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Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis 

(First Lithuanian 
Workers’ Daily) 

Išeina Kasdien, Apart 
Sekmadienių

Iš vakarykščio pranešimo 
matėme, kad Shenandoah’ryj 
“dumpuose” sušalo du lietu
viai bedarbiai, šaltis, žinoma, 
buvo bado talkininkas.

Tuom užsibaigė jų viltys bei 
svajonės apie sukūrimą sau 
žmoniško gyvenimo Ameriko
je.

Gerai būtų, kad draugai 
šenandoriečiai šį tą parašytų 
“Laisvei” iš tųdviejų nelaimin
gų bedarbių pirmesnio gyveni
mo ir politinio jų nusistatymo.

No. 25 Telephone STagg 2-3878 Brooklyn, N. Y., Ketvirtadienis, Sausio (Jan.) 30, 1936

TN TWO PARTS

PART ONE
- - - — *

Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XXVI, Dienraščio XVIII

Jungtinės Mainierių Unijos 
prezidentas John L. Lewis 
neblogai darbuojasi paskuti
niu laiku už neorganizuotų 
darbininkų sutraukimą i dar
bo unijas.

Jis skelbia kova ir fašizmui; 
tačiaus, kalbėdamas prieš fa
šistų diktatūrą jis dabartinia
me Mainierių Unijos suvažia
vime Washingtone sumaišė 
vienon krūvon ir bolševikų 
diktatūrą.

Reikia tikėtis, kad Lewis 
toliau pataisys tokius savo' 
kreivus palyginimus. Pati ko-Į 
va del darbininkų suorgani- 
žavimo į industrines unijas tu-1 
retų čia Lewisui patarnaut, 
jeigu tik jis ją ves klasiniai ir 
sąžiningai.

Šerifo Peršautą Negrą 
Jaunuolį Pergabensią 
Į Purviną Kalėjimą
DEL TO O. POWELL, SCOTTSBORO JAUNUOLIS, 

GALĖTŲ MIRTI; POLICIJA KANKINA KITĄ 
NEGRĄ BERNIUKĄ Už PEILĮ

BIRMINGHAM, Alaba

DEŠINIEJI VADAI IŠMETĖ IŠ UNIJOS 
13,000 KOVINGŲ PACIFIKO JŪREIVIŲ

LABAI PASITARNAVO SKELBIANČIOMS LOKAU
TĄ LAIVŲ KOMPANIJOMS

Vienas lietuvis kalbėtojas 
teisingai atžymėjo ethiopų 
karžygiškumą kovoj prieš įsi
veržusius fašistus; bet, turbūt, 
neapsimąstęs pasakė, kad Hit
leris galėtų užimt visą Lietuvą 
per 24 valandas.

Nežiūrint galingos mechani
zuotos savo armijos ir orlai- 
vyno, hitlerininkai turėtų su- 
gaišt bent kelis sykius po 24 
valandas, kol užgrobtų ištisą 
Lietuvą, tai yra, jeigu Sme
tona neparsiduotų.

Dar daugiau darbo būtų na- 
ziams, jeigu Lietuvoj veiktų 
šiokia tokia demokratija, nes 
tada žmonės turėtų del ko 
narsiau gint savo šalį.

Niekad, tačiaus, neturime 
pamiršti, kad tai nazių baimė 
Sovietų Sąjungos iki šiol vy
riausiai sulaikė Hitlerį nuo 
Lietuvos prarijimo.

ma.— Valstijos vyriausybė 
rengiasi perkelt Ozie Powe
ll}, šerifo peršautą negrą 
Scottsboro berniuką, iš Hill- 
man ligoninės į Jefferson 
apskričio kalėjimą, nors 
Powell vis dar tebekybo 
tarp gyvybės ir mirties. O 
Jeffersono kalėjime beveik 
nėra jokiu įrengimų neg
rams ligoniams, kaip tik 
koks purvinas užkampis.

Gydytojai, kurie pereitą 
šeštadienį išėmė kulką iš 
Powellio galvos, sako, kad 
jeigu jį dabar bandys per
kelt iš ligoninės į kalėjimą, 
tai del sujudinimų galės 
prasimuši kraujas į jo sme
genis, kas reikštu mirtį ne
kaltam kaliniui. Bet kuklu- 
ksiniai valdininkai jau sau
sio 28 d. pasakojo, būk Po
well “gana pasveikęs,” to
dėl galima esą jis kraustyt 
į kalėjimą.

ir Clarence Norris, su ku
riais Powell buvo geleži
niais pančiais surakintas 
policijos automobilyj, štai 
ką dabar sako apie Powel
lio peršovimą:

Pagelbinis šerifas Bla
lock reikalavo, kad Powell 
atsimestų nuo bendro apsi
gynimo komiteto advokatu. 
Powell pareiškė, kad jis pil
nai pasitiki dabartiniais sa
vo advokatais. Tada šerifas 
ir pašoko jį mušt. Powell 
besigindamas įrėžė šerifui 
peiliuku į kaklą, bet nepa
vojingai.

Dabar Decatur’e Šniukš
tai ir policija kankindami 
kvočia vieną negrą berniu
ką, kuris tarnavo, kaip pa
siuntinys tarp vaistinės ir 
kalėjimo. Budeliuodami ji,

WASHINGTON.— Atga-Į 
leiviška mašina Furusetho 
ir kitų dešiniųjų vadų sau
sio 28 d., suvažiavime Tarp
tautinės Jūrininkų Unijos, j 
pervarė tarimą, kad turi 
būt išmesta Pacifiko Pak
raščio Jūreivių Unija su 
13,000 narių iš bendrosios; 
T. Jūrininkų organizacijos.'] 
Prieš tą įnešimą balsavo į 
narių išrinkti delegatai, 
ypač iš vakarinio pakraš
čio; bet už savo sumanymą 
dešinieji vadai sudarė di
džiumą iš rytinių delegatų,

reikalauja, kad išmestoji 
unija tuo jaus būtiL atgal su
grąžinta. ši organizacija 
taipgi kreipiasi į Roosevel- 
to valdžią, kad ištirtų, kaip 
kompanijos su savo fašisti
niais “vigilančiais” vakari
niame pakraštyje užpuldi
nėja ir persekioja unijistus 
jūrininkus ir laivakrovius 
ir naikina unijines sąlygas.

J. L. Lewis Smerkia
Deportavimo Rilius

Haile Selassie Muša 
Fašistų Pasigyrimus 
" Didelėm Pergalėm”
ETHIOPAI NUGALI ITALUS ŠIAURĖJ; PIETUOSE 

PASITRAUKĖ Į TINKAMESNES POZICIJAS r 
PARTIZANŲ KOVAI SU ITALAIS

policininkai stengiasi pri
verst ji prisipažint; būk tai 
jis atnešęs Powelliui peilį į 

Scottsboriečiai R. Wright vietinį kalėjimą.

kurie buvo ne narių rinkti, 
bet pačių vadų paskirti. 
Tuo būdu senoji mašina ir 
gavo 292 balsus už Pacifiko 
Jūreivių Unijos išmetimą.

WASHINGTON.— Jung
tinės Mainierių Unijos su
važiavime sausio 28 d. Con
stitution svetainėje, unijos
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Prieš toki sumanymą baisa- Pantas J L. Lewis ir 
vo 126 eiliniu nariu delega- kltl -1,0.8 ko^ltJe.to ’)a' 
tai.

Pagal mechaniškos di
džiumos nutarimą, f 
dabar lieka atimta čarteris rįR0S “ateivius maištinin- 
iš kovingos Pacifiko pa
kraščio unijos.

smerkė Tydings - McCor- 
mack-Kramer-Russell įneši
mus kongresui, kur jie rei-

todėl, j i<aiauja deportuot iš Ame-

kus.”
Savo raporte-sumanymuo-

Kare būna pasigyrimų iš 
vienos ir kitos pusės; bet kiek
vienam aišku, jog paskutiniu 
laiku daugiausia gyrėsi me
luodami Italijos fašistai apie 
savo “didžius laimėjimus” Et- 
hiopijoj.

Moksliški žudymo įrankiai 
daug reiškia, bet ne viską. Už
pultųjų žmonių pasiryžimas ir 
sumanumas tebeturi didžiąją 
savo svarbą.

Graikijos Fašistinis 
Ex-Diktatorius vis

Dar Spardosi
ATHENAI, Graikija.—Li- 

beralas politikas Th. Sopho- 
ulis derisi su buvusiu mi
nisteriu pirmininku Tsalda- 
riu, Venizeloso liberalų prie

Augščiausio Teismo 
Sauvalia Galinti Privesi

Prie Revoliucijos

WASHINGTON.— Kon- 
gresmanas Cross iš Texas 
sausio 28 d. pareiškė, kad 
jeigu nebus suvaldytas ša-

Dešinieji vadai tą žingsnį • 
padarė kaip tik dabar, kuo
met Pacifiko pakraščio lai
vų ir prieplaukų kompani
jos rengiasi iššluot laukan' 
iš darbo visū I narius kovin
gos vakarinių Marininkų
Federacijos, nes jinai nepa
siduoda algų kapojimams ir 
sutarčių laužymams iš sam
dytojų pusės.

Dabartiniu savo žygiu se
noviškieji vadai atliko di
džiausią patarnavimą laivų-

se Mainierių Unijos vado
vybė sako, kad jeigu toks 
įstatymas prieš ateivius bū
tu išleista, tai sulig jo ga
lėtų būt užsmaugta ir viso
kia darbininkų žodžio lais
vė.

Unijos taryba kreipiasi i 
kongresą su reikalavimu, 
kad būtu pataisyta šalies 
k o n s t i t u c i ja taip, kad
Augščiausias Teismas nega
lėtų daugiau naikinti įsta
tymu. naudingų “šaliai ap-

prieplauku kompanijoms. skritai.”
Marininkų Federacija ir' Suvažiavime dalyvauja 2,- 

tūkstančiai kitų darbininkų 000 mainierių delegatų.

Komunistai smerkia tuos 
“patarėjus” iš dešinės, kurie 
tvirtina, būk darbininkai ne
galėsią nuversti fašistinių bei 
buržuazinių valdžių per suki
limus todėl, kad jos dabar, 
girdi, perdaug moksliškai ap
siginklavusios.

Tie pasidavėliai “patarė
jai” užmiršta Rusijos bolševi
kiškos revoliucijos patyrimus, 
kur darbininkai ir valstiečiai 
su palyginamai menkais gink
lais supliekė baltagvardiečius 
ir atsiųstus pulkus keliolikos 
svetimų šalių, nežiūrint kur 
kas tobulesnių jų ginklų.

Del to sovietinis poetas 
Demjan Biednyj rašė: “Kak 
palniot po tanke Vanka...” 
(Kad jau plieks Jonukas į 
priešo tanką!...)

Kita pamoka yra iš Chinų 
Raudonosios Armijos. Į klausi
mą: Iš kur jūs gaunate gink
lų? chinų raudonarmiečių va
dai atsakė: Nagi, iš pačių 
priešų.

Desėtkai tūkstančių karei
vių perbėgo iš fašistų armijos 
į revoliucionierių pusę. Kitur

šininku, apie sudarymą 
bendro ministeriu kabineto.v

Generolas Kondylis, bu
vęs fašistinis Graikijos dik
tatorius, per kurio pastan
gas sugrąžinta karaliaus 
valdžia, grūmojančiai pa
reiškia, kad jis stipriai prie
šinsis, jeigu bendras veni- 
zelistu ir tsaldaristu mink’ 
terių kabinetas norėtų at
gal įstatyt į vietas armijos 
ir laivyno oficierius, kurie 
buvo išmesti iš tarnybos už 
•kovą preš karaliaus val
džios sugrąžinimą. Kondy
lis reikalauja, kad šioks ar 
kitoks naujas ministeriu 
kabinetas turi pripažint tei
sėtais tuos būdus, kuriais 
Kondylis įvykdė karaliaus 
Jurgio II sugrąžinimą.

Paskutinėmis žiniomis, į 
Graikijos seimą pereitą sek
madienį tapo išrinkta 132 
liberalai-venizelistai, 143 jų 
priešai, 16 komunistų ir po 
keletą nuo kitų, mažesnių 
partijų.

lięs Augščiausias Teismas; 
jeigu jam ir toliau bus leis
ta naikint kongreso įstaty
mus, išleidžiamus “abelnai 
žmonių naudai,” tai galė
sianti Amerikoj del to įvyk
ti revoliucija. Sako, įstaty
mai turi būt keičiami taip, 
kaip reikalauja laikai, o ne 
kaip atrodo Augščiausiam 
Teismui.

ATBULAS SEN, BORAH 
“PAŽANGUMAS”

BROOKLYN, N. Y.—Va
dinamas “pažangus” repub- 
likonas senatorius Borah 
savo kalboj sausio 29 d. pir
šosi į šalies prezidentus ir, 
be kitko, pareiškė, kad jis 
yra priešingas net r-'J-"a- 
lės valdžios įstatymams 
prieš negrų lynčiavimą. 
Tad spręskite jo “pažangu
mą.”

IŠPLĖŠĖ $12.500 Iš MAPŲ 
LEIDYKLOS

Komunistą Internacionalo Sekretorius Dimitrov 
Karštai Sveikina R. Rollandą, Garsų Priešfašisti- 

nį, Prieškarinį Rašytoją ir Kovotoją

gi raudonarmiečiai ištaškė 
priešus ir pasigrobė jų gink- 

i his.
' Ginklai gali būt ir moksliš- 
kiausi, bet juos taipgi daugu
moj valdo darbo žmonių jau
nuoliai, įvilkti j karines uni
formas.

CHICAGO.— 9 apsimas- 
kavę ginkluoti banditai sau
sio 28 d. išplėšė $12.500 iš 
Rand McNally & Co. žem- 
lapiu leidyklos raštinės. Pi
nigai buvo parvežti darbi
ninkų algoms.

MASKVA. — Pasauliniai 
garsiam francūzų revoliuci
niam rašytojui Romain Ėol- 
land’ui sausio 28 d. sukako 
70 metų amžiaus. Tąja pro
ga jam pasiuntė nuošir
džiausią pasveikinimą drg. 
G. Dimitrov, Komunistų In
ternacionalo generalis sek
retorius. Pasveikinime, be 
kitko, sako:

“Aš stipriai spaudžiau 
jums ranką, brangus drau
ge, ir visa širdžia linkiu 
jums geros sveikatos, sma
gaus ūpo ir stiprybės jūsų 
kūrybiniame darbe ir jūsų 
narsioje kovoje pačiose 

. priekinėse pozicijose prieš 
tamsias jėgas reakcijos, fa
šizmo ir karo—už laisvę, 
taiką ir kultūrą, už švie
siuosius socializmo idealus.”

Romain Rolland buvo va
dovaująs veikėjas įsteigi
mui Pasaulinio Komiteto 
Kovai prieš Karą ir Fašiz
mą 1932 metais. Drg. Di
mitrov, tarp kitų Rollando 
nuopelnų, suminėjo io smar
kų darbavimąsi išlaisvini
mui Ernst Thaelmanno, von

Ossietskio, Rakosio ir kitų 
revoliucinių fašizmo priešų. 
Jis pasižymėjo ir kaipo gy
nėjas komunistų, kuriuos 
hitlerininkai provokatoriš
kai teisė Leipzige.

Karaliaus Laidotuvėse
Sužeista 150 Žmonių
LONDON.— Laike Ang

lijos karaliaus Jurgio Penk
to laidojimo ceremonijų 
sausio 28 d., per didelį žmo
nių susigrūdimą, apalpo 
7,000 asmenų. 150 buvo 
taip pavojingai sutrėkšti, 
kad liko nugabenti į ligoni
nes. Vienas tapo mirtinai 
užspaustas ir užtremptas.

Del to kalta stoka tvar
kos ir tinkamo išauklėjimo 
buržuaziniai “apšviestame” 
Londone.

Damasko mieste, Syrijoi 
francūzų policija sausio 28 
d. nušovė dar vieną tauti
ninką demonstrante prieš 
Franci jos viešpatavimą.

D E S S YE. — Ethiopijos 
imperatorius Haile Selassie 
sausio 28 d. pareiškė, kad 
vadinami italų “dideli lai
mėjimai” šiaurėje ties Ma
kale ir pietuose Noghelli 
srityje yra tik pasigyrimai. 
Tokiais pasigyrimais fašis
tai stengiasi pakelt nupuolu
sią Italijos gyventojų dva
sią po nepasisekimų, kuriuo
se italu armijos nukentėjo, 
kada ethiopai atmušė jas at
gal šiaurėje ir pietuose, 
ypač Ogadeno provincijoj.

Pietiniame fronte ethio
pų kunigaikščio Dėstą Dem- 
tu armija nebuvo sumušta. 
Jis su savo kariuomene tik 
pasitraukė iš lygumų į kal
nus už Noghelli, nes ten ita
lai negalės naudot savo tan
kų prieš ethiopus. Naujoji 
pozicija taip pat geriau tin
ka partizaniškai ethiopų ka
ro taktikai.

Vietose, iš kurių dabar 
ethiopai pasitraukė, nebuvo 
net susikirtimu. Tik jas fa
šistai šiaip užėmė, kuomet 
ethiopai jas apleido; bet dar 
pirm tuos plotus užimant, 
italai iš orlaivių bombarda
vo beginklius ethiopų kai
mus.

Sėkmėje ethiopų padary
tu užpuolimu i šiaur-vaka- 
rius nuo Makale, kaip sako 
Haile Selassie, skaudžiai 
nukentėjo italai ir ethiopai. 
Bet po mūšių italai buvo 
priversti apleist savo anka- 
sų pozicijas. Iš jų išvydami 
italus, ethiopai pasigrobė 
dikčiai karinių reikmenų. 
Tas pozicijas ethiopai dar 
tebelaiko.

“Mes atvirai pripažįsta
me.—sako Haile Selassie.— 
kad mūsų kariautojus labai 
tramdo geresnis mechaniš
kas italų apsiginklavimas ir 
iu lėktuvai; bet mūsiškiai 
išmoko, kaip išvengt nuos
tolių laike bombardavimų iš 
oro, o italu tankai ir moto
rizuota važiuotė įrodė, kain 
iie yra nepasekmingi kal
nuose.”

Ethiopų kareivių ūpas 
yra puikus.

Haile Selassie išreiškia 
apgailestavimo, kad Tautų 
Lyga vis atidėlioja užkirti
mą Italijai aliejaus ir šiaip 
karo medžiagų iš kitų šalių.

(Šis Ethiopijos imperato
riaus šaltas pareiškimas su
muša užvakarykščius Mus- 
solinio vvriausvbės pasigy
rimus. būk italai išžudo 25.- 
000 ethiopų ir būk jie ištaš
kė Dėstą Demtu armiją pie
tiniame fronte. Čia taipgi 
m n tome, kad italai bergž
džiai gvrėsi ir savo laimė
simais šiauriniame fronte 
ties Makale.)
ĮNIRTĘ mūšiai maka- 

LĖS SRITYJE
MAKALE.—Italų vyriau

sias komandierius Badoglio 
sausio 27 d. pranešė, kad 
įvyko įnirtusi kova tarp ita
lų ir 40,000 ethiopų, koman
duojamų Kassa Sebato ir 
Seyoumo. Ethiopai stengė
si perkirsti italų susisieki
mu liniją tarp Makalės ir 
Aduwos ir užimti Adigratą 
ir Aksuma. v

Italai skelbiasi, kad jie 
ten nukovę 1,000 ethiopų. ir 
nuviję jų armiją atgal. Pas
kui italai paėmę Quit ir La
ta kalnus.
Italų Gandai apie Ethiopų 
Amunicija Jų Raudonajame 

Kryžiuje
ROMA.— Italų komanda 

sausio 28 pranešė, kad jie 
paėmę švedų Raudonojo 
Kryžiaus ligoninę ant pen
kių trokų, ties Malca Dida, 
pietiniame fronte. Fašistai 
skleidžia gandus, būk tuose 
trekuose radę ir 27 dežes^>~ 
ethiopų amunicijos. Tuom, 
mat, stengiasi pateisint 
bombardavimus Raudonojo 
Kryžiaus ligoninių, tarnau
jančių ethiopams.

Wadaroj italai sakosi par
ėmę daug grūdinių valgių 
ir kavos, ką ethiopai pasi
traukdami palikę.

(Pora dienų atgal fašis
tai gyrėsi, kad jie išžudę 
25,000 ethiopų pietiniame 
fronte; dabar gi jau “nusi
leidžia” tik iki 10,000.)

- 4 « g-*. , ?

Pačiomis Romos žiniomis, 
ethiopai dar tebėra taip 
tirštai apsupę Makalę, jog, 
girdi, italų lakūnai, kad ir 
“norėdami nenataikyt” į 
ethiopų Raudonojo Kry
žiaus ligoninę, tačiaus, “ne
galį” to išvengti. 

■ .... ..... >

Auga Lenkų Fašistiniai 
Pogromai prieš Žydus
VARŠAVA.— Lenkai fa

šistai Vilniuje išsprogdino 
bombą žydų radio krautu
vėje, kur sužeista trys mo
terys. Lodziuje taipgi buvo 
bombomis draskomos žydų 
sankrovos.

Truskolaze, vidurinėj Len
kijoj, fašistiniai padaužos 
primušė apie 100 žydų ir 
bomba išsprogdino jų baž
nyčią, iš kur pirm to pasi
grobė išniekint žydų religi
nius aprėdus. Pomorzės 
provincijoj visur fašistai d 
ardo žydų krautuves ir da
ro pogromus jų namuose, 
kruvinai mušdami žydus.M' 'V • J

Lenkų fašistai, daugiau
sia studentai, prisigabeno 
bjaur i a u s i a i kurstančių 
prieš žydus lapelių iš Vo
kietijos, kuriuos skleidžia 
tarp lenkiškų gyventojų.
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“Naujienos” ir Vėl Sugautos 
Meluojant

Nesenai Grigaitis “Naujienose” gyrėsi, 
kad kapitalistinės abelnos demokratijos 
šalys gamyboje pralenkusios Sovietų Są
jungą. Jam buvo tinkamai atsakyta ir 
įrodyta, kad kapitalizmas nublokštas at
gal, o Sovietų šalis dar istorijoje negir
dėtais žingsniais eina pirmyn.

Dabar “Naujienų” No. 20, 1936, telpa 
neva korespondento iš SSSR raštas. Tas 
raštas pilnas melo. Pav., ten sakoma 
apšvietos reikale:

“štai pas jus š. Amerikoje vienam 
šimtui tenka įvairias mokyklas belan
kančių moksleivių 21%, Danijoje—17%, 
Lietuvoj—12%, Latvijoje—11%, ir SSSR 
—9%.”

Gryna netiesa apie Sovietų Sąjungoje 
belankančius mokslą. Štai drg. Mežlauk, 
darydamas Sovietų valdžiai raportą, 
(žiūr. “Izviestijose” No. 10, 1936), atžy
mėjo, kad 1935 metais Sovietų Sąjungo
je 25,600,000 vaikų lanke mokyklas, o stu
dentų, tai yra, lankančių augštesnes mo
kyklas ir šiaip mokslus einančių žmonių 
yra 9,500,000. Viso mokyklas lanko 35,- 
100,000.

Sovietų Sąjunga turi 168,000,000 gy
ventojų. Taigi, lankiusių mokyklas 1935 
m. buvo ne 9%, o net 21 nuošimtis, toks 
pat nuošimtis, kaip Jungt. Valstijose.

Tai dar ne viskas apšvietos šakoje. 
—Specialiuose vaikų darželiuose, kur jie 

’prirengiami mokyklom, 1935 metais bu
vo dar 6,900,000 vaikai; unijų, koopera
tyvų ir stubų skaityklas lankė virš 40,- 
000,000 žmonių. Reiškia, Sovietų Sąjun
goje veik puse žmonių mokinasi, lavina
si.

Prie to, dar ne visa svarba, kiek kur 
mokinasi, bet kokia nauda tiems, kas mo
kinasi. Sovietų Sąjungoje kiekvienas, 
baigęs ibent kokį mokslą turi ir darbą, gi 
Amerikoje net 60% inžinierių yra bedar
bių eilėse. Kapitalistinė sistema atima 
jaunimui norą mokintis, nes mokslą bai
gus, nėra progos jį naudoti.

kad akivaizdoje dabartinių politinių nera
mumų Europoje ir gresiančio taikai pavo
jaus, Lietuvoje nebūtų keldami koki kivir
čai ir vidaus vaidai, kai kiti rengiasi, kiek
vienai progai pasitaikius, plėsti savo valsty
bės sienas Lietuvos nenaudai. Lietuva turi 
būti pasirengusi, turi budėti, valstybės vi
duryje turėtų viešpatauti taika ir tik nuo 
išorinio priešo saugojamas!, su išoriniu 
priešu kovojama. Valstybėje turi būti har
monija, vyriausybei kooperuojant su gyven
tojais, o gyventojams kooperuojant su vy
riausybe.
Kitais žodžiais, Lietuvos žmonės, ba

daukite ir klausykite jo didenybės Anta
no Smetonos ir tautininkų partijos. Te
gul Smetona jus badu marina, terori
zuoja, parduoda Hitleriui ar Lenkijos im
perialistams, bet jūs būkite ramūs ir nu
žeminti.

Niekas iš šio Smetonos įkvėpto pamok
slo neišeis, veltui Tysliavos prakaitavi
mas. Smetona turi trauktis iš kelio. Lie
tuvos žmonės nenurims, kol jie nepaims 
Lietuvos vairo į savo rankas.

Kode! Mums Nereikės 
Išsižadėt Proletarinės

Amerikos Socialistų Partiją, nauja partija atsineš link

Diktatūros?
“Politikoje su komunis- 

itais vargiai bus galima 
veikti kartu, kol jie nepa
keis savo nusistatymo dik
tatūros klausimu,” išsireiš-

perėjimo laikotarpis, lai
ke kurio valstybe negali 
būti kitokios formos, kai 
tik revoliucine proleta
riato diktatūra.

kurios nariais yra Chicagos proletarines diktatūros? 
lietuviai socialistai. Pasiro- • 
do, kad jūs, draugai, nesu-, 
tinkate net su Socialistų; 
Partijos Detroito konvenci
jos priimta Principų Dekla

jĮJainierių j^onvencija
Vakar Washingtone prasidėjo United 

Mine Workers of America konvencija. 
Apie jos svarbą negali būti dviejų nuo
monių. Mainierių galinga unija galėtų 
sulošti tikrai revoliucinį vaidmenį Ame
rikos proletariato gyvenime, jeigu jinai 
pasirinktų tikrai kovingą kelią. Vargiai 
galima tikėtis, kad jau dabar Lewis ir 
kiti unijos vadai tuo keliu pakryptų. Tie
sa, šiandien Lewis gerai nusistatęs in
dustrinio unijizmo klausimu, bet kitais 
panašios didelės svarbos klausimais jis. 
tebeina senu keliu. Pav., unijos vado
vybė tebėra įsikibus į Roosevelto skverną 
ir nenori nė kalbėti apie kovą už Farme- 
rių-Darbo Partiją.

Konvencijoje bus geroka grupė lokalų 
atstovų, kovingų mainierių. Jiems teks 
energingai kelti ir ginti konvencijoj to
kius pamatinius klausimus, kaip Farme- 
rių-Darbo Partijos, pažebojimo kasyklų 
savininkų, kad jie negalėtų laužyti sutar
tį ir nuolatos kramtinėti darbininkams 
algas. Mes siunčiame nuoširdžiausius 
linkėjimus tiems atstovams. Lai jų pa
stangomis ir darbais pasidžiaugs visa 
Amerikos darbininkija!

Tysliavos Fašistinis Pamokslas
- Lietuvos Žmonėms

Tiek daug susikuopū faktų apie Lietu
vos žmonių baisiai vargingą būklę, kad 
net “Vienybės” Tysliava nebegali juos 
paslėpti. Sausio 28 d. editoriale tą jis 
jau pripažįsta. Bet ten pat ponas Tyslia
va pliekia Lietuvos žmonėms sekamą fa
šistinį pamokslą:

Nežiūrint tų ūkininkams sunkumų ir vol- | 
demarininkų neramumų,būtų pageidaujama,

Mussolinio ir Fašistinio Barbariz
mo Garbinimas

Tas pats Tysliava ir ten pat labai ne
gražiai purvina komunistus. Jis suran
da, kad “Lietuvoje dabar komunistai dir
ba išvien su hitlerininkais” ir kad “Lie
tuvos ir lietuvių žvilgsniu pas juos ne
buvo, nėra ir negali būti nuoširdumo.” 
Šitaip kalba Tysliava. Mūsų draugus, ku
riu šimtai ir šiądien žūsta Lietuvos ka- v v
Įėjimuose už tai, kad jie gynė Lietuvos 
žmonių interesus, kovojo prieš kaip vo
kiškus, taip lietuviškus hitlerininkus 
(smetonininkus), jis drįsta rišti su hitle
rininkais. Senai atsiskyręs su visokiu 
nuoširdumu, šitas Tysliava bando prime
sti mums nenuoširdumą gynime Lietu
vos nepriklausomybės.

Eikime toliau. Visas svietas šiandien 
bjaurisi ir piktinasi kruvinuoju Mussoli- 
niu ir jo vedamu barbarišku karu prieš 
nekaltą Ethiopiją. Bet tam pačiam “Vie
nybės” numeryje Tysliava talpina straip
snį “Del Ko Socialistai ir Komunistai 
Taip Neapkenčia Fašizmo,” kuriame ta
sai Mussolinis iškeliamas į padanges. Net 
Hearsto juodlapiai nedrįsta taip atvirai 
ir begėdiškai garbinti Mussolinį ir Itali
jos fašizmą, kaip Tysliavos redaguojama 
“Vienybė.” Pasiskaitykite ir spręskite 
patys:

Pagarsėjęs “marčia su Roma” 1922 m. 
spalių mėn. tai yra, fašistų armijos žygis Į 
Romą sulaikė Italiją jau ant pat prarajo 
krašto, išgelbėjo ją nuo bolševizmo ir anar
chijos, nuo politinės ir kultūrinės katastro
fos. Prasidėjo fašistų era, atėjusi į pasau
lį su liktorių ženklu, skelbdama urbi et orbi 
atgimdanti Italiją. . .

Sunku trumpame straipsnyje suminėti vi
sas fazes, kurias perėjo italų fašizmas, iki 
priėjo prie žinomos konstitucijos su savotiš
ku nauju parlamentu ir savo korporacine 
santvarka. Tik vieną tenka pabrėžti: fašis
tų santvarka veikia nepaprastai sklandžiai, 
kas betgi—iš karto priduriu—tik iš dalies 
teleidžia ją įvertinti. Visiškai ją įvertinti 
būtų galima tik tada, jei ji taip gerai veik
tų ir be savo kūrėjo Mussolinio. . .

Benito Mussolini sukūrė savą tautos vado 
stilių. Jis stengiasi be sąlygų viešpatauti mi
niai ir valdyti mases, pasinaudodamas savo 
ypatingu kalbėtojo talentu ir nuostabiai 
gražia, o kartu ir didele publicisto dovana.

Tuo tikslu atsirado Italijoje fašistų sąjū
dis, ir tai yra svarbiausia jo vertybė. Mus
solini, padaręs didelių pastangų iššluoti iš 
savo tautos gyvenimo politinio-visuomeninio, 
moralinio ir papročių ardymo veiksmams, 
tuo įrodė, kad fašizmas nebuvo tik maniev- 
ras kovoje dėl valdžios, bet nuoširdus sieki
mas sukurti pastovią geresnę tėvynės ateitį. 
Tai iškelia jį daug augščiau už politines 
partijas ir suteikia jam tikrą tautinio sąjū
džio vardą . Ir tą vardą jis turės visada, 
nepaisant jokių klaidų, kurių jame pastebi
me dabar ir dar galime pastebėti ateityje. 
Jokių komentarų nereikia. Kiekvienas 

sąžiniškas ir švarus žmogus tik pasipik
tinti tegali tokiu begėdišku garbinimu 
Mussolinio ir jo atneštų Italijos žmo
nėms baisių nelaimių. Tie italai jaunuo
liai, kurie šiandien pasiųsti skersti ne
kaltus ethiopus ir kurie patys žūsta sve
timam krašte, turėtų nepamiršti ir Tys
liavos. Ypatingai turėtų nepamiršti jo 
užpulta ir kraujuose skandinama Ethio- 
pija, kuri randasi pozicijoj visų mažų ir 
silpnų tautų. Juk tą patį tyko padaryti 
su Lietuva Vokietijos Hitleris. Garbin
dama Mussolinio barbariškus žygius na
mie ir užsienyje, Tysliavos “Vienybė” 
garbina panašias ambicijas Hitlerio. Tai 
šitoks yra “nuoširdus” Lietuvos ir lietu
vių žvilgsniu ponas Tysliava.

kė Lietuvių Socialistų Są
jungos Centralinės Kuopos 
• (Chicago, Ill.) nariai. Kaip 
i jau žinoma, šioje kuopoje 

1 priklauso “Naujienų” šta
bas ir jo artimi bendradar-j 
biai.

Atsižadėkite proletarinės 
\ diktatūros idėjos, tai yra, 

savo principų—jie mums sa
ko,—tai mes sutiksime ben
drai veikti “politikoje.” Bet 
'jeigu mes to paties reika
lautumėme nuo Chicagos so- 
socialistų, tai, žinoma, jie 
labai supyktų. Sakytų jie, ir 
teisingai: “Jūs norite veikti 
bendrai politikoje tik su be- 
.principinias žmonėmis!” O 

, žinote, ko yra verti beprin- 
cipiniai žmonės politikoje.

Mes, tai yra, komunistai, 
žinoma, niekados savo prin
cipų neišsižadėsime. Pata- 
riam Chicagos draugams 
socialistams to nelaukti, nes 
nesulauksite. Daug būtų 

| draugiškiau ir sąžiniškiau, 
jeigu jūs atvirai pasakytu- 

\ mėtė, kad esate priešingi so- 
\ cialistų-komunistų bendram 
frontui.

'kode! mes neišsižadėsime 
I proletarinės diktatūros ir 
kodėl mums jos išsižadėti 
nereikia ir nereikės?

Tam yra trys labai svar
bios priežastys. Jos, mano
supratimu, turėtų patenki- 
.nančiai įtikinti net Chica- 
Igos socialistus, kad jų pozi
cija yra be galo silpnutė, ne
išlaikanti rimtos kritikos.
i Pirma p r i e ž a s tis: Kas 
/pripažįsta ir skelbia mark- 
/sizmą, tas turi pripažinti ir 
/ proletarinės diktatūros idė
ją. Ta idėja yra sudėtine da
li m i tik rojo marksizmo. 
Proletarinės diktatūros rei
kalingumą* aiškiai nurodė 
patys mokslinio socializmo 
tėvai—Marksas ir Engel

sas.
Ar apie tai abejoja Chi

cagos lietuviai socialistai? 
Jeigu jie abejoja, tai vienas 
iš dviejų: arba jie nesu
pranta marksizmo, arba, 
jeigu supranta, jį atmeta, 
jo nepripažįsta. Prašome 
juos pasiskaityti sekamą 
paties Markso pareiškimą

Aišku, ar ne, ką skelbė 
Marksas? Taigi, jūsų reika
lavimas išsižadėti proleta
rinės diktatūros yra reika
lavimas išsižadėti marksiz
mo teorijos. Mes gi esame 
marksistai. Mes niekados 
neišsižadėsime m a rksizmo. 
Būtų labai gerai, kad tie 
Chicagos draugai šitą tiesą 
atmintų ir daugiau panašių 
stebuklų nuo mūsų nereika
lautų.
Č^Antra priežastis: Marks
izmo, kaip darbininkų kla
sės įrankio pasiliuosavimui, 
teisingumas pilnai pasitvir
tino gyvenime. Sovietų Są
junga yra gyvas pavyzdys., 
Kur tikri socialistai (ko
munistai) griežtai laikėsi 
marksizmo ir jį pravedė gy- 

i veniman, ten šiandien vieš- 
ipatauja darbo žmonės ir 
i uoliai kuria socializmą. Ten 
i gi (Vokietijoj, Austrijoj), 
i kur netikri socialistai 1914- 
' 1933 metų laikotarpyje at
kistojo darbininkų klasės 
! priešakiu ir išsižadėjo 
| marksizmo, arba jo nepri- 
i pažino, šiandien viešpatau- 
|ja fašizmas. Jeigu Vokieti
joj ir Austrijoj tame laiko
tarpyje komunistai-marks- 
istai būtų turėję su savim 
darbininkų daugumą ir bū
tų įsteigę proletarinę dik-

kritikoj Gothos programos:
Tarpe kapitalistines ir

tatūrą, šiandien ir tose šaly
se bujotų socialistinė tvar
ka ir revoliuciniam darbi
ninkams galvos nuo pečių 
nesiristų.

Taip aišku, kaip diena. 
Dabar, draugai, jūs reika
laujate mūsų, kad mes iš
sižadėtumėme tai, kas veda 
darbininkus prie pasiliuo- 
savimo, kaip jau praktika 
įrodė. Argi jūs nematote, 
kaip juokingas ir klaidingas 
yra tas jūsų reikalavimas.

Trečia priežastis: Mums 
nereikia išsižadėti proleta
rinės diktatūros dar ir to
lei, kad tie patys draugai 
socialistai visam pasaulyje 
vis didesniam skaičiuje ją 
priima.^ Vokietijos ir Aus
trijos socialdemokratų par
tijos savo naujose progra
mose pripažįsta, kad ateity
je, nuvertus fašizmą ir už-

racija. Grigaitis, tiesa, tą 
Deklaraciją viešai pasmer
kė ir atmetė. Bet vis tiek ta 
Deklaracija yra partijos 
programa ir ją jūs turėtu
mėte pravesti gyveniman. |

Jūs rasite, kad toj Sočia-! 
i listų Partijos Principų De-I 
klaracijoj kalbama apie 
griežtus būdus darbininkų 
valstybės apgynimui. Ten 
sakoma, kad be jokio pasi
gailėjimo socialistų vado
vaujamą darbininkų valsty
bė (galia) kriušins visokius 
pasipriešinimus iš sumuštos 
ir apkrikdytos buržuazijos 
pusės, štai ką sako: “Mes 
(socialistai) nesidrovėsime 
sukriušinti pagelba darbi
ninkų solidarumo reakcijos 
šėlstančias spėkas ir sustip
rinti socialistinę valstybę.” 
Žinote, draugai, kad supu
vusiais kiaušiniais tų reak
cijos spėkų nesukriušinsi: 
reikės ginkluotų jėgų, ar 
ne? Aiškus dalykas, kad rei
kės atimti toms šėlstan
čioms reakcijos spėkoms tei
ses, reikės ištaškyti jų or
ganizacijas, ar ne? Tai kas 
bus, jeigu ne diktatūra 
prieš tas reakcijos spėkas?

Paimkime dar vieną pa
vyzdį. Jūs girdėjote apie 
Francijos tvirtą Socialistų 
Partiją. Girdėjote taip pat, 
kad Francijos Socialistų 
Partija ir Francijos Komu
nistų Partija yra sudarę ga
lingą bendrą frontą. Dar 
daugiau: Francijoj jau ke
liamas klausimas organinio 
socialistų ir komunistų su
sivienijimo į vieną revoliu
cinę partiją. Kokia bus tos 
partijos programa? Kaip ta

Well, sakysite, aišku, ko
munistai stos už proletari
nę diktatūrą, o socialistai 
ją atmes. Bet apsiriksite. 
Štai ant mano ranku Fran
cijos Socialistų Partijos siū
loma programa tai naujai 
revoliucinei partijai, kurią 
sudarys susivieniję socialis
tai ir komunistai. Gal kai 
kurie iš jūs nusistebėsite, 
bet vis tiek faktas pasiliks 
faktu, kad šioj socialistų 
siūlomoje programoje pasi
sakoma už proletarinę dik
tatūrą. Štai ką sako Fran
cijos Socialistų Partija:

Suvienyta d a r b ininkų 
klasės partija puikiai ži
no, kad josios tikslas ga
li būti pasiektas tiktai 
spėka iškovojant galią iš 
buržuazijos.

Tiktai tuo būdu buržu
azinė valstybė gali būti 
sunaikinta ir jos vietoj 
pastatyta proletarinė val
stybė, kuri panaudos per 
tą laikotarpį darbininkų 
klasės diktatūrą, reika
lingą sukriušinimui kontr- 
revoliucijos.

Suvienyta d a r b ininkų 
klasės partija priima dik
tatūros supratimą toj for
moje, kuri apsireiškia kri
tikoje Gothos progra
mos. ..
O ką kritika Gothos pro

gramos sako, tai matėte 
viršuje.
C Dabar spręskite patys. 
Matysite, kad su tuo savo 
reikalavimu i š s i ž a dėjimo 
/proletarinės diktatūros del 
sudarymo bendro fronto 
prieš karą ir fašizmą, prieš 
Smetonos diktatūrą Lietu
voje, jūs atmetat marksiz
mą ir frazėmis bandote už
dengti savo nusistatymą 
prieš pati bendra frontą.

‘ A. B.

"Draugas” Rašė 
Netiesą

komunistinės d r a u g i jos

griebus galią, darbininkams 
prisieis griežčiausiais revo-
buciniais budais ginti tą ga-

yra laikotarpis revoliuci- lią ir slopinti jos priešus, 
nio perėjimo iš pirmosios Tai yra proletarinės dikta- 
į antrąją; šiam laikotar- tūros reikalingumo pripaži- 
piui atitinka politinio nimas. Paimkime tą pačią

Maskvos vakariniuose kliubuose prigijo amerikoniš
ka muzika “jazz”. Šis vaizdas parodo muzikantą 
“Cafe Moskva” kliube griežiant ant amerikoniško in
strumento. .

“Draugas” (No. 7, 1936) 
savo editoriale dar kartą 
puolė darbininkų bendrą 
frontą, kovą prieš karą ir 
pasiremiant k a p i talistinio 
reporterio Donald Day pra
nešimu, apšmeižė Sovietų 
Sąjungą, jos jaunimą. Ra
šė, kad ji karu rengiasi įvy
kinti komunizmą kitose ša
lyse.

Draugas rašo:
“Donald Day pranešimu, 

Maskvos ‘Pravda’ atspaus
dino A. V. Kasarievo, ko
munistinio jaunimo judėji
mo vado, kalbą, kurioje jis 
aiškiai pabrėžęs, kad Sovie
tų Rusijos jaunimas dedasi 
su Raudonąja Armija, kuri 
netrukus būsianti įvelta į 
kovas plėsti bolševizmą vi
same pasaulyje. Kasarievas 
tarpe kitko kalbėjęs:

“Senajai bolševikų kartai 
pavyko suorganizuoti bolše
vizmą Rusijoj, bet Rusijos 
jaunimas susidurs su isto
riška problema skleisti tas 
doktrinas užsienyje ne tik 
dainas dainuojant, bet iš
mokstant karo technikos. 
Jis turi rengtis nulemti liki
mą viso pasaulio komuniz
mo.”

Ir po šios neva Kasarievo 
kalbos “Draugas” rašo:

“Tai reiškia, kad Sovietų 
Rusijos jaunimas rengia
mas ne tik agitacijai, revo
liucijoms, karui. Va
dinasi, bolševikai laukia ka
ro, kad jame dalyvauti ir 
karo proga steigti bolševiz
mą ten kur tik bus galima.”

Mes žinojome, kad Kasa
rievo kalba iškraipoma, mes 
žinojome, kad “D.” nrimeti- 
mai Sovietų Sąjungai ir jos 
jaunimui yra melas, bet tik
sliai laukėme kol ateis 
“Pravda”. Ir štai “pravdo- 
je” No. 3, 1936 metais, tel
pa ta Kasarievo kalba Drg. 
Kasarievas kalbėjo apie 
milžiniškus Sovietų Sąjun
gos atsiekimus, kaip daug 
jaunimas tame prisidėjo iš- 
auklėjant s t a chanoviečius, 
kombainierius, traktoristus, 
mokslininkus, kur kiekvie
nam yra auksinė proga la
vintis. Ir štai ta vieta Ka
sarievo kalbo iš “Pravdos”:

“Senoji gentkartė bolševi
kų, senieji bolševikiški ko
votojai išsprendė klausimą 
“kas ką” naudai socializmo 
viduje mūsų šalies. Mums, 
jauniem Sovietų šalies žmo
nėms, vadovystėje mūsų 
partijos, vadovystėje did
žiojo Stalino, vadovystėje 
Sovietu Sąjungos maršalo 
Vorošilovo yra neišpasaky
tai sunkus—svarbiausis is
torinis uždavinys — išrišti 
“kas ką,” išspręsti komuniz
mo likimą pasaulyje.”

Ar čia yra tas pat, ką 
“Draugas” cituoja? Nieko 
panašaus! Čia nėra nei 
žodžio apie Raudonąją Ar
miją ir dainas, apie tai, 
kad “skleisti tas doktrinas 
užsienyje, ne tik dainas dai
nuojant, bet išmokstant ka
ro technikos.”

Štai ir antra citata, kur
(Tąsa 5 pusi.)
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CHILD LABOR
INCREASES

WASHINGTON (YNS)—Child la
bor, scourge of American industry, 
is on the upgrade once more.

That was the news made public by 
Pres. William Green of the American 
Federation of Labor after study of 
statistics revealed that the death of 
the NRA had resulted in a quick 
increase in the number of children 
spending their daytime hour in fac
tories, rather than schools.

Children in New Jersey silk mills, 
Green disclosed, are being hired for 
wages as low as $4 and $7 a week. 
In North Carolina’s textile mills, 
children 14 and 15 years years old 
are being employed.

“The only method by which we 
can oppose employers determined to 
profit by child labor is ratification 
of the child labor amendment”, 
Green said.

Twenty-four states have already 
ratified the child labor amendment 
to the Constitution. Twelve more 
will be necessary before the act is 
written on the books.

IT PAYS TO ADVERTISE

PEORIA, Ill. (YNS)—Maybe it’s 
because the Illinois militia has been j 
called out against the strikers so of- I 
ten. Anyhow, Peoria was amazed to 
find that the militia was using the 
want ad section of the papers to 
get recruits.

Not the least of those shocked by 
the lack of fresh recruits are the 
American Legion, the Association of 
Commerce and the Manufacturer’s 
Club which dominates this boom 
town.

PARIS (By Mail) (YNS)—French 
Naval Minister, Pietri, has refused 
to join the German-French Commit
tee for the Olympic games. In a 
letter to the French weekly paper 
he stated “The anti-semitic attitude 
of the German government” is the 
reason for his stand. For the same 
reason he refused to attend the ban
quet given in honor of Tchammer 
Osten, German sports leader.
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A few F.ETN. y. a. job PROPOSE MILITARY AVIATION IN CIVIL CON
SERVATION CORPS ‘EDUCATIONAL’ PROCRAMNEW YORK (YNS)—After months 

of stalled activity, the National 
Youth Administration finally snap
ped out of its slumbering state and 
provided 1800 jobs. 1,700 more will 
be at work on the projects now ex
isting, New York Director Mark Me 
Closkey estimates. But 360,000 youth 
in New York need jobs, it has been 
revealed. i

McCloskey, it is reported, was im
pressed by the willingness of the 
young people, four-fifths of whom 
had never worked before, to take the 
jobs. New projects will be announc
ed in the near future, McCloskey in- ' 
dicated.

NYE, MORGAN IN “OFF RECORD” CHAT

WASHINGTON, D. C. (YNS)—“Serious consideration is 
being given to a proposal to include basic instruction in avia
tion in the Civilian Conservation Corps educational program”, 
according to Eugene L. Vidal, air commerce chief. Mr. Vital 
appeared before the House Military Affairs Committee in 
connection with a bill by its chairman Representative McSwain, 
D. of S. Carolina. Mr. McSwain’s bill provides for the organization of a 
junior air reserve corps to “promote national defense”.

Youth organizations, pacifist and other groups are alarmed by the threat 
to militarize the C.C.C. Observers here, however, are not surprised at the 

move. They point ouv that since 
its inception, the Civilian Conser
vation Corps, has always been view
ed by U. S. Army officials with an 
eye to its military usefulness.

Army tacticians, writing for such 
semi-official organs as the Army and 
Navy Journal, frequently indulge in 
speculation as to how 
take to transform the 
servation Corps into 
military organization
of a “national emergency”. The con
census of opinion is that due to mi
litary discipline to which the young 
men in the campus already are used, 
it would take a few weeks at most. 
C.C.C. opponents point out that most 
CCC camps are in localities cut off 
from large centers where the general 
hysteria of such a situation would 
easily influence the boys enrolled.

It is not generally known that two 
bills have already been introduced in 
the last session of the 74th Congress 
calling for intensive military train
ing of 100,000 CCC enrollees for a 
one year period, which would in
crease and maintain a large enlisted 
reserve.

long it would 
Civilian Con
an effective 

in the event

Tense and cautious, Sen. Gerald Nye of North Dakota (left) and 
J. P. Morgan engage in a confidential chat across the table dur
ing an intermission in the hearings of the senate munitions in
vestigating committee. _A few minutes later questioning reveal
ed huge profits accumulated by the House of Morgan while Ame
rican soldiers marched across European battlefields to “save the 
world for democracy”

N. Y. City College Alumni Hit Umbrella Wielder

of terms.
disorders”, which Dr. Robinson complains are the result 
“outside propaganda 
the committee dis-

NEW YORK CITY (YNSj—Dr. Frederick B. Robinson, umbrella-wield- 
er-extraordinary and president of the City College of New York, is unfit 
for his job. This is the verdict of a special alumni committee, appointed 
in December, 1934, to find out why Dr. Robinson and his students wfcre 
not on the best

The “student 
of activities by 
term in 1926,
covered. Dr. Robinson’s; suppression 
of a student publication, his use of 
police to suppress student demonstra
tions off the campus, and his in
flammatory articles demanding gag 
law’s for the campus in the Hearst 
press, may have been the cause for 
student unrest, the committee hints.

The committee, which includes a 
professor at Cornell, a vice-president 
of the Metropolitan Life Insurance 
Company and a professor at Colum
bia, question whether the ROTC 
courses at C.C.N.Y. were “worth 
the dissension that they breed.”

The findings of the committee, 
which will be discussed at a special 
meetings of the Associate Alumni, 
asks for free speech on the Campus, 
urges taking control 
fairs from Robinson’s 
rnands a better spirit 
ty and 'student body.

The students’ sentiment is that

of student af- 
hands, and de- 
between facul-

groups”, began with the start of his

BAPTISTS HIT LOYALTY 
OATHS

KEUKA PARK, N. Y. (YNS)— 
Loyalty oaths are “fascist policy” 
declared the Christian Social Ac
tion Commission of the New York 
Baptist Convention at a meeting held 
at Keuka College.

They “violate the principle of re
ligious freedom granted in the con
stitution” the commission stated giv
ing it as the reason for opposition 
to loyalty oaths.

The convention went on record 
supporting the Federal child labor 
amendment.

WASHINGTON, D. C. (YNS)— 
Pennies and nickels from children all 
over the United States are pouring 
in on the Nye Munitions Commit-

this will happen when Dr. Robinson , tee so that it may continue its inves- 
no longer heads C.C.N.Y. Į tigations.

SEARCH GROUP 
FINDS 17 MILLION 

UNEMPLOYED

in

I Both bills (H.R. 5592 and H.R. 
5593) were introduced by Chairman 
McSwain. It is generally understood 
that Gen. MacArthur, ex-army Chief 
of Staff was the moving factor. 
The present bill to intrdduce aero
nautics will be presented under much 
the same circumstances as the other

I tw’o, when General MacArthui’ tes- 
| tified before the same committee 
that the enlistment of CCC men into 
an army reserve was highly desir
able.

YOUTH CONGRESS 
COUNCIL MEETS IN 

WASHINGTON
WASHINGTON, D. C. (YNS)— 

Problems of employment and educa
tional opportunities for youth are 
the chief topics for discussion of a 
two-day session of the National 
Council of the American Youth Con
gress here. The American Youth 
Act, introduced by Senator Benson 
(Minn.) and Representative Amilie 
(Wisconsin) into Congress, will also 
be discussed. .

Scheduled to speak are Senator 
Benson, Representative Amlie, Vice- 
President Gorman of the United 
Textile Workers, and Past-President 
John A. Lang of the National Stu
dent Federation of America. Among 
those invited to answer questions is 
Mrs. Franklin D. Roosevelt.

Representative Amlie will speak 
on the American Youth Act over a 
nation-wide hook-up, Wednesday, Ja
nuary 29, 3 p.m.j.on the weekly pro
gram of the National Student Fe
deration of America.

NEW YORK (YNS)—Incrsease 
employment between November, 1934, 
and the corresponding month in 1934 
wras not enough to absorb the young 
people who came of w’orking age in 
that period, Labor Research Associa
tion of New York, has announced. 
Over 17 million men, women and 
young people were without jobs in 
November, 1935, the research asso
ciation’s estimate shows. If those 
on emergency government relief pro
jects, totalling 2,054,000 are omitted 
from the estimate, the unemployment 
figures are still large—14,975,000.

The 1935 figure, 17,029,000 unem
ployed, is higher than the Associa
tion’s estimate for 1934, which was 
16,913,000. Although employment in
creased in manufacturing industries, 
domestic and personal services and 
trade during the year, the Associa
tion states, the gain was still not.

at Bryn Mawr, swanky women’s col
lege, have yet found jobs, a college 
survey shows. Fewer than 50% of 
the members of the graduating class 
in 1934 have gotten employment.

■ ► « U„. * ' * ’ I . ‘

BRYN MAWR, Pa. (YNS)—Less 
than one-third <5f * the class of 1935

large enough to absorb 
young workers coming 
age and seeking jobs. 
3,930,000 young people

the army of 
of working 
Since 1930, 

, . . „ * * entered the
| job-market, the Association reports.

') » > . . .
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By FIORE
Our Sick Middle Class On the Stage

According to the Sunday Worker, 
Paradise Lost which was officially 
scheduled to close on February 1st 
will go on for some time at least. 
Telephone calls and the mad rush 
for ttickets compelled the Group 
Theatre to postpone the play’s tour 
on the road.

Unlike the other two plays by 
Odets, Awake and Sing and Waiting 
for ,Lefty, Paradise Lost has not 
received the overwhelming ovations 
that was awarded to them. Some 
critics have attacked the play with a 
great .deal of heat and brought upon 
themselves protest from many of 
those who are desirous and anxious 
that this young playwright deveolp 
into the great dramatist that he 
ought .ultimately to become in the 
light (of his first works.

What are some of the faults of 
this \Play around which there seems 
to .be so much controversy? The 
.major one seems to be that Odets 
heaps .upon one family too much ca
lamity. There are three children in 
the .Gordon family- The older boy 
.becomes a gangster and is killed 
by one of the gangsters. The younger 
boy is suffering from sleeping sick
ness. The daughter, a musician, can’t 
get anyone to back her entrance into 
the musical world and so turns bit
ter. The father loses his money 
because of his partner who gambles 
it all away. The last straw is evic
tion. The family must leave their 
beautiful home. The skeptic can’t 
seem.to swallow so much at a gulp. 
Even jif Odets did exaggerate the 
misfortunes that might happen to 
one ^family, he is still in his rights 
as a .dramatist. Witness Tobacco 
Road which certainly has a lot hap
pen -to its characters and for all 
that- runs along merrily on Broad
way.

A .fault which I feel is really la
mentable is Odet’s handling of the 
chief character, Gordon, an-extreme 
idealist, and pocket book manufac
turer. Odets handles Gordon with 
delicacy and understanding almost 
.to ;the end. Then a strange thing 
happens. Gordon, who has lost him
self in ,his books and his philosophy, 
sees .the “light” ąpd finds “hope”. 
Thia ,when the curtain is about to 
fait >This is, indeed1, “ęonversion” in 
a .fltyick scale. For me it was a 
very ,sad thing and left jne sus
pended in the air. For a time I 
couldn’t believe that I had seen 
and heard aright. Better it would 
have been if Odets had let the fa
mily .remain the same bewildered, 
blinded and confused state in which 
we found them in the beginning. 
For it would be indeed a feat to 
“transform” the middlerdass over 
night even by taking such , a step as 
eviction.

-The play has its admirable quali
ties. It is racy and colorful. The 
stage is decorated with taste and 
has |he desired affect—that of show
ing this family “trapped” in the 
“soft protection of their homes”. 
There is comedy added in the form 
of Glara, the wife of Gordon, who 
sees life through grapes and fruit, 
and Gus, the family friend, who fum
bles <his way around. Julie the 
younger son, gives the pathos to 
the play and wins our simpathy. An 
interesting scene is the discussion 
that .Gordon had with a group of 
his workers See for yourself how 
an idealist handles the situation 
when he discovers that his men are 
receiving nine dollars a week. In 
the form of the furnace man we 
get the spirit of revolt and the sense 
that all is not well even in this 
world with its soft rugs, music nad 
rare wines.

The play may be “exaggerated” 
t improbable” to those who view 

through rose colored' glasses, 
y of us who can’t afford such 

gląsees see the petty bourgeois, mid-
class for yvhąt it is—a cląss ęertajh dęatįh. , ...

‘ jeta .meal $pd a honje and lots of i bar and others have hurtled Jįptp the 
'ones to cnew on the rest of his life. | fistic scene.

New York University Gains 
National Standing

Although, New York University’s 
quintet looks like the best college 
basketball team in the country at 
this time, there is no certainty be
cause of the lack of organized news 
and the different playing rules in 
the various sectors.

New York, the South and the 
Mid-West predominate in the court 
picture at present, with New Eng
land and the Far West trailing far 
back. An instance of the speed, 
cleverness and skill of New York 
teams is provided the “zone defense” 
incident. When this type of defense 
first cąme to the city, it captured 
interest immediately and seemed al
most impregnable. But the players 
soon discovered that “pop shots” 
would ruin any zone defense, and no 
sooner had it been accepted that it 
had to be discarded.

Other sections of the country tend 
more and more to fish into New 
York City and its environs for 
basketball material, which is 
best proof of all.

the
the

Sport Meals Should Be 
Above Cash Value

BOSTON, Mass.—“The American 
boy is regimented by a paid coach, 
written up in lurid columns of the 
daily newspaper, fed at a special 
table, all in order to be offered up 
at a show that will command the 
largest gate receipts”, remarked Dr. 
Henry Pritchett, president Emeritus 
of the Carnegie Foundation, in the 
Harvard Alumni News recently.

Continuing, Dr. Pritchett said: 
“The time has come when American 
institutions of learning should deal 
with this question of competitive 
sports sincerely and courageously”. 
He suggested abolition of .profes
sional coaching and gate receipts as 
a step towards reform.step towards Reform.

Hartford News
Feb. 2nd, Sunday, a concertOn

will be given by the Russian—Ukrai
nian, Jewish, and Lithuanian chorus
es, at Foote Guard Hall. This is the 
very .first attempt at a concert ,of 
these dimensions and it is hoped 
that it will prove a great success.

a

eTh B.D.Q.K. has arranged a dance 
at Laisves Chorus hall for Saturday, 
Jan. 24, for the benefit of the Ca
nadian press. So rally ’round to 
support this good cause and have 

good time too.
“B. R,”

Elizabeth Surprise Dance
The youth of the Elizabeth Cho

rus are holding1 a dance February 
9th, 1936, at 408 Court Street, Eliza
beth, New Jersey. It will be the 
largest dance ever held at the club.-

The Harvester’s Orchestra will 
furnish the music for dancing. You 
will be surprised at the atmosphere 
and you will enjoy the soft, dim 
lights, gay-colored decorations, bal
loons, streamers, and confetti.

Don’t pass up this dance. - You’ll 
never forget—at least the Eight 
Hostesses .will see that you don’t. 
They will see to it that you will 
have a good time. There will also ! 
be a program.

The dance starts at 8 o’clock sharp.
The admission is only 25c.

Elizabeth, Linden, Newark, Brook
lyn, and Paterson are all invited to 
be represented.

The Eight Hostesses

SYRACUSE (YNS)—Brownie, a 
little stray chow dog. who never had 
a friend in the world is a big hero 
in Syracuse these days. His bark
ing aroused 13 persons sleępjng in 
a Baldwinsville hotel December 31 
apd permitted them to escape almost 

‘ ‘ , Brpyrp|e*s going ,to

N.Y.LA.B.L. To Stage Two
Spectacular Games Feb. 9th

Each and evedy Sunday evening 
the New York Lithuanian-American 
Basketball League stages its week
ly basketball games and dances at 
Klashus Clinton Hall. Before a 
crowd of rabid rooters, our Lithua
nian youth displays their abilities 
in the field ,of sports.

The probable winners of the first 
half of their basketball tournament 
which includes eight teams, will be 
the Ten Eyck Liths followed by the 
Lith. Radio Five.

Since the first half of the tour
nament is completed, the New York 
Lithuanian-American Basketball Lea
gue will stage two spectacular bas
ketball games and dance on Feb. 9, 
Sunday when the first game .will 
bring together the St. George 
Knights Girls against one of the 
outstanding girl quintets of the . Me
tropolitan area. The second game 
will certainly contain plenty of pep, 
fight or what have you, for the win
ners of the first half of the N.Y.L. 
A.B.L., the Ten Eyck Liths, will play 
the champions (1935) of New Jer
sey State. The team will be announc- j 
ed later. Until then keep in mind 
Klashus Clinton Hall on Sunday, Fe-.................. , , _,
bruary 9th. Dance music will be | Į, $ink °J Vac£ 
rendered by the likeable Leon Sepu-! SuHivan of,the N. Y. Curb Exchange
tas and his Roamadawn orchestra.

Anthony Kaires

14 Champs Turn Thumbs 
Down On Nazi Olympics
Fourteen national and Olympic 

champions and one Olympic umpire 
have pledged themselves to boycott 
the 1936 games in Berlin, the Earl 
of Listoyvel, British leader in the 
fight against war and fascism, an
nounced from his suite in the Hotel 
Vanderbilt.

Lord Listowel, one of the young
est peers in the empire, hopes to 
recruit prominent athletes tp his 
“new role of honor” and build up 
sentiment for a. counter-Olympiad 

■ to be held outside of Germany in 
1937.

He is here to further the work of 
the Inter-Parliamentary Group, an 
international organization devoted to 
combating Fascism, and to arouse 
more interest in behalf of the cam
paign of the International Commit
tee on Fair Play against the coming 
Olympiad.

Among the European champions 
who have turned thumbs down on 
the Nazi Olympiad are Arn Borg 
of Sweden, swimmer; Czechoslovak 
marathon and * sprint champions 
Heks and Engel; the Hugarian skat
ing team, Rotter and Szollas; Um
pire Maurice Blitz of Belgium, and 

' others.

Indian Hurtado Wins 113 
In Bow

The latest threat to Tony Canzon- 
eri’s lightweight title is a frail 
youngster from Panama, Indian Hur
tado, who has a record of 113 win
ning fights in a row.

A left hand as swift and deadly 
as a cobra’s strike is Hurtado’s 
chief weapon,, and one that has 
served him well. In his last three 
fights he has met leading contend
ers for the championship, and each 
time has entered the ring on the 
short end of the betting.

Leo Rodak, star of the Chicago 
Boy’s Club, and Al Roth, tough baby 
from New York’s East Side, have 
yielded place to the Indian in the 
lightweight ratings. In the Roth 
fight, Hurtado’s fraility showed 
clearly in the last three rounds, but 
his flickering left jąb held Roth pff 
until the end, with the Indian get
ting an unanimous decision.

He is only one of a group of 
fighters from Mexico, Panama, and 
Central American parts who have 
lately begun to emerge. Baby Cas- 
anova, Baby Arizmendi, Sixto Etsco-
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SPORTS SNORTS
wju.j.. ... ........

By DUPLEX
If I could handle them with my 

mittens on, I would put the cards 
on the table. But odds bodkins,! 
its hard enough trying to type with 
fingers the size of doughnuts, let 
alone handle oblong strips of paper.

Today, dear and gentle readers, 
its 7 degrees below zero, by the time 
you are reading this the weatherman 
promises, yea, pledges that no more 
will the frost nip at exposed noses 
and no longer will the icicles hang 
from sporty mustaches and ordinary 
elongated eyebrows. Every two mi
nutes someone rushes in and with a 
satanic grin announces, the murcury 
dropped another point! Our waste
baskets are full of such harbingers 
of ill. But you won’t believe us, 
we’ll bet our earmuffs. Humans, 
alas, have a tendency to forget the 
happenings of yesterday, but it’s 
true!

Here I am, bundled up to my no
ble, masterful and sawdustful brow.

I And I must write of sports.
Sports! Think of it! .Egad, my 

teeth chatter like machine guns when 

1 is recommended as one who can run 
as fast as the wind. Even if my 
mother hadn’t warned me to stay 
away from the curb exchange, think 
of Eddie. Have you ever seen a 
runner in shorts. His knees stick 
out like immense hollowed pumpkins. 
In this weather you can hear them 
knock together like castenets with a 
booming rythmic bam, bam.

Should I turn to wrestling? This 
morning gazette speaks of twro rail
road men whose faces were frozen. 
What would happen if Ranno O’Ma- 
Ijoney’s face were frozen in the 
midst of his facial contortions? It 
would be a sight that the movies 
would give thousands for. Such a 
face would be unknown in the annals 
of man, or the time of Lon Chaney.

In boxing we hear of a beauteous 
French importation, but of him not 
a single word. He would have to 
wear red flannels under his tights 
to get a tumble from Duplex.

They who massage noodles with 
hockey sticks are well dressed in 
this columns mind. But Hockey is 
played on ice, so enough of that. 
Swimming, brr, basketball ditto. As 
for football, those of us who are us- 
ter being in the stands must remem
ber how well-to-do are always bring
ing racoon Coats and horse blankets, 
appropriately enough. But we of 
the hoi-polloi must shiver.

This week we worship the Muse. 
Begone with Sports, we write of 

. higher, more noble things. Mayhap 
I a talent scout is reading this here 
I column over your shoulder, who 
i knows ? So phooie to sports, we will 
give free reign to our liberty, ar- 

> tistic in fact, impulses.
This is where we stop. We are 

frozen stiff, only our fingers con
tinue, and they are getting steadily 
numb. It looks like you won’t read 
our column this week unless some 
stray fireman happens along and ei
ther chops off the ice in which we’re 
caked or bqjlds a fire under us. May
be I’d better write of sports next 
week.

/

CONFERENCE TO SAVE 
OLYMPIC IDEAL

,NEW YORK (YNS)—Plans for 
“carrying th facts about the Olym
pics to the greatest possible number 
of the American people” will be dis
cussed at a conference called by the 
Committee pn Fair Play -in Sports, 
February 2nd. “Thus far the ef
forts to prevent Nazi desecration of 
the Olympics Ideal have been spas
modic and upcqordinated”, states the 
.Committee’s call, “but it is today 
necessary to foi;m a solid body pf 
public opinion” to rplly behind the 
fight “the millions of sports-lovįng 
public”. Ą11 organiztaions in New 
York are invited to the conference.

M ■
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Food For Thought Did You Know That...? Happy Days for American Youth
By LILLIAN SHELLEY

One of the principles of the enjoyment of any 
art form requires that the emotion in a work of art 
be restrained and so balanced with intellect as to 
combine feeling with thought. _

The Will Hays organization, backed by some of 
the biggest millionaire morons (Hearst, in particular), 
will reSort to any vulgarity or barbarousness of film
making, provided the audience is “entertained” and 
the box office nets a profit. In almost all of Holly
wood’s pictures is evidenced the desire to please only 
the senses. “Gorgeous” settings, shapely women, in
ported gowns, slapstick comedy, wisecracks, happy 
endings, freaks, etc., are the devices that the Holly
wood directors consider the most important for arous
ing and satisfying” the movie-going audience.

Maxim Gorky, noted author assailed our movies 
for their corrupting influence and stated that Holly
wood “having exhausted all sentimental themes had 
now proceeded to exploit ’physical monstrosities”. For 
examples of the latter, turn to such pictures as “The 
Vampire” or “The Werewolf of London”. Also, no
tice this fantastic array in the picture “The Big 
Broadcast of 1936”: Jack Oakie, Borns and Allen, 
Lyda Roberti, Bennie Baker, Bing Crosby, Amos and 
Andy, Sir Guy Standing, Mary Boland, Charles Rug
gles, the Vienna Saengerknaben, Bill Robinson, Ethel 
Merman, David Holt, and < to top it all, a ballet of 
elephants.

Over-sentimental acting also helps to move the 
“sentimental” American public. Overhearing one wo
man relate to another her impressions of the pictpre 
“Mutiny on the Bounty”, one statement particularly 
caught my attention—“It made my blood boil”. This 
is precisely what the producers intended. The over- 
dramatic portrayal by Charles Laughton did not ap
peal to the intellect, rather, it “made your blood boil”. 
Undoubtedly, Hollywood’s motto is: anything to ex
cite the people. And judging certain results, the 
people evidently get excitement. View the effects 
of the G-Men, gangster and war pictures on oui’ 
children. Everywhere they may be seen armed with 
toy pistols and machine guns playing “cops and rob
bers” or* “war” games.

The photoplay, reaching as it does the widest 
masses of people, should be an important educational 
factor in the lives of these people. Especially now, 
in the sixth year of the economic crisis, with millions 
of unemployed and with a second world war not very 
far away, should our films serve a useful purpose, 
and that is to give the masses food for thought. How 
can the conditions of these modern times be ,im- 
provęd? What can we do to ward off those twin 
menaces, war and fascism?

That the Hollywood photoplay has failed miser
ably to serve its audience, by refusing to project the 
interests of the people as a whole, is clearly seen in 
the following incident: On the opening day of the 
fall session of Congress, a wandering radio reporter 
questioned a girl office-worker, as follows: “What 
legislative act would you prefer Congress to dis
cuss?” The girl, who presumably has witnessed all 
of our “educational” and “enlightening” .films, re
plied, “Really, I don’t know a thing about it”.

We cannot live in a social environment and be 
entirely free of that environment; but the Hollywood 
producers try to make us believe .that we can. They 
are cręating dream-worlds of fantasy and mysticism. 
They are retreating from sound ideas and make us 
live by emotional unreality instead of by thinking 
reality.

Most of the blame for thouhtless pictures, how
ever, is to be placed on the stories. Hollywood scouts 
around in past history searching for spectacular* stor
ies of famous deeds or personalities and most fre
quently the chosen stories are those which contain 
possibilities for extreme emotional portrayal. Also, 
the stories are usually too vague or too far removed 
from the lives of an average audięnce, and therefore, 
do not require subjective thought. Their superficial
ity and shallowness alienate them from the minds of 
an audience.

I
If Hollywood would give us photoplays dealing . 

with the realities of the present generation and por- | 
trayed with sympathetic understanding, then our • 
thoughts and feelings would simultaneously be mov- ' 
ed, our reaction to the picture more natural, and our 
enjoyment, thereby, doubled. Hollywood, also, would 
benefit financially, for then it could exclude all the 
monstrosities it created to “thrill” us, notably, the 
elephants.

HOW OUR LITHUANIAN COUSINS LIVE
Due to technical difficulties, Johnnie Orman’s Col- 

lumn “How Our iLithuanian Cousins Live” does pot 
i appear in this issue ,but will be inserted in next 

week’s Youth Section.

“B. IL”
The first American city to have 

gas was Baltimore, Md., in 1816.

Russia with an area of 8,144,228 
square miles 
in the world.

is the largest country

popular operas at the 
in their order of popu- 

“Aida”, “La Boheme”,

The most 
Metropolitan, 
larity are: 
“Pagliacci” and “Madame Butterfly”.

Electric waves travel faster than 
sound waves. '-Thus a speaker talk
ing to an assembly and into a mi
crophone, will reach the radio au
dience a fraction of a second soon
er than the assembled audience.

•
Bonfire was orginally a bone fire, 

literally a fire of bones, and was 
applied' to a funeral pyre.

The Camera Eye
One of these days we’ll wake up 

and find Hollywood making real, 
honest-to^goodness social films. What 
with Bromberg leaving for the coast. 

| Bromberg made the part of Agate 
I Keller, in “Waiting For Lefty” fa

mous. Rex Ingram, of “Stevedore” 
fame is already there. And Clif- 
fprd Odets is under contract to M. 
G.M. for scenario writing.

Max Factor has just signed a con
tract with Russia, to send over his 
make-up experts and, of course, his 
products, to enhance the beauty of 
the Sovjet stars, And—mmm—I just 
can’t wait to see ,what the Russian 
Jean Harlow looks like!! And while 
we’re on the topic of “La Harlow”— 
why can’t .they give her back those 
soulful eyebrows of HELL’S AN
GELS”, instead of those shaved-off, 
penciled-in caricatures?

John Golden, Broadway producer, 
has just been elected a director of 
the Paramount Pictures Inc.; which 
means just this—Paramount has 
gone Broadway-crazy, like all the 
rest of the films outfits. To date 
24 plays on Broadway have been 
financed by Hollywood firms. And 
the reason is this—if a play is a 
hit—the film people have to pay a 
pretty penny to buy the rights for 
film production. ,But this way, if 
they have a share in the play, they 
can monopolize the rights for pro
duction, and even if they can’t make 
it into a film, at least they can stop 
others from doing it. And since Mr. 
Golden does quite a bit of play-pro
ducing—add two and two together!

Depression Note....At the Para
mount studio, Oscar Hammerstein is 
netting $3,000 a week (a drop in the 
film bucket) for merely reclining 
gracefully in a bath chair at the 
ultr-snooty Palm Springs and por
ing over scripts as possibilities for 

i his next film. And here sit I, shiv- 
: ering in this balmy blizzard, raving 

for $000.000 about him! Oh—the
irony of it! ! ! |«(|

This week the orchid goes to Sam 
Goldwyn. He has withdrawn his 
studio account from a department 
store that buys German products 
and discriminates against Jewish em
ployees. More, Mrs. Goldwyn car- 

; ,ries on a vigorous private campaign 
1 against friends and studio employ- 
| ees. I give Mr. Goldwyn credit for 

keeping this a .private affair and 
not making a publicity gag out of it 
as many of the others might have 
done.

You can’t say I didn’t warn you! 
I predicted a flood of political pic
tures to herald the presidential cam
paign and here it is. One firm is 
swinging into the production of a 

' series of shorts on Roosevelt and his 
administration. More — a film .pro
ducer is in Washington conferring 
with James Farley about 2 full
features and 24 shorts to be made 
for the campaign.

— By MAX WEISS

(Continued from last week)
If the Soviet workers, after they took over the 

reins of government in one of the most backward 
capitalist countries in the world, could accomplish 
such marvels, what could not the workers and farm
ers do in a country which ’is already at a high stage 
of economic and technical ^development?

It would not be necsssary for us to build a Mag
nitogorsk. We already haye a Pittsburgh, a Gary, 
a South Chicago, a Youngstown. It would not be 
necessary for us to build a Stalingrad. We already 
have a Ford plant, a Chevrolet plant, an Interna
tional Harvester. It would; not be necessary for us 
first to build a Turksib railway. We already have 
thousands upon thousands of miles of railway.

Workers’ and Farmers’ Rule Brings Happiness
■ I

If the workers and farmers of America were in 
power, they could straightway proceed to the job of 
fulfilling every need and every desire of the people. 
In the Soviet Union, because of the backward state of 
Industry and agriculture inherited from the tsar and 
further weakened by imperialist and civil war, the 
workers and farmers had to build heavy industry for 
many years before it became possible to turn any 
considerable attention to increasing the production of 
light industry (cotton, food, etc.). First attention 
had to be given to building up a Socialist steel in
dustry, a Socialist mining system, a Socialist auto 
and tractor industry, a Socialist agricultural system. 
Without such industries and Socialist farms, the So
viet Union would have remained "weak, dependent for 
everything on the capitalist countries. Therefore, for 
many'years, the main job was that of building up the 
heavy industries and Socialist farms of the country. 
Into this task the Soviet masses threw themselves en
thusiastically, energetically.

Today, while the main emphasis is still on creat
ing a still better heavy industry, the Soviet masses 
are in a better position to spend more of their time 
using this industrial and agricultural system to raise 
the standards of living far above anything known in 
the capitalist countries.

In the United States, there exists right now an 
industrial system with mines, factories, plants, rail
roads and a skilled labor force which is the most 
highly developed in the world. Under such condi
tions, how rapidly we could forge ahead if the work
ers and farmers ruled here.

What would life be like in a workers’ and 
ers’ America?

IV. SOVIET AMERICA’
Let us assume that the workers and farmers rul

ed in America. What would suęh a government do 
to feed, clothe and house its people as' befits civiliz
ed human beings? Have we the necessary material 
and equipment for such a job?

The answers to these questions need not be 
utopian dreams. We already have the experience of 
a workers’ and farmers’ government, the Soviet 
Union, which is in power over one-sixth of the earth’s 
surface to guide us in answering this question.

Undoubtedly a workers’ and farmers’ govern
ment in America would be of a Soviet form. Ex
perience has shown that the best form for the rule 
of the workers and farmers is one based on elected 
councils of workers and farmers from the shops, 
mines, ships, and farms. Such a form of government 
is best adapted to the political rule of the workers 
and farmers because it insures that the workers and 
farmers have control over the affairs of government. 
Since workers and farmers make up these councils, 
and since it is these councils which rule, there is 
every guarantee for actual rule by the workers and 
farmers.

In a Soviet America, all the natural resources— 
the factories, big farms, machinery, mines and other 
manufacturing equipment—would belong not to the 
capitalists l?ut to the workers and farmers. The 
Soviet government would npt ask: “How much profit 
can be made?” but “H°w much of what is needed 
by the people can be produced and given them in 
the quickest possible time?”

, Planned Production
Acting on this desire the Soviet government 

would at once call together its best technicians and 
economists and proceed to plan production. It would 
find opt zhow much is peeded of certain articles; it 
would then find out what the capacity of production 
of its machinery and plants are; it would assign cer
tain quotas for each industry or branch of agricul
ture. In this way, by planning production, the So
viet government would see to it that enough were' 
produced of everything instead of a great deal of 
one product and very little of another.

(To Be Continued)

farm-

“The freest government cannot long endure when the tendency of the law is to create a rapid accumulation 
of property in the hands of a few, and to render the m asses poor and dependent.”—’DANIEL WEBSTER.
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Page Four

Putting The Capitalist System On The Spot SHENANDOAH PA.

In social studies class we were 
asked to write an essay on ‘Youth 
and its Future Under Democracy,” 
(meaning bourgeois democracy). 

’ When confronted with the truth 
which follows in this article the 
teacher failed to mark the paper. 
When asked why, the answer was 
given “that we want to hear some
thing more cheerful”.

Today in school we are asked to 
write of our future under the pre
sent democracy. Did it ever occur 
to many in these classes to stop and 
really seriously thing what we are 
to do after we graduate? Have we 
a chance for furthering our educa
tion? Have we a chance of getting 
employment and becoming self-sus
taining—citizens useful to society.

It is a known fact that over two 
million children in the U. S. are 
unable to go to grade schools be
cause the schools are closed due to 
“lack of funds” and because many 
parents are unable to clothe the chil
dren properly for school. Almost 
a million more youth between the 
ages of 16 and 20 are not in higher 
schools. They are idle, wandering 
around their home cities, towns and 
farms, looking eagerly for some 
chance to do something other than 
merely walk and learn only habits of 
idleness. There are at least 500,000 

, unemployed youth riding freight 
trains and walking highways and 
byways of the country with con
stant threat of arrests, beatings, 
concentration in transient camps, etc.

No student of sociology is needed 
to predict with a great deal of ac
curacy what is in the minds of these 
youngsters and what the majority of 
them will become in the future un
less they are given work at tasks 
for which they are best fitted.

One out every six persons on re
lief is between the ages of 16 and 
25i The statement is made by Au
brey Williams who heads the Na
tional Youth Administration.

The total of the young who to
day live upon government charity 
■because they are refused work or 
come from families unable to place 
them in schools is 2,875,090.

These youth are Americans whose 
ancestors came here ambitious and 
upward reaching. These ancestors, 
our grandfathers and grandmothers, 
our fathers and mothers come to 
American to build a better civiliza
tion, a freer country.

Strong in body and heart they la
bored long and well. They felled the 
great pine forests and dug the iron 
ore and raw materials of which 
cities are built. They built rail
roads thru mountains passes, across 
prairie lands and streams; they pav
ed our streets and highways; min
ed our coal and oil, which released 
heat and light and power for fac
tory and home, for automobile, aero
plane and radio—-the wonders of our 
machine age. Metal was dug from 
damp, deep, and dark pits and caves. 
This was used by labor to build 
our great dams, bridges and aque
ducts. This unlocked untold wealth 
from natures solid storeroom vaults 
and in this country helped develop 
the most highly efficient technique 
in .the world.

These ancestors did countless farm 
choree where milk and honey flow
ed and they have harvested golden 
fields. They navigated all seas and 
sailed ships of cargo to every shore 
on the globe. -Americans, as we 
choose to know olrselves today, came 
•from these strong bodied men and 
■women.

In our hearts, we, the youth of 
today, know that something is wrong: 
with. this, present set up. A land 

. bulging with, plenty. yet we encount
er want on> every side. The richest 

.country? in the" world; yet millions 
• of • its respectable citizens without 
funds with which to provide the ne
cessities of life. ■ Yet we ate told 

- that of the 113,000,000,000 worth of 
gold money in the world U. S. has 
'betwenr8-^billidn.

T. Mfhehstt professor of Minneso
ta University, has written a book 
entitled, MThe Boy and Girl Tramps

| of America”. Although the book 
has no solution for overcoming of 
this situation, nevertheless it gives 
very startling facts. The author ta
bulated the educational training .re
ligious training, social organization 
membership, home conditions, may 
each left home and many other 
things too numerous to mention.

In very few cases does he record 
a youth leaving home just because 
he or she wanted adventure. In his 
tabulations of these boys and girls 
he shows that among these youths 
are high school, college and univer
sity graduates, lawyers, doctors, 
dentists, teachers, etc. What will 
this wandering life do to these young 
people?

We know that character building 
is not founded in such an environ
ment. We know that morals are 
corrupted beyond repair at every 
angle of such life. We know that 
they leant to deceive, lie and steal i 
in order to survive. We know that į 
their heart yearns for home, /com 
panionship and security. It is piti- 
ful to know that many are obliged aboVlt "later own
to lodge in missions in jails. We thou h it , a , off.
know that their beds are floors . ’ ° ___  Z—
minus pillows and blankets It is At last our centel. will be clean. 
worth noting that m such places d jt win a d thin for 
disease take their toll. ! „__ _______

Youth is eager for work, in fact 
it is our borthright, but 4 out of 
every 5 between the ages of 16 and 
26 of school graduates have never 
had any kind of a job during this 
crisis. The fifth one that is lucky 
to get a job usually does not get 
the kind of which he dreamed while 
in school. We, even as the youth 
who left schools, before us, believ
ed that we can be useful to society. 
They had hoped to follow their pro
fessions and their interests in their 
talent and what chance have they 
had? What a chance have we under 
this false democracy ? There are 
8,500,000 young men and women in 
this country under the age of 26 
who neVer had a job of any kind 
(not saying anything about a job 
of their choosing) federal Natinal 
Youth Administrtaion..

Our present social system is caus
ing widespread disruption of sane 
life.

We must do some clear thinking in 
order to rebuild society on a sane 
basis in order to achieve real demo
cracy. This can be done only by 
entirely abolishing this profit system 
and socializing commonwealth. This 
is the only way out and only future 
for us which will bring real demo
cracy.

V. Eugenia Kaross

It L__  ___ ____  __  __
} behind and no one had the spirit to 
1 sit right down and write a letter 
to the youth Section. Well it took 

This being Leap Year, the male ' me to wake up and say a few words 
L.D.S.’ers made a pact at a recent that may interest the members.
dance not to ask any girl to dance The chorus had one of its nicest 
but instead to wait for the girl to and most enjoyable dinners in years 
make the request. Sad to say the (as far as I can remember).
idea didn’t take so well and after j wish • to thank you, Eddie P.

Newark IDS Jottings

an hour of bench-warming Frank 
Witkus, Walter Skeets, Johnnie Sta- 
sulis were talking of organizing a 
picket line.

There’s a new game that’s prov
ing quite a rage in Newark. It’s 
called “In a Persian Market” and 
so far eight persons have- become 
initiated into its intricacies. The 
batting average to date is: Ruth 
Žiugžda, 1,000; Vic Kayrukstis, 500; 
Walter Skeets, Frank Witkus and the 
rest, 000. Frank will probably dis
pute his rating, claiming a possible 
660, but he’ll have to produce more 
convincing proof than he has in the 
past. Full details, such as rules and 
proceedure for this game, may be 
had through Frank.

Aldona Yuodeska is planning a 
Leap Year party which has the com
plete approval of the male L.D.S. 
Why? Because each girl will have 
to call for her escort and take him 
home, pay his carfare both ways, 
and meet all incidental expenses. 
The boys are considering the possi
bility of having evėry year declar
ed a leap year by Congressional ac-‘ 
tion.
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“Stop, look, and listen”, is a mot
to all of the comrades should take 
into consideration. Well anyway, I 
believe’ the comrades around DO 
““Stop Look and Listen” and also 
read the youth-section around here. 
Better get on the job and do some 
reporting, what say gang?

Strike’s over and we’re back, every
thing’s dandy, the youth are happy 
and so are the rest of the gang. Oh, 
heck, what say for a little practice?

Well we had our regular monthly 
meeting on Sunday evening and for 
as cold as it was outside, we cer- 

' tainly did have a nice crowd. Hope 
the weather man will be more ge
nerous and give us nice weather for 
a change.

The choir is thinking about hav
ing a dance on April 13. Plans are 
being made for the occassion and we 

■ hope it will turn out to be a big 
affair. A committee has also been 

n" selected and we are hoping for a 
large crowd and a big time. More

some of ouę choristers to take part 
in helping to clean the place up, so 
as it will look like a more respect
able place where we can have our 
chorus rehearsals. Gang don’t leave 
this job of cleaning up to just a few 
of us—all of us should come and 
help.

CHORISTERS PLEASE TAKE 
NOTICE:—

Chorus rehearsals will be held 
every Sunday evening at 7:00 p. m., 
at the local center on South Main 
St. This is just another reminder 
to all choristers who forgot about 
our rehearsals.

We hope to have a perfect at
tendance at rehearsals in the future.

Boy, “Fiore”, we certainly do miss 
you, won’t you ever start writing 
any more in the Youth Section?

Well I guess we’ll have to read 
BOOK REVIEWS by Frank Witkus, 
he certainly does write some good 
reviews, too. Really, “Fiore”, we 
miss you very very much. Good Luck 
wherever you are. (Turn to page 2— 
Ed.)

Saying Adios until next week,,į 
when you’ll hear from me again. i

“TOOTS”

PHILADELPHIA, Pl
sems that Philly was left way

The chorus had one of its nicest

We 
for'rector it had to be a success. And 

your hospitality and generosity of it was! Due to the weather—it has 
both the dinner and of your place. Į been decided to present it- a second • 

I was told we sang well Sunday, time in Waterbury at a date which 
and if it keeps up we may be of- I do not know yet. So all who did 
fered a contract from somewhere, not have the pleasure- of- seeing* this 
(I just don’t know from where, fine operetta—make up a party or 
though). I can say that the chorus ■ “gang” and come down. Dancing 
seems to be getting down to real will follow with .music by the well 
business, maybe because of the new known MERRYMAKERS ORCHES- 
teacher, or the new songs or what TRA. I’m sure a good .time will 
have you. At least Alice P. is col- be had by all. > Another thing, it. 
lecting dues from everybody (even will be presented in New ‘Haven, 
herself). Some members seem to February 9th. All you New Haven- 
be missing yet, and we wish they ites BE THERE! So much for Ta- 
would return to the chorus as they myla. 
know they are always welcome.

Don’t forget the dance February
But—what now?

1st at Girard Manor, 9th and Girard.: Waterbury seems to be going rin 
The Spartons are giving it and every- for good; time parties. Not so very 
one is invited to come along and long ago we had a “Bingo Spaghetti 
join the fun. I say this because of Party”, which turned out to be suc- 
... k cessful. Bingo, as you probably have

■ . . ' .... ' ; guessed, was splayed very, very lit
tle.

Now with Valentine’s Day near at
Al Kayrukstis denies that he learn

ed “Red Sails in the Sunset” in or
der to please a certain girl. “I hand—it has been decided.to have a 
like it”, he said, “for its intrinsic Valentine ; Patty. Yon know—Va- 
beauty and not 
women”. of the trimmings.- (Will you be my

IxD.S. Reporter j Valentine?) ' /'> Jtot; Mar■ ■
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the big help we received from them 
at our dance and we wish their dance 
to be a success.

Johnny wrote a song, and his 
friend the organizer read it and 
said, “Sony, Johnny, but—er, I 
couldn’t do this—it’s too long for the 
chorus.

“But, I say,” expostulated Johnny, 
surely a little thing like that could 
be fixed up—couldn’t you lengthen 
the chorus a bit?

A grubby urchin walked into the 
men’s outfitting department of a 
large store, addressing an assistant 
he said:

“A soft man’s collar please!”
The other assistant’s tittered, and 

the one serving said stiffly: “You 
mean a man’s soft collar, my boy!” 

Pointing
asked:

“Do you
The boy 

replied:
“No! A clean one”.

See you later on.

to his own collar, he

mean one like this?” 
eyed it momentarily and

The News Goes ’Round And 
’Round Waterbury

Well—after a long absence I’m 
, back with my news and what not! 
We were all so busy preparing for 
the operetta, “Tamyla”, and so this 
had to be let go. Now that the 
operetta is over, you’ll hear from 
me regularly, I hope.

Now for the news. Everything 
here seems to be the same, BUT— 
Vilijos Chorus—under the direction 
of Clem Strauss is getting along 
fine and dandy. (We’re really and 
truly going to learn some new songs. 
Aren’t you thrilled? We are! ,

You all probably know that we 
presented the operetta “Tamyla”, 
January 19th. Only 150 persons were 
in attendance at the presentation, 
due to the bad weather we had that 
day. Rain, hail, snow, and what 
not?! Gosh—it really was terrible 
out!

The five act operetta, taken from 
the melodrama written by Ramano 
and F. Diusina, was well received 
by the audience with Miss Connie 
Jegela performing excellently as Ta
myla. The production was under 
the direction of Clem Strauss, who 
also accompanied the singers during 
the presentation.

Members of the cast were as fol
lows: Medzijanas, Tamyla’s father, 
Stanley Valentinas; Lakri, Tamyla’s 
mother, Lucy Žemaitieng; Tamyla 
Connie Jegela; Marabutas, the priest, 
Charles Krasnitskas; Akli, Tamyla’s 
lover, an arab, Jakie Thomas; Jami- 
na, his sister, Millie Alisauskas; Fu- 
tuma, Lakrasas’ first wife, Anna 

;Maros; Teisėjas, judge, “Beansie” 
Shimkus; Zdoje, the hermit, Mike 
Cipijauskas; Neighbors, Stanley Je
gela, Al Strauss, Joe Vaitonis, Ed
ward Lusas; Public—the entire/Vili
jos Chorus. .

With such a cast and such a di



jūsų kaimynystėje.

Komisija.

SKAITYK LAISVE
[R KITIEMS UŽRAŠYK

dakt. 
kaipo

kad jos duo- 
fotografuotis

senais 
draugais pasikalbėti 

pat kartu paremti organizaci-

Kuriems reikalingi akiniai, tai 
J. N. Si mans prižadėjo duot 
dovaną laimėtojams.

Koresp.

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

prieinamesne kaina, negu kitur dabartiniu laiku.

A. M. KISHON, Aptiekorius Savininkas
JOS CAMPA U AVE., DETROIT, MICH.

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

Ketvirtad., Sausio 30, 1936
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“Draugas” Rašė 
Netiesą

ii i

Sausio 22 d. čionai įvyko pra- 
į kalbos. Kalbėjo d. Orman dvie
jose temose: apie Lietuvą ir So- 
1 vietų Sąjungą. Iš Sovietų Są-

(Tąsa iš 2-ro pusi.)

Kasarievas kalbėjo apie
mija ir dainas, bet paklau-1 jungos jis parsivežė įvairių pa
šykite, ar čia gal kas yra ■ 
panašaus į “Draugo” cita-

Puslapis Penktas.

D a i 1 a m e butelyje, 
harmonizuojantis su 
spindinčiais stiklais 
— pritinka žvilgėji
mui puikios staltiesės 
ir skaistiem valgių 
įrankiam.

Nesakykite Alaus 
—sakykite Ruppert’s

HARRISON-KEARNY, N. J.
ALDLD 136 kp. susirinkimas įvyks 

nedėlioję, 2 d. vasario, 2 vai. po 
pietų. Visi nariai malonėkite pribūt
laiku ,nes turime daug svarbių da
lykų apsvarstyti; taipgi yra užsivil
kusių dalykų, kuriuos reikia greitu 
laiku užbaigti. Antras dalykas, tai 
kaip žinote ,kad Lenino mirties pa
minėjimo mitingas neįvyko del blogo 
oro, tai šioj pat dienoj bus šis pami
nėjimas. Tokiu būdu, užbaigę anks
čiau susirinkimą, galėsime dalyvauti 
ir Lenino paminėjimo mitinge.

W. iZeliln.

nes nutilo amžinai.
Siunčiu širdingą užuojautą 

ir apgailestavimą tėvams jų 
skaudžioj nelaimėj. Neverkit 
ir nesirūpinkit, draugai, nes 
tas nieko nepagelbės. Tai jau 
tokis likimas.

VAŽIUOK I PIETUS
elektriškai

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 10-tos kuopos susirinki

mas įvyks pirmadienį, 3 d. vasario, 
8 vai. vakare, 735 Fairmount Ave. 
Nepamirškite patys dalyvaut, bet ir 
naujų narių atsiveskite prirašyti prie 
kuopos, nes dabar eina vajus gavi
mui naujų narių ir gali nariai įstoti 
be įstojimo mokesčių.

Sekr. P. Puodis.

PATERSON, N. J.
LDS 123 kp. susirinkimas įvyks 

nedčlioj, 2 d. vasario, 10 vai. ryto, 
Bakanausko svetainėje, 62 Lafayette 
Str. Visi nariai malonėkite dalyvau
ti. Taipgi nepamirškite ir duokles 
užsimokėti ir naujų narių gauti.

Fin. Rašt. J. Matačiunas.

TEIKITE į mūsų parodos kamba
rius, o pamatysite, ką gali elektra pa
daryt, kad apsaugot jus nuo žiemos 
ligų. Yra tokia vienos rūšies saulinė 
lempa (S-l), kuri veikia taip sparčiai, 
kad per 7 minutes duoda jums tiek sau
lės šviesos, kiek jūs gautumėte per 20 
minučių giedriame vasaros vidurdienyj. 
Neskubioms saulinėms maudynėms gau
kite lėtesnę lempą (S-2) pigesne kai
na. Užgirtos gyvsidabrines saulinės 
lempos parduodamos taip pigiai, net už 
$24.95. (Ir ar jūs žinote, 
da puikią natural? šviesą 
viduj ?)

Kaitinimosi lempos su jų žcmiau-rau- 
donais spinduliais, padarančiais, kad 
jūs tuoj geriau jaučiatės, yra pardavi
nėjamos pradedant nuo $3 už paprastą 
reflektorių ir lempą, tinkančią į bile 
lempos elektrinę skylę, ir einant prie 
didesnių, panašių j apvalą elektrinį kai- 
tintuvą.

O ar yra tokia šeimyna, kuriai nerei
kėtų bent vienos elektrines kaitinančios 
paduškaitės? (Gaunamos net už $3.) 

Ateikite, o jums bus veltui išrodyta. 
Jeigu norėsite pirkt, mes paimsime jū
sų užsakymą, kurį išpildys atsakomin- 
gas verteivis

CLEVELAND, OHIO
Mažų namų, savininkų susirinki- ] 

mas įvyks penktadienį, 31 d. sau- | 
šio, Lietuvių svetainėje, 6835 Super- 
rior Avė., 7 vai. vakare. Visi ma
lonėkite ateit, nes bus labai svarbus 

'susirinkimas, bus raportas išduotas 
Nejudomo turto kupčius C. iš buvusio kongreso, taipgi pamaty- 

F Ackerman 33-21 171st St !sime> kas laimėa dovaną už gavimą E. ACkeiman, OO-I DISC bl., (lauffiausia naujų narių> Smarkiai 
Flushing, paskelbė bankrutuo- darbuojasi D. Mažeika ir M. Ncmu- 
jąs. Jis turįs $436,730 skolų, b-a. 
o ižde nieko.

Amerikoj bankrutuoja da
bar labai daug. Tik įdomiau
sia tas, kad po kiekvieno ban- 
krutavimo veik visi bankruta
vusieji atsidaro dar didesnius 
biznius.

“KARŠTAS DALYKAS“ 
ŠALTOM NAKTIM— 
ELEKTRINĖ KAITROS 

PADUŠKAITĖ
Būna šilta, kol tik jums 
reikia. Dabar gaunama 
“setuose“ po dvi—maža 
paduškaitė pale ngvint 
ausų ar dantų gėlimą, 
didesnė paduškaitė ko
joms kaitinti, ir kitką. 
Elektros sriovė taip pi
giai lėšuoja, kad jūs ga
lite pasidžiaugt viduti
nio dydžio kaitros pa- 
duškaite 3 valandas ir 
20 minučių už 1c.

IŠVYKIT SKAUSMUS, 
GĖLAS KAITINIMO 

LEMPA
Kaip smagiai jaučiasi, 
kada tie žemiau-raudoni 
spinduliai persigeria gi
liai į raumenis ir kūno 
audinius! Jie palengvina 
s k a u s mus, pasklaidy- 
dami susitvenkusį krau
ją. Puiku nuo sprando 
bei nugaros gėlimų. Daž
nai pagelbsti pasigydyt 
slogas... Kaitros lem
pos taipgi greit išdžio
vina plaukus po jų iš
plovimo.

GAUKITE SAULĖS 
VIDUJ Iš SAULINĖS 

LEMPOS
Žiemos saule tėra tik 1 
tiek naudinga kaip va
saros saule. Uždari lan
gai, stori drabužiai juo 
labiau sumažina jos nau- 
d i n g u m ą. štai kodėl 
jums reikia saulinės lem
pos. Atsisukite sau tva
ną saulės spindulių— 
sutvirtint atramą prieš 
slogas, padėt vaikams 
užaugti drūtiems ar 
sveikai nusirudint.

veikslų, nuotraukų bei filmų, 
kurias rodė laike kalbos apie 
Sovietų Sąjungą. Tas aiškiai at-' 
žymėjo Sovietų Sąjungos pada-j 
rytą progresą ekonominiam iri 
kultūriniam gyvenimo. Tie fak
tai sumuša Hearsto melus. (De

galini- j jeį vietos stokos kalbos turinį 
iško-[ apleidžiame, kadangi jis savo

■ laiku buvo “Laisvėje” atžymė-

“Dabartinį gyvenimą mū
šy jaunimui iškovojo vado- j 
vystėje Lenino, vadovystėj | 
Stalino mūšy tėvai 
mas turi apginti x’ 
vojinuis nuo galimy užpuo
limų priešų. Jaunimas dau
giau, kaip kas kitas, priva
lo ir turi mylėti savo val
džią, valdžią darbininkų ir 
valstiečių. Toji valdžia su
daryta didžiųjų Lenino ir 
Stalino. Toji valdžia orga-1 
nizuota mūsų bolševikiškos 
partijos. Ir mes, jaunimas, 
už tą valdžią turime stovėti j 
kalnu, mes turime ruoštis1 
prie savo istorinės rolės Į 
tarptautinio k o m u n i z moj 
raudonarmieti ų ! M u m s, I 
jauniems žmonėms, reikia 
ne tiktai su daina gyvenime 
žingsniuoti, kaip dainuojasi 
dainoje, bet greta to mokin
tis ir karo žinojimo.”

Taigi visai kas kita pasa
kyta, o ne tas, ką ‘Draugas’ nuodų, 
išskaitė.
jaunimas mokinasi karo ži-' gijos studento, 
nojimo tam, kad apginti sa- mokslo toliau negalėjo, tad iš- 
vo tėvynę, kurią rengiasi stojo iš mokyklos ir gavo dar- 
pulti Japonijos imperialis- bą Springfiel, Mass., pas Ap- 
tai, 
fašistai. Sovietų Sąjungos 
prisirengimas apsigyni m ui 
tik ir sulaiko nors laikinai 
pasaulinius imperialistus ir 
fasistus nuo užpuolimo antLp .nęj t-v;v 
Sovietų Sąjungos ir pradė
jimo didelio pasaulinio ka
ro. lą negali nematyti ,tačiaus, sausio 18 dieną 
“Draugo” redaktoriai, i— .
jiems rūpi imperialistus'sau gyvybę, 
teisinti ir Sovietų šalį pul-. prieš mirsiant, 
ti.

Geras Sumanymas

Aukų padengimui lėšų su
rinkta $7.95. Vieną dolerį 
aukojo drg. Valatka. Po 50c.: 
Petrušaitis, Kajackienė, Tube-1 
lis; Mureikienė—35c.: po 25 

■centus: Valinčius Jr., Pūdi- 
!mas, Miller, Vogelis, Wichen, 
i Arisonienė, Arisonas, Mockai- 
tis, Petraitis, Jasiūnas ir Ka- i jtinas. Smulkių $2.35.

M. Arison.

Pranešimas visiems lietuviams dar
bininkams! Nedėliojo, 2 d. vasario, 
yra rengiamos svarbios prakalbos 
Penn Auditorium, 147 So. 4th St. 
Bus keletas žymių kalbėtojų, F. J. 
Gorman kalbės už darbo partiją; Ch. 
Ervin nuo Amalgameitų Clothing 
Workers Union, ir W. Trumbull nuo 
Silk Workers Unijos. Gera proga vi- 

! siems išgirsti svarbių žinių nuo šių 
gerų kalbėtojų. Šis mitingas pir- 
miaus buvo pranešta, bot iš priežas
ties blogo oro buvo atidėtas iki 2 d. 
vasario.

WILKES BARRE, PA.
ALDLD 43kp. rengia labai ska

nią vakarienę, nedėliojo, 2 d. vasario, 
Darbininkų Centre 325 E. Market St. 
Durys bus atdaros nuo 4 vai. po pie
tų. Vakarienė rengiama del sukėli- 

1 mo finansų kuopai greitiems reika
lams. Kviečiam visus skaitlingai at
silankyti, nes tai bus puikiausia va
karienė kiek čia buvo rengiama. Bus 
gera orkestrą šokiams ,skanių val
gių ir gardžių gėrimų. Visi būsite 
užganėdinti. Galėsite su senais ir 
su naujais draugais pasikalbėti ir 
tuom

0;'

Skaudi nelaimė patiko Sta
nislovą ir Oną Petronius: jų 
dukrelė, Ida, mirė išgėrusi į 

Ida buvo ištekėjusi už! 
Sovietų Sąjungos n. yy. Marble, Ahmerst kole- 

Marble tęsti

NEWARK, N. J.
Newarko Lietuvių Sąryšio metinis 

susirinkimas įvyks pirmadienį, 
vasario, 8 vai. vakare, Lietuvių 
tainėje, 180 New York Avė. 
delegatai būtinai dalyvaukite, 
bus renkama nauja valdyba del
metų. Taipgi bus ir kitų svarbių da
lykų apsvarstymui.

Sekr. S. Gaubienė.
(25-26)

SCRANTON, PA.
ALDLD 12 Apskričio metine kon

ferencija įvyks nedčlioj, 2 d. vasario, 
French Roof Hall, 1610 Washington 
St., Scranton. Kviečiam visas kuo
pas 12-to Apskričio ribose išrinkti 
delegatus — 1 nuo penkių narių ir 
vieną nuo kuopos. Prašome delega
tų atsivežti mokestį nuo narių į ap
skritį 5 centus nuo nario. Taipgi 
prirengkite raportus.

Sekr. F. Indrulis.
’ (23-25)

Kainos nupuolė... dabar galit naudot daugiau elektros
THE NEW YORK EDISON COMPANY, INC. • BROOKLYN EDISON COMPANY, INC 

BRONX GAS AND ELECTRIC COMPANY
NEW YORK AND QUEENS ELECTRIC LIGHT AND POWER COMPANY

Užsistatykit WEAF kas sekmadienį vakare 6:30 iki 7:30 Echoes of New York Town “Senasis New Yorkas Dainoj ir Pasakoj 
) <t K

Lenkijos ir Vokietijos; proved Product Co. kaipo par
davėjas. Padirbęs ten tūlą 
laiką, jis nusisamdę kamba
rius,’ po num. 41 Mattoon St., 
Springfielde, ir pasikvietė sa- 

Su Ida nuvažiavo
Sugrįžo tėvai pa-, simL| ir jos tėvai 

sitenkinę. Neišgyvenus pilnai 
I poros dienų naujoj vietoj, Ida,

i, apie 
nes'dešimtą valandą ryto, atsiėmė 

Tą pačią dieną, 
yra parašytas

1 motinai laiškas, kurį policija 
'atrado ant stalo užklijuotą. 
' Laiškas rašytas geram ūpe. 
; Džiaugiasi ji naujais namais. 
• Sako, kad jai patinka miestas, 
1 kurio su vyru buvo išėjusi pa- 
' žiūrėti. Vyras nupirko jai 
[gražią gėlę. Ida kvietė pas 

pas save atvažiuoti savo jauniau-

SCRANTON, PA.
Svarbios žinios serantoniečiams! 

Nedėlioję, 2 d. vasario čia kalbės 
drg. D.. M. Šolomskas, iš Brooklyno, 
svarbioj temoj: Bendro Fronto Klau- 
____ Prakalbos įvyks French Roof 
Svetainėje, 1610 Washburn St., 6 
vai. vakare. Kadangi vasario 2 čia 
atsibus ALDLD 12 apskričio konfe
rencija ir drg. šolomskas dalyvaus 
joje, tai po užbaigos konferencijos 
bus prakalbos. Dlegatai įsitėmykite, 
kad konferencija perkelta nuo D’
Aquino svetainės į French Roof sve
tainę. Vasario 3 d. šolomskas kal
bės apie Septinto Kongreso raportą, 
kongreso tarimus ir rezoliucijas, J. 
Siauruko svet., 341 W. Market St., 
7 vai. vakare. Tad kviečiam visus lie
tuvius dalyvauti šiose svarbiose pra
kalbose.

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.

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(SALINSKAS)

Lietuvis Graborius
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštų. 
Turim puikiai įtaisytą Koplyčią 
ir salę del po šermenų pietų. 
Teikiam nemokamai vėliausios 

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway, 

Woodhaven, L. L, N. Y.

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 prirengimai miegojimui.

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

Suėjus koletai šeimų 
draugus Boklus, besikalbant šią sesutę, Anna, ir tt. Niekuo 
apie gyvenimo bėgamus rei- nesiskundė ir neaimanavo, 
kalus, P. Švelnis prisiminė , Viskas buvo gerai.
apie reikalingumą remti kieki Jda dar buvo jauna, vos su- 
galint Kanados laikraštį “Dar- laukusi 19 metų amžiaus, bet 
bininkų žodį.” P. švelnio su- Jau buvo nėščia ir neužilgo 
manymui pritarė visi ir palei būtų tapusi motina.
išgalę visi dalyviai paaukojo:
P. švelnis $1; F. Stalioraitis
50c; A. Boklienė, F. Jankaus
kas, A.
Brazas,
centus. Kiti smulkesnėmis. Vi-

Dabar eina visokių kalbų ir 
spėliojimų, bet viskas tik spė
jimais ir pasiliks. Ji tik viena 
žino, kam ir delko be laiko 
atsiėmė gyvybę. Jeigu pir
miau niekam nieko nesakė, 
tai dabar jau nebepasakys, 

Tam pačiam suėjime B. A?
^velnienė užrašė F. Staliprai- 
čiui metams “Darb. žodį”. 
Reiškia, akroniečiai remia ka
nadiečių laikraštuką sulyg sa
vo išgale. j

Rudis, J. Boklas, J.
J. Salasavičius, po 25

Graborius (Undertaker)
Laidotuvių Direktorius

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

sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.

IŠVALYK SAVO VIDURIUS
Vidurių užkietėjimas yra motina visokių ligų. Kad 

išvengti tas nelemtas ligas, tai yra privalumas iš
valyti ir sutvarkyti vidurius. NATURAL - LAX.— 

4 HERB TEA yra sutaisyta iš 12-kos Natūralių žolelių 
ir šaknelių, kurią New Yorko Miesto Sveikatos Sky- 

I rius išbandė ir pripažino, jog NATURAL-LAX.— 
'Jį HERB TEA yra viena iš geriausių paliuosavimui, iš

valymui ir sutvarkymui paįrusius vidurius. 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

VYRŲ DIENOS
Trečiadieniais, ketvirtadieniai^ 
penktadieniais, šeštadieniais ir 

sekmadieniais atdara dieną 
ir naktį.

Juozas 
Kavaliauskas 

Laisniuotas Graborius 
Pennsylvania ir New 

Jersey Valstijose
Telephonai: Bell—Dewey 5136 

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

manęs sekančių antrašu:
1439 South 2nd Street

PHILADELPHIA, PA.

FLUSHING RUSSIAN AND TURKISH BATHS, INC
29-31 Morrell St. Kampas Debevoise St., Brooklyn
Kelrodis: Broadway eleveiteriu išlipkite ant Flushing Ave. stoties 
Canarsie subway išlipkite ant Montrose Ave. stoties. Rile karu ant 

Broadway išlipkite ant Flushing Ave. Bushwick karais iš
lipkite ant Cook Street.

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 prieinama kainą.



t*Udapis Sėstas. / TJ A I s y ® Ketvirtad,, Sausio 30, 1936

laidota sausio 30 d., sv. Jono 
kapinėse.

Laidotuvių apeigomis rūpi
nasi graborius Matthew P. 
Ballas (Bieliauskas).NEW YORKO IR APIEUNKES ŽINIOS [Hudson coal

357 Flatbush Ave. Brooklyn, N.Y.
Pirkite nuo lietuvių anglių kompanijos

Lietuvėms Merginoms ir 
Moterims Priminimas

šį vakarą, ketvirtadienį, 30 
sausio, 7:30 vakaro, “Laisvės” 
svetainėje, 419 Lorimer St., 
Brooklyne, įvyks merginoms- 
moterims prelekcija sveikatos 
reikalais. Į

Daktarė Aldona šliupaitū- 
Slupas, kuri turi eilės metų Į 
patyrimą gydyme ne tik mo
terų, bet ir visokių ligų, duos 
prelekcija motorų sveikatos 
ir higijenos klausimais. Ta re
ta proga kiekvienai reiktų pa
sinaudoti. “Laisvės” skaityto
jai prašomi apie tai pranešti 
“Laisvės” neskaitančioms mer- 
ginoms-moterims.

Prelekcija yra tik mergi- 
noms-moterims, tad vyrai ne-

Penktas Metinis So. Brookly- 
no Lietuvių Darb. Susivieniji
mo 50-tos Kuopos Koncertas

Kaip kiekvienais metais 
taip ir šiais, kuopa turės savo 
metinį parengimą, tik šių me
tų parengimas bus daug dides
nis, programas bus daug turi
ni ngesn is.

Programų išpildymo bus 
Alexander įlanka ir jo kon
certinis ansamblis, kuris duos 
8 kavalkus muzikos ir šokių. 
Kiti programo dalyviai bus E. 
Navalskiutė, Lillian Chase, 
G. Klimas, Aldona Klimaitis, 
Choras Trimitas ir daug pasi
žymėjusios šokikės Lyraitės. 
Viso bus keturiolika punktų 
ir visi geri.

Visi Brooklyno lietuviai tu

Šį Vakarą Ateivių Gynimo 
Konferencija

Ketvirtadienio vakaro 8 
vai., Labor Temple svetainėje, 
14th St. ir 2nd Avė., įvyks Ne
paprasta Ateivių Gynimo Kon
ferencija, kurioj bus kalbama, 
kaip subendrinti ir išvystyti 
masinį veikimą, kad apginti 
New Yorko miesto ateivius. 
Svarstys Keegan bilių, kuris 
reikalauja registruoti visus 
nepiliečius. Taipgi bus svars
toma šalpos biuro direktorės

St., New Yorke, neva pašalpos 
reikalams. Jie surinkdavę iki

MIRTYS—LAIDOTUVĖS

Reikalinga vyrų ir moterų 
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. Bok 352, Hartford, Conn.

Rozalija Shuteriene, 39 m. 
amž., 276 Humbold St., mire 
sausio 26 d., South Carolina. 
Kūnas pašarvotas graboriaus 
Bieliausko koplyčioj. Bus pa-

Kainos pakils nuo vasario 1. Užsisakyki! iš anksto, 
šviežiai iškasta dubeltai sijota Pennsylvania Anthracite 

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

Garantuota pirmos rūšies anglis ir pilnaš patikrintas 
svoris, 2000 svarų į tona.

&»1 o-50Nut 1 w
ŠAUKITE 

STERLING 3-4700

prašo-'vėlu
c

PARENGIMAI
NEW YORK, N. Y.

Rusų Bedarbių Tarybos didelis pa
Miss Carr prisipažinimas, kad ' rengimas įvyks subatoj, 1 d. vasario, 

'8 vai. vakare, Independent House
wreckers Union Hali, 35 East 2nd 
Street. Programą išpildys Ukrainą 
dramatiška grupė su veikalu “Džia- 
nitorius”, taipgi dalyvaus Brooklyno 
Aido Choras, taipgi bus ir kitos me- r 
no spėkos, Po 
Kviečiam visus 
čius dalyvauti.

76 nepiliečiai tapo pravaryti 
iš darbo tik dėlto, kad jie 
spėjo įsigyti pilietybę.

Organizacijoms svarbu 
rėt atstovus.

il e-

tu-
programo bus šokiai, 
lietuvius ir kitatau-

bus įleidžiami . Vyrus 
me šį vakarą prižiūrėti vaikus 
ir namus, kad moterys galėtų 
vykti išgirsti prelekcija. Įžan
ga 10 centų.

ALDLD Moterų Komitetas.

tikimasi Dresmeikerių 
Streiko Gale Savaitės

Derybos tarp bosų ir dres
meikerių unijos tarybos tebę- 
Vedamos, tačiaus mažai yra 
vilties, kad kontraktas būtų 
pasirašytas ir darbininkų rei
kalavimai išpildyti be streiko. 
Jei sutartis nebus atsiekta iki 
galo savaitės, šeštadienį bus 
iššaukta streikan 105,000 
dresmeikerių.

Majoras LaGuardia ragina 
tęsti derybas ir abi pusės pa
sižadėjo raportuoti jam apie 
derybų eigą. Kas liečia uni
ją, tai ji reikalavo derybų 
daugelį sykių bėgiu paskutinių 
6 savaičių, tačiau tam nebuvo 
pritarimo iš bosų pusės.

atsilankyti ir pamatyti tą 
taip gražų programą ir kartu 
paremti tą taip sparčiai au- 

Igančią L.D.S. kuopą. O kad 
! sparčiai auga, tai štai faktas. 
' Praeito vajaus laiku gauta 
apie 60 naujų narių ir šios 
kuopos narys drg. W. Kūlikas 
laimėjo pirmą dovaną, šiame 
vajuje manoma vėl bus pasi
darbuota dar didesniam kuo
pos auginimui.

šiame kuopos parengime 
gauta keletas naujų narių.

Koncertas įvyks sekmadie
nį, vasario (Feb.) 2 dieną, 
Workers Center, 723—5th 
Ave. ir kampas 23rd St., So. 
Brooklyn, N. Y. Koncertas 
prasidės 7:30 vai. vakare.

Narys.

Lehmanas Atsisakė Sulaikyti 
Queens Evikcijas

evikcijas, 
pasižymi

telegramoj
ne-

lietuvių Kriaučių 54-to 
Lokalo Jaunimo Pramoga

Lietuviai jauni kriaučiai 
ręiągia smagią pramogą vasa
rio 1 d., šeštadienį, Kiburio 
svetainėje, 950 Jamaica Ave.,
Woodhaven, N. Y. Važiuokite 
Jamaica linija iki Cypress 
Hills stoties. Pradžia 6-tą 
vai* vakaro.
‘■Kriaučių 54-to Lokalo jau

nimas kviečia atsilankyti ir su
sipažinti su organizuotu jauni-

Streikas Gali Pasiekt 
Augščiausią Būdingą

šiandien įvyks nepaprastas 
Bildingų Aptarnautojų Unijos 
mitingas, kuriame bus svarsto
ma apie iššaukimą streikan 

Į darbininkų, dirbančių tarp 
i 14th ir 41st St., Westsidej. 
'Juos iššaukus, prie streiko pri
sidėtų 22,000 keltuvų kėravo- 
tojų, porterių, pečkurių, inži
nierių ir valytojų.

Toje srityje randasi ir augš- 
čiausias pasaulyje Empire 
State bildingas, valdomas 
kompanijos, kurios pirmininku 
yra Alfred E. Smith, buvęs 
prezidentinis kandidatas ant

Grupė Queens gyventojų 
kreipėsi į N. Y. valstijos gu
bernatorių Lehmaną, kad pa
starasis sulaikytų 
kuriomis ypatingai 
Sunnyside sekcija.

Savo atsakymo
, gubernatorius pareiškė 
manąs, kad gubernatoriui tik
tų vesti derybas pataisymui 
privatiškų kontraktų, tarp pri- 
vatiškų asmenų.”

žinoma, jam atrodo netin
kama kištis, kuomet mažų na
mų savininkai reikalauja nu
mušti kompanijų uždėtus per- 
augštus mortgičius, tačiaus jis 
randa galimu jo šerifams kiš
tis ir išmėtyti atsisakančius iš
eiti iš savo namų.

Kaip Darbo Departmentas 
Sutaiko Streikus

Valstijos industrinis komi- 
sionierius Elmer F. Andrews 
paduoda įdomių skaitlinių. Iš 
jų matome, kad New Yorko' 
Mieste ir apielinkėje iš 24 
streikų, taikytų per valstijos 
Darbo Departmentą, 12 streii- 

I kų pralaimėta, o 8 laimėta. 
'Reiškia, du pralaimėta prieš 
|vieną laimėtą; simpatija ten
ka bosams. .

demokratų tikieto ir fašistinės 
Liberty Lygos tūzas.

New Yorke suareštuoti 8-ni 
vyrai, kurie rinkdavę aukas 
įstaigai vadinamai United Re
lief Association, 216 Madison

Morro Castle Viršininkai
mu. Atsilankę galėsite links
mai laiką praleisti ir smagiai 
pašokti prie geros orkestros. 
Įžanga merginoms 30c., o vai
kinams 40c., ar seni, ar jauni 
—nėra skirtumo.

Alex Vaškys.

i N. Y. Distriktas Perpildė
j “Sunday Workerio” Kvotą
J ; . Antrą iš eilės savaitę New
į | Yorko Komunistų Partijos kai

į kurios sekcijos peršoko savo
kvotas išplatinime “Sunday
Workerio.” Kvota yra 20,000 
kopijų, o išplatinta 5,000 vir
šaus, Garbingą vietą užima 

' 14-ta Bronx sekcija, kuri iš
platino 1,978 arba 900 dau
giau, negu pirmesnę savaitę.

Deja, to dar negalima pa
sakyti apie 6-tą sekciją, Wil- 
liamsburge, kur daug lietuvių 

į gyvena. Bet mes tą galime 
į "padaryti, jei kiekvienas “Lais-
f vės” skaitytojas bei ALDLD, 

M>s, Kriaučių Lokalo ir kitų 
organizacijų nariai patys už- 
sisąfcys ir pakalbins savo pa
žįstamus užsisakyti “Sunday 
Worker}.” Užtenka išpildyti 
užsisakymo korčiukę ir laik
raštis kas sekmadienį bus pri
statomas į namus. Užsimokė- 
sit, kada atneš. Kaina yra 5 
centai kopija.

Gavo Kalėjimo
Daugelis dar prisimenate 

laivo Morro Castle gaisrą, ku
riame žuvo 134 žmonės 8 rug
sėjo, 1934 metais. Nepaisy
mas keleivių gyvybės buvo 
taip aiškus, jog kompanija bu
vo patraukta teisman. Teis
mas tęsėsi gana ilgai, šiomis 
dienomis užsibaigė.

Vyriausias inžinierius Eben 
S. Abbott, kaltinamas apleidi
me savo vietos, nuteistas 4 
metams kalėjimo.

Veikiantis kapitonas W. F. 
Warms, kuris staigiai mirus 
laivo kapitonui užėmė vietą 
prieš pat prasidedant gaisrui, 
nuteistas dviem metam.

Henry E. Cabaud, New 
York and Mail Steamship Co. 
veikiantis vice-prezidentas nu
teistas metams kalėjimo ir už
simokėti $5,000 piniginę baus
mę.

Motinos Reikalauja Vaikams 
Batų iš Šalpos Biuro

Pasirįžusios, kad jų vaikai 
neturi būt be reikalingų dra
bužių ir batų šalčiuose, virš 70 
moterų suėjo šalpos biuran 
3rd St. ir Avenue D. Jos pa
sižadėjo būti taip ilgai, kol 
jų reikalavimai bus išpildyti.

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

A.P.L.A. 22 kp. susirinkimas 
įvyks pirmadienį, 3 d. vasario, 8 vai.

■ vakare, “Laisvės” raštinėje, 427 Lo
rimer St. Visi nariai malonėkite da
lyvauti laiku ir atsiveskite naujų 
draugi) į kuopą prirašyti.

A. Bakaitis.
(25-26)

MASPETH, L. L, N. Y.
Lietuvių Piliečių Kliubo susirinki

mas įvyks antradieni, 4 d. vasario, 
Zabielskio svetainėje, 61-38 Clinton 
Ave., 8 vai. vakare. Visi nariai nau
ji ir seni malonėkite dalyvauti, nes 
bus labai svarbus susirinkimas.

Komisija.
(23-25)

PARDAVIMAI
PARSIDUODA VIŠTŲ 

FARMA
Parsiduoda labai puiki vištų farma 

New Jersey valstijoj, iš New Yorko 
nuvažiavimas per ij vai. 11 kamba
rių moderniška stuba, daug budinkų, 
visi geriausiose sąlygose. 250 me
džių sodas, 75 aviliai bičių, 4 karvės, 
400 vištų, kiaulės, antys ir žuvys. 
Ideališka laukų namai, lietuviškoj 
kaimynystėj. 2000 svarų medaus gau
nama Į metus, 1000 bušelių obuolių,; 
burdingieriai atneša $1000.00 vasa
ros sezone. Vertės $9000.00. Nusilei- 
džiame iki $6750.00, nėra agento.

F. Welenc, 562 7th St., Brooklyn,H.
N.

(19-26)

PARSIDUODA MEDUS
Tikras, tyras medus. Be jokio prie- 

maišo ir nekvarbuotas, tirštas ir 
skanus, kaip Lietuvoje. 60 svarų 
kenas už $6.75, kvortinė bonka—75c. 
Perkant po tuziną ant syk 60c už 
kvortą
“OUR* FARM” HAMPTON, N. J. 

arba telefonuokite South 8-4875.
(19-26)

Komisija.

Charles’ Up To-Date 
BARBER SHOP 

K. Degutis Savininkas
PLAUKŲ QCp 
KIRPIMAS

Vaikas Linksmas, jis 
geria “Broncotone

Cortlatndt 7-4305

Lietuviška Informacijų 
Raštinė

Lithuanian Information Bureau 
38 Park Row, opposite City Hall 

NEW YORK, N. Y.
Rooms 405-0-7

Equitable Service Bureau
LIETUVIŠKA

Susisiekimo ir Ištyrimo

Geriausios Degtinės Amerikos Išdirbimo ir 
Importuotos Žemiausiom Kainom

KAS ATEIS SU ŠIO SKELBIMU, GAUS Už 
NUPIGINTĄ KAINĄ

nepamirškite pasiimt skelbimą eidami pirkt.

Šis didelis nupiginimas tik trumpam 
laikui, tuojau naudokitės proga.

Tat

License L-1370

HYMAN BERGER
SAVININKAS

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

Tel. Stagg 2-2996

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

rioms parems degtinių, kreipkitės pas mus.

w NAUJOJE VIETOJE

<9

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

butelį

“BRONCOTONE”
D-R O L. GRYCZ

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

kimas, naudokite 

“GASTRITONE”
D-RO L. GRYCZ

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

Kent Remedies, Inc.
KENT REMEDIES, INC.

102 Kent Street, Brooklvn. N. Y.

SKUTIMAS 15c
Prielankus Patarnavimas

1OO Union Ave., Brooklyn 
Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius 
GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoja tin
kamai ir už prieinamą kainą.
Parsnmdau automobilius vestuvėm, 

purėm, krikštynom ir kitokiem 
reikalam.

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

'AUWUVIIM
GERIAUSIA DUONA

^SCHOLES BAKING
532 Grand St., Brooklyn

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių 

Iš senų padarau 
naujus 
lūs 
sudarau 

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

JONAS STOKES
Marion St., kamp. Broadway

paveiks- 
ir krajavus 

su

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

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

&

MEDICINOS DAKTARAS
B. BOGDASAROFF

200 Second Avenue 
tarpe 12th ir 13lh Sts., N. Y. C.

Gydo odos, kraujo, pūslės— 
šlapinimosi ligas.

Vai.: nuo 10 :30-8 ; Sekmad.: 11-1 dieną
Tel.: Algonquin 4-8204

Sergančių Vyrų ir Moterų 
Chroniškos ir Staigios Ligos 
gydomos naujoviškais būdais

Patenkinančios ir 
greitos pasekmės. 
Kreipkitės į Dr. j 
Zins gydymui 
Kraujo, Odos ir I 
Nervų Ligi), Slogų 
ir Chroniškų Skau
dulių. Abelno Nu- j 
silpimo, Nervų Iš- , 
sisėmimo, Skilvio I 
ir žarnų Ligų, He- 
morrhoidų bei Ki

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

I tica, Neuralgia, Nervų Įdegimas ir 
Chroniški Reumatiški keblumai ir ki- j 
tos ligos Vyrų ir Moterų; o jeigu tu-į 
rite kokią ligą, kurios jūs nesupran- j 
tate, pasitikimai pasiklauskite manęs, 
ir jūsų nesveikumas bus jums išaiš
kintas.
Mano Išlygos Yra Prieinamos 
Kraujo Tyrimai, Laboratoriniai Iš
bandymai, X-spinduliai, Serumų ir 

Čiepų Įleidimai.
(PASITARIMAI VELTUI)

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

Tarp 4th Avė ir Irving PI.
Sekmadieniais 10 A. M. iki 3 P. M.

Valandos—10 A. M. iki 8 P. M.

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

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

arti Grand St.
Telefonas Evergreen 8-10494

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

NEDĖLIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS
2220 Avenue J

Kampas E. 23rd St.

NAUJOJ VIETOJ 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 valygyda- 
mi sutaupysite pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui. 
Pristatome į visas dalis—Brooklyno ir apielinkės, į krautuves 

ir į pavienius namus; taipgi siunčiam ir į kitus miestus.
Tel. Evergreen 7-8538 Sav. V. LUKOŠEVIČIUS

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

Visokių Rūšių šviežus Valgiai, Gaminami
Lietuvišku Taipgi ir Amerikonišku Stilium.

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT
417 Lorimer Street, Brooklyn (“Laisvės” Name)

SAVININKAI J. P. MARGIUKAI

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai legališkas svoris. Prista
tome greit j jūsų namus. Prašome 
įsitėmyti adresų ir telefonų.

Telefonuokite: EVergreen 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti j ofisų 
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




