observers 
predict.

TO OWN A DOZEN EGGS 
IS NOW MADE A CRIME 

IN GERMANY
PARIS,—“L’Humanite”, official or

gan of the Communist Party of 
France, today publishes the report 
that German police, dressed in plain 
Clothes, have received orders to 
search all passengers carrying bag
gage in railway stations of all cities.

Persons found possessing over ten 
eggs or over five pounds of butter 
are fined, the products are confiscat
ed and the owners persecuted.

BOYS SET RECORD IN 
WINNING STRIKE 

PRATT CITY, Ala. (YNS)-It 
took the truck ' helper boys here 
just two hours to organize their com
mittees, declare a strike, picket and 
win their demands.

This new record was chalked up 
when Lacy Coal Company refused 
to grant the boys their request for a 
wage increase. The boys, whose 
ages run from 13 to 16 years, us-id 
tactics that would do credit to ve
terans, throwing a strong picket line 
around the mill. In two hours all 
demands were granted and the boys j 
returned to work.

r. u J Jį kA 5

Profs. Rap Pittsburg Univ 
for Anti-Liberal Bias

PITTSBURGH (YNS)—University 
of Pittsburgh, pet educational play
thing of Pennsylvannia’s 
and oil barons, is on the 
blacklist.

The American Assn, of
Professors, meeting in St. Louis dur
ing the Christmas vacation period, 
voted the move as retalition against 
Pitt’s long-held policy of choking 
campus freedom.

The vote, a unanimous one, forbids 
any professor now belonging to the 
association to join the faculty of the 
college, and non-members now teach
ing at Pitt 
membership, 
members of 
affected.

The move 
tions of conditions at the Univer
sity, one by a committee from the 
association, the other by members of 
the Pennsylvania legislature. Se 
veral cases of throttling professors’ 
rights to speak and write as they 
pleased, and four dismissals from 
the faculty for so-called “radical ac
tivity” prompted the action.

DON’T SUBSIDIZE ATH
LETES—SAYS STUDENT 

FEDERATION
KANSAS CITY (YNS)—Financial 

subsidization of college athletes was 
the target of a blasting resolution 
by a committee investigating the 
problem of athletics in American col
leges at the National Student Fe
deration’s end-of-the-year convention 
in Kansas City.

“Recognizing the evil will not cor
rect it”, the committee decided in 
turning down a proposal by a 14-11 
vote to sponsor a movement to make 
legal and open the hiring of fancy 
athletes by the nation’s colleges. The 
resolution was introduced by George 
Neblett of University of Mississippi.

The vote followed a speech by Dr.. 
C. F. Allen, director of athletics at 
the University of Kansas, in which 
he said: “I have little patience with 
the plan of paying college athletes 
for their athletic competition”.

The 3rd Congress of the American League Against War and 
Fascism convened Friday morning, January 3rd, at the Hol- 
lenden Hotel, Cleveland, with Waldo McNutt as chairman 
who read the agenda and introduced a number of speakers, 
amongst whom were James Lerner, National Youth Secretary, 
Robert Clemens of the Middle Atlantic Interseminary move
ment, Albert Hamilton from the YPSL, Angelo Herndon and 
Mother Bloor, that energetic 73 year-old woman who i& con
tinually fighting against fascsim in this country. As this day 
was devoted to the youth, she urged the elders, to support the youth, to 
guide them and show them the way in battling war and the organized 
fascism that is creeping in by degrees into our America.

After a warm welcome by Paul Reid, executive secretary of the American 
League, the youth segregated into 3 round table groups:

1.) Militarism and Education; 2.) 
Youth and Fascism; 3.) Objects and 
Tactics of the youth in the fight 
Against War and Fascism.

I attended the Youth and Fascism 
group which was led by Morris 
Schnaper who had some very in
teresting information on fascistic 
movements in Italy and Germany as 
he was there last summer. In the 
course of this round table discussion 
the subject of fascism in America 
was brough up and very ably dis
cussed by a young 
ex-CCC man, by 
guardsman, and by 
Nazi Germany.

Upon reconvening the youth ses
sion adopted a Proclamation that was 
drafted by the Youth Commission 
and the youth session adjourned.

Gigantic Mass Meeting Held
On the evening of January 3rd, 

between 10 and 12 thousand Cleve
land citizens and delegates from all 
parts of the U.S. convened in a gi
gantic mass meeting at the Cleveland 
Public Auditorium. At this meeting 
we heard Mayor Burton in a short 
address, Max Hayes, Caroline Hart, fore it appears without a signature.

a very young but determined speak
er, Langston Hughes, Rabbi Bricknert 
Frank Palmer, editor* of the people’s 
Press, Bishop Edgar Blake, Senator 
Fine of North Dakota and a Chinese 
speaker, and Smedley Butler as the 
evening’s main speaker who, as an 
army man of over 35 years service, 
very strongly and violently denounc
ed war and some of its capitalist 
backers knowing, of course, that his 
speech was being broadcast.

Everyone in Cleveland seems to 
have centered their attention on the 
American League Against War and 
Fascism Congress—the most awe-in
spiring gathering that I’ve ever at
tended. Not only have the sons of 
Cleveland turned their eyes on us, 
but we’re getting great publicity and 
attention from such “friends” as Mr. 
William Randolph Hearst and the 
American Legion. But as Angelo 
Herndon says, “Whenever Hearst 
sees black and white together, 
sees red,” and that, I presume, 
counts for his sending a flock 
reporters to the Congress.

Eld. Note: The author of this
tide forgot to sign his name, there-
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And for those of our readers who 
are certain to ask, allow us to in
form them in advance that Branch 
Rickey is definitely not a relation 
to Gin Rickey. ’■

Page Two

Young Tailors (Lcl 54) 
Defeat Dolphins

Room for Improvement
Poor Golfer: “Well, how do you 

like my game?”
Caddy: “I suppose it’s all right, 

but I still prefer golf.’r, ’ :

Totals 18 1 37
Dolphins

Totals 15 2 32
Gene Sadauskas Reporter

Correct
Teacher: “Farina, use the words 

defence, defeat, and detail in a sen
tence”.

Farina: “The cat jumped over 
defense with defeat behind detail”.

Dostoyevski’s “Petersburg Nights”, 
a Soviet sound film with English 
titles, will be shown in Worcester at 
Endicott Hall, 29 Endicott Street. 
The showing will be on Friday,- 
January 10th and will begin at 8 p.m. 
Admission will be 80c and the pro
ceeds of the film Showing'will go to
wards the benefit of the Young 
Worker, Americas only working'class 
youth weekly.

y Francis AueėiM

Young Tailors

Antin 
Klein 
Sobol 
Grill
Zukerman

Shenandoah S. A. 1 L News
A delightful Christmas party was 

enjoyed by members of the Society 
for the' Advancement of Intellect by 
Literature, held Christmas night, De
cember 25th, at the home of A. Stan- 
kewicz.

Many parlor games were played 
and dancing was the main feature of 
the evening.

At midnight the guests partook of 
a delicious luncheon. They depart
ed to their homes at a wee hour of 
the morning.

This event was one of the many 
events which the organization is 
hoping to have in the near future.

The membership is enthused by the 
progress the organization is making 
and it is hoped that this will become 
one of the outstanding organizations 
for youth in Shenandoah.

The Society for the Advancement 
of Intellect by Literature of Shenan
doah has been rapidly increasing in 
membership.

With the donation of literature, 
good magazines and other reading 
material?the members have been able 
to increase their knowledge.

Discussion of Current topics have 
become one of the main features of 
the organization. We hope to con
tinue these discussions from time to 
time, as these topics are very in- 
spiring to all of the members.The date for meetings has been changed "from Friday to Monday.

a. h. a

The Young Tailor’s defeated the 
Dolphins A. C. 37-32 in a closely 
fought game at Clinton Hall, Satur
day. Hie leading point getters of the 
Young Tailors, Kraujelis and Neda
vara, scored 29 points between them. 
Both of these boys have played a 
great .part in all the Youg Tailors’ 
victories as well as has John Briggs, 
whose brilliant pass feeding has en
abled Kraujelis and Nedavara to 
score.

Kazakevich 
Briggs 
Kraujalis 
Paul 
Sadauskas 
August 
Nedavara

G F p
RF 0 0 0
RF 1 0 2
LF 7 1 15

C 2 0 4
C 0 0 0

RG 1 0 2
LG 7 0 14

G F P
RF 3 0 6
LF 6 2 14

C 2 0 4
RG 4 0 8
,LG 0 0 0

ATTENTION CLEVELAND 
YOUTH

If you are looking for a bargain, 
step forward! Big sale begins at 
8 p.m. Saturday, January 11th, 1936, 
in the spacious upper floor of the 
79th Street hall.

The Leaders LDS is throwing a 5 
year Jubilee party to which all LDS 
and Chorus members are invited. 
There will be a skit given by “?”, 
dancing ’til “ ?”, games, and EATS. 
All cfor 25c. (Non-members - 35c) 
Don’t forget the day, JANUARY 11. 
WEILL BE SEEING YOU!

Ella Romond

VIENNA, Austria (Middle of Dec. 
By mail) (YNS)—“Savings budget” 
of the Austrian government hits at 
education. Two secondary schools 
are to be closed, two teachers semi
naries suspended and 56 lecturships 
in colleges abandoned. Teaching 
hours are to be lengthened.

Worcester Wire Workers On 
Strike; Appeal For Funds
Two hundred workers, constituting 

practically the entire force of the 
Johnson Steel and Wire Co. of Wor
cester, Mass., have been on strike 
since Tuesday, December 31. The 
strikers are under the leadership of 
the Wire Workers Local which is af
filiated to the American Federation 
of Labor.

Unbearable working conditions as 
speed-up, long hours and low wages 
are the cause of the strike. The 
workers are demanding recognition 
of the shop committee, a general in
crease of 10% in. wages, longer 
lunch hour (20 minutes instead of 
10) and bettering of working con
ditions in general.

The strike is a 100% solid, with 
only the bosses working in the plant. 
Efforts have been made to intimi
date the workers to go back to 
work. Pinkerton detectives have been 
sent to the homes of the striking 
workers to attempt to convince their 
wives to send their husbands back to 
work. This has proved to be a flop, 
as the detectives in most cases have 
left the homes of the workers with 
the swish of a broom resounding in 
their ears.

Among those on strike are many 
members of local Lithuanian organi
zations, such as the Sons and Daugh
ters, LDS, Lithuanian Naturaliza
tion Club and the Aido Chorus.

An appeal has been issued by the 
Wire Workers Local of the AF Of L 
to all organizations and individuals 
to support the strike morally and fi
nancially. Your correspondent appeals 
to you likewise.

All funds should be sent to the 
Strike Committee whose headquarters 
are located at the Polish Alliance 
Hall, 49 Lafayette St., Worcester, 
Mass.

Franeis Auseins

FAN DANCER RAISES 
QUESTION FOR WPA
WASHINGTON (YNS)—When is 

a fan dancer not a fan dancer?
When she works for the WPA, 

it seems—for she can null the wool 
over government officals’ eyes until 
they’re woozy.

For the government isn’t yet sure 
whether or not Miss Ruby Bae, 
smooth little brunette from a hotcha 
Minneapolis night club was—or is— 
or was not— or is not on the govern
ment payrolls as an “educational en
tertainer”. Some say yes and some 
say no, and Ruby doesn’t seem to 
talk.

It all dates back to the day those 
nasty cops pulled a raid on the Min
neapolis night club wher? Ruby peer
ed at customers from behind fans 
while customers peered just as hard 
at Ruby. The club closed and P.uby 
was out of a job.

Then came a story from a Minnea
polis paper that Ruby was doing 
educational stuff for a CCC cam])— 
end being paid for it with WPA 
money. Officials denied it. Wash
ington WPA heads, already suffeiing 
under criticism from all points of the 
political compass, phoned Minnea
polis, decided the story wasn’t true.

But they don’t like to be question* 
ed too much about it. And after 
all there’s that Minneapolis paper 
with a front page picture of Ruby 
doing her stuff.

1,000 CCC CAMPS TO 
CLOSE

WASHINGTON (YNS)—Plans to 
close almost 1,000 CCC camps within 
the next six months have been for
mulated by the Civil Conservation 
Corps. 2,480 camps are in operation 
at present. The plan calls for 30,000 
youth enrolled in 1,456 camps

400 Greet.Herndonat Church 
lnNewaA,N. J.

On Friday, December 27, a meeting 
was held at the Universalist Church 
in Newark, at which Angelo Hern
don appeared as the guest speaker. 
Approximately 400 people attended. 
The meeting was opened at 8:30 p.m., 
by the chairman, Francis A. Hen
son, New Jersey director of the So
cialist party. Mr. Henson said he 
was proud to have the privilege to 
be chairman at this United Front 
meeting to free Angelo Herndon.

The chairman introduced the fol
low speakers: Harold A. Lett, secre
tary of the New Jersey Urban Lea
gue; Harry Wendrich, who is the or
ganizer of the AF of L; Dr. C. O. 
Hilton, President of the local Asso
ciation for the Advancement of Col
ored People; Reginald C. Jamell, 
Director of Revenue and Finance of 
Newark, N. J.; Harry Lipschutz, Se
cretary of the N. J. Dist. of the 
International Labor Defense and 
Stephen Haff Jr., member of the 
N. J. State Executive Committee of 
American Civil Liberties Union. They 
all spoke of the need of mass pres
sure to force the release of Angelo 
Herndon.

The seventh speaker was Rev. L. 
Hamilton Garner, Pastor of the Uni
versalist Church. He said that if 
we read the book “It Can’t Happen 
Here”, it will help us to understood 
the situation we are facing. The si
tuation is fascism and it will be a 
violent fascism. He said each one 
of us should go out and act as 
missionaries in order to help others 
understand what we are facing, for 
we are the ones who are going to 
suffer. The audience was quite as
tounded by the Pastor’s speech and 
applauded foi* almost five minutes.

Next came the most important 
speaker of the meeting, Anglo Hern
don. When the chairman introduced 
him everyone applauded and then as 
he stood up to speak; the audience, 
too, stood in silence for a few mi
nutes. Angelo Herndon made a 
short speech because he said he had 
a cold. He spoke very well and with' 
not much of the negro dialect. Hėm- 
don first told the story of how and 
why he was arrested and of the 
many trials and horrors he had been 
put through. He said he could not 
express in words his appreciation to 
the workers. “But,” he said, “the 
struggle has just begun and if we 
want to win we must have United 
Power”. He said, “If I am sentenced 
we should not be surprised to wake 
up some morning and find ourselves 
under the. rule of fascism. Sacco 
and Vanzetti, Tom Mooney, the 
Scottsboro boys, and now Herndon, 
all symbolize the oppression in this 
country”. The meeting ended with 
Angelo Herndons, “good night, good
afternoon, and a thousand good
mornings”.

Violet Tolun

- L AFFS —
Some Train

“In what reign,” asked the teacher 
of her class, “do we first hear of 
railways ?”

“In Solomon’s”, at once replied a 
little girl, who was asked to think 
again, and, having thought, persist
ed in her original statement.

“Well,” said the teacher, with a 
weary sigh, “tell me why you con
nect railways with the reign of Solo
mon”.

• “Because we are told that the 
Queen of Sheba went to Jerusalem 
with a great train!”

Too Late
A manufacturer attending a con

vention in a distant city received a 
telegram from his wife reading, 
“John, remember you are a married 
man”.

His answer read:
“Telegram received too late”.

By DUPLEX
Brooklyn fans are always ready 

to grab at any straw that will alle
viate their current case of misery— 
i.e., the Artful Dodgers. Thus that 
ancient city of churches and grave
yards almost shook with renewed life 
at the prospect of the exile of the 
present Brooklyn apple-knockers to 
St. Louis, with a resultant depositing 
of the Cards in Ebbetš field. Brook
lynites who are visioning Hope play
ing on her one.stringed harp should 
hark and beware.

We have it on “good authority” 
(in this case our barber) that a simi
lar transplanting was seriously con
sidered last spring. At that time it 
was suggested that the Cards and 
Braves indulge in the same kind of 
game. However, now that Bob Quinn, 
former business manager of the Dod
gers has taken the Boston Braves 
franchise, Branch Rickey had to hie 
himself back into the crow’s nest, 
and so, he spotted Brooklyn.

And verily, a better choice could 
hardly be made. Brooklyn, for all 
its state of suspended animation, is 
ne’er-the-less one bf the best baseball 
towns there is north-north-east of 
Hoboken. With a team out in Brook
lyn that could distinguish a base-ball 
bat from a drum-major’s baton, and 
a ball from an undernourished grape
fruit the boys from Red Hook and 
Greenpoint would tear down the 
stands. You wouldn’t be able to 
build a stadium large enough to hold 
them, which isn’t such a bad idea at 
that.

For the very reason that the idea 
is not bad at all, we are certain that 
it will never come to pass.

It looks like we guessed wrong on 
the Rose Bowl game, but if it’s any 
consolation, we have plenty of illus
trious company in the dog-house. It 
was undoubtedly the greatest, most 
collosal game of the year. In-as-much 
as it took place on New Year’s Day 

i of 1936. But no foolin’, when Stan
ford beat Southern Methodist by the 
score of 7-0, they played a fine 
game. Only at one time did Southern 
Methodist really threaten and that 
was near the close of the second 
period when they reached the five 
yard line. Then with the first down 
and only five measly yards for the 
Mustangs to gallop or fly or both, 
Finley fumbled on the first play and 
Stanford recovered. After that they 
didn’t get nearer the Stanford goal 
than Hearst gets to the truth. The 
Indian defense was too strong and 
as much as the Mustangs wanted to 
trot down the field, they couldn’t 
seem to get untethe.red. Plenty of 
credit must be given Bobby Gray
son and Bobby Wilson who showed 
that they are worthy of being All- 
American.

Your writer overlooked a few 
points in previewing the game. It 
didn’t occur to yours truly that Stan
ford would like to win sometimes af
ter three years, just to see how it 
felt. One thing is that when the 
Texas team heard that they were 
picked by Duplex they swore they 
were jinxed and missed out on their 
aerial attack which we so cock-eyed- 
ly predicted would bring the game 
home to the Lone Star State.

Movies in Worcester for 
Benefit of “Young Worker”



Did YouKnow That...?How Our Lithuanian Couisins Live Happy Daystfor American Yoitth

The Camera Eye
Gossip The Fan Mags Forget About

Capitalists Ruin Country and People

ATTENTION! SO. B’KLYN

Record,: Sec’ty

to stand idle while a ruthless group of ca- 
pirates spoils and destroys both it and its 
We are pnwilling to see the land tilled by 

oui* forefathers fenced off from further use

Americans spend seven cents of 
every dollar on liquor.

There are 1964 people in the world 
who are 100 years or more.

New York City still contains ap
proximately 20,000 horses and 600 
stables to house them.

Doctors tell us that smoking be
fore breakfast hurts the stomach. 
This is especially true if the smoking 
is done by the toast.

American Jazz is absolutely taboo 
in Soviet Russian radio programs, 
instead the public prefers symphonic 
music b the finest orchestras.

Castor oil was known to the an
cient Egyptians and was used 2,000 
years B.C. as a remedy.

serious
real America
America that goes to work in the 
subway—the America that makes up 
the bulk of the audience from which 
Hollywood reaps its fortunes!

In Austrialia the citizen is punish 
ed for not voting. Aren’t we all?

The South Brooklyn LDS Youth 
Branch No. 226 will hold its re
gular business meeting Monday, Jan. 
13th, 1936. All members must at
tend if possible, because we have 
important matters to discuss. The 
meeting will start at 8 p.m. sharp. 
Don’t forget to bring new members 
and contacts.

Thursday, January .9, >1906

The government tells us that price 
is no proof of quality. Fir instance, 
look what we pay the government.

Aluminum is the most abundant 
metal yielded by the earth’s crust.

“The L.J.S., annual convention held June 9-10, 
1934 in Kaunas, having heard the reports from 
branches on the obstructions upon cultural ac
tivity states:

“Various Obstructions are made by the ad- 
ministratfbn (government) against the ;LJS 
branches by withholWng permits, recalling per
mits already issued, and other ways as arrest- 
ing leading members, exiling, and prohibiting 
branches. to have any • functions......therefore this
XI convention protests against such restrictions. 
(From resolution accepted at US convention, 
published in WUNTMAS”, Wy1034).

(To BeContinwed) c;

In medieval days in France it was 
customary to serve hot roasts when 
entertaining guests. If the guests 
outstayed their welcome, a “cold 
shouldei* was served instead of hot 
meat.” Thus the origin of the term.

Comes the year 1936 and with it 
small promise of anything better 
than the usual run from the Holly
wood grist-mills. Studio forcasts 
give us more slushy romantic pic
tures of the swashbuckling era, more 
backhanded political films (of the 
last we can only expect evasions), 
more musicals, and of course sweet 
love and honey-coated romance no 
end! But not one mention of a really 

attempt to film the life of 
America at work—the

ruin 
own 
stop

“B. R.”
Portugal is the only European 

country having a single language.

To aid Mussolini’s war drive, 
theatres in Italy are offering free 
admissions to anyone bringing scrap 
metal for ammunition. See a movie 
to help “civilize” Ethiopia!

Depression Note in Berlin: Of 391 
theatres in Berlin, only 37 are open 
all day. The rest open at 5 p.m. 
Evidently, there are not enough peo
ple in Berlin who have prospered 
under the beautiful promises of Hit
ler and his Nazis to be able to 
spend even a few cents to attend a 
movie. There was a time when Ger
many, at the peak of film production, 
was the greatest exporter and im
porter of films. Film exhibition and 
production was fast becoming one of 
the major industries. But Hitler fix
ed all that. Jealous of women movie 
stars? /

our 
peo- 
any-

— By JdhnOrman—
(Recently returned* from Lithuania and USSR)

We love this country of ours. We built it. We 
spanned its rivers with mighty bridges, reared its 
cities into the very skies, dug its mines into the deep
est earth, paved its roads from coast to coast, tilled 
its fieds, tended its machines, hoisted its girders, laid 
its tracks, manned its ships. It is our handiwork. 
Why should we not love it ? Who has a better right 
to love it more dearly than we who built it?

Because We love our country so dearly we are un
willing 
pitAlist 
people, 
us and 
while millions starve from lack of bread; we are 
unwilling to see the bounteous cotton crops of which 
we are justly proud plowed under while millions walk 
the streets in rags and tatters; we are unwilling to 
see the mighty and intricate machinery built by us 
rust away and become worthless from lack of use 
while millions are unemployed; we are unwilling to 
see the fine buildings erected by us stand empty 
year after* year while millions are homeless; we are 
unwilling to see the clothes and foodstuffs upon which 
we have labored burnt or dumped into the ocean while 
millions are in need.

We are, to put it briefly, unwilling to see 
handiwork destroyed, our country despoiled, our 
pie degraded, humiliated and starved. Is there 
thing wrong in this?

(continued from last week)
Whole' towns, built up around a particular, industry 

or factory, djįe out; its people leave. There is no 
work for them. ’They move on. Perhaps in Sparrows 
Point, perhaps in Gary, pethaps in Akron, perhaps 
in Terre Haute, perhaps somewhere there is work. 
But everywhere, to a greater or lesser extent, the 
same picture presents itself.

The ghost cities of the gold rush days are being 
replaced by the ghost cities of the “prosperity” days I

Not so many years .ago, America was touted: high 
and wide as the land of opportunity. Immigrants 
poured in from the old countries of Europe in a never-, 
ending stream searching for a chance to get ahead. 
The copy books were full of maxims which painted al
luring pictures of the opportunities open to the youth 
of America.

The West, the Golden West, beckoned with inviting 
finger. Horace Greeley wrote: “Go West, young man, 
go West!” Fame and fortune seemd to be waiting 
behind every turn of the road. Horatio Alger wrote 
dime novels which were devoured; by hundreds of 
thousands of school boys; novels in which the boot- 
black became president of a bank; in which the can
dy butcher became a captain of industry; in which 
the farm boy, outwitting the city slicker, made him
self a success.

Today, opportunity no longer beckons.
Today, shattered hopes remain of the fond dreams 

of bygone years.
Today, there is hunger and starvation.

II. WE LOVE OUR COUNTRY

There is police galore in Lithuania of to
day. If one wants to move from one place 
to another, he has to register, with the po
lice. If you are a visitor, a foreigner, and 
you change your hotel, the manager of the 
hotel takes your passport to register it with 
the police. And what an army of police and 
spies has been up! They get into every or
ganization, they persecute your every move.

Where there was one police official (call
ed stražininkas) in the czar’s time, there is 
now four and five policemen who draw 
good salaries and do almost nothing. There 
is a huge bureaucratic machine set up by 
Smetona. Each member of this machine 
has a government job which costs the pea
sants and city people millions of lits in ex
horbitant taxes, often to the extent of sell
ing homes, farms or even pieces of furni
ture for paying off the taxes.

To hold a gathering of any sort where 
more than five people will congregate, a po
lice permit is necessary. Imagine trying to 
hold a party or something with more than 
five persons outside of your own family! 
While it is true this law is 'hot always en
forced because the people would not stand 
for'such tyranny, yet the police have a full 
right to invade any home or meeting or par
ty and arrest the participants. There are* 
a great many cases where organizations— 
which still at that time had a legal status— 
applied for a permit to hold an affair of 
some sort (a pramogą or pasilinksminimo va
karėlį) and the police send a curt little note 
prohibiting them to do so.

There .are organizations which are illegal 
in Lithuania. These are the radical organi
zations such as the Communist organizations, 
rank and file student organizations, et(k, who 
are willing to brave the chance of a raid and 
hold their small gatherings anyway. But 
there are “legal” organizations which are 
restricted in every way known. In such a 
catagory fall the league of youth organized 
by the Populist (Liaudininkų) Party and 
called the Lietuvos Jaunimo Sąjunga (Lith
uania’s Youth League) and the Pavasarinin
kai, Ateitininkai, etc., which are organiza
tions of the Catholic youth in Lithuania. The 
restrictions on these organizatoins are so 
great that all Catholic Youth Organizations 
have been closed down completely.

But let us look at the Lietuvos Jaunimo 
Sąjunga. It is a democratic youth organiza
tion. It is one which bėlieves in democracy 
and one which has as its slogan “švieskis ir 
kitus šviesk” (“Enlighten youself and en
lighten others”). Their organization is 
persecuted in every way, lest they too learn 
to organize themselves and take the question 
of democracy seriously. Allow me to pre
sent a few samples of this persecution taken 
from official documents and their own pub
lications and news releases:

The capitalists who now rule our country 
both it and the people. They love only their 
private gains. To increase their profits, they 
short at nothing. Because it suits their purposes, 
they besmirch everything that is fine and noble in 
American history and tradition. Because they are in 
power, they ravage our natural wealth like a plague 
of locusts. When we resist this, when we strike 
against wage cuts, against lowering of our living 
standards, slaughter our people like a band of pirates.

Woe is ours, and suffering, so long as these ene
mies of the toiling masses, the capitalists continue to 
rule!

We love our country not only, and not so much 
for what it is now, as for what it could be. We 
v^ho built it know that > it could become a land of 
plerity for all; that it could become a land where 
unemployment, low wages, hunger and disease would 
be unknown. We who now suffer in it know that 
we could be happy in it.

There is fine food for us to eat. There is warm, 
neat clothing for us to wear. There are spacious, airy 
rooms for us to live in. There are schools, for us 
to study in, theatres and museums for us to patron
ize,. books for < us to read, music for us to hear, oceans 
and rivers to swim in, mountains and grassy trails 
to climb and explore coasts and cities to see—a life
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Young Tailors (Local
54) Defeat Dolphins

SHENANDOAH PA
Time is dragging on and I’m eager 

to get started, better begin right 
here and now.

i Hartford Plans for J. Orman 
Meeting

PITTSBURGH, PA

5
Since the 

young boys 
without jobs 
of ’ these young people left school 
without any future. Many of them ^ice c___  _____ —
left their homes looking for jobs. welcome" Johnnie Orman. 
How many of these thousands of 
young boys and girls did ever find 
any jobs after they left school or 
left home? Not many! 
the government have to offer to 
these youth for security? They gave 
them CCC Camps where the boys 
are taught how to become soldiers 
and to be cannon fodder for the, 
next war. These camps are under 
the military supervision. Is this se
curity? No! The boys that did go 
to the camps, instead of hitting the 
road or the transient buros, received 
only $30 (thirty-dollars) a month of 
which $25 went to their parents. The

“crash’ of 1929 many 
and girls were left 

or any security. Many

What did

As I once said before, everything 
we have around here turns out a suc
cess, and we certainly did have a 

tonice crowd Saturday evening

on 
in ' 

the

Comrade Orman spoke to us 
the living conditions of youth 
Lithuania and Soviet Union and 
audience was very much enthused 
and delighted with the speaker. Hope 
Johnnie will come to Shenandoah 
again very soon and give another 
lecture as he did on Saturday.

As soon as Hartford was acquaint
ed with the dates of Johnny’s stay 
in our fair city, January 27 and 28, 
we immediately began preparations 
by seeing when it would be possible 
to use our Laisves Chorus Hall for 
the meeting, and found that Jan. 27, 
Monday is the date we have selected. 
The Committee for arrangements is 
composed of members from the LDS 
adult branch, Laisves Chorus and 
the LDS Youth Branch. Plans are 
being formulated and the committee 
will do its best to make a successful 
meeting in Hartford for Johnny Or
man’s visit.

Oh boy, our New Years eve ban
quet was a wonderful affair and my, 
what great fun and laughter every
body seemed to enjoy. Even 
waitresses had a great time 
here’s hoping our next banquet 

other $5.00 was kept by the boys to. be a still greater affair than 
cover their expense for the month, last one.

When the government found out 
that, this would not satisfy the 
youth, Roosevelt proposed another 
scheme, the National Youth Adminis
tration Program. What does this 
program provide? Its a program 
whereby the boy or girl must live 
on charity and must agree to re
turn to school. When they go back 
to school, what do they receive ? 
$6.00 per month, this is for the high

the 
and 
will 
the

Talking about the officers elected 
■ last meeting, we have Pres. A. Že
maitis, Secretary A. Kusmickas, 
Treasurer S. Kusmickas. These are 
the officers for 1936. A temporary 
chairman is picked at each meeting.

The annual meeting of the Laisves 
Chorus was held on December 19 
and among other important things 
a-new executive committee was elect
ed, Organizer: Stanley Makevaskis; 
Treasurer: O. Geraitine; Secretary: 
J. Kazlauskas. Our former organiz
er, not enjoying her position was 
glad to relinquish the position to 
the present organizer who has been 
with the chorus since its founding. 
The chorus members all hope that 
the executive committee will do its 
part toward the welfare of the 
rus and especially in adding 
faces to our group.

“B. R.”

Lost, strayed, or kidnapped last 
Friday! Helen and Eddie, Helen Mi
ceikas, Al Boggs, Sophie Orman, 
Toots, (and Art’s derby). Helen O. 
will be sorry she wasn’t there when 
she knows that an old school friend 
of hers was down.

Well, kids, you’re going to Soho, 
again. Wonder what makes our club 
members like the place so much. It 
shouldn’t have so many attractions! 
For one thing, the climate seems to 
b chilly—the girls are always run
ning around requesting Armstrong 
Heaters.

It took Sophie quite a while to get 
in the mood Saturday night, but af
ter a couple of trips downstairs she 
was ready for everything anr rairin’ 
to go.

Belated letter to Santa from one of 
our shemales (How do you like that 
word?) “Please Santa, burn up the 
pool table and buy all the fellows 
dancing shoes!
ODDS n’ ENDS--------

Since there are no more rehearsals 
for operetta, we have chorus rehear-

school students and this must lastĮ sa]s once each week, which are held 
them one month. They have to buy | each Sunday evening at 7:00 p.m. 
books, all school supplies, lunches Chorus members kindly take note of 
and pay their own carfare if they, this announcement. It is important 
live a distance from the school. The 
college student receives $15 because 
they have more expenses.

How about the youth that doesn’t 
go to school, that doesn’t have a 
job ? As We all know, and as Fe- i 
deral statistics show, there are thou-1 
sands of high school and college gra-'lnc weatner is gewmg comer aim u. 
duates who can't secure jobs. Who 1 W<>“M !>e, n1“ ,f aotne °f, °*? Youth 
is to look after them? This wU| I would take interest m a skating par
raise a question in the minds of some Sunday afternoon; ^ow 
many, what is real Security? Manylabou‘ ■» 8^. what say about such 
will say the Townsend plan willI an affair sometime? We have,a few 
provide jobs for the youth. Will it? good .’’“‘JT’ in °ur cboru? and ”eal

that all members attend rehearsals.

The youth in Shenandoah have 
great opportunities occasionally, but 
it seems as though most of them do 
not “grasp” these opportunities. Now 
the weather is getting colder and it

No, it can’t provide jobs for all the 
youth that are unįėmployed. They 
figure out the slogan “Put the aged 
on a pension roll and give the jobs 
to the youth”. How many people 
over 65 years of age have jobs ? 
(The law now states all those over 
45 years of age are not allowed1 to 
work).

Now we have the new “Social Se
curity” which was proposed and pass
ed by Mr. Roosevelt. What will 
this bill provide for the youth ? This 
bill will provide unemployment in
surance for those people who are 
working now and putting money into 
a fund. They will receive benefits 
for 16 weeks out of the year pro
viding they are unemployed at the 
time. What will the youth and adult 
workers receive for insurance if they 
haven’t, got a job to put money into 
the fund? Nothing! Is this securi
ty?

However, here is one bill that will merrier^ 
provide security and that is the 
Workers’ Unemployment, Old Age 
and Social Insurance Bill, HR-2827. 
How will it provide security? This 
bill calls for $10 per week for each 
person over eighteen years of age 
and $3.00 additional for each depen
dent. How long? As long as there 
is unemployment. Where is the 
money to come from? A tax on all 
incomes over $5,000 per year, cor
porations, bond transactions, etc. Who from the others, 
is to administer the benefits? A -----------
commission of workers elected by a Gosh time’s up and the “gabby” is 
non-partisan ballot by the workers. • still gabbin. Better stop here and 
Who benefits? All unemployed and you watch for me in the next issue 
part-time workers, professionals, do- ( of the Youth Section, 
mestic workers, farmers, etc. 
discrimination as to color, race, 
creed, citizen or non-citizen. This is 
the only bill in Congress which will 
provide security for all the work- cards, resolutions to Congress and to 
ers. This is the bill every worker, the Congressmen demanding that the 
employed or unemployed should fight Roosevent Hunger Act should be re- 
for. . When we say fight we mean pealed and for the enactment of the 
get your organization to endorse the Workers’Bill.
Workers’ Unemployment, Old Age In this way we will be able to 
and Social Insurance • Bill, HR-2827 j win this security for all!
and have them send tohgKams> poat 
■: 'ft ..

Now that the holiday season is 
brought to a close and since it seems 
that the Lyros chorus is quite ener
getic and ambitious, we may have 
something else besides banquets, con
certs, operettas—maybe we can have 
a dance some day in the future? 
Huh?

My, my, what is becoming of the 
future generation ? It seems the 
youth are participating in all organi
zations but still as an old comrade 
I feel we should have more and more 
youth join our main organization. 
We hope they will be wise enough 
to do so in the future. Come, all 
of you young people and let’s see 
an increase in the Youth Club and 
also the chorus. Bring your friends 
along to join also. The more the

Laisve youth Section seems to be 
getting more and more interesting 
as time goes on. But why is it that 
other cities like Waterbury, Phila
delphia, Cleveland, etc. do not cor
respond weekly? We here are very 
anxious to know what is going on in 
the other organizations besides our 
own. What’s the matter? Here’s 
hoping we see something next week

Gosh time’s up and the “gabby” is

No I Tood-ooo-looo
“Toots”

cho-
new

ANTI-NAZI OLYMPIC 
FIGHT GOES ON

Saul surprised us by showing up 
to play at the dance Saturday night. 
We didn’t recognize him at first, be
hind that trombone.

Ask Art to tell you the story about 
the French note sometimes when you 
have lots of time.

(He did it just for exercise) The 
gooniest trick of the season: Running 
down 16 flights of steps to catch the 
elevator so that he could ride the 
rest of the (5) flights to the main 
floor. (And they hang pictures!).

Wonder where Helen Miceikas was 
last Saturday? We missed you, He-NEW YORK (YNS)—The fight to 

keep the Olympics out of Germany . len 
is still going on. |

Five members of the American 
Olympics Committee have already | 
resigned rather than abide by the 
decision to participate. The resign
ed members are former president 
Jeremiah Mahoney of the Amateur 
Athletic Union; Louis Di Benedett of 
New Orleans; Charlotte Epstein and and picking weeds out of the garden. 
Henry Henshel of New York; and He claims it’s dancing, but I have 
William P. Kenney of Boęton. Char-, my doubts.
les Omstein of New York, another I Did you’ listen to our broadcast 
of the opposition group, has not re- on Sunday? It was pretty good! 
signed as yet, but he told reporters ft must be the height at which the 
he has not definitely made up his, studio is located that makes our club 
mind.

“We haven’t done anything offi
cially since the A AU convention, 
Omstein said, “but different groups 
throughout the country are sounding 
out sentiment and suggestions for a 
new plan of attack on American par
ticipation. I imagine it will get un
der way in a couple of weeks”.

Mahoney joined Orenstein’s attack 
on the plan to send athletes to Ber
lin, declaring that “it should be kept 
up to protect the honor and prestige 
of every American—not only the ath
letes”.

| Why do the real tall fellows ab 
ways pick on Elsie to dance with?

Anne Tamufs nickname from now 
on is “Dimples”.

ODD SIGHTS
Droopin drawers doing something 

to a mixture of the rhumba, truckin’,

Henry Henshel of New York; and

les Omstein of New York, another j
ZAT 4"frxZ> X W Vx r» « '

INVESTIGATE HEARST, 
PROF. URGES

members lose their equilibrium and 
do all those silly things whenever 
they go there.

H. K.

ARYAN PARADISE 
FACING BANKRUPTCY

NEW YORK (YNS)—“Put Wil
liam Randolph Hearst on the carpet 
and investigate him”.

That in effect was the proposal 
made by Dr. Edward Alsworth Ross, 
chairman of University of Wiscon-1 
sin’s department of socialogy, in a 
suggestion that, outstanding socialo- 
gists and educators and other anti
Hearst forces join together to cut i 
Hearst 
Hearst 
ism” in

“There is not a community in the 
land infested by a Hearst newspa
per”, Ross told a convention gather
ing of the Pi Gamma Mu socialo- 
gists’ honorary society, “that would 
not turn out in numbers for the high 
school or college teacher who should 
announce a lecture entitled “The 
Truth About W. R. Hearst and 
Hearst Newspapers”.

circulation and halt the 
campaign against, “radical- 
the schools and colleges.

the

stiff
Young Wife: “It says beat 

whites of the eggs till stiff. I think 
they must be . done now.”

Hubby: “Why, are they stiff?”
Young wife:“ No, but I am»”

BERLIN (YNS)— Things are not 
so hot in this Aryan paradise, busi- 
nes and financial experts reveal in 
summing up “progress” during 1935. 
Not only that, but “the industrial 
outlook for 1936 is uncertain and not 
very promising”, according to well 
informed observers.

In 1935 business declined, reduction 
in unemployment was small if any, 
and added perplexity about the 
marks depreciation made the scene 
pretty gloomy.

Every cloud is reputed to have a 
silver lining however, and German 
financiers are reaping profits by cre
dit-financed rearmament and by pub
lic works. Profits were confirmed 
to the war industries, steel, cement 
and certain engineering branches, 
general business stagnated and in 
some directions declined. Industrial 
profits increased less than in 1934 
and new investment, in December was 
practically nothing, the nation’s capi
tal resources being absorbed almost 
entirely by the Reich;

Continued inertia in 1936 in ge
neral manufacturing is expected with 
probably slackening of activity in the 
heavy industries in consequence of 
contraction of public, work credits and 
impending saturation in the- armaV 
ments domain. When this happens, 
war is in the offering for German 
Youth.
v Significantly, for the first time on 
record, the Reich budget was sup
pressed and the customafy monthly 
returns of expenditures ceased to ap-
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‘IŠŠAUKITE
ATSARGINIUS”

Haverhill, Mass
Čionai įvyko prakalbos uni

jos reikalais. Kalbėjo A. Birch 
ir išaiškino, kodėl išnaudoto
jai nenori turėti jokių susita
rimų su unija. Tankiai fabri
kantai turi pasigaminę tam 
tikras sąlygas ir norintiems 
dirbti pakiša ir reikalauja pa
sirašyti, tas išnaudotojams 
naudinga. Kada tas asmeninis 
susitarimas pasibaigia, tai vėl 
išnaudotojai pakiša savo sąly
gas.

Bet vis daugiau darbininkai 
pradeda suprasti savo padėtį, 
vienytis ir organizuotis į uni
jas, kovai už savo reikalus. 
Taigi ir čia tveriasi darbinin
kų ir darbininkių organizaci
jos.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

MONTELLO, MASS.
ALDLD 6 kp. rengia vakarienę su

batoj, 11 d. sausio, 7:30 vai. vakare,

tik 25 centai, čia laike vakarienės 
bus gera muzika.

Vokišką vakarienę su muzika ren
gia Bendras Frontas, pasitikimui de
legatų iš Clevelando. Įvyks nedėiioj, 
12 sausio, 6 vai. vakare, Lietuvių 
svetainėje. Kviečiame visus skaitlin- 
lingai dalyvauti abiejuose svarbiuose 
parengimuose. Čia bus skanių val
gių gėrimų ir geros muzikos.

Rengėjai.
(7-8)

SO. BOSTON, MASS.
va-Laisvės Choras rengia didelę 

karienę ir šokius nedėiioj, 12 d. sau
sio, Piliečių Kliubo Svetainėje, 376 
Broadway. Pradžia 7 vai. vakare, šo
kiams grieš George Martin orkestrą, 
susidedanti iš septynių kavalkų. 
Laisvės Choras visus kviečia skait
lingai dalyvaut ir paremt jų organi
zaciją. Taipgi kviečia naujus narius 
prisirašyt ir kartu dalyvaut su choru.

Kviečia Laisves Choras.

LOWELL, MASS.
LDS 110 kp. rengia šokių vakarė

lį subatoj, 11 d. sausio, 7 vai. vaka
re, 338 Central St.. šokiams grieš 
gera orkestrą, taipgi turėsim skanių 
užkandžių ir gėrimų. Kviečiam visus 
ateit ir bendrai praleist draugišką 
vakarėlį. Komisija.

(7-8)

WORCESTER, MASS.

. FVIrj' .k v ''r

r Y

atsiųstas veltui pagal 
pareikalavimą. Tik pa
siųskite atvirutę Jacob 
Ruppert Brewery. New 
York City.

VISAS MIESTAS APIE TAI ŠNEKA”
dės šokiai prie geros orkestros, 
taipgi turėsim skanių valgių ir gėri
mų. Pradžia 6:30 vai. vakare.

Taigi draugai ir draugės nepamirš
kite, kad turėsim daug svečių iš Ak- 
rono, Youngstown, Huntsburg ir Cle
veland© net trijų kuopų. Įžanga tik 
15c ypatai. Kviečiam visus, kaip 
kuopos narius taip ir visus pažįsta
mus

geros dovanos lošėjams. Taipgi bus 
gera muzika šokiams, skanių valgių 
ir gėrimų. Įžanga tik 25 centai. Kvie
čiam visus vietinius ir apielinkės 
draugus dalyvaut. Rengėjai.

(6-8)

ir pritarėjus.
Rengimo Komitetas.

(7-8)

PITTSTON, PA.
ALDLD 12 kuopa rengia vakarienę 

nedėiioj, 19 d. sausio, pas drg. Matu
lionį us, 23 Miller St., Port Blan
chard. Vakarienė prasidės 5 vai. va
kare ir tęsis iki 12 vai. Įžanga 35c. 
Kviečiam 
m ai

READING, PA.
ALDLD 143 kp. rengia puikų balių, 

subatoj, 11 d. sausio, Catholic Lits. 
Hali, 126 N. 10th St., ant antrų lubų, 
7:30 vai. vak. Turėsim skanių užkan
džių, gėrimų ir gerą orkestrą šo
kiams. Kviečiam visus atsilankyti ir 
linksmai praleist laiką. Bus gera Zei- 
kų orkestrą.

Kviečia Rengėjai.
(6-8)

visus dalyvaut ir links- 
laiką praleist su pittstoniečiais.

Rengėjai.
(7-9)

WILKES-BARRE, PA.
ALDLD 43 kp. mėnesinis susirinki

mas įvyks nedėiioj, 12 sausio, 10:30 
vai. ryto, Darbininkų Centro svetai
nėje, 325 E. Market St. Visi nariai 
dalyvaukite, nes yra daug svarbių 
dalykų apsvarstymui—nutarimų ir 
diskusijų. Visi dalyvaukite ir atsi
veskite naujų narių prirašyt.

Kp* Sekr. J. V. S.
(7-8)

judėjimo vadai:

NT kiekvieno kareivio ii’ ka- 
nuolės mūšių lauke yra kiti užpa
kalinėse linijose, kurie laukia pa
šaukimo.

LYGIAI taip turi būti atsarga 
pakaimėse 
darbui, 
elektra

už-
linijoso kasdieniniam 

kuriuo patiekiama gesas i 
New Yorkui.

KADA 
miestą.

staigi perkūnija užtemdo 
elektros šviesos pareikala- 
rali greit pašokti lOO'Z.

Iššaukite

KADA Louis kumščiavos! su Be- 
ar’u Yankee Stadiume, tiek daug 
žmonių buvo atsisukę radio ir švie
sas, kad elektros naudojimas buvo 
341,000 kilowattų-valandų augščiau 
pakilęs negu naktį pirm to. Iššau
kite atsarginius!

SAULES užtemimas 1932 m. ūmai 
per 20 minučių pakėlė elektros su
naudojimą mieste 40,000 kilowattu 
augščiau paprasto saiko. Iššaukite 
atsarginius!

Kas Atsitiko Vasario 13?
K ada 
buvo

nuosprendis Hauptman n ui
paskelbtas (vasario 13, 1 
naudojimas radio ir š 

pakėlė elektros pareikalavimą 
500 kilowatty virš normalio. 
Iššauki! atsarginius!
Trumpomis žiemos dienomis, 
Yorke reikalavimas elektros 
•būti virš antra tiek didesnis, 
skaisčią vasaros diena. Kodėl'.1
del kad žiemą šviesos yra i 
užžibinamos namuose, kuomet

KALĖDOS i

17,-

New

mo papročiai, besiskubinant namo, 
j darbą bei teatrą sparčiai keičia 
tokio aptarnavimo reikalavimus nuo 
vienos miesto dalies j kitą.

New York Negali Sustot
ko-

wg

Jeigu jos svoris butų nupuolęs 
kaip Elektros Kainos

(Nuo 1914)

HARTFORD, CONN.
ALDLD 68 kp. rengia diskusijas 

nedėiioj, 12 d. sausio, 2 vai. po pietų, 
57 Park St. Tema diskusijų bus: 
Bendras Frontas ir Lietuvos Klausi
mas. Kviečiam visus apielinkės ir iš 
toliaus draugus dalyvaut ir išdisku- 
suot

CLEVELAND, OHIO
Norman Thomas Debatuos Su 

Earl Browderiu
Sausoi 11 d., 8 vai. vakare, Euclid 

Avenue Baptistų Bažnyčioje, E. 18th 
St. ir Eticlid Ave., įvyks debatai. De
batuos du žymus Amerikos revoliu
cinio darbininkų
Norman Thomas, socialistas ir Earl 
Browder, Nacionalis Komunistų Par
tijos sekr. Debatų tema: “Kaip mes 
turime kovoti su fašizmu?” Arba ki
tais žodžiais: socializmas ar komu
nizmas?

Lietuviai darbininkai yra kviečiami 
ne tik dalyvauti šiuose debatuose, bet 
padėti sumobilizuoti kuoplačiausias 
Clevelando darbininkų mases supa-

* žindimui šių taip svarbių dienos klau
simų, kaip kova prieš pasireiškiantį 
fašizmą.

Liet. Koinfrakcija.
(6-7)

taip svarbius klausimus.
Komitetas.

BALTIMORE, MD.
Dailės Kliubas rengia “peanut” 

parę subatoj, 11 d. sausio, Dailės 
Kliubo svetainėje, 20 N. Calhoun St., 
7:30 vai. vak. Kviečiam visus drau
gus atsilankyti j šį parengimą, ir 
kitus atsivest, nes dabar eina vajus 
gavimui naujų narių į kliubą. Taipgi 
yra organizuojama lietuvių jaunuolių 
kliubas, tad visi jaunuoliai dalyvau
kite. Čia bus daug skanių valgių, gė
rimų, ir gera muzika, ir “pinacų” 
(peanuts) bus visiems duodama vel
tui, kiek tik kas norės. Įžanga 15c.

Komitetas.
(7-8)

PHILADELPHIA, PA.
Visų darbininkiškų organizacijų 

svarbus susirinkimas įvyks sekmadie
nį, 12 d. sausio, 2 vai. po pietų, 735 
Fairmount Ave. Visi nariai dalyvau
kite ,nes turim daug svarbių dalykų 
apsvarstyt. Taipgi bus išduotas ra
portas iš Clevelando konferencijos 
prieš karą ir fašizmą ir revizijos ko
misijos iš “L.” naudai rengto pikniko.

A. Ramanauskas.
(6-8)

Ekstra! Kas bus sausio (Jan.) 
Lietuvių svetainėje, 29 Endicott 
Tai bus rodoma garsus Sovietų 
jungos rašėjo Dostojevskio veikalas' 
“Petersburg© Naktys.” Kur tik ši f ii- ■ 
ma buvo radoma ten paliko žiūrėto
jams gilų ilgai atmintiną įspūdį, j 
Filmą yra kalbama su angliškais pa
aiškinimais. Nepraleiskite šios 
gos. Pradžia 8 vai. vakare.

M.

HARRISON-KEARNY, N. J.
ALDLD 136 kp. rengia “Card Par

ty” (kazyrių parę), subatoj, 11 d. 
! sausio, 7:30 vai. vakare, Labor Ly- 

į ’ | ceum, 15-17 Ann St. Bus duodamos 

S»-|z===———

Sergančių Vyry ir Motery 
Chroniškos ir Staigios Ligos 
gydomos naujoviškais būdais

Patenkinančios ir 
greitos pasekmes. 
Kreipkitės j Dr. 
Zins gydymui 
Kraujo,. Odos ir 
Nervų Ligų, Slogų 
ir Chroniškų 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,

it

Tarp 4th Ave ir Irving Pl.
Valandos—10 A. M. iki 8 P. M.

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

pro-1

(7-8) |

BAYONNE, N. J.
ALDTJ) 2 Apskričio Kuopoms! 

Draugai, artinasi metine konferenci
ja, kuri įvyks nedėiioj, 12 sausio. 
Tad visi delegatai nepamirškite su
sirinkt savo visus raštus ir įnešimus, 
kad galėtumėte naudingų patarimų 
priduot konferencijoje. Taipgi nepa
mirškite ir savo narines duokles pa- 
simokėt į 2-rą Apskritį.

J. Skiparis,
Fin. Rast.

(7-8)

CLEVELAND, OHIO
ALDLD 57 kp. rengia šokių vaka- 

sausio, po nume
st. 15-to Apskri- 
pasibaigus—prasi-

rą nedėiioj, 12 d. 
riu 920 East 79th 
čio konferencijai

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

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

8701 JOS CAMPAU AVE., ’ DETROIT, MICH.

JUOZAS
OE4LL4US/US
Laisniuotas Graborius

Pennsylvania ir New 
Jersey Valstijose

PHILADELPHIA, PA.
Telefonai: Heli—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

įsivaizduokite, kas atsiliktą, jei 
kia nelaimė sunaikintų vieną 
mūsą elektros dirbtuvių, o mes 
turėtume kitų! Įsivaizduokite 
užstrigę ant penkiasdešimto au> 
viename iš New Yorko dangorč- 
žių, jeigu nebūtų elektros atsargos 
nepaprastiems atsitikimams!

New Yorkas turi visada turėti 
gausią atsargą! Elektros negalima 
prigamint ir ekonomiškai laikyt. 
Mes turime turėt įrengimus stai
giems pa reikalą v imams.

Yra Tam Priežastis
ŠTAI kodėl mes turime septynias 

dii’byklas, strate- 
mieste pastatytas, 
a taip sujungtos, 

sukluptų, visuo- 
panaudoti kitas, 

sargos yra naudo- 
momentu ar ne, jos 

užlaikomos. Dirbyklos, 
kuras, darbininkai turi 
jie turi būt apmokėti, 

būtina 
ai yra

giškose vietose 
ir visos jos yri 
kad jeigu viena 
met galima būtų 
AR visos tos ab 
jamos šiuo 
turi būt 
įrengimai, 
ten būti ir 
Taip yra palaikoma viei 
šio aptarnavimo ypatybė 
PASITIKĖTI N ŪMAS.

v ŽSIST AT Y K1TE W EA E 

Kas Sekmadienį Vakare 
6:30 iki 7:30 

Echoes of 
New York Town 

“Senasis New Yorkas 
Dainoj ir Pasakoj

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA

Graborius (Undertaker)
Laidotuvių Direktorius

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

sivažinėjimams.

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoji! tin
kamai ir už prieinamą kainą.
Parsamdau automobilius vestuvėm, 

parėm, krikštynom ir kitokiem 
reikalam.

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

ji but v 43% dabar lengvesne!
Nesenai mūsų padarytas nupiginimas elektros kai
nų butams buvo jau penktas* nuo 1914 m. Kitos 
gyvenimo lėšos (maistas, nuoma, drabužiai ir tt.) 
PAKILO 48%, bet čia vidutine kaina NUPUOLĖ 
daugiau kaip 43%! Namų geresniu apšvietimu ir 
darbą-taupančiais elektriniais įtaisais dabar galima 
džiaugtis kainomis, kurios yra žemos—ir eina vis 
žemyn ir žemyn, jums benaudojant daugiau elek
tros sriovės per mėnesį.

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

TJABAR JUMS ŽEMESNĖS KAINOS NEGU KADA PIRMA
Mažiausia kaina $1 (bu 
10 kw. vai. menesiui) 

----------- 5?
3‘ 2?

KAINOS NAMUOSE NEW YORKO MIESTE- -------------------------
Dešimt kilowattą-valandų įeina j mažiausią mėnesinę kainą $1.00; 5c už kw. vai. per 35 kitas 
4c už kw. vai. per 40 kitą; 3c už kw. vai. per 40 kitų; 2c už kw. vai. per dar kitas kw. vai.

£
TEGU L E L E K T R A D A U GI AU AT l DIR B AU Ž J U S

ELECTRIC, GAS AND STEAM COMPANIES OF 

CONSOLIDATED GAS COMPANY OF NEW YORK

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins 
(JALINSKAS) 

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

prastai vadinamą koplyčią.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway, 

, L. L, N. Y.

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

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
Patarnauju visiems be skirtu
mo. * Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite
107 Union Avenue

Brooklyn, N. Y.

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

rūšies ir pilnas svoris—2000 svaru 
tonas, tai legališkas svoris. Prista
tome greit į jūsų namus. Prašome 
(sitėmyti adresu ir telefoną.

Telefonuokite: Evergreen T-1161 
arba užeikite pasikalbėti į 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



Puslapis EAISV1 Ketvirtad., Sausio 9, i *6

iv.

NEW YORKO IR APYLINKES ŽINIOS
...... r''''^’"winBBMnrinininiww iwinnnnr~...iT""i iimrTrTnirnrmr'r'Tr'~"'~'"^ ~ " rinrl

“D. Workerio” Atviras Laiškas Majorai Persekiojami d a r bininkai N. Y., mirė sausio 6 d. Laidos 
“Daily Workeryje” randa sau, sausio 9 d., Kalvari jos kapinė- 
užtarėją ir į jį kreipiasi viso
kiuose reikaluose, jam parūpi
na faktus, jo špaltose randa si graborius J. Garšva, 
vietą pareikšti savo reikalus. 
Tačiaus dar daug darbininkų 
nėra matę “DW”. Mūsų parei
ga juos supažindinti. Ypatin
gai tam puiki proga dabar, ka
da pradeda išeidinėti sekma
dienio “DW”, kuris bus nepa
prastai Įdomus turiniu ir tech-

se.
Laidotuvių apeigom rūpina-

Notice ir hereby given that Ba
ker’s Distributing Co., Inc., of Brook
lyn, N. Y., has registered its trade
mark “Grand Cake” with the Secre
tary of State of New York, to be 
used on bread, rolls cakes, and fi
nished bakery products of every des
cription.

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

512

grupių ir pavienių.
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su 

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

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

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

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

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

Persitikrinsit
417 Lorimer Street, Brooklyn, “Laisves” Name

SAVININKAI J. P. MARGIUKAI

Naujoje Vietoje
tiek įdomus, kad būtų didelis 
nuostolis skaitytojams jo ne
matyti, todėl čion talpiname 
ištisai:
Majorui F. II. LaGuardijai 
Miešto Rotu ž ė 
New Yorko Mieste.

Sir.: |
Pereitą penktadienį, atsilie- raportai 

pime į “Daily Workerio” iš
keltą prieš-unijinį šnipinėjimą vedamo 
šalpos biure, jūs sakėte:

“Tai yra ‘Daily Workerio’ 
pasaka be jokio pamato.”

“Daily Workeris” penkta
dienį, šeštadienį 'jr pirmadie
nį straipsniuose, pasirašytuose 
dviejų radakcinio štabo narių, 
Harry Raymond’o ir S. 
Gerson’o, įrodė citavimu 
oficialių šnipų raportų—kurių 
vienas yra pilnai perspausdin
tas gretimoje špaltoje, kad 
Emergency Relief Bureau ad
ministracija šnipinėja organi
zacinį savo samdinių veiklumą. 
Vardai šnipų, kurie visi gauna 
algas iš pašalpos taksų—įskai-i 
tant ir ‘sales tax’—buvo pas
kelbti tuose straipsniuose, i 
Svarbiausia tų šnipų užduotis, tų šnipų raportų ? 
kaip pasirodo iš jų raportų, Ar jūs užginčinate, kad šni- 
yra informuoti administraciją pai Traficante ir Goldberg, l 
apie samdinių organizacinį tarp kitų, dirba jūsų paskirtų- 
veikimą visai panašiu būdu, i jų viršininkų žinioje? 
kaip kad informuotų Bergoff 
ar William J. Burns žvalgybi
ninkai.

Visus tuos faktus jūs bandė
te diskredituot.

Kad palaikyti aiškius rekor
dus ir atnaujinti jūsų atmintį, 
Mr. majore, mes čion cituosi
me iš Frank E. Traficante ra
porto, rašyto Miss Dora 
Spirai, šnipų viršininkei šal
pos biure:

“12-18-35. I n v e s tigatoriai 
Exstein ir Yanovich buvo pas
tebėti protestuojant perkėlimą jimas, faktinai atėmimas teisės 
jų prižiūrimų pašalpgavių su- organizuotis yra surištas su vi
ražo (case loads)... Specialis sa jūsų skūpavimo programa 
Investigatorius ypatingai pas-1—kapojimo šalpų—programa 
tebėjo, kad tiedu investigate-1 nuolatos siūloma Ilearsto ir 
rių skundėsi visai vienetai vi- Liberty Lygos, programa, ku

riai jūs ir prezidentas Roose- 
veltas mandagiai nusileidote?

Jūs negalite tų dalykų už
ginčyti, Mr. majore.

Tai dėlto jūs išėjote su iste
rišku pareiškimu, kad mūsų iš-

“Daily Workeryje” tilpęs. viršminėta kalba nėra tipiška 
“Atviras Laiškas Majorui’’ yra šnipų kalba, tai kas ji ? 

Jei tas nepasmerkia jūsų ad
ministracijos parėmime ir aks- 
tinime—jei jau ne tiesioginiam 
organizavime — š n i p a v imo 
miesto tarnautojų darbininkų 
organizacijų, tai kas gali būt 
stipresniu pasmerkimu ?

Bet jeigu Mr. Traficante’s 
jums nepakankami

įrodyti toną ir piktumą dabar 
tyrinėjimo” (investi- 

gacijos), pažvelgi:, Mr. majo
re, į šnipo Samuel Goldberg’o 
raportą gruodžio 18-tos. Mr. 
Goldberg rašė Miss Spira’i: 

“Re District Office 60. 
“Rašytojas, sykiu su Dirks 

ir Jones, atvyko D. O. 60 (dis- 
\V. trikto raštinėn) 12-17-35...

Rašytojas sumanė, kad skvado 
vyrai (Dirk ir Jones) perimtų 
neištirtus pašalpgavių surašus

teritorijoj, šis BB distriktas ra
portuota esąs rašo d u visiems 
nenuoramų organizacijų veiks-j 
niams.” I

Keli klausimai, jums, ger
biamasis :

Ar jūs užginčinate buvimą

Ar jūs užginčinate, kad Do
ra Spira, dirbanti šalpos biu
re, ir Louis E. Yavner, atskai
tų komisionieriaus raštinės tar
nautojas gauna tokius darbi
ninkui šnipinėjimo raportus?

Ar jūs užginčinate buvimą 
reguliario šnipin-ėjimo politi
kos, baudžiamųjų perkėlimų, ir 
pravarymų šalpos biuro dar
bininkų už organizacinį veiki
mą ?

Ar jūs užginčinate, kad šal
pos biuro darbininkui persekio-

Pirma sekmadienio “DW” 
laida išeis iš spaudos šeštadie
nio vakarą, apie 7 vai. Bus 
gaunamas visose žymesnėse 
miesto dalyse.

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

pų susirinkimas įvyks ketvir
tadienį, 9 d. sausio, 1936, pas 
draugus Laukaičius, 64-45

Visi nariai būtinai dalyvau
kite. Sekr.

MIRTYS—LAIDOTUVĖS

Antanas J. Domeika, 50 me
tu, 58-04 69th PL, Maspeth,

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

ALDLD 1 kuopos susirinkimas 
Įvyks ketverge, 9 d. gruodžio, “Lais
vės” svetainėje, 419 Lorimer St., 8 
vai. vakare. Visi nariai dalyvaukite 
šiame susirinkime, nes bus išduotas 
metinis, pereitų metų, raportas. I 
Taipgi bus ir kitų svarbių dalykų ap
svarstyt. Organizatorius.

LDS 13-tos KUOPOS 
NARIAM

šį ketvirtadienį, sausio 
(Jan.) 9 d., įvyks LDS 13-tos! 
kuopos susirinkimas Kiburio 
Svetainėje, 950 Jamaica Ave., 
8-tą vai. vakaro.

Bus rinkimas valdybos. Vi
si nariai atsilankykite.

Komitetas.

SKAITYKIT IR PLATIN
KIT “LAISVE” Vaikas Linksmas, jis 

geria “Broncotone” G,
Telefonas: Evergreen 7-7770

PAUL GUSTAS
LIETUVIS GRABORIUS

fesijoje ir Brooklyno apielin- 
kėj plačiai žinomas. Tik dabar 
Senai dirbąs graborystės 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

Brooklyn, N. Y.

423 Metropolitan Avė.

•t

ar naktį.

CHARLES UP TO-DATE 
BARBER SHOP 
K. Degutis Savininkas

Patarnavimas

KIRPIMAS
SKUTIMAS J CjG

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

m.

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

buteli

“BRONCOTONE”
D-R O L. GRYCZ

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

kintas, naudokite 

“GASTRITONE”
D-RO L. GRYCZ

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

Kent Remedies, Inc.
KENT REMEDIES, INC.

102 Kent Street, Brooklyn, N. Y.

IfeSx GERIAUSI A DUONA 
#OĮschoLes baking 1/Q\

532 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

NAUJOJE VIETOJE KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ
DUONĄ IR VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS

Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mūsų 
duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną valgyda

mi sutaupysite pinigų, nes nesirgsite; tai nereikės 
išmokėti gydytojui.

' Pristatome į visas dalis—Brooklyno ir apielinkės, į krautuves 
ir į pavienius namus, taipgi siunčiarh ir į kitus miestus.

Tel.: Evergreen 8-9538 Sav. V. LUKOŠEVIČIUS.

¥ 4

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 
svoris, 2000 svarų į toną.

$|Q.25

patikrintas

Nni

Tel. Stagg 2-2996License L-1370

LIETUVIŲ AMERIKOS PILIEČIŲ KLIUBO

KETVIRTA VAKARIENE

Pradžia 5:30 Vai. Vakare. Įžanga $1.25

RETIKEVIČIAUS ORKESTRAI

409

Klauskite 
BEN DUBIN

Šaukite
INgersoll 2-6761

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

rioms parems degtinių, kreipkitės pas mus.

Daily Workeris” remia sa-

HYMAN BERGER
SAVININKAS

v

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

REIKALAVIMAI
Reikalinga mergina prie lengvo na

mų darbo, yra du vaikučiai, kurie 
lanko mokyklą. Turi ant vietos gy
vent, bus duodamas atskiras kamba
rys. Gera užmokestis. Atsišaukite: 

bed ar-1 J. Eisenberg, 195 Plymouth Street, 
Brooklyn, N. Y.

(5-7)

OiššifeMi

d*en3> kalbėdamėsi su ki- 
tais^ A.W.P.R.A. (šalpos dar
bininkų organizacijos) nariais, 
kaip investigatoriais Brant, 
Hirshfeld, Robert Blum ir vir
šininko pagelbininkais Marcus
ir Rosen, tačiaus visuomet ne- kėlimas bergoviniam panašaus 
n&girstamam atstume nuo jūsų administracijos veikimo 
Specialio Investigatoriaus.” | esąs “ ‘Daily Workerio’ pasa-

Gruodžio 19 tas pats šnipas ka be jokio pamato.” Įtūžęs 
įteikė Miss Spira’i raportą, ku- už bile įsikišimą į jūsų šalpos 
ri tuojau siunčia kopijas tų kapojimo planus, jūs pasiduo- 
raportų Atskaitų Komisionie- date leidimui melo, 
riui Blanshardui:

“Specialis I n v e s tigatorius vo bylą faktais ir vien tik fak- 
fiėturi nieko daugiau raportuo- tais. Mes paliekame 
ti apie viršininko pagelbinin- biams, dirbantiesiems ir vidu- 
kus Marcus ir Rosen. Specialis rinės klasės New Yorko gyven-į 
Investigatorius negalėjo nieko 
išgauti iš jų tiesioginiai. Jie 
yra veiklūs A.W.P.R.A., dis- 
kusuoja su vadais....”

Mr. majore, vienu laikotar-| 
piu jūs buvote darbininkų ad
vokatu. Jūs kai ką žinote apie 
daibininkų judėjimą ir skers- 
paines, kurias darbininkai tu-, 
ri sutikti. Mes klausiame, jei

tojams spręsti ,kuris iš mūsų— 
“Daily Workeris” ar majoras 
LaGuardia padarė pareiškimus 
“be jokio pamato.”

Sale to laiško “Daily Wor
keris” talpino šnipo raportą. 
Kopijos aštuonių tokių raportų 
randasi “DW” raštinėj. “Daily 
Workeris” iškelia panašių da
lyki; kasdieną.

Įvyks šeštadienį

Sausio (January) 11,1936
BUS SAVOJE SVETAINĖJE

80 Union Avė., Kampas Stagg St., Brooklyn, N. Y.

Laike vakarienes bivs graži programa. Bus šokiai, griežiant

PARDA VIMAI
Parsiduoda Newarke po numeriu 

498-500 Ferry St. geras biznis. Per 
daug metų išdirbtas, yra karčiama, 
restaurantas ir 14 fornišiuotų kam
barių. Viskas gerame stovyje, nau
jai pataisyta, naujausios mados įren
gimai. Randasi ant bizniavo kampo. 
Randa pigi už namą. Kas norite ge
ros vietos ir pigiai nusipirkti—gera 
proga. Priežastis pardavimo—turim 
du biznius, vieną turime parduot. Bū
tinai pamatykite šį pirkinį, gera pro
ga tam, kuris nori eiti į biznį. Vi
suomet galite matyt arba šaukite: 
Mitchell, 2-9356.

S. Lesavičius, 
498-500 Ferry St., Newark, N. J.

(7-9)

Cortlandt 7-4305LIETUVIŠKA 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

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.

IŠVALYK VIDURIUS
Vidurių užkietėjimas yra motina visokių ligų. Kad 

išvengti tas nelemtas ligas, tai yra privalumas iš
valyti ir sutvarkyti vidurius. NATURAL - LAX.— 
HERB TEA yra sutaisyta iš 12-kos Natūralių žolelių 
ir šaknelių, kurią New Yorko Miesto Sveikatos Sky
rius išbandė ir pripažino, jog NATURAL-LAX.— 
HERB TEA yra viena iš geriausių paliuosavimui, iš
valymui ir sutvarkymui pairusius vidinius. Pakelis 
arbatos kainuoja 50c., arba 3 pakeliai už $1.25. Pri- 

siųskite Money Order už vieną arba tris pakelius, o mes jums už tai 
pasiųsime per paštą NATURAL-LAX.—HERB TEA. Rašykite šiaip:

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

Geriausios Degtinės Amerikos Išdirbimo ir 

Importuotos Žemiausiom Kainom
PU KAS ATEIS SU ŠIO SKELBIMU, GAUS UŽ 

NUPIGINTĄ KAINĄ
Tat nepamirškite pasiimt skelbimą eidami pirkt.

Šis didelis nupiginimas tik trumpam 
laikui, tuojau naudokitės proga.

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 Subatomia 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakarais.

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J

Kampas E. 23rd St.

NOTARY PUBLIC TEL. STAGG 2-5043

Matthew P. Ballas
(BIELIAUSKAS)

LAISNUOTAS GRABORIUS
660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

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

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.

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

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

tik vyram. Moterim nebus.

VYRŲ DIENOS
Trečiadieniais, Ketvirtadieniais, 
penktadieniais, šeštadieniais 

sekmadieniais atdara dieną ir 
ir naktį.

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

»

GARSINKITCS “LAISVĖJE




