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DAVOS, Šveicarija. — Iš 
Jugoslavijos atvykęs, medi- 
cinos s t u d e n tas David 
Frankfurter nušovė hitleri
ninkų vadą Wilhelmą Gust- 
loffą vasario 4 d. šovikas, 
žydų tautos jaunuolis, suim
tas. Sako, kad jis keršijo 
už žydų persekiojimus Vo
kietijoj iš nazių pusės. Jis 
Gustloffą penkiais revolve
rio šūviais nudėjo, atėjęs i 
jo paties namus.

Gustloff buvo hitlerinin
kų agentas, atsiųstas iš Vo
kietijos. Jis Šveicarijoj ne
va užsiėmė “astronomija,” 
bet tikrumoj tik organizavo, 
ypač vokiškos kilmės, švei
carus remti Hitlerį.

BERLYNAS. — Hitlerio 
organas “Voelkischer Beo- 
bachter,” minėdamas Gust- 
loffo nušovimą, šaukia, kad 
žydams nebūsią pasigailėji
mo, ypač po to įvykio. Pats 
Hitleris pasiuntė prijautimo 
telegramą Gustloffo našlei, 
kur pareiškė, būk vokiečių 
“visa tauta giliai sujudus ir

Naziai Smarkiai Stato 
Savo Karo Laivyną

LONDON, —' Vokietijos 
ambasados narys kapitonas 
Erwin Wassner pereitą sa
vaitę pripažino, jog Hitlerio 
valdžia apie kitų metų vi
durį jau užbaigs 5 naujus 
karo laivus, šarvuotlaivius. 
Buvo žadėjus Anglijai tik 
per 5 metus pasistatyt tuos 
5 karo laivus, o dabar juos 
pasibudavos per 2 metus. 
Del tokio nazių karo laivyno 
statybos spartumo esanti 
susirūpinus ir Anglija.

vina oujuuun 11 n . 1 . v 1 — m •
pasipiktinus” (prieš žydus) SenatdS AtSaUkC IBS 
del to fašistų agento nudeji-

4 mo. Bilius Tarmom Gelbet’
WASHINGTON. — Jung

tinių Valstijų senatas vasa- 
1 rio 4 d. atšaukė Bankhead 
______ i auginimo kontro
lės, Kerr-Smith tabako kon
trolės ir bulvių kontrolės 
įstatymus. Supra ntama, 
kad juos atšauks ir kongre
so atstov.ų rūmas. Tatai da
roma pagal paties preziden
to Roosevelto sumanymą. 
Prezidentas mato, kad ša
lies Augščiausias Teismas 
vis tiek buvo pasirengęs pa
naikint tuos įstatymus kai
po “priešingus konstituci- 

bės. Bet radusieji tą auksą 'jai.” 
žada už gautus pinigus Minimi įstatymai mažai 

naudos tedavė smulkiesiems 
farmeriams ir pusininkams; 
o bulvių auginimo kontrolės 
įstatymas daugeliui mažųjų 

I farmeriu buvo stačiai žalin-

Sovietuose Atrado 49
Svarų Aukso Gabalą
MASKVA, sausio 3 d.— 

Stachanoviečių aukso j ieš
kotojų brigada Miass apsk
rity j, Uralu kalnuose, sura
do gryno aukso gabalą sve
riantį 49 svarus. Tai di
džiausias aukso gabalas iš 
visu, kokie tik buvo atrasti 
šiame šimtmetyje. Už tai 
brigada gaus 21,500 aukso 
rublių iš Sovietų vyriausy- 

žada už gautus 
pirkti sovietinius bonus, 
pardavinėjamus kultūrini
mo tikslais.

Per dvi paskutines dienas 
šie aukso j ieškotojai sura
do apie 72 svarus aukso iš gas; todėl prieš jį tie far- 
viso. Už tai gauna 48,000, mereliai buvo sukėlę tikrą 
aukso rublių. | protestų audrą.

šešios savaitės atgal kitai-------------------
aukso jieškotojų brigada G. B. Shaw Pataria Mest Van- 
Uralo kalnuose rado 40 ir 
pusės svaro aukso gabalą.
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ETHIOPAI NUKOVĖ 1,700 ITALU;
PAGROBĖ 75 KULKASVA1DŽIUS, 18

TANKU, 3 KANUOLES IR 11TROKŲ

ADDIS ABABA, vasario vagą upei, plaukusiai pro 
4.—Havas žiniomis, ethiopai Makalę ir tuo būdu nukirtę 
nuvijo atgal italus net 150 italams vandenį, 
mylių, nuo Bocco iki Noghe- 
lio bei toliau, pietiniame 
fronte, 
šę 1,700 italų ir daugelį į; 
nelaisvę paėmę. Jie taipgi 
pasigrobę iš priešų 75 kul- 
kasvaidžius, 18 tankų, tris 
kanuoles, 11 trokų ir 16 šėt
rų su įvairiais reikmeni
mis.

Šiaurėje ethiopai apsupa 
Makalę iš pietų ir žiemių 
pusės. Pagal ethiopų prane- ------ -----
Šimus, jie prakasę naują įjuos prieš Ethiopiją.

ROMA, vasario 4.—Italų 
armijų vyriausias koman- 
dierius Badoglio Ethiopijoj 
praneša, būk šiuo tarpu ten 
“nieko naujo” neįvykę.

ADDIS ABABA. — Ethi- 
opų vyriausybė pradėjo iš 
lėktuvų mėtyti atsišaukimus 
Gojjamo provincijos gyven
tojams, kad būtų ištikimi 
savo krašto valdžiai. Mat, 
italai stengiasi sukurstyt

Japonija Nervuojasi del Naujo 2,000 Mylių 
Sovietų Gelžkelio, Vedamo per Sibirą

JIS BŪSIĄS NUTIESTAS DAUG GREIČIAU, NEGU 
BUVO PLANUOJAMA

Muša Bedarbius Šalin 
Nuo Los Angeles Miesto

Los Angeles, Calif. —Po
licija apstojo visus vedan
čius į miestą kelius ir mu
ša, veja šalin norinčius į 
miestą įeiti pavargėlius be
darbius. Taip vykdo nese
nai išleista miesto valdžios 
patvarkymą.

Paryžius. — Sustreikavo 
5,000 darbininkų keliose 
Franci jos laivų statyklose 
bei jų taisymo vietose.

Varšavoj įvyko Visuoti
nas Važiotos Streikas

Pekin Miestelį, III 
Suparalyžiavo Visuo 

tinas Darb. Streikas
Baisi Užmuštų ir Sužeistu 
Armija 1935 m. Amerikoje

CHICAGO, Ill., vasario 4. 
—Šalies Saugumo Taryba 
paskelbė, jog pernai metais 
nelaiminguose atsitikimuose 
šioj šalyj buvo 99,000 žmo
nių užmušta ir 366,000 vi
sam amžiui sužeista. Virš i i 
trečdalį tų nelaimių padarė 
automobiliai.

Vidutiniai imant, kasdien 
buvo užmušama po 271, ar
ba po 11 kiekvieną valandą.

Vien nuo sausros žuvo

PEKIN, III.—Vas. 4 
Partraukta keturios milici
ninkų kuopos prieš visuoti
ną darbininkų streiką, kuris 
apėmė šį miestelį su 16,000 
jo gyventojų. Apart milici- 

j jos su kulkasvaidžiais ir 
nuodingų dujų bombomis, 
dabar yra mobilizuojaiha 
dar milicininkų būrys su ka- 
nuolėmis. v.

Streikuoja 5,000 darbinin
kų. Nežiūrint į
juos nuodų bombų, streikie- 
riai neatlaidžiai pikietuoja 
dirbyklas.

Visuotiną streiką paskel
bė miesto unijų centras, ku
ris, be kitko, reikalauja, kad

i

IVARŠAVA, vas. 4.— Gat- 
vekarių ir busu darbininkai 3,250 žmonių. 

| turėjo 24 valandų visuoti
ną streiką protestui prieš 

I įteiktus seimui sumanymus, 
kuriais reikalaujama dar 
padidinti taksus ant įplau
kų.

Streikieriai sustabdė vi
sus gatvekarius ir busus. 
Jiems pritardami, metė dar
bą ir gatvių valytojai; o 
miesto gaso fabrikų darbi
ninkai paskelbė pusės va
landos simpatijos streiką.

Valdžia uždraudė bet ko
kius streikierių susirinki
mus gatvėse ar aikštėse.

ANGLIJOS ORLAIVIAI 
TALKON GRAIKIJAI 

PRIEŠ ITALIJĄ

Pranešama, jog Anglija at- Pasitrauktų iš tarnybos mie-
• ’-ii O j . I TX7 T? OU..Msiųstų savo lėktuvus apgm- • . - .

ti Graikiją, jeigu Mussolini, man ir policijos gaJva^Har- 
kada užpultų graikus už tai, 
kad Graikija padarė talki
ninkavimo sutartį su Angli
ja.

siųstų savo lėktuvus apgin- otelio, majoras W. E. Shur- 

i ry Donohue, kaipo darbinin* 
kų terorizuoto jai ir akli ka
pitalistų įrankiai.

Visuotinas streike išsi
vystė iš dvi savaitės atgal—*4 
prasidėjusio streiko prieš 
degtinės varyklas, kurių dvi 
priklauso didžiausiam ban
kininkui J. P. Morganui. 
Alkoholio darbininkai rei-: 
kalavo pripažint pirmenybę 
senesniems darbi ninkams 
prieš paskiaus priimamus. 
Dabar jie pridėjo ir kitą 
reikalavimą—pripažint uni
ją ir tik su ja tartis apie są
lygas visiems tų įmonių dar
bininkams.

I
Japonijos i m p e r i alistai 

pirmiau nervavosi del to, 
kad Sovietai nutiesė antrus 
bėgius savo Trans-Sibiro 
gelžkeliui, kurio koks tūks
tantis mylių eina netoli 
Manchukuo sienos. Todėl 
atsitikime Japonijos išpro
vokuoto karo, japonams bū
tų artimas “priėjimas” prie 
Trans-Sibiro gelžkelio.

Naujasis gelžkelis yra ve
damas 100 iki 300 mylių į 
šiaurę nuo Manchukuo sie
nos ir jis priešui būtų kur 
kas sunkiau pasiekti. To-

TOKIO, vas. 4.—Japoni
jos valdovai nerimauja del 
naujo Sovietų gelžkelio, ku
ris tiesiamas per Sibirą iš 
anapus Baikalo ežero nuo 
Taišeto iki Komsomolsko, 
su šakomis į Nikolajevską 
ir Chabarovską.

Japonai sako, kad šį 2,000 
mylių, dvigubais bėgiais, 
gelžkelį stato 100,000 darbi
ninkų ir kad jis bus užbaig
tas dvejais metais anksčiau 
negu buvo planuojama.

New Yorko “Times” ko- 
denin Amerikos Konstituciją, vaidSkV ar

™ .. a, tiesa, kad taip skubotai va- 
____ s naujojo gelžkelio 
darbas. Jam buvo atsakyta, 
jog dalinai tiesa ir kad vis
kas daroma, kaip reikia.

MIAMI, Florida. — Atvy- romas 
kęs garsus Anglijos rašyto
jas G. B. Shaw, 79 metų 
amžiaus, reporterių klausi
nėjamas apie Amerikos 

BUENOS AIRES. — Pa-j tvarką, pareiškė, kad da- 
raguayaus valdžia nuspren-; bartinė šios šalies konstitu- 
dė išdeportuot į Argentiną! cija yra niekam netikus, ir 
pulkininką Rafaelį Franco,! geriau būtų ją stačiai į van- 
kaipo įtariamą “raudoną” i denyną numesti, negu ko- 
valdžios priešininką ir narį kiais pataisymais bandvt 
karininkų grupės, norinčios sulopyti. Ta konstitucija 
nuversti prezidento Fuse-] duoda Jungtinių Valstijų 
bio Ayalos vyriausybę. Sy- prezidentui daugiau galios 

negu turi Anglijos karalius. 
Šios konstitucijos vardan 
Augščiausias Teismas naiki
na socialius įstatymus.

Ištremia Paraguayans Karo 
Didvyrį Kaipo “Raudoną”

bio Ayalos vyriausybę. Sy
kiu Paraguay valdžia pa
skelbė naują melą, būk So
vietai kurstą ir remią tų ka
rininkų planuojamą sukili
mą.

Pulkininkas R. Franco bu
vo gabiausias Paraguayans 
karo vadas su Bolivija del 
Chaco žibalo šaltinių ploto. 
Jis išdirbo tokį kovos būdą: 
iš tolo, dideliu lanku per 
miškus, pelkes ir krūmus 
apsupa “priešus,” iš visų 
pusių užpuola ir sumuša.

Paraguayans prezidentas 
vasario 4 d. pabėgo iš palo- 
ciaus į karo laivą ant Para
guay upės, saugodamas sa
vo kailį nuo “suokalbinin
kų.”

Geneva. — Skaitliuojama, 
kad Italija 'turi savo karo 
sandėliuose 700,000 tonų ga
zolino bei aliejaus, kurį 
krovėsi jau nuo 1934 metų.

So. Boston, Mass I

Stiprina Nazių-Japonijos 
Karo Laivynu Ryšius

TOKIO. — Į Japoniją ke
tina atplaukt vasario 22 d. 
Vokietijos karo laivas 
“Karlsruhe,” šarvuotlaivis. 
Hitlerio ambasadorius pa- 

del Japonijos imperialistai i reiškia, kad “Karlsruhe” at- 
dar labiau dabar nervuojasi,' silankymas dar geriau su- 
matydami, kaip tiksliai So- stiprins “draugiškus ryšius 
vietai rengiasi atmušt japo-’tarp Vokietijos ir Japonijos 
nų planuojamą karišką už- karo laivynų.” 

puolimą. -------- :----------
karo laivynų.

Svarbus Lietuviams Masinis 
Mitingas

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Nubaudė Du Broliu už Vei- krašto “vokietininkus.” Jų da

lis papėdžiauja naziams, bet 
anaiptol ne visi.

Bet ka reikia manyti apie
klą tarp Valstiečių

KAUNAS. — Fašistų or- ___________ _______
ganas “Lietuvos Aidas” sau-: sekantį Smetonos orga'no “Lie-

— --------: tuvos Aido” nusiskundimą
Trys broliai Plečkaičiai Prieš Klaipėdos krašto direk- 

aktvviai dalvvavo Suvalki- torlją’ kurios Pirmmmkas Vra aktyviai dalyvavo buvalKi «vokietininkas„ lietuvis Bal-

šio 21 d. rašo:
Cl

JIEŠKO KITŲ LINDBER- 
GHO VAIKO PAGROBIMO 
ir NUŽUDYMO DALYVIŲ

jos įvykiuose (valstiečių 
streikuose ir maištuose). Jie 
gamino ir platino ūkinin
kams kurstyti atsišauki
mus.” (Fašistai, mat, su
verčia ant “kurstytojų” visą I i - i v n i • v • -i \

KALTINA GUBERNATO
RIŲ DEL REDAKTO

RIAUS NUŽUDYMO
MINNEAPOLIS, Minn.— 

Nušauto redaktoriaus W.W. 
, Liggetto našle teisme prieš 
Is. Blumfeldą sako, kad jos 
vyrą nužudžius gubernato
riaus F. B. Olsono šaika.

Liggett per savo laikraš
tuką kovodavo prieš rake- 

Bal- tierius, gengsterius ir su 
(jais sėbraujančius valdinin
kus.

Gubernatorius atsako, kad 
Liggettiene visai be pama
to jį taip įtaria.

Šį penktadienį, vasario 7 
d., 8 vai. vakare, įvyks ma
sinis susirinkimas svarbiais 
klausimais, Lietuvių svetai
nėje, E. ir Silver Sts.

Kalbės Kanados lietuvių 
laikraščio “Darbininku žo
džio“ redaktorius, buvęs 
Lietuvių Pasaulinio Kong
reso delegatas Kaune, drg. 
M. Guoba. Jo kalbos tema 
—pilietinių laisvių reikala
vimas Lietuvoje ir Lietuvos 
ūkininkų sukilimo priežas
tys.

Visus kviečia
Komisija.

Belgijos Soc. Studentai
Vienijas su Komunistais

KIEK GYVENTOJŲ

i 
f

I

i

TRENTON, N. J. — Gu- bėdą už valstiečių kovas.) 
bernatoriaus Hoffmano vy
riausybė reikalauja,

BRUSSELS, vas. 4.—Ką 
tik susivienijo komunistų ir 
socialistų studentų organi
zacijos Brusselio Laisvame 
Universitete, Belgijoj. Per 
paskutinius ketverius metus 
jie veikė bendru frontu, o 
dabar suėjo į vieną organį*

JUNGTINeSE VALST.? zaciniai.
WASHINGTON, vasario' 

4. — Jungtinių Valstijų cen
zo biuras paskelbė, kad pa
gal jo skaitliavimą, padary
ta pernai liepos mėnesį, ši į 
šalis turinti 127,521,000 gy
ventojų.

i, džius ?—
“Nuo šių metų pradžios ūki

ninkai socialio draudimo mo
kesčių vėl turės mokėti po 1.20 
lt. per savaitę už darbininkus, 
tuo tarpu kai Brūvelaičio kraš
to direktorija buvo suradusi 
priemonių apdraudimui suma
žinti iki 60 centų. Be to, sam- bedarbiams buožių

■

vo priversta padaryti šiokių 
ptokių pagerinimų bernams ir 

lėšomis! 
Washington© valdžia duotų Du suimtuosius kariuo- dmių algos šieiųs metams ne jįe rėkia, kad tuo būdu Klai- 
talkos suiasti kitus pikta- teismas sausio 21 d. i nesumazėjusios, bet I

Vincui i kur net Padidėjusios, šiais me-j dykinami, 
, ! tais vidutiniai bernui reikės mi.. .

Slaptoji policija du brtfliu 
kad suėmė, o trečias pasislėpė.

Washington© valdžia duotų iii 1 • 1 • i Į
darius, dalyvavusius Lind-in' hožpmiiii
bergho vaiko pagrobime ir Plečkaičiui skyrg pusį“^

nno, kuris už tai nusmerk-
tas mirti elektros kėdėj.-

kai ( pėdos darbininkai esą tik “iš- 
tinginiaut pratina-

nužudyme, apart Hauptma-' met sunkiuiu darbų kalė- mokėti. aPie 400 APskri"
| jimo, o Justinui Plečkaičiui, 
mažažemiui, davė pusantrų

Birmingham, Alabama. —' 
Po didelių sniegų užėjo: 
smarkūs lietūs keliose pieti
nėse valstijose. Per kilu
sius upių potvinius prigėrė 
6 žmonės.

tai kaimuose jaučiama gerų 
darbininkų stoka. Krašto di- 

i rektorijos nutarimu mokamos
Daugiau “Strielčių,” Negu 

Žvėrelių

Chile valdžia, Pietų Am
erikoj, grūmoja kariškomis 
bausmėmis streikuojantiems 
gelžkeliečiams, jeigu 
greit negrįš dirbti.

Apipiešė Pirklį

jie

1

NORĖTŲ ANGLIJOS IR 
FRANCUOS BONŲ 

AMERIKAI
WASHINGTON. — Jung

tinės Mainierių Unijos pre
zidentas J. L. Lewis sako, 
kad Franci j a ir Anglija tu» 
retų duoti karo skolų są- 
skaiton 6 bilionų dolerių 
vertės savo valstybinių bo- 
nų Amerikai. Tada, girdi, 

! Amerika turėtų iš ko atmo
kėti bonus savo ex-karei-x 
viams.

Odų pirklys Milandevičius < Niekas nemano, kad.An- 
sausio 20 d. važiavo iš Betyga-1 gliia bei Francija priimtų 
los į Ariogalą. Jj pasivijo- du į tokį pasiūlymą.
nepažįstami ginkluoti vyrai ir j -------------------
pareikalavo pinigu. Vienas už- LAIVUI APVIRTUS, PRI 
puolikas smogė Milandevičiui 
į veidą. Tas apsipylė krauju ir 
parkrito į vežimą. Pasibaidė

j/-
■„ V

GėRe 21
BUENOS AIRES. — Pa

. « • . 1 1 — • • i LUAVULilvo MUVULIIIIU mvnuiiivu

metų tokio pat kalėjimo. | mjesį0 bedarbiams pašalpos.
Todėl iš miesto darbininkai vi
sai nė nemano eiti žemės ūkio 
darbų dirbti.”

Čia, kaip matome, Lietuvos
fašistai pyksta, kad Klaipėdos yra. Didelis vargas priveisė 256 litus. Policija jieško plėši- Laivas buvo perdaug taVOHJ 
krašto dabartinė valdyba bu-1 perdaug medžiotojų. ' I kų.

Smetoninkai Sako, būk Darbi
ninkams Esą “Per g erai” 

Klaipėdoje

Yra teisingų nusiskundimų 
prieš vadinamus Klaipėdos

ROKIŠKIS.—Neplačioje apy
linkėje nušauta apie 50 lapių. 
O ką kalbėti apie kitus žvėre
lius. Miškai iškirsti ir taip 
jau žvėrelių neperdaugiaušia

arklys ir ėmė nešti. Plėšikai, narna upėje apsivožus 40 to- 
pasiviję vežimą, sustabdė ark- nų įtalpos laivui “VargaS- 
lį ir iš Milandevičiaus atėmė Gomez,” prigėrė 21 asmuo.

prikrautas.
A
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Norman Thomaso Prakalba, Kuri 
Pasibaigė be Pabaigos

Pereitą sekmadienį radio bangomis 
kalbėjo Socialistų Partijos vadas Nor
man Thomas. Keli milionai klausėsi jo 
prakalbos. Jis turėjo puikią progą išdės
tyti savo partijos poziciją ir daugelį dar
bo žmonių uždegti karšta naujos vilties 
liepsna. Ant rytojaus jo prakalbą išti
sai atspausdino “New York Times.” Tad 
ir vėl Thomas pasiekė šimtus tūkstančių 
skaitytojų.

Deja, Norman Thomaso prakalba ne
atsiekė to tikslo, kurį jis pats skelbia. 
Tiesa, jis gerai kritikavo Rooseveltą, 
Smithą, American Liberty League; jis 
pabriežė augimą fašizmo ir karo pavo
jaus. Jisai augštai laikė iškėlęs socialis
tinės ateities vėliavą. Tai visa labai 
gražiai skambėjo.

Bet kas toliau? Kur išeitis Amerikos 
milionams darbininkų šiandien? Ką jie 
turi daryti dabar? Kaip jie gali kovoti 
ir laimėti prieš karą ir fašizmą?

Į šiuos opiausius klausimus Socialistų 
Partijos vadas neatsakė. Darbininkai, 
kurie klausėsi jo prakalbos, laukė iš Nor
man Thomaso atsakymo. Bet nesulaukė. 
Jis užbaigė prakalbą neparodęs jiems ke
lio, nedavęs jiems vilties.

Šioj savo prakalboje Thomas turėjo 
puikiausią progą pasakyti savo milioni- 
nei armijai klausytojų, kad jie turi grei
tai budavoti savo klasės politinę masinę 
galią formoje Farmerių-Darbo Partijos. 
Ta partija apimtų milionus organizuotų 
fermerių ir darbininkų. Tokia partija 
būtų geriausias atsakymas demokratams 
ir republikonams, fašistams ir naujo ka
ro kurstytojams, kuriuos taip garsiai 
Thomas kritikavo ir pasmerkė. Bet Tho
mas tokio patarimo savo klausytojams 
nedavė.

Aagščiausias Teisinas Turi Būti 
Visai Nuginkluotas

Buržuaziniai politikieriai bijo ir neno
ri kibti į sprandą Jungtinių Valstijų 
AugšČiausiam Teismui, kuris turi galią 
nušluoti visus kongreso priimtus įstaty
mus, kurie nors kiek naudingi darbo 
žmonėms. Kongresas galėtų teismą nu
ginkluoti, bet to nedaro. Jis turi teisę 
pataisyti šalies konstituciją. Dabartinė 
konstitucija pavedus visą galią devy
niems Augščiausio Teismo nariams. Dau
guma balsų jie gali viską padaryti. Va
dinasi, penki teisėjai valdo visą kraštą. . 
Kongresas beveik nieko nereiškia.

Komunistai, socialistai ir šiaip progre- | 
syviški žmonės reikalauja tokio konstitu- I 
cijos pataisymo. Jie reikalauja, kad ta 
galia iš Augščiausio Teismo visai būtų 
atimta.

Tam bando užbėgti už akių tūli sena
toriai. Štai senatorius Pope įnešė į kon
gresą bilių, kuriame tik tiek pataisoma 
konstitucija, kad reikalaujama virš dvie
jų trečdalių teismo narių sprendimui. Va
dinasi, vietoj penkių teisėjų, reikės sep
tyniems sutikti su nuosprendžiu. Tai 
nieko nereiškia. Vistiek Augščiausias 
Teismas pasilieka diktatorius. Darbinin
kų šūkis turi būti: “Augščiausias Teis
mas turi būti visai išrėdytas iš galios 
panaikinti kongreso priimtus socialius 
įstatymus.”

Liūdnas Federacijos Vado
/ • Vaizdas

Mainierių konvencijoj kalbėjo Ameri
koj Darbo Federacijos prezidentas Wil
liam Green. Bandė įtikinti mainierius, 
kad jie atsisakytų kovos už industrinį 
unijizmą ir pasiduotų Federacijos biuro
kratams. Niekas iš to neišėjo. Green 
pasirodė labai prasta figūra. Jo išsireiš
kimus už amatinį unijizmą mainierių de
legatai palydėjo garsiu “buu.” Nedrau

giška, bet ką padarysi, kad Federacijos 
vadas, bando apginti neapginamą pozici
ją. Jis kalba už tęsimą darbininkų pasi
skirstymo į mažas amatines unijas, už 
atsisakymą organizuoti sunkiosios pra
monės darbininkus, kuomet kapitalistai 
baigia naikinti viską, ką Amerikos dar
bininkai buvo laimėję ištiso šimtmečio 
kova. |

Rimtai pradėta kova už industrinį uni
jizmą Amerikos Darbo Federacijoj turi 
eiti pirmyn. Taip pasakė mainierių kon
vencija. Bet tai ne vienų mainierių rei- ; 
kalas. Čia turėtų labai svarbią rolę su
lošti adatos amatų unijos, kurios skaito
si progresyviškomis ir kurios yra prisi
dėję prie Committee for Industrial Orga
nization. Ar Hillman, Dubinsky ir kiti 
tų unijų šulai pasiliks ištikimi tam komi
tetui? Ar jie neišsigąs Greeno-Woll grū
mojimų? Greita ateitis turės parodyti.

A r Ištikrųjų Smetona Sunaikins
Lietuvių Tautą? •

Smetonos diktatūros devynių metų j 
viešpatavimas privedė Lietuvą prie to, 
kad jau atvirai kalbama apie pavojų lie
tuvių tautai. Kalba jau tie patys fa
šistai, kurie mūsų gimtinę šiandien 
smaugia. Smetonos valdžios oficioze 
(“Lietuvos Aide,” sausio 20 d.) užeiname 
tuo reikalu labai įdomų ir alasingą 
straipsnį. Straipsnis, matomai, pačios re
dakcijos keptas, nes niekas po juo nepa
sirašo. Po antgalviu “Kodėl mažėja tau
tos prieauglis?” randame sekamus svar
bius davinius:

Tiesa, mes dar teturime tik 11 mėn. davi
nius, bet neatrodo, kad visų metų daviniai 
galėtų žymiai pakeisti bendrą vaizdą.

Per pirmuosius 1935 m. 11 mėn. jungtu
vių buvo 17,405, tuo tarpu 1934 m. per 
tą patį laiką buvo 17,255, o 1933 m—18,535. 
Gimimų praeitais metais per pirmuosius 11 
mėn. buvo 52,513. Palyginus su 1934 ir
1933 metų laikotarpiais, gimimų skaičius

■ per tuos trejus metus visą laiką mažėjo, nes
1934 m. buvo 55,493, o 1933 m.—56,497. 
Prieauglis taip pat mažėjo: 1935 m. priau
go 21,135, 1934 m.—23,112 ir 1933 m.— 
27,152.

z . f
Palyginę 1935 m. natūralaus gyventojų 

judėjimo statistinius davinius su 1934 ir 
1933 metų vidurkiu, pamatysime, kad jung
tuvės sumažėjo 2,7%, gimimai—6,2%, mi
rimai padidėjo 1,7% ir natūralūs prieauglis 
sumažėjo net 15,9%. 1935 priaugo mažiau 
kaip 1934 m. 1.977, t. y. beveik 2,000, o pa
lyginus su 1933 m. pernai priaugo mažiau 
6.017!

Iš kur atsirado tas prieauglio sumažėji
mas? Sumažėjo gimimų skaičius. 1935 m. 
per pirmuosius 11 mėn., palyginus su tuo 
pačiu laikotarpiu 1934 m., gimimų skaičius 
sumažėjo 2,980. Taip pat pastebima ten
dencija mažėti ir jungtuvių skaičiui, bet vis 
dėlto tas mažėjimas yra žymiai menkesnis 
už prieauglio mažėjimą: 2,7% ir 15,9%! 
Tie nuošimčiai mums labai iškalbingai kal
ba apie mums gręsiantį pavojų.

Straipsnio autoriai nuduoda durneliais, 
nežiną, kame randasi pamatinė prieaug
lio mažėjimo priežastis. Jie sako:

Kame glūdi to mums pražūtingo reiški
nio priežastys? Ar tautos prieauglis mažė
ja del krizės, del moralinių ar medžiaginių 
sumetimų? Ar tendencija turėti mažą šei
mą jau yra giliai įleidusi šaknis į mūsų tau
tą, kitaip sakant, ar tai jau yra išsigimi
mas, ar tai yra laikinio, pobūdžio reiškinys? 
Ar, vengdami gausingesnių šeimų, mes ak
lai sekame kitų kraštų pavyzdžiu, ar jau 
mes patys tiek “sukulturėjome,” kad nebe
norime apsunkinti savęs didesnėmis šeimo
mis?

Štai klausimai, kurie negali nesukelti su
sirūpinimo valstybininkui, visuomenininkui, 
kariškiui, ekonomistui, gydytojui, sociolo
gui, dvasininkui, mokytojui, žodžiu kiekvie
nam inteligentui ir, pasakysime, kiekvienam 
lietuviui, kuriam rūpi mūsų tautos ateitis. 
Mums gyventojų skaičiaus didėjimas yra 
gyvybinis klausimas. Gyventojų mes dar 
neturime per daug ir, tur būt, dar negreit 
turėsime. Mes galime turėti dvigubai dau
giau ir visiems užteks vietos ir duonos.

Supraskite, kad Čia kaltos moralės, o 
ne ekonominės priežastys. “Duonos,” 
girdi, užtektų Lietuvoje dvigubam skai
čiui gyventojų. Taip, tiesa, užtektų, prie 
geresnės tvarkos. Bet šiandien tos duo
nos neužtenka. Žmonės gyvena didžiau
siam varge ir skurde, pusbadžiai. Tą 
visi žino ir mato. Tą bando paslėpti 
straipsnio autoriai, Smetonos plauko did
vyriai. Jie atvirai sako, kad jiems ne
svarbu, kaip tie kūdikiai užgimę augs, 
kaip jie gyvens, kokia bus jų sveikata 
vargo sąlygose, bi tik jų bus daug. Štai

Bendras Frontas, Opo
zicija ir Vienybė su Ja
(Keletas Pastabų Bėgamais 

Klausimais.)
Man rodos, kad komunis

tinis judėjimas dabartiniu 
laiku kaip tik stoja į geras 
vėžes. Komunistų Partija 
jau daug laimėjo, įtraukė 
ir neutralizavo daug darbi
ninkų ir intelektualų. Par
tijos spauda daug geriau 
platinasi—ji paaugo ir pa
gerėjo turiniu. Toki laik
raščiai, kaip “New Masses,” 
“New Theatre,” “Sunday 
Worker,” “Health and Hy
giene/ reiškia mūsų kultū
rinį kilimą.

Septinto Kongreso (Ko
munistų Internacionalo) ta
rimai duoda sąlygas masi
niam vystymui mūsų judė
jimo. Mes gyvename gady
nėje, kada revoliucinis ju
dėjimas, komunizmo idėjos 
vedamas, turi perimti, išlai
kyti ir toliau vystyti moks
lą ir šimtmečiais žmonijos 
sukurtą kultūrą.

Fašizmas, karo pavojus, 
kapitalizmo sistema, jei ne 
atvirai (kaip Vokietijoj ir 
kitose fašistinėse šalyse) 
naikina, tai pamaži slopina, 
mokslą ir kultūra, švieses
nėj! inteligentija tai mato 
jau dabar. Ir ši inteligenti
ja krypsta prie revoliucijos 
—komunizmo. Kita dalis— 
prie fašizmo. Gera mūsų 
taktika daug žmonių gali 
išgelbėti iš fašizmo.

Atydžiai skaitau vienybės 
diskusijas opozicijoj. Atro
do, kad su didžiuma opozi
cijos draugų įvyks vienybė 
ir vėl dirbsime bendrai. Tai 
džiuginantis dalykas—tarpe 
komunistinai nusistačiusių 
žmonių kitaip ir negali 
būti.

Atsimenu, kuomet 1921 
metais mane draugai par- 
kvietė į ' Brooklyną dirbti 
tų laikų opozicijoj. Tada 
mes (vadinami “bimbi- 
niais”) buvome opozicijoj. 
Susitikus su d. Pruseika 
“Laisvėje” (“L.” tada taip 
pat buvo pozicijoj), klau
siau: “Ar susivienysime ka
da?” Draugas Prūseika at
sakė: “Jei būsime komunis
tai, tai susivienysime”. •

Dabartiniame kelių metų 
mūsų ginče taikiausi tą fra
zę priminti d. Pruseikai, 
bet dabar jau nereikia. 
Aišku, kurie mes ne vien 
tik komunistinius parėdus 
nešiojame, bet turime ko
munistinį, revoliucinį kūną 
ir kraują, tai tų vienybė, 
kad ir po aštriausių kovų, 
visuomet galima. Bet čia 
reikia . atsidavimo idėjai, 
draugijai, principui. Ką gi 
reiškia tie mūsų pasibari- 
mai (kad ir pasikoliojimai) 
prieš pamatinius reikalus, 
prieš mūsų kovos tikslą?

Tik šios sistemos išauklė
ti individualistai savo kerš
tavimus mstatvti augš- 
čiau principo. Mes, komu
nistai, nesivaidijome už as- 
menius reikalus, bet už 
visuomeninius. Je; šiandien 
galime susitarti ir bendrai 
veikti tais visuomeniniais, 
revoliuciniais reikalais, tai 
ta pereitų ginčų aistra sa- 
vaimi pranyksta. Todėl su 
tais draugais turi būt poli
tinis ir asmenis draugišku
mas, geriausia vienybė.

i atrodo tie ginčai. Išėmus 
d. Pruseikos straipsnius, 
kurie buvo politiniai ir už 
vienybę, naujos opozicijos, 
kuriai vadovauja Butkus, 
Strazdas ir Jankauskas, 
diskusijos neturi politinės 
galvos—esmės.

Daugiausia tie draugai 
kalba vaduodamiesi parla
mentiniais “triksais”, o ne 
principais. Jų reikalavi
mai : “Tegul abidvi pusės... 
sušaukia bendrą posėdį”. 
Jin turi būt “pakviesta au
toritetingi” žmonės iš “Ko
munistų Partijos C. K.”, ir 
iš “Tarptautinės Komunis
tų Opozicijos”. Tokiame 
susirinkime pradėsime gin
čytis nuo tada, kas buvo 19- 
30 metais.

Tačiaus toks susirinkimas 
neturi logikos. Išeitų taip, 
kad mes ginčijomės per 
penkis metus, tai dabar dar 
turime suruošti tų ginčų 
duelių dviem “autoritetin
giems” žmonėm. Bet pa
kartojimas tu ginčų negali 
vesti prie vienybės. Juk vie
nybė galima ne sąlygomis 
1930, bet sąlygomis 1935-36 
metų. Vienybė galima ne 
tenais, kur ginčai prasidė
jo, bet ten—kur jie baigia
si.

tai negali jos būti ir tarpe 
lietuvių—jie neišlaiko van
denį. Tiesa, kad mes gyve
name Amerikos sąlygose. 
Tačiaus mes lietuviai. Mes 
gyvename Amerikoj, bet 
dar turime ir Lietuvos rei
kalus, turime savus reika
lus. Pagaliaus, čia pat, 
Amerikoj, tarpe lenkų, lie
tuvių, rusų, ukrainų, italų, 
žydų ir kitų tautų oolitinis 
ir kultūrinis veikimas ne
važiuoja vienu traukiniu. 
Kuomet vienoje L-^ie 
eina ginčai ir pasidalinimai, 
tai kitoje tautybėje geriau
sia vienybė ir tt.

Dar daugiau tiem drau
gam reikia pasakyti. Visos 
didžiosios revoliucijos nea
tėjo viena diena, tuo pačiu 
laiku. Jos atėjo vienais 
metais į Angliją, o kitais 
pasiekė Franci ją. Trockio 
dabartine “teorija” vaduo
jantis Sovietų Sąjungoje 
nebūtų galima vykinti so
cializmas, nes nėra revoliu
cijų tarptautine plotme. Bet 
ši logika neturi pagrindo, 
ji nemokslinė. Gyvenimo 
faktai rodo kitaip.

Taip ir čia. Pas lietuvius 
vienybė galima šiais metais, 
o tarpe tarptautinės opozi- 

(Tąsa 5 pusi.) 1

Kuomet aktyviai nereikia 
dalyvauti opozicijos draugų 
dabartiniame ginče. J ' ten
ka vaduotis ne nugalėjimo 
ūpu, bet logika. Ir ve, kaip

Jei mes norėtume išrišti 
parlamentinių t a i s y k lių 
klausimą, tada būtų svarbu 
ir susirinkimų tvarka, šau
kimai, taisyklės. Bet vieny- pataisymų išdėstytojui ne- 
bės klausimas yra principų! patėmijus, viena korespon- 
klausimas. Čia pamatiniai į dencija atspausdinta su sve- 
klausimas stovi: Ar mes timo miesto antgalviu. An- 
sutinkame vienytis? Jeiitrajame puslapyje, septin- 
taip, tai klausimėliai, kada toje špaltoje telpanti kores- 
ir kaip šaukiama susirinki- pondencija apie pasekmingą 

pasitarimai, labai Lenino mitingą klaidingai 
pažymėta antgalviu Pitts
burgh, Pa. Gi jai antgalvis 

Negali mus sulaikyti nuo turėjo būt Philadelphia, Pa., 
vienybės nei Tarptautinės,nes ten aprašytieji įvykiai 
Opozicijos. Kurie vaduoja- buvo Philadelphijoje. Atsi- 
si ta logika, kad nėra vieny- prašome Philad. drg. Re- 
bės tarpe lovestoniečių gru- porterio ir skaitytojų už tą 
pės ir Komunistų Partijos, nenorėtą susiklaidinimą.

KLAIDOS ATITAISYMAS

T r e čiadienio “Laisvėje,”

mai ir 
mažai reiškia.

Už Savo Klasės 
Partiją

Septintas Kongresas sako, kad reikia kovoti prieš de
šinįjį oportunizmą, kad reikia Komunistų Partiją išlai
kyti tikrai revoliucinę.

“Kovodami pačiu energiškiausiu būdu už išnaikinimą 
visų sektantizmo likučių, kurie dabartiniu momentu yra 
rimčiausia kliūtimi pravedimui Komunistų Partijų tikro
sios masinės, bolševistinės politikos, komunistai turi pa
didinti savo budėjimą prieš dešiniojo oportunizmo pa
vojų ir vesti griežtą kovą prieš visus jo konkrečius pasi
reiškimus, turint mintyje, kad dešinysis pavojus didės su 
plačiu panaudojimu bendro fronto taktikos. Kova už 
sudarymą bendro fronto, bendro veikimo darbininkų 
klasės reikalauja tikro įtikinimo socialdemokratinių dar
bininkų teisingume komunistinės ir neteisingume refor- 
mistinės politikos ir padaro kiekvienai1 Komunistų Par
tijai už pareigą vesti begailestingą kovą prieš visas ten
dencijas (palinkimus) gesinimo principalių skirtumų tar
pe komunizmo ir reformizmo, prieš susilpninimą social
demokratijos kritikos, kaipo ideologijos ir praktikos kla
sinio bendradarbiavimo su buržuazija, prieš iliuzijas, 
kad socializmo įvykinimas galimas ramiu būdu, legališku 
keliu, prieš bent koki atsidėjimą ant automatiškumo ir 
spontaniškumo, kaip reikale fašizmo likvidavimo, taip ir 
pravedime bendro fronto, prieš sumažinimą partijos ro
lės, prieš nors ir mažiausius susvyravimus momente 
sprendžiamojo veikimo.”

(Iš VII Kongreso Rezol.)
Stok į Kom. Partijos Eiles

Vardas ir pavardė................................................................
Adresas............................................................ ...................

Išpildyk šią blanką ir siųsk:
LIETUVIŲ CENTRO BIURAS

46 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.

ką jie sako :
“Mūsų rytojus priklauso nuo mūsų 

kulturingumo, tai yra, nuo kokybės, bet 
jis dar daugiau priklauso nuo mūsų tau
tos gausingmo, t. y. kiekybes.”

Lygiai taip kalba Vokietijos Hitleris 
ir Italijos Mussolinis. Tai daina visų 
fašistų. Jie atėmė iš darbo masių progą

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS 
48—2nd Ave. Newark, N. J.

Tel.: Humboldt 2—7964

DARBININKŲ 
SVEIKATA

Keisti Patinimai ir Niežuliai

Esu moteris 27 metų am
žiaus, turiu vieną mergaitę 5 
metų. Nežinau, kas man galė
tų būti. Prieš mėnesį laiko iš
tino man viršutinė lūpa. Jokio 
skausmo nejaučiau. Už poros 
dienų atslūgo. Paskiau ant 
kaktos ištino ruožas. Kakta 
atslūgo, ištino apatinė lūpa. 
Čia atslūgo, tai ištino vėl vir
šutinė lūpa. Dabar paskutinė
mis dienbmis esu labai perša
lus, skaudėjo labai sprandą. 
Paėmus liepos žiedų ir kokių 
piliukių, labai išprakaitavau. 
Ant rytojaus jaučiaus geresnė, 
bet tuojau pamačiau, kad ma
no akys sutinusios ir apatinė 
lūpa.

Nuo praeitos vasaro jaučiu 
ant viso mano kūno didelį nie
žėjimą. Kur tik aš pakasau, 
tai tuojau pasidaro pusantro 
colio didumo sutinimas. Tokie
patinimai pasikartodavo nuo 
praeitos vasaros. Be to man 

| dažnai skauda tonzilius. Ne- 
: žinau, kas man yra. Gal visa 
tai paeina nuo tonzilių.

Esu “Laisvės” skaitytoja. 
Prašau patarti man per “L.”, 
kas man daryti.

gyventi žmoniškai, jie naikina jų sveika
tą, naikina tautos kultūrą, įveda fašistinį 
barbarizmą, dusina visuomenę dvasiniai,

■ blaško žmones į visus pasaulio kampus, 
bet tuo pat laiku šaukia: “Motinos, duo-

; kite mums daugiau vaikų!”
Fašizmas yra priešas tautos, priešas 

žmonių, priešas civilizacijos!

Atsakymas.

Jums, Drauge, gal būti vie
nas iš dviejų. Jums gali būti 
nesveiki, apkrėsti tonziliai, ir 
iš jų į organizmą susidaro 
bakterinių nuodų, kurie ir iš
šaukia tuos niežėjimus ir pa
tinimus. Būtinai nueikite pas 
gydytoją patikrinti. Jei tonzi
liai ištikro apkrėsti, tai tuo
jau jie reikia gydyti: maistą 
gerą vartoti, imti žuvų alie
jaus, iodo; tepti tonzilius iš vi
daus iodo ir glicerinos mišiniu 
perpus, teplioti pažandžius 
iodu ir tt. Jeigu nepasiduotų, 
tai galima ir išimti su dijater- 
mija (Diathermy removal of 
tonsills) arba ir senoviškai— 
išlupti, išpjauti.

Bet Jums gali būti ir kokių 
mitimo trūkumų, dėl kurių at
siranda tie patinimai—krupai 
(hives, urticaria). Čia vėl visų 
pirma maistas. Daugiau dar-
žovių ir vaisių—šviežių, žalių, 

! šalia paprastų šviežių gyvuli- 
I nio paėjimo valgių. Būtinai 
imkite Cod liver oil—10 D, po 
šaukštą po valgio, per mėne
sius. Calcium lactate, 10 grs., 

i 100 tablets po 2 tableti po val
gio, ir gi mėnesiais. Gaila, kad 
neminėjot savo ūgio ir svorio. 
Tačiau, manau, būtų naudos 
imti dar ir Thyroid gland, % 
gr., 100 tablets, po vieną prieš 
valgį. Ir, žinoma, būtinai, 
iodo tinktūros po lašą, stikle 
pieno ar vandens, kas pora 
dienų, visą gyvenimą. Saulės 
šviesa, geras oras, gimnastika, 
pasivaikščiojimai.
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CHINESE STUDENTS HIT JAPANESE WAR DRIVE

Startling News In Worcester

My Impressions of the 3rd Congress Against War-Fascism
audience.

Committee.

i

b

worker 
Fund” 
About 
are in

Conditions similar to those describ
ed by southern field workers in the 
mountain areas exist in the foot
hills of the Adirondacks, according 
to Dr. Wilbert T. Clemens.

Sports-Humor-Newa 
of Club Activities 

Education-Stories

About Workingclass 
Youth and Their 

Organizations

given a dishonorable 
sent home.

son that he “wouldn’t have 
starve”,

CHARLESTON, S. C. (YNS)—Two 
boys 10 years old were arrested here 
by 15 heavily armed police.

MILWAUKEE, Wis.
Louis, contender for

Aroused college students throughout trouble-torn China are protesting Ja
pan’s imperialist “partition” campaign in the ancient Chinese domains of 
the north. Here’s part of a crowd of 3,000 undergraduates at Peiping call
ing for withdrawal of the Japanese and more active resistance by Chiang 

Kai-shek, Central China’s bloody dictator.

Soviet 1 M 
worth 
which 
coun

id

1

Ala. Governor O.L’s The 
Shooting Of Powell

BIRMINGHAM, Ala. (YNS)— 
While young Ozzie Powell, Negro 
Scottsboro “rape” case defendant, 
lies on the verge of death in a Bir
mingham hospital, victim of an Ala
bama sheriff’s bullet, Gov. Bibb 
Graves issued a proclamation white
washing the sheriff’s actions.

Powell was shot when a deputy 
sheriff, riding in the car bringing 
Powell and two other Scottsboro 
boys to Birmingham, was cut by a 
knife wielded by Powell. His com
panions charge Powell was provoked 
into the fight, after a long campaign 
of intimidation to make him drop his 
attorneys had led to his being struck 
by the deputy. Immediately after the 
scuffle, the sheriff stopped the car 
and put a bullet into Powell’s brain. 
The incident followed sentencing of 
Hayward Patterson, another defen
dant, to a 75-year term.

»

“Startling News of Youth Condi
tions in the Soviet Union and in 
Lithuania” will be the subject matter 
of the lecture by Johnny Orman on 
Friday, Feb. 7th, at 7 p. m., at 29 
Endicott St.

As you all know, Johnnie has been 
a delegate to the World Congress in 
Lithuania and visited the 
Union and therefore it will be 
your while to hear the facts 
he has gathered from these 
tries.

All youth and adults are urged to 
be present. Questions and discus 
sions from the floor will be encour
aged. Admission is free.

CONTINUE THE NYE 
INVESTIGATION!

NEW YORK, N. Y. (YNS)—A pe
tition, urging the continuation of the 
Nye Munitions Investigation and an 
investigation of the appropriations 
of “a billion dollars a year for di
rect war preparations”, was sent to 
Congress.

The petition noted that the federal 
government is spending “far less 
than 200 million dollars a year” for 
education; the petition stated, that 
the “revelations of the Senate Mu
nitions Committee under the coura
geous drive of Senator Geraldi P. 
Nye have exposed the dangerous re
lationship between the most power
ful financial interest in America and 
the causes for war”.

The petition was signed by twenty 
three students and members of the 
faculty of Columbia University, who 
are members of Local Number 5 of 
the Teachers Union.

JOE LOUIS TO BE 
FATHER

(YNS)—Joe 
the heavy 

weight championship boxing title 
will be a father shortly, John Rox- 
borough, his manager announced.

Louis will not go to Honolulu, in
stead he will go to Hot Springs Ar
kansas to' honeymoon. Mrs. Louis’ 
physician advised against an ocean 
trip.

In June, Louis will box Schmeling.

NEWBURGH, N. Y. (YNS)—Be
cause she1 drowned her 2 year old 

to 
Mrs. Dorothy Sherwood, one 

time actress and Salvation Army 
lassie, faces the electric chair in 
Sing Sing during the month of 
March.

CHILDREN MOST 
NEGLECTED COUNCIL OF AMERICAN YOUTH CONGRESS 

OPENS DRIVE FOR AMERICAN YOUTH ACT
NEW YORK, N.Y. (YNS)—“Most 

neglected in America” are the chil
dren of the mountain areas of Ken
tucky, Tennessee, says Lena Davis 
Murray, teacher and social 
at the “Save the Children 
meeting in Hotel McAlpin. 
20,000 children in this area 
dire need of food, medicine, clothing 
and school books. 2,400,000 hot meals 
and 10,000 pairs of shoes will be 
needed this winter. The inhabitants 
of these regions are in extreme dis
tress.

it's only human nature to draw 
mental pictures of things or events 
that we are looking forward to. If 
we are going to meet some person 
of note, for example, we immediate
ly form a picture of that person in 
our own mind. If we are going to 
see a play, of the Victorian Period, 
say, right away we begin to men
tally picture the type of scenery and 
costume that we will most likely see. 
Sometimes we are terribly disap
pointed at the outcome of our pic
tures and other times we are de
lighted at the coincidence.

So I, on my first trip to such a 
Congress, had.ample time to form, 
mental pictures of what I was most 
likely to witness.

My thoughts, for the most part, 
were pessimistic in nature since I 
had no previous Congress to judge 
from. Whatever doubts I had how
ever, were immediately dispelled 
from the very beginning of the Con
gress.

The entire Congress was charac
terized by good organization, time
liness—for the most part,—friendly 
atmosphere, sincerity of purpose, 
interesting and inspiring speakers, 
and a cooperative, serious minded,:

WASHINGTON, D. C. (YNS)—Firing the opening gun in 
the campaign to force passage of the American Youth Act, 
the National Council of the American Youth Congress meet
ing in the nation’s capitol indicated that they would mobilize 
their entire strength for the bill to provide employment and 
education for all youths.

Mrs. Franklin D. Roosevelt, who consented to attend the 
meeting to answer questions, was put through a barrage of 
questions by the youthful delegates. On most points, Mrs. Roosevelt coun
selled patience and education, others she did not answer.

The first question asked was whether Mrs. Roosevelt would support the 
American Youth Act. She replied that her “lips were sealed on matterls 
of pending legislation”.

Asked her opinion on the next step available to youth in its battle with 
crime, unemployment, lack of education and lack of opportunity to use

intelligent, delegation
These factors in turn were in har
mony with the setting—the Hotel 
Hollenden, and the Public Audito
rium—both places of great attrac
tion and beauty, particularly the 
Public Auditorium Music Hall.

I enjoyed the entire conference im
mensely, both from an educational 
standpoint—for I saw, heard, and 
learned a great many new u'ings, 
and from a personal standpoint be
cause I met so many fine people. 
The Congress stands out as one of 
my most interesting experiences and 
will surely be long remembered.

Prakseda Gricius

PORTLAND, Ore. (YNS)—Stu
dent body funds are used to advo
cate passage of a compulsory stu
dent fee, is th6 charge made by the 
Portland Central Labor Council. The 
Council, charging “one-sided political 
propaganda”, is vigorously fighting 
the law. The money was used to 
pay for a “voters’ pamphlet” issued 
by the state, supporting the law. 

education, she replied, “I do not 
know what youth should do. We need 
some changes in our educational 
system, and perhaps some change in 
our social system.”

Others present were Aubrey Wil
liams, director of the National Youth 
Administration, Francis Gorman, of 
the United Textile Workers Union, 
Matthew A. Dunn, a member of the 
House Labor Committee, John Lang 
of the U.S. Office of Education, 
former president of the National 
Student Federation, Senator Elmer 
A. Benson, of Minnesota and1 Repre
sentative Thomas R. Amlie of Wis
consin, both of who introduced the 
American Youth Act into the Senate 
and Congress respectively. All spoke 
and promised help in behalf of the 
youth bill, except Mr. Williams of 
the N.Y.A.

William W. Hinckley, executive 
secretary of the Youth Congress, 
charged the National Youth Admini
stration with being inadequate as 
well as temporary.

The American Youth Act, designed 
to aid all needy young people be
tween the ages of 16 and 25, pro
vides for vocational training, union 
wages for youth, educational and or
ganized labor.

The National Council proposed a 
speedy campaign to put the Act 
over. It called for a post card cam
paign demanding hearings on the 
bill by the Congressional Committee, 
local campaigns to win the endorse
ment of Congressmen in each dis
trict. Special committees of Labor, 
Student and Educational Committees 
to push the campaign were proposed.

Cleveland Mid-Winter 
Concert

Lyros chorus’ mid-winter concert 
takes place February 9th, 1936 at 
Lithuanian Hall, 6835 Superior Ave. 
The program will consist of many 
novel numbers such as a young girl 
dancer, a contest between two girl 
and two boy quartettes consisting of 
chorus members, duets, and solos. 
The featured „ artist for this concert 
is our well known and beloved Doro
thy Baukus-Kvederienė. Program be
gins at 5:30 sharp. Tickets in ad
vance—30c at the door—35c. Tick
ets may be obtained from all chqrus 
members and many adult supporters. 
Don’t miss the best concert the cho
rus will have put up. Get your tick
ets in advance.

SALEM, N. Y. (YNS)—Eighteen 
boys in the C.C.C. are in Washington 
County Jail after rebelling at army 
discipline here. They were arrested 
by a state tooper.

Another boy, Walter Szewczyk of 
Buffalo, was fined $10., one third of 
a month’s pay, on a third-degree as
sault charge, 
discharge, and
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Vilijos Chorus Whirlpool An Open Letter To Myself Ralph Owens Tops Trackmen Announcements
I press down the eys on the type

writer,
And the words come out black on 

white:
Try as one may to avoid the in

fluence of the latest song craze, it 
seems to seep into every word of 
conversation or writing. At the pre
sent time, the theme at Vilijos Cho
rus is an imported translation from 
frigid regions of Town Plot, and it 
goes like this:—

Aš spaudžiu tą pirmą klevišą
Ir ta muzika eina žemyn ir ap

link
Whoa-o-o, ir išeina čia.

Kur?? čia!!

SWhat inspired this sudden out
burst? Last week, one of the chorus 
members took the initiative to start 
a regular contribution weekly to the 
Youth Section. Each week, a differ
ent individual is given the privilege 
of exhibiting his literary abilities in 
the press. And the penalty for 
breaking the chain—well, use your 
imagination.

The operetta “Tamyla” is taking 
up most of the time of the chorus. 
This coming Sunday, Feb. 9th, Vili
jos Chorus is to present “Tamyla” 
in New Haven. Already the mem
bers are planning and thinking of 
such serious problems, as what seat 
shall I get in the bus and how Can 
I be sure that I succeed in getting 
it.

But seriously speaking, the chorus 
•and the members of the cast have 
worked very hard to work up the 
play in great shape. We expect 
to see very many of our old and 

.many new friends in New Haven 
next Sunday.

Chorus members, please note that 
rehearsal begins promptly at 7 p.m. 
this coming Friday night. ’Nuff said 
—O. KJ

Feb. 8th, there is a Boloney and 
Sauerkraut Dance at 103 Green St., 
given by the Lithuanian United 
Front Committee. At 7:30, preceding 
the dancing, a report will be given 
by Beatrice Kukanskis on the Third 
American Congress against War and 
Fascism. Our own Vilijos Chorus be
long* to the committee and lets have 
a big turn-off to hear our chorus 
members give out the report. Andi 
will we have fun dancing and de- 

'Vouring the boloney and sauerkraut!
Its a date.

STRIKING PERSONALITIES:—
Beansie after several months, a 

devout worshipper at the shrine of 
the^Shag” as a medium of reducing, | 
gave it up in disgust when he found 
that he could not button his vest.

An extra bright spot for our two 
chonur members, Stan Jegela and Al 
Strauss, for their splendid renditions 
of their solos at the 103 Minstrel 
Show last Saturday Night. But don't 
let fame go to your nut. By the 
way, we must ask Al to sing “Cani- 
pus Moon” for us sometime.

Vincuk really confirms the theory 
that miracles never cease. Much 
to the surprise of all present, Vin
cuk came fully a half hour early to 
rehearsal.

Beta B, want to know if smoking 
a cigarette is anything like smok
ing a herring? I’d rather be quiet 
than wrong, so someone else lift the 
fog from his mind.

COMING EVENTS:—
Fbb. 8:-Report on the 3rd Am. 

'Congress and Dance at 103 Green 
Street.

Feb, ^-Presentation of “Tamyla” 
at New Haven.

Volunteer II

?. .< She Found Out
“I am satisfied on one thing at 

'flaali I found out where my husband 
^ spends his evenings,” remarked Mrs. 
>Ga4about.
zf' “You don’t say so, dear; how did 
Lyouifind out?” questioned Mrs. 
įgGoatfp.

“I atayed at home one evening last 
and found him there,” an- 

iuRHVBd the satisfied lady.

Dear Sir:
For the past few weeks I have 

been wondering as to where you 
are and what you are doing. Last 
week you put my rubbers away and 
now I am puzzled as to where they 
are, as you know, if you are at all 
conscious of the fact, that winter is 
here andrthere is a great need, for 
them, particularly during o stormy 
day. So, will you please tell me 
where uhey are?

For the past two months you 
haven’t been present at Chonis re
hearsal and I would like to know 
why. Is it because you went to the 
Warner Theatre at precisely the 
same time the Chorus met for re
hearsal? The point that is troubling 
me is which if these two places is 
more important for me to attend on 
Sunday. I know you will immediate
ly pop up and say that it is more 
important to go to the Warner. But 
far back in your mind, however, 
you realize that the Aido Chorus, to 
which you have been a member for 
many years, the kids you have 
grown up with, the great times you 
have hda together, is your Chorus. 
Shouldn’t you do something to build 
this organization, particularly at 
this time? You were supposed to 
show up for rehearsal of the operet
ta “Tamyla”. But somehow you for
got the day. The next time will you 
please remind me so that I can be 
certain to be there?

Last Monday I know you did a 
good deed by bringing to my atten
tion the meeting at which Roger 
Baldwin of the Civil Liberties Union 
spoke oh various Facist steps bem; 
taken by the present system of • • 
vernment. He urged a Unite 1 Fron'- 
of Communists, Socialists, Lioerai. . 
and all labor organizations io su/j 
the trend toward Fascism b r organ 
izing a Farmer Labor Party. Bi. 
I don’t know how to organize .
United Front, or a Farmer Labor 
Party. This is first time i ve ever 
heard of such a thing, Is 15 be
cause I don’t read the youth section 
in the “Laisve” that I done know 
what is going on? You aione can 
answer these questions for me, as 
you have been my sole guide in prac
tically everything these past years. 
So don’t fail me now. Please ans
wer immediately.

Sincerely yours,
Walter Windshield.

P. S. There is something that I 
want you to remind me of. On 
March 1st we have two dates to 
keep. First, we have to sing at a 
Lithuanian United Front meeting at 
29 Endicott St. Second, attend the 
showing of the prize Soviet talking 
film, “Chapayev”, at the Regent 
Theatre. Oh yes! and the most im
portant thing. Due to your laxness
you have failed to collect ads and 
sell tickets for the opereta “Tamyla.” 
Will you please make a date with 
me sometime this week so we can 
do what I promised?

By the way, how many of you 
chorus members have read or seen 
the Sunday Worker. It is declared 
by many who have read it as one 
of the liveliest dnd most popular 
Sunday papers out. It is chock full 
of news, cartoons, and stories, in
cluding one of the best sport sec
tions of any newspaper. > In case 
you haven’t read it you can obtain it 
at the following places:

Stevens Spa—48 Belmont St.
Neway Broadway Spa—cor. Harri

son and Water Streets.
Abe Mazur’s—cor. Queen & Chand

ler Streets.
Workers’ Center—126 Green St.

Correspondent
F. A.

And Where’d You Get It?
“How old are you, sonny?” asked 

the inquisitive old man of the little 
boy on the beach.

“Six”, came the brisk reply.
“Six”, echoed the old man, “and 

yet you are not as tall as my um
brella”.

The boy drew himself up to his 
full height. “How old is your um
brella?” he asked.

NEW YORK, N.Y. (YNS)—Ralph 
Owens, Negro sprint star, is the 
tops on the American track. Ben 
Johnson and Eulace Peacock, both 
Negroes, are close runners-up.

So announced Sec. Daniel Ferris 
of the Amateur Athletic Union, who 
each year rates the nation’s track 
stars in Spalding’s Athletic Almanac. 
His selections spelled the end of the 
long reign of supremacy of Ralph 
Metcalfe, who in past years had 
shown his heels to many of Ameri
ca’s fleetest racers.

Owens was given top berth in the 
ratings on the 200 meters dash, the 
200 meters low hurdles and the run
ning broad jump. Curiously enough, 
the Ohio State flier failed to win the 
national championship competition in 
any of these events, but Ferris 
thought his all-year record justified 
the top position.

Keith Brown of Yale was picked 
as No. 1 pole-vaulter and Joe Mc
Clusky, former Fordham flash, was 
named ace man in the 5000 meters 
and the steeplechase.

New Britain, Conn.
The John Orman Meeting was 

held in New Britain on January 26. 
It was very poorly attended, but 
to those who did make an appear
ance, it proved to be highly interest- 
ng. Comrade Orman depicted the 

(ixc o’. tne people in the Soviet 
iit- or very clearly and gave very in- 

unc.sung iants about the real oppor
tunities of tne youth in the land of 

Udaiisrc; n ,'s to be regretted that 
tii.. xJtnuanian youth couldn’t have 

a more inspiring representa- 
v.o...

a . this meeting it was announced 
Lua. o new attempt will be made to 
reorganize the now defunct Vilijos
Chorus. On February 9th, an after
noon oanquet, beginning at 2 p. m. 
wih be Leia to raise the necessary 
.und-> to enable those, who are tak
ing1 the initiative to give the Lithua
nian youth movement in New Bri
tan a new impetus, to work along 
tin;:, nne with greater ease. An at
tempt will be made to secure the 
leadership of V. Visockis of Hart
fora, under whose able guidance the 
chorus a few years back was a flow
ering organization. It is to be hop
ed that all former chorus members 
will react favorably to this attempt 
of a never tiring few to bring the 
Vilijos Chorus together once again 
arid make it the same promising 
group that it once was.

Edward Shopes

Grand Rapids, Mich.
The Lith. Art, Chorus presented the

melodramatic operetta “Tamyla” at 
the L.S. and D. Hall, Jan. 26th, 1936.

Charles Kyauskas as the father 
was grand, while Justin Antonaitis, 
as the scheming merchant can justly 
judge the role as his best.

Heard on the sidelines: “I have 
seen worse acting in the movies by 
very popular stars”. Yes, we think 
so too. Miss Tillie Grusis as Tamy
la was so stirring, so emotional in 
the fourth act that I, as Fatuma, 
was stirred to tears; and this after 
three months of rehearsing!

Other members of the cast were 
Mrs. A. Garbinauskas as Lakri, Stel
la Wilkunas as Jamina, Mr, Garbi
nauskas as Marabutas and Dominic 
Gelgota as the judge.

Despite the zero weather the hall 
was filled to capacity. Our guests 
from Detroit were Joe Adams, Serge 
Gugas, Ruth Astrauskas and three 
others whose names I couldn’t get. 
There was another car from Detroit, 
but as I was custume designer, I 
had no opportunity to get their.nam- 
es either. Welcome, comrades, thanks 
for coming and come again!

With the operetta over, rehearsals 
are once more in practice. Yes, we 
plan a gala Fun Night. One act 
plays will be presented—from the 
sublime to the rediculous. Quite a 
step and can we make it? ' All I 
can say is watch our smoke!

Stella Gregalius

NEW JERSEY DIST. 
COMM. TO MEET

A meeting of the N. J. District 
Committee will take place Sunday, 
Feb. 9 at 408 Court St., Elizabeth, 
sharply at 5. p. m.

After the meeting all of us can 
join in the festivity that the local 
chorus is planning for that evening.

Org. F. W.

LAWRENCE, MASS.
On Sunday Feb. 9, at 1:30 P. M. 

a lecture will be held by the L.D.S. 
branches at Lyra Hall. John Orman 
and Sabina Bush will be the speak
ers.

HARTFORD, CONN.
On Tuesday, Feb. 11, the monthly 

L.D.S. Youth Branch meeting will 
be held. All members are urged to 
attend and especially so, because we 
are to plan a Ping Pong Tournament 
and perhaps involve other teams if 
possible.

The date is: Feb. 11. Time: 8 p. 
m., and the place is: 57 Park St. 
1’11 see you there.

NYLABL GAMES THIS SUNDAY, 
FEBRUARY 9th

This coming Sunday evening, Feb
ruary 9, the N, Lithuanian Ameri
can Basketball League has arranged 
for two games at Klashus Clinton 
Hall. The first game will be the St. 
George Nights Girls versus the Po
lish Falcon Girls. The second game 
will be played between the Ten 
Eyck Lith and the 1935 New Jersey 
champions, the Kearny-Harrison 
Knights of Lithuania.

Before and after the games there 
will be dancing to the Delightful 
melodies of Leon Seputas and his 
Roamadawn Orchestra.

Anthony K. Kaires.

Editor’s Note: The above announ
cements are extracts from longer ar- . 
tides. The articles were sent in at 
the last moment, Wed., therefore it 
was impossible to publish them in 
full. If suitable, the rest of the ar
ticles will be published next week. 
We urge our contributors to send 
in their articles not latter than 
Tuesday morning.

Did You Know That...?
All threatres in Soviet Russia are 

self-supporting and capacity crowds 
fill all theatres* for all performances.

The people of Finland are the 
most law-abiding in the world. A 
police system is not found neces- ✓ * isary.i •

The longest speech ever made in 
■ the Senate was by Senator Smoot 
in 1915 Who spoke for eleven hours 
anįl twenty-five minutes.

People could be taught to con- 
I serve the soil. All we need are 
enough magazine ads showing pret- 

i ty girls doing it.| •
I How to furnish a living room: 
I Buy fourteen articles to use and 287 
, to accumulate dirt.

TROY, N, Y. (YNS)—Increasing 
demand for college graduates with 
scientific training by employers has 
been noted in recent months, the 
personnel department of Rensselear 
Polytechriical Institute reports.

NEW YORK, (YNS)—A national 
campaign for the abolition of com
pulsory training in school as pro
vided for in the Nye-Kvale bill has 
been voted by the administrative 
committee of' the recently organized 
American Student Union.

LONDON, England (YNS) (By 
Mail)—Poor recruitment for the Bri
tish army is causing a good deal of 
concern to the general staff. In 
some parts of the country, especially 
in those sections where unemploy
ment figures are high, 60% of the 
recruits who apply are rejected as 
physically unfit.
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How Our Lithuanian Cousins Live
— By John Orman —

(Recently returned from Lithuania and USSR)

(Continued from a previous issue)

Comment on the above printed transla
tion is not necessary. But God himself only 
knows how the thing got passed the censors. 
But they immediately began to be more 
careful. The February issue of the JAUNI- 
mas comes out with 4 pages missing... no ex
planations—nothing. Just seems that they 
were torn out. Reference here is made to 
pages 9, 10, 11 and 12. What was so dan
gerous in those pages, the world at large 
will never know, with the exception of the 
editor and a few close frien'ds, if he dared 
to tell them about it.

We can see some very deleted stories 
of branch activity in various places. For 
example, take this one and read betw-een 
the lines:

Butkaičių Youth Leaguers Strong & Perseverant 
The Butkaičių branch, after many postpone

ments, and battles with various hardships, fi
nally held its meetings on February 17th and 
elected its executive committee which was com
posed of... (From “JAUNIMAS” Feb, 1935) 

Or, the following item can also tell of 
the struggles of a branch in another town:

The Uneven Rule
The L.J.S. Eržvilkio branch several times ask

ed the Taurage district school inspector to allow 
their branch to arrange an evening in the gram
mar school. But the inspector always said that 
on account of the poor condition of the build
ings, it was impossible. He answered the same 
to the League to Recover Vilinus. But the lo
cal Jaunalietuviai (the fascist stormtrooper or
ganization of Smetona—J. O.) hold parties (va
karuškas) there every night.

(From “JAUNIMAS” February, 1935)

LITHUANIAN FARMER’S HOME

This picture gives you an idea of the Lithuanian 
farmers’ dwelling places. Note the thatched roof. The 
family lives in the front part of the place and the 

animals are kept in the rear.

And here is another thing in the same 
issue that slipped by the censor’s vigilant 
eye and blue pencil... The item speaks about 
Kaunas itself:

On February 16th (Lithuanian Independence 
Day—J. O.) in the Varpas Hall, the LJS Kau
nas Branch arranged a Lithuanian Independence 
Day Celebration. Many progressive people of 
Kaunas were present and the hall was filled. 
The speakers were: M. Sleževičius, (former 
Prime Minister of Lithuania) Dr. K. Arinius, 
(former President of Lithuanian Republic), 
Professor P. Leopnas, and the branch president, 
P. Kežinaitis. It was impossible to write more 
about this celebration in the press.

(From “JAUNIMAS”, Feb., 1935) 
(To be continued)

A COWHERD

A youhg boy in Lithuania who tends 
cows all day long.

The Camera Eye
Every new Chaplin film causes 

such a flood of free publicity, com
ment and advance criticism as would 
gladden the heart of many a produ
cer who spends a pretty penny to 
bruit abroad the virtues of his fond 
product. When Chaplin sneaked a 
preview of his new film, “Modern 
Times” in San Francisco, and then 
took it back for re-editing before its 
premiere in New York, the wires be
gan sizzling, the typewriter keys 
pounding out a million and one dif
ferent reasons for this move. But 
the high note in credulity (or—the 
near-perfect howler) is sounded by 
Sidney Sklowsky, a Hollywood knbw- 
it-all, who advances the sage opinion 
that Chaplin postponed the date of 
the premiere because he wanted Pau
lette to buy some new dresses for 
her appearance in New York on the 
date of the showing!!

Things I admire Chaplin for... 
„He has employed the same studio 
staff for eighteen years. Some of 
them have been on his payroll ever 
since the comedian began making 
his own films—and that’s way, way 
back. Chaplin is a keen student of 
social conditions—he has one of the 
most extensive private collections of 
books on social sciences. Every film 
of his is in a sense a comment on 
life today, and his latest, as you 
probably know by now, is a satire on 
the mechanized regimentation of mo
dern life.

Karloff, king of shiver shockers, 
will appear in “The Man Who Lived 
Again”, and it had better be good. 
Of late, Karloff hasn’t been himself. 
He don’t scare me any more. I’ve 
been watching the editor’s face as 
he reads some of the stuff I write.

Much as I admire the acting of 
Wallace Beery, and the direction of 
W. S. Van Dyke, I condemn with 
heart and soul the active interest 
the lattter takes in fostering the in
terests of the Army, Navy and Ma
rine Corps. The former is active in 
naval and aviation organizations. 
Van Dyke has been accused by wide
awake film critics of being more 
than slightly militaristic. And, to
day with the world on a powderkeg, 
I cannot be too insistent in remind
ing readers of the important part 
the film played in sending the boys 
“over there” during the World War. 
Movie actors joined the California 
Coast Artillery, others organized the 
Lasky Home Guards. A none-too- 
pleasant topic to discuss in this 
column. But one cannot igriore such’ 
disturbing facts, especially when 
there are thousands of young people 
who look up to these men as- idols. 
Van Dyke, incidentally, was chosen 
to be included in the pages of the 
new “Young Men’s Who’s Who of 
America”, soon to be published.

Industry Under A Soviet America
— By MAX WEISS —

It would be posible for a Soviet U.S. to plan, 
production because the factories,* railroads, farms and 
banks would be controlled and operated by the work
ers and farmers. Everything would be centralized 
through planning boards. The present lack of plan
ning and wild, uncontrolled production which exists 
under capitalist rule would be done away with. It 
is impossible for the capitalists to plan production 
because each capitalist is his own boss. Nobody 
can tell him how much to produce or when to pro
duce it. As a consequence a steel plant in Gary pro
duces without knowledge of how much a steel plant 
in Pittsburgh is producing.. In a Soviet America the 
production in both Gary and Pittsburgh Would be 
controlled by a planning board.

The councils of workers in these plants would have 
a great deal to say about what should be produced, 
when it should be produced, how much should be pro
duced and for what it should be produced as well as 
the conditions under which the production will take 
place.

Our Soviet government would immediately put 
into full operation all plants, machinery and farms. 
At one stroke it would abolish all unemployment be
cause every available man, woman and youth of 
working age would be needed to run the factories 
and farms.

Today millions who hunt for jobs are denied the 
right to work because the crisis has shut factories, 
mines and mills. A whole generation of youth has 
grown up in these last five years of crisis which has 
never seen the inside of a factory or shop, which has 
never gotten steady wages. Dr. Zook, Federal Com
missioner of Education, estimated that there were six 
millioiNjmuth today who had come out of the schools 
and who mttkbeen unable to find jobs.

The cur|e*9f unemployment falls with particular 
weight on-tn\Negro youth who are alway£ the last to 
be hired and tn\first to be fired. Aį/fne height of 
the crisis in 1933/^2percent of all ^age-earning Ne
groes in Harlem wer^unemployed. Out of a total 
of 45,000 unemployed in Washington, D. C., 30,000 
were Negroes. Similar examples could be cited for 
almost every city in the United States in which Ne
gro workers live. Needless to say, the Negro youth 
form a big, if not biggest, percentage of those un
employed.

NEW TOYS FOR SOVIET KIDS

The children who helped build the layout and equip 
the cars of this miniature rajlroad seem to be getting 

. a big kick from their stunt. _It was built in the gar
den pf the Archangel theatre.

This curse of unemployment would be wiped 
out at one stroke immediately upon the coming into 
power of a workers4 and farmers’ government. It 
would not be necessary to shove a half million youth 
into the C.C.C. camps as Roosevelt has done in order 
to “solve” the question of youth employment. This 
half million youth in the C.C.C. camps, working un
der army supervision, living in army barracks, wear
ing army uniforms, getting paid at the rate of a dol
lar a day for doing work which skilled workers for
merly did for much highei* rates of pay are being 
trained in a military, fascist spirit. The government 
hopes to make them the first line of reserves in the 
event of war.

“CONGRESS shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise there
of ; or abridging the freedom of speech or of the pressor the right of the people peaceably to assemble and to 
petition the Government for a redress of grievances.”—FIRST AMENDMENT to the U. S. CONSTITUTION.
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Page Four

How’m I Doin’? By JACK CONROY

She

She

SHENANDOAH PA

for a good time 
she could beg 

you, not a good 
amateur whore.

He drank four whiskies, and by

Thursday, February 6, 1936

Just once again, I wish to remind 
choristers. Rehearsal, Sunday even
ing, 7:00 p.m. DON’T FORGET!!

“Just Toots**

1, 2, 3, 4, 5... I cannot count any
more, but it looks like five is the 
number and are we glad to know 
that Waterbury, Elizabeth, Newark, 
Philadelphia and Hartford are going 
to try and be regular corresp. to the 
Youth-Section. You know, it seems 
good to be able to read news from 
other organizations and find out 
what they are doing. Come on, let’s 
have the rest of the correspondents 
writing. What say gang, wouldn’t 
you like to read news from Cleve
land and Pittsburgh besides those 
mentioned ?

Now that the weather is getting 
warming and the snow is melting, 
we HOPE our choristers will partici
pate at chorus rehearsals.

z Come, all you choristers, and let’s 
help our teacher out by attending 
chorus rehearsals and cooperating 
with the rest of the fellow-members. 
It will make it easier for the teach
er if we all cooperate. Don’t you 
think so?

beer 
feet

Ah! At last our workers’ center 
looks better, after all the work we 
had cleaning up. Thank yoti com
rades, who helped out in doing the 
work, and also to those who contri
buted toward the collection. Our 
heartiest appreciation we extend to 
all and here’s hoping the place is 
kept clean.

The dancer finished and dashed 
for the bar. “F” God sakes, Weenie, 
hand me that purse o’ mine and give 
me a coupla shots”, she wheezed, and 
shuddered.

The nice looking boy kept calling 
Dotty. “Oh, Bright Eyes! Oh, Beau
tiful!” She did not dare to neglect 
his table any longer.

“My name’s Phil Barker”, he said 
thickly when she came near.
“Let’s get ’quainted. I like you, by 
Christ, I do! What’s your name?”

“It’s Dotty,” she answered, keep
ing at arms’ length.
“Dotty what?”

a night. She can’t be no 
from the rest”.
his heart he believed that

He had never felt more
His

Well, well, it looks like I get what 
I ask for. At last, “Fiore” contri
buted to the Youth-Section and boy, 
oh boy, are my fellow-collegues hap
py ? After all, “Fiore” is one of our 
special writers and here’s hoping we 
are going to see her column in the 
Youth-Section every week. What 
say, “Fiore”?

came along, 
a penny to

from banging down. His eyes were 
bloodshot and bleary.

“It makes a man forget, don’t it?” 
he said sentimentally to Dotty. “If 
I had someone to love me, I wouldn’t 
be like this”. He meant this serious
ly, but he knew he was tight enough 
to make it sound silly. But if I had 
a girl like Dotty, I wouldn’t do this, 
he told himself. She was new here, 
but she’d soon get broke to saddle. 
She’d have to take in some side 
money or starve, i

make out the price of a dime flop. 
Anticipation of refusal was in his 
voice and manner, and as nobody 
gave he hurried away, his head 
hanging low. An aged hustler in a 
doorway was cursing some boys who 
were kidding her.

“How’m I doin’?” laughed Phil, 
shrilly. The other boys had gone to 
Bessie’s place on Howard. It was 
Saturday night—Sunday morning

and he had the worst bluesThe other boys' protested hastily 
that they did not want whiskies.

“Cream puffs! Can’t take it! Bring 
whisky, and beers for the 

■that would ruin cream puffs. Eat, drink, and be mer- 
__4 „„..J ry» f°r tomorow you go back to 

He might end up in a ten buil(ling automobiles for somebody 
cent flop house, with snakes ’ ',a«

now- 
he’d ever had in all his life. Across 
the street a hot dog sign in the 
shape of a frankfurter winked' on 
and off. Phil considered eating a 
bowl of chile or a hot dog, but de
cided against that. It would rest 
heavily on his sick stomach; it 
wasn’t what he wanted at all. A 
cool little wind began rustling hand
bills and newspapers aong the curb
stones, lodged them against his feet.

He was reflecting sadly, as he of
ten had before, how nice it would be 
to have a girl that would love him 
for himself alone, not a cheap chisel- 

and all the 
before she 

time 
Just 
blue

“It makes a man a fool!” said 
Dotty, with heat, turning away.

“I’m a fool about you,” he said, 
grabbing her around the waist, and 
thrusting his hand down the neck of 
her frock. She perked herself free, 
and he fell from his stool, sprawling 
beneath the table.

“He’s out!” yelped one of Phil’s 
companions. “My mother was a lady, 
sir, like yours, you will allow. And( 
you may have a sister who needs 
protection now...

You wouldn’t dare insult me, sir if 
Brother Jack were here”.
. Dotty stood for a momonet won
dering what to do, hoping he’d get 
up. But he lay still. Maybe he was 
unconscious; had fractured his skull.

“Help him up” she appealed to 
the other boys, but they were howl
ing with laughter.

“Leave him lay!” they shouted.
Then she caught Phil beneath the 

armpits and managed to drag, him 
onto his chair. His face wasi con
torted with sickness, and a cigarette 
butt, sodden with beer and sputum, 
was pasted on his forehead. Some 
dead matches clung in his hair. She 
wiped his face with her towel.

“How’m I doin?” he mumbled. 
“How’m I doin?”

He began to retch, and the other 
boys dragged him toward the door. 
His sad eyes never left her till the 
door banged shut after them. She 
didn’t like to see him leaving like 
that, but she new he had to have air.
“I’ll never see him again”, 
thought. “I’ll bet, he’s a nice 
when he’s sober”.

The evening wore on. The 
kept soaking through until her 
were sopping. A person needed rub
ber boots for this job. She warded 
off feeling hands; parried invita
tions. She had a wrangle with a 
hard-boiled drunk over change. He 
insisted that she had shortchanged 
him fifty cents, and called the boun
cer, when she refused to give it to 
him. The'bouncer came, and it turn
ed that the customer is always right. 
When she checked in fifty cents 
short, Weenie assured her it would 
have to come out of her wages. May
be she had gypped the customer and 
maybe she hadn’t. He wasn’t the 
one to say. Only he couldn’t undress 
her, could he, to find out if she 
was holding out on him. She might 
have it hid anyplace, for all he 
knew.

A number of the girls were met 
by fellows when the joint closed at 
two. There was nobody waiting for 
Dotty. She was a fool for half, ex
pecting somebody would be waiting.

How’ni I doin’? How’m I doin?” 
sobbed Phil, sitting on the curb and 
vomiting into the Michigan Avenue 
gutter. The night was wearing to
ward day. Two cops swung lithėly 
by, twirling their clubs. They travel 
in pairs on Michigan Avenue, and 
nothing short of murder causes them 
to butt in. A moocher 
begging everybody for

er out 
clothes 
ditched 
not an 
dred percenter, a true 
heart. But the nice ones

cravin’ 
’em t’ 
work.

The 
Grille, 
white uniform, nodded and started to 
their posts. Several tables were al
lotted to one waitress.

“Oh, girls!” Weenie called them 
back. “Come hither! I fain would 
whisper in yuhr purty little lugs”. 
They huddled at the bar, and he 
leaned forward, plump be-ringed fin
gers clasped before him. “Some of 
the boys, out fer a good time, talk a 
leetle rough, may proposition yuh. 
Well, it don’t hurt yuh long as they 
only ast, does it? Nah! So, laugh 
it off! Promise t’ meet ’em after 
closin’ time, if yuh need to. Yuh 
don’t hafta meet ’em if yuh don’t 
want to; yuh kin slip out the back 
way. Or yuh kin keep the date. That’s 
all, girls. Bring in them orders!” 
He smiled coaxingly, brightly.

Dotty’s knees trembled as she ap
proached her first customer, 
had never been in a beer joint 
fore let alone work in one. 
knew what people thought of girls 
Who worked in.such places. She had 
told them at home that she was go
ing to work in a restaurant. But 
she had to work somewhere. Her 
father, stout and willing as he was 
at 50, was too old to work in an 
automobile factory. Not only that, 
but even young men were not being 
hired. A dollar a night was not 
much, but it was better than trying 
to live on relief, being studied like 
animals at the zoo by “visitors” 
from the Welfare offices.

Four young men came in and sat 
down at one of her tables.

“Four beers for four steers!” yell
ed one of them. He was a good look
ing fellow, with curly black hair, the 
kind that Dotty always thought cute. 
She never saw hair like that, that 
she didn’t want to run her fingers 
through it and muss it up. When 
Dotty brought the beers, he stared 
at her so hard she flushed warmly. 
As she turned to go, he caught her 
by the skirt, holding her. A pin 
loosened and jabbed her in the sto
mach.

“You’re new, ain’t you?” he asked, 
grinning, and getting to work with 
the other hand.

“Yes”, she said, her knees knock
ing so hard she fancied the boys 
heard them rattling. She didn’t know 
what to do; she couldn’t afford to 
lose this job. K

“How about you and me, then, 
kiddo? How about it?”

“I don’t know what you mean”, 
she said, starting to cry a little, 
feeling foolish with tears in her 
eyes. “Wasn’t that silly to say Miat ? 
I’ll not last long this way”, she told 
herself bitterly.

“How about you and me?’ he said 
again. His head wobbled and his eyes 
were dulling. He was already pretty 
drunk.

“Excuse me. Someone is calling 
mb”, she said.

He let her go. “Hurry back”, he 
said. “Meet yourself coming back”.

She did not get back to his table 
for a while. More customers were 
coming in, and the floor show was 
beginning. She could not help but 
think of the boy. He was such a 
gopd-looking fellow; he had such

pretty hail’ and eyes, too. It was a “Just Dotty. Did you care for any- 
shame he drank so. If he had some- thing else?”
thing else to interest him, maybe he «So you won’t talk, hey? Bring 
wouldn t. She began to mull over us four whiskies”.
romantic ideas about sitting down 
and having a talk with him, holding 
his hand, and showing him he was 
wasting his life, persuading him to 
buck up and quit the stuff that was'1 me 
ruining his health- 
it in time, anyhow, and his mind 
besides. 7

Gertie, 
a hun- 
sweet- 
always 

got too serious, and how could a 
man marry on a job that lasted 
maybe two or three months a year? 
An automobile worker just had to 
go it alone. He had seen enough of 
misery among his fellow workers 
who were married.

“They soon get wise”, he said, 
aloud. No one else was waiting for 
the early morning car. “They soon 
learn they can’t make a go of it on 
a dollar 
different

But in 
she was. 
blue in his whole life, so far, 
little room was cold and narrow, and 
and in the weak morning light, it 
would seem more discouraging. Af
ter the way he had shown off in the 
Jolly time Grille he would be asham
ed to shove his map in that place 
again. And why should he? “Love 
’em arid leave ’em is my motto; don’t 
let ’em lay too heavy on your mind”.

From the “Young Worker.”

Weenie, the fat barkeep with brok
en arches, counted out two dollars in 
change to each girl.

His weary flat feet shuffled across 
the beer-puddled concrete as he wad
dled to the bar and back to the 
counter, handing out the money. His 
unlighted cigar rolled around and 
around in the corner of his mouth 
as he talked.

“Now, girls, yuh git these two 
bones t’ make change. See? Yuh 
gotta pay me fer ever’ thing yuh 
git. And yuh gotta hand back two 
bucks at closin’ time. That’s what 
yuh wanta keep in mind. If some
body shortchanges yuh, don’t come 
bellyachin’ t’ me. That’s yuhr fun’rl. 
And don’t stand around suckin’ yuhr* 
thumbs, lookin’ dumb, and customers 

beer. Kid ’em long and! get 
buy. That’s part of yuhr 

Ketch on? Okay! We’re off!” 
waitresses of the Jollytime 
each clothed in a blue and

boots. Then he’d say, after she had 
reformed him: “My guardian angel! this time he had to hold onto the 
The credit is all yours. You’re my edge of the table to keep his head 
lucky star. I couldn’t live without 
you”. And of course they’d be mar
ried then. They’d hit it off fine 
together: find out they liked the 
same movies and the same maga
zines and all that.

Some of the customers who were 
well under way began to push glass
es onto the floor, sometimes by ac
cident, at other times purposely. The 
glass slivers tinkled and crunched 
underfoot; the beer soaked through 
her thin soles and she could feel it 
punckering the bottoms of her feet. 
The blue tobacco smoke lay in swirl
ing strata from the table tops to 
ceiling, among festoons of twisted 
and fly-specked multi-colored crepe 
paper. The beer smell made Dotty 
faint; her feet were getting sore. 
“Can a person get drunk just from 
smelling it?” she thought apprehen
sively.

The entertainer, a buxom titian 
long since too old and stout for the 
burlesque, was doing her turn. She 
pulled her skirt high, and revealed 
only a breech clout beneath. Her 
slightly pendulous belly gleamed a 
ghastly blue; her navel staring at 
Dotty like an evil, sardonic eye. Dot
ty was glad that the dim lights hid 
her hot face; she was ashamed for 
the old woman trying to put some 
pep and ginger into her act, trying 
to get the customers to desire her 
grotesque body. No amount of make
up could mask the deep wrinkles of 
her face, and her eyes, abd^e the 
blue undershading, were haggard as 
an abused Airedale’s. Another tough 
way to make a living, thought Dot
ty. She may make more than a dol
lar a night, but she earns it making 
a show of herself.

The entertainer began singing in 
an atrocious burleycue manner. After 
all, nobody goes to the burlesque to 
hear the girls’ lovely voices.

“How’m I doin? Hey! Hey!
Tweet! Tweet! Tweet! Tweet! Twa!
I know a gal lives on the hil;
Now she won’t do it, but her sister

will.
, How’m I doin? Hey! Hey!

Tweet! Tweet! Tweet! Twa! Twa!”
The entertainer plunged heroically 

into her muscle dance, but she was 
soon puffing and panting like a 
spent racer. The beer drinkers roar
ed and clapped, jeered, banged steins 
on the tables. Bronx cheers resound
ed. “Somebody’s mother, boys, you 
know!” somebody called with mock 
pathos.

“How’m I doin?” Hey! Hey! 
Tweet! Tweet! Tweet! Twa! Twa!”

Twa!
Now I’m not so broad and I’m not 

so tall,
But if you don’t think I’m a jockey, 

baby,
Back your mule in my stall. 
How’m I doin’? Hey! Hey! 
Tweet! Tweet! Tweet! Twa! Twa!
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Pirm. J. J. Bakšys.
(31-32)

Kviečia Komisija.
(30-31)

O is ženklas 
pažymi vietą, kur 
galima gaut geras 
alus...

nedaliomis 
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

Kviečia Bendras Komitetas.
(31-32)

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

ŠAUKITE
STERLING 3-4700

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

Valandos—10 A. M. iki 8 P. M.

Juozas 
Kavaliauskas

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

DARBININKŲ IŠTAIGA
Sales del Balių, Koncertų, Ran
kiotų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujau
siai įtaisymais. Keturios bolių 

alleys.
KAINOS PRIEINAMOS

949-959 Willoughby Ave.
Tel.: STagg 3847

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

GREAT NECK, L. L, N. Y.
TDA 48 kuopos susirinkimas įvyks 

pirmadienį, 10 dieną vasario (Feb.), 
8 vai. vakare, 91 Steamboat Rd., M. 
Sabenkos svetainėje. Visi nariai ma
lonėkite dalyvaut, nes turim daug 
svarbių dalykų aptart. Taip pat bus 
duodamas raportas iš parengimo. 
Kviečiame ir neprigulinčius draugus 
atsilankyti į susirinkimą ir prisira
šyti j TDA kuopą.

Sekr. S. Petkienė.
(30-32)

Drg. Ormanas Lankysis Mass. Valstijoj 
Su Prakalbomis

LAISNUOTAS GRABORIUS
660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y

“Garantijų” k 1 a u simas, 
kad atėję nariai turės tei
ses, kad tas ir kitas nebus 
daroma, man atrodo, visai 
atpuola. Kokios kitokios 
“garantijos” (užtikrinimai) 
gali būti, kaip kad narių 
teisės. O vienybė pagrįsta 
pilnateisės narystės pagrin-

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA

WILKES BARRE, PA.
Penktadieni, 7 d. vasario bus duo

damos prelekcijos iš pasaulio K. I. 
7-to kongreso tarimų. Prelekciją duos 
drg. D. M. šolomskas, iš Brooklyno. 
Bus labai svarbi prelekciją ir kiek
vienas privalo dalyvaut. Atsibus 325 
E. Market St.

Ofiso valandos nuo 1 iki 4 kasdien, Sercdomis "Ir Subatotuls 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakarais.

BALTIMORE, MD.
ALDLD 25 kp. rengia šokių vaka

rą nedėlioję, 9 d. vasario (February) 
Dailūs Kliubo svetainėje, 20 N. Cal
houn St., prasidės 7 vai. vakare. Bus 
skanių užkandžių ir pakankamai alu
čio. Tad visi kviečiami šjame šokių 
vakarėlyje dalyvauti. Užtikriname 
gražiai laiką praleisite ir padarysite 
naudingą darbą—paremsite mūsų 
darbininkišką judėjimą.

Dar sykį užkviečiame širdingai da
lyvauti. Praneškite savo gentims ir 
kaimynams.

išreikšt savo

Worcester Lietuvių 
tine vakarienė įvyks 
vasario, 4:30 vai. po 
iki vėlai

(Tąsa iš 2-ro pusi.) 

cijos ir Partijos vienybė gal 
bus galima 1937 metais, ar
ba gal niekados neįvyks.

Tai ką, Jankausko-Straz- 
do vadovaujama politika 
vaduodamiesi, mes, kad ir 
žinome, kad darome žalą 
darbinįnkų klasei, bet visgi 
turėtume tarpe savęs peš
tis? Sakysime, pešamės del 
“show”.

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

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

8701 JOS CAMPAU AVE., DETROIT, MICH.

delegatas 
Viso Pasau- 

K a ti
ku r jis a Iš
kovodamas 

už delegatų

SCRANTON, PA.
ALDLD 39 kp. susirinkimas įvyks 

nedėlioję, 9 dieną vasario, 341 W. 
Market St., 2 vai. po pietų. Visi na
riai malonėkite dalyvaut, nes turim 
daug svarbių dalykų apsvarstyt. Ne
pamirškite metines duokles užsimo- 
kėt. • Org. 1). P.

(31-32)

Svarbus susirinkimas visų darbi
ninkiškų organizacijų atsibus sek
madienį, 9 d. vasario, 2 vai. po pie
tų, Darbininkų Centre,;735 Fairmount 
Ave. Bus svarstoma “Laisves” nau
dai parengimas ir kiti svarbūs daly
kai. Visi dalyvaukite.

A. Ramanauskas.
(31-32)

Su tais draugais (jei jie 
nepataps galutinais prie
šais), veikiausia, artima 
vienybė nebus galima. Ta- 
čiaus mes savo darbais, sa
vo rimta taktika turime 
ateityje įrodyti, kad kuo 
daugiausia jų grįžtų judėji
mam

Šie ginčai juos gali nus
tumti toliaus nuo revoliuci
nio judėjimo. Bet žmonijos 
ateitis, gyvenimo šviesa— 
yra revoliucijoj. Todėl mes 
turime žinoti, kad dauge
lis šiandieninių priešų, ry
toj bus mūsų draugais.

Bendras frontas, -revo
liucinis judėjimas, komuniz
mas—nėra vien tik komu
nistų ir tik komunistams. 
Tai yra žmonijos išeitis. 
Todėl bendrame veikime 
mes turime matyti naują 
pasaulį. Turime būt dides
ni, bet ne asmeniai, o vei
kimu.

WILKES BARRE, PA.
Ketvirtadienį, 6 d. vasario, 7 v. 

vakare, Įvyks Liet. Komfrakcijos ir 
simpatikų susirinkimas, ir pasitari
mas svarbiais reikalais. Kviečiam vi
sus ateit. Susirinkimas bus laikomas 
paprastoj vietoj.

Graborius (Undertaker)
Laidotuvių Direktorius

Išbalžamuoja ir laidoja numiru
sius ant visokių kapinių, pa 
samdo automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir Pa" 

sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue

narius dalyvaut 
nuomones.

Kviečia ALDLD 43 ir LDS 15 kp

ALDLD, ALPMS ir LDS apskričių 
šaukiamas posėdis bendrai, penkta
dienį, 7 d. vasario, 7:30 vai. vakare, 
“Laisvės” name, 46 Ten Eyck St., 
Brooklyn. Buvo siuntinėjamos atvi
rutės, tad visi apskričių valdybų na
riai dalyvaukite. Turime galutinai 
aptarti bendrą pikniko rengimą ir 
apsvarstyt keletas kitų svarbių daly-

HAVERHILL, MASS.
ALDLD 85 'kp. rengia svarbias 

prakalbas drg. Guobai, iš Kanados. 
Prakalbos įvyks ketvei’ga, 6 d. va
sario, choro kambariuose, 199 Wash
ington St., 7:30 vai. vakaro. Drg. 
Guoba yra važinėjęs po visą Lietu
vą ir turės daug ką svarbaus pasa
kyt. Taipgi jis papasakos apie Ka
nadoje gyvenančius lietuvius. Vi- 

jsiems svarbu išgirst drg.. Guobos 
I prakalbas. Visi dalyvaukit ir išklau- 
sykit svečio kalbos.

Kviečia Rengėjai.

WILKES BARRE, PA.
Sekmadienį, 9 d. vasario, įvyks 

svarbios diskusijos vienybės klausimu 
Darbininkų Centre, 325 E. Market 
St., 7 vai. vakare. Del tūlų aplinky
bių diskusijos nukeltos nuo 8 die
nos į 9 dieną. Tad kviečiam visus

ELIZABETH, N. J.
Prašome visų Elizabetho lietuvių 

organizacijų nerengti pramogų bei 
kitų parengimų žemiau pažymėtose 
dienose.

Aušros Pašalpos draugija rengia 
savo pikniką 30 d. gegužės (May)— 
Decoration Day.

Į Liet. Progresyvis Kliubas rengia 
! teatrą—veikalą vardu “Inkvizicija 

ant 8 d. kovo (March).
Tad dar kartą prašome organiza- 

nieko nerengt ant minėtų dienų 
skaitlingai dalyvaut.

Sąryšio Sekr. D. Krūtis.
(31-33)

HYMAN BERGER
SAVININKAS

Ląisniuotas Graborius 
Pennsylvania ir New 

Jersey Valstijose
Keystone—Main 9669 

Telephonai: Bell—Dewey 5136 
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.

Hudson, Mass., vasario 11 d.
Lietuvių Piliečių Svetainėje
17 School St., pradžia 7 v.v

Lowell, Mass., vasario 12 d.
Lietuvių Svetainėje, 33S
Central St., pradžia 7 v. v. gystė

Haverhill, Mass., vasario 14 d., Ivy^s
L. P. Gedemino Svetainėje, pietųu 
324 River St., pradžia 7 :30 ir “N 
vai. vak.

Nashua, N
vieta ir laikas—

So. Boston, Mass., 
vieta ir laikas—

Cambridge, Mass.,
Stasių Svetainėj

Sergančių Vyry ir Motery 
Chroniškos ir Staigios Ligos 
gydomos naujoviškais būdais' 
e Patenkinančios ir 

greitos pasekmės. 
Kreipkitės j Dr. 
Zins gydymui 
Kraujo, Odos ir 
Nervų Ligų, Slogų 
ir Chroniškų Skau
dulių. Abelno Nu- 1 
silpimo, Nervų Iš- i 
sisėmimo, Skilvio 
ir Žarnų Ligų, He- i 
morrhoidų bei Ki

tų Laukan Ėjimo Nesveikumų, kai
po skausmo ir nesmagumo priežas
čių. Gydoma Strėnų Gėlimas, Scia
tica, Neuralgia, Nervų Įdegimas ir 
Chroniški Reumatiški keblumai ir ki
tos ligos Vyrų ir Moterų; o jeigu tu
rite kokią ligą, kurios jūs nesupran
tate, pasitikimai pasiklauskite manęs, 
ir jūsų nesveikumas bus jums išaiš
kintas.

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

Čiopų Įleidimai.
(PASITARIMAI VELTUI)

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

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS 

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

parėm, krikštynom ir kitokiem 
reikalam.

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

Draugijų 
nedėlioj, 
pietų ir tęsis 

Vakarienė atsibus Lietuvių 
Svetainėje, 29 Endicott St. Bus ska
nių valgių ir gėrimų, šokiams grieš 
orkestrą, taipgi bus ir graži muzika
is programa: solistų, duetų, kvarte
tu ir choru dainos visus palinksmins.

9 d., Įžanga tik 75c. Kviečiam visus da- 
Nor- lyvaut ir pai’e^t savo darbininkišką 

svetainę.

Tel. Slagg 2-0783 NOTARV
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.

CLEVELAND, OHIO
Lyros Choro žieminis . koncertas 

nedėlioj, vasario . »-t| dien| 1936, 
Lietuvių Svetainėj, 6835 bupei or 
Ave. Programe dalyvaus vienai Iie- 
tuvaitė šokikė. Choras pi įsirengę, 
naujom įvairiom damom: <c »
kvartetais, ir tt. O taipgi d y < 
visiems žinoma ir mylima d. D. Bau- 
kiūtė-Kvedarienė. Durys atdaros 4.30 
v. po piet. Programos Pra^a į.30 
vai. vak. Įžanga iškalno 30c. I ne 
durų—35c. Tikietus galima gauti pas 
visus choro narius ir pritarėjus.

Kviečia Rengimo ^omiaBa‘.
įzu-oi)

Svarbios prakalbos Lietuvos klau
simu. Rengia bendrai ALDLD 84 kp., 
LDD 1 kp., LDS 123 kp., SLA vie
tinė kp., Liet. Sūnų ir Dūk. Drau- 

ir Neprigulmingas Kliubas. 
nedėlioj, 9 d. vasario, po nu- 
62 Lafayette St., 2 vai. po 
Kalbės “L.” red. A. Bimba, 
G.” red. L. Prūseika, taipgi 

įyra užkviesti kalbėt jaunuolis Mi-
■ 1 rl 1 ehelsonas ir A. Jankauskas iš Brook-vasario lo ., jynOt Kviečiam visus skaitlingai da- 

nepranešta. lyvaut, nes tai bus labai svarbios ir 
vasario 17, interesingos prakalbos. Įžanga vel- 
nepranešta 
vasario 18

j. 163 Har-

NEWARK, N. J.
LDS 8 kp. susirinkimas įvyks ket

virtadienį, 6 d. vasario, 8 vai. vaka
re, Jurginis Svetainėje, 180 New 
York Avė. Visi nariai dalyvaukite, 
nes turime daug’ svarbių dalykų ap
svarstyt. Nepamirškit ir naujų narių 
prirašyt prie kuopos

Geriausios Degtinės Amerikos Išdirbimo ir 
Importuotos Žemiausiom Kainom 

0Į| KAS ATEIS SU ŠIO SKELBIMU, GAUS UŽ 
NUPIGINTĄ KAINĄ

Tat nepamirškite pasiimt skelbimą eidami pirkt.

HUDSON COAL
357 Flatbush Ave. Brooklyn, N.Y.

Pirkite nuo lietuviu anglių kompanijos
Kainos pakils nuo vasario 1. Užsisakykit 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 pilnas patikrintas

svoris, 2000 svarų j toną.

vard St., pradžia 7:30 vai.
Taipgi kalbės ir Blanche 
Stašiutė. Bus ir muzikalė Lietuvoje 
programa.

Stoughton, Mass., vasario 19, 
laikas ir vieta—nepranešta.

Montello, Mass., vasario 20 d.,
Liet. Tautiškame Name, ant 
kampo Main ir Vine Sts., 
pradžia 7 :30 vai. vakare.

Bridgewater, Mass., vas. 23, 
laikas ir vieta —nepranešta.

LDS Nac. Jaunimo 
Komitetas.

Tai grupe italų kareivių, kurie tapo sužeisti 
Mussolinio kare Afrikoje. Jų sveikata sunai
kinta. Vienatinis jų pasilinksminimas, tai loši

mas “čekeriais.”
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Taipgi Amerikos 
: pažangus jaunimas 
i draugą Ormaną kaipo delega- 
' tą patirti, kaip Sovietų Są
jungoje žmonės gyvena prie 
naujos, darbininkiškos tvarkos. 
Jis išbuvo ten apie tris mėne
sius ir tenai visą laiką pralei
do studijuodamas apie įvairius 

darbininkų krašte.
Todėl visiems bus įdomu, ką 
čia, Amerikoj, gimęs ir augęs 
jaunuolis mano apie Sovietų 

Taipgi, ką jis mano 
apie Lietuvos gyvenimo sąly
gas. Visi kviečiami atsilanky
ti į prakalbas, kurios 
rengiamos.

Organizacijos, kurios 
gia, prašoma, kad gerai 
garsintų, kad kuo daugiau lie
tuvių išgirstų jaunuolio drau
go pranešimą.

Prakalbos įvyks sekamose 
vietose:
Worcester, Mass., vasario 6,

Sūnų ir Dukterų Svetainėje, 
29 Endicott Street. Pradžia 
7:30 v. v.

Gardner, Mass., vasario 8-tą, 
vieta dar nepranešta.

Lawrence, Mass., vasario 9 d.,
Lietuvių Svetainėje, 41 Ber
kley St., pradžia 1:30 po 
pietų.

Norwood, Mass., vasario
Lietuvių Svetainėje, 
wood, Mass., pradžia

A. JanKauskas'“Naujojoj 
Gadynėj” (sausio 23) rašo, 
kad manymas, jog ‘Centro 
Biuras nutarė” ir opoziciją ką patyrė 
“pakvietė susivienyti”, yra j 
“klaida.” Jankauskui vie
nybės klausimas yra: “nie
ko panašaus nebuvo ir nė
ra”. Girdi, “Centro Biuras 
niekuomet mus nekvietė 
prie jokios vienybės”.

Taip žmogus rašo jau po 
trijų mėnesių diskusijų, 
susirašinėjimų, susirinkimui dalykus 
ir padarytų gerų žygių su- j 
vienijimui p a s i d a 1 inusių ' 
grupių! Čia jau ne politinis 
raštas, bet spiritualistinė SiMunĘ 
“prelekciją”. Su vienu pa- 
simojimu pasakyti, kad 
“nieko panašaus nebuvo ir 
nėra”, kaip kad vienybės 
klausimas, tai reiškia, kad 
žmogus visai neatsako už 
tai, ką jis kalba. Kur bal
ta, tai jam net nei ne bals- 
gana, bet juoda.

Draugas Jonas Ormanas, i 
LDS Jaunimo Komiteto sekre
torius, kuris nesenai sugrįžo 
iš Sovieti) Sąjungos ir Lietuvos 
dabar lankysis Massachusetts 
valstijoj lietuvių kolonijose su 
pranešimais apie 
abiejose šalyse.

Ormanas buvo 
taip vadinamam “ 
lio Lietuvių Kongrese 
ne pereitą vasarą 
tyviai dalyvavo, 
kartu su kitais 
teises. Taipgi jam teko plačiai 
susipažinti su Lietuvos jauni
mo gyvenimu. Draugas yra ge
rai prisirengęs plačiai nušvies
ti, kokioj padėtyje dabar ran
dasi Lietuvos jaunimas. Tas 
yra ypatingai svarbu, kadan
gi šį mėnesį tautininkai viso
se kolonijose rengia paminė
jimus Lietuvos nepriklausomy
bės, ir-giria, būk Lietuva labai 
progresuoja prie fašistinės val
džios. Ormanas papasakos, ką 
jis tenai savo akimis

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

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

arti Grand St.
Telefonas Evergreen 8-10494

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.

Rengiamos svarbios prakalbos 
del jaunuolio J. Orman, Lietuvių 
Svetainėje, 29 Endicott St., penkta
dienį, 7 d. vasario, 7:30 vai. vakare. 
Drg. Orman lankėsi Lietuvoje ir 
Sovietų Sąjungoje, jis mums pasa
kys apie tas dvi šalis. Tad kviečiam 
visus skaitlingai dalyvaut, ypač kvie
čiame jaunuolius dalyvaut.

Komisija.
(31-32) Hetuvius simpatikus ir ALDLD, LDS

__________ . I • ii .
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NEW YORKO IR APIEUNKES ŽINIOS
Bendra Demonstracija 

Už Pašalpą
šalpos1 Visos bedarbių ir 

Į taipgi WPA darbininkų orga- 
[ nizacijos, kurios atstovauja 
I 50,000 organizuotų darbinin

kų, bendromis spėkomis ren
giasi viso miesto demonstraci
jai. Demonstracija bus di-'vojus. 
džiausią iš visų buvusių. Ji j 
įvyks 15 šio mėnesio, šeštadie-' _ ♦
"»• I

Jau dabar vedamas platus 
prisirengimo darbas. Bedar
bių Tarybos sykiu su Darbinin
kų Sąjunga gamina tūkstan
čius lapelių ir rengia desėtkus 
masinių mitingų visose miesto 
dalyse, kuriuose bus aiškina
ma svarba masinio maršavimo 
ir bendro veikimo. Vienas iš 
tokių mitingų įvyks šį vakarą i

' Brownsvillej, No. 150 mokyk-Į

kad tai galėjo būti paprastas 
apiplėšimo užpuolimas.

Kapitalistų laikraščiams tas 
kidnapinimo baubas yra tur
tinga tema užpildyti laikraš
čius akyvaizdoje prasidėjusių 
ir laukiamų prasėdėsiant di
džiųjų streikų, kad nukreipti 
visuomenės atydą nuo šimtų 
tūkstančių darbininkų kovų į 
milionierkaitės “bėdas” ir “pa-

Operetė “Inkvizicija,” Jos 
Lošėjai ir Rengėjai

Vaikas Linksmas, jis 
geria “Broncotone”

Kepurinių Streikas, “ PonS™š,
400 Šapu Susitaikė,tiems llžgniaužti negr,J balsl)-

šaukia
norin-

sušaukė 
pereitą 

dalyvavo

apie pusė visoj 
esančių darbininkų, 
susirišę su Eastern 
Headwear Association.

Prieš kitas 400 šapų strei
kas bus vedamas, kol jos pa
sirašys sutartį. Kitos šapos 
yra neprigulmingos jokiai bo- 

i sų sąjungai arba priklauso 
šininkėliai girtuokliauja, kaip Į prįe Nat. Association of Ladies 
jaunimas imasi su policija ir! Hatters. Sakoma, kad ir į pa

loj, Christopher St. ir Belmont taip toliaus. Operetėj taipgi ! sirašiusias sutartį šapas ne į 
* Į yra gražių dainų. Jas dainuo-1 visas tuojau grąžins darbinin-

fronto Ja solistai, duetai, kvartetai ir;]<us> Kai kuriose turėsiąs būti 
u lan- choras. pravestas tyrimas esamų saly-

yraOperetė “Inkvizicija 
gražus veikalas, kuris persta- 
to, kaip Lietuvos policija kan
kina revoliucionierius, kaip už 
menką prasikaltimą pūdo juos 
kalėjimuose, kokias Įmones jie 
vartoja kankynėms, kaip vir-

---------- Į Komunistų Partija
Dvidešimt tūkstančių mote- naujų narių mitinga 

riškų skribėlių dirbėjų New šeštadienį, kuriame 
Yorke išėjo į streiką antra d i e- 400. Susirinkusieji pasižadėjo 
nį, kad iškovoti unijines saly- gauti 
gas visai industrijai.

Pradžia streiko išėjo labai 
sėkminga. Tą pačią dieną 400 
šapų pasirašė su unija sutar
tį, išpildydami streikierių rei
kalavimus. Tose šapose dirba 

industrijoj 
Jos yra 
Women’s

1,000 narių parti jon 
| tarp savo šeimynų ir draugų 
iki distrikto konvencijos, kuri 
prasidės 28 vasario.

Sufrėmuoti May’s streikie- 
riai, Elsie Monakian ir Jack 
Small, sulaikyti po $200 kau
cija augštesniam teismui. Jiė- 
du 
gos 
bų. 
m o
apie kurį jiems buvo pranešta 
telefonu, būk tai esą svarbūs 
streiko dokumentai.

kaltinami nešime medžia- 
darymui smirdančių bom- 
Juodu areštavo po paėmi- 
iš telegramų paslo pakelį,!

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

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

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

SAVININKAI J. P. MARČIUKAI

Avė.
Trečiadienį bendro 

komitetas iš 25 delegatų lan
kėsi pas šalpos biuro direkto
rę Miss Carr, reikalaujant pa
kėlimo pašalpos 25 nuošim
čiais ir padidinti skaičių šal
pos biuro tarnautojų, kad be
darbiams nereiktų mirti badu, 
bet galėtų būti išklausyti ir 
aprūpinti laiku.
. Dabar laikas tą klausimą' 
svarstyti ir dirbančiųjų orga
nizacijose, ir mobilizuoti dir
bančiųjų mases bendro fron
to maršavimui už pašalpą 15 
vasario.

Į yra gražių dainų. Jas dainuo-1 visas tuojau grąžins darbinin-

Gaso Darbininkai Masiniai 
Pikietuoja Šapą

Streikuojantieji Greenpoint 
Coke šapos darbininkai yra pa
siryžę laimėt streiką. Antradie
nį visą diena pagal šapą m ar-1 -. . . n... v.
Savo masinis pikietas. šapa 1S LietUVlŲ Am. PllieClŲ 
randasi prie Maspeth ir Var
ick Avės., Brooklyne, ir yra 
dalimi Brooklyn Union Gas ir 
didžiosios Consolidated Gas 
kompanijos.

Darbas šapoj suparalyžiuo
tas, tačiaus visai dar nesulai
kytas. Streikuoja 200, bet ti
kimasi ir iš šapoje likusių 67 
darbininkų daugelį ištraukti į 
streiką.

Sietyno Choro aktoriai šitą' 
operetę mokinasi net sušilę, | 
nes nori ją labai gražiai suloš
ti. Ir, žinoma, jie tą padarys į sirinkimuose. Mecca 
todėl, kad. deda dideles pas- dviejose svetainėse 
tangas.

šitą operetę newarkieciai loš disciplinuota armija gali 
Brooklyno susivienijusių drau- tikrinti laimėjimą, 
gijų parengime sekmadienį,!
16-tą dieną vasario (Februa-į terš, Cap and Millinery Wor
ry), Labor Lyceum 
5-tą valandą vakaro.

Taigi, gerbiamoji visuomenėj 
įsitėmykite dieną ir 
pamatyt “Inkviziciją, 
kaip Lietuvos 
smaugia, kankina mūsų brolius 
ir seseris.

Įžanga tik 75c ir 50c, šo
kiams —40c.

Brooklyno Darb. Org.
Parengimų Komitetas.

gų-
Nežiūrint blogo oro, strei- 

kieriai skaitlingai dalyvavo su-
Temple 

susirinko 
apie 7,000 skribėlinių. Tokia j

Streiką iššaukė United Hat-

Willis Morgan, Miesto Pro
jektų Tarybos pirmininkas, 
įteikė WPA viršininkams pro
testą prieš atleidimą iš darbo 
300 darbininkų, dirbusių 40 
Varick St. Jie pirmadienį pa
šaukti raštinėn, atmokėta ai-, 
ga ir pasakyta daugiau nesu-' 
sirinkti. Ten pat buvę apie 50 
policistų juos tuojau išbruko 
laukan, kad negalėtų susitarti 
ir pareikšti protestą prieš at-; 
leidimą, kuris padarytas dargi! 
visai be perspėjimo.

Jeigu Jūs esate užsišaldę, koseja- 
te, kenčiate nuo dusulio užgulimų 
užeikite į 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, Brooklyn. N. Y.

MEDICINOS DAKTARAS
B. BOGDASAROFF

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

Gydo odos, kraujo, pūslės— 
šlapinimosi ligas.

Vai.: nuo 10:30-8 ; Sekmad.: 11-1 dieną
• Tel.: Algonquin 4-8294

Kliubo Susirinkimo

Salėje, Įkers Unija.
Skribėlių industrijoj jau bu

vo vedamos su bosais derybos 
ateikite už vienodą pravedimą sutar- 

arba ties, patvarkant valandas, al- 
viršininkėliai gas, darbo sąlygas. Derybos 

nutrūko pereitą pirmadienį, 
kada bosai griežtai atsisakė 
parodyti knygas, kuomet tas 
reikalinga pravedime sutar
ties.

Unija laimėjo reikalavimą 
žiūrėti bosų knygas, taipgi; 
kad nuo štukių dirbantiem 
kainos už darbus būtų nustaty
tos į 5 dienas. Tačiaus pada
ryta nusileidimų ir darbda-' 
viams legališkų švenčių ir virš
laikių punktuose.

Sveikatos komisionierius Ri
ce pasakęs pieno pirkliams, 
viešbutyje Roosevelt, pirma
dienį, kad gimdymo kontrolė 
esanti priežasčia sumažėjimo 
pirkimo pieno. Gimimų skai
čius New Yorke sumažėjęs 57 
nuoš. nuo 1900 metų.

Mažai uždirbantieji ir be
darbiai kitaip mano. Jie žino, 
kad jau turimieji vaikai galė
tų sunaudoti daugiau 
jei būtų už ką pirkti.

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

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

pieno,

Socialistų Konvencijoj 
Kalbėjo Komunistas

Naujas žingsnis link bendro 
fronto pasireiškė New Yorko 
Jaunų Socialistų konvencijoj 
pereitą šeštadienį, kur delega
tai veik vienbalsiai nutarė 
leist Jaunų Komunistų atsto
vui Little kalbėt konvencijoj. 
Konvencija aiškiai parodė sen-

rmadienio vakarą du vy-

Susirinkimas įvyko pereitą 
antradienį. Įsirašė keletas nau
jų narių. Kliubas nusitarei 
ruošti puikų pikniką—birželio 
13 dieną, Klasčiaus Parke.

Daug ginčų sukėlė komisi
jos Kliubo vakarienei rengti 
raportas. Vakarienė įvyko per
eitą mėnesį. Joje < 
apie 200 žmonių, užsimokėda
mi po $1.25, už svetainę nuo
mos mokėti nereikėjo, kadan
gi įvyko Kliubo patalpose, na, 
ir komisija raportuoja, jog 
Kliubas ne tik nieko nepelni- 
jo, bet dar deficito pasidarė pus^ ^ono dėžę viso-
virš $20! i kių geležgalių. Vėliau sugrį-

Nariai labai nepasitenkino žo slonių naman, išdaužė ke- 
tokiu raportu ir komisijos stiklinius frontinius langus 
veikla. Pasipylė kritika. Ko- įsisėdo šildytis prie radia- 
misijos nariai aiškinosi, kad torio, 
jos pirmininkas esąs tokis, su 
kuriuo nebuvo galima susitar
ti ; jis viską pats daręs. Todėl 
pirmininkui ir teko! Išrinkta 
speciališka komisija, kuri per
žiūrės anos komisijos darbus 
ir raportuos sekančiam narių j cijos, į kurias ir pravarytųjų 
susirinkimui.

Sarmata ir prisiminti, 
Kliubo vakarienė, su 
brangia įžanga, neša nuosto
lius !

Slonius Nesutinka Šalti
Bronx zoologijos parke 

nas slonius supyko, kam
vie
šai-

Prasideda garsioji Drukma- 
no byla, kuri, sakoma, Įvel- 

I sianti ir policijos departmento 
žmonių į skandalą. Druckma- 
nas buvo rastas nužudytas ga- 
radžiuje, 225 Moore St., 3 ko
vo, pereitų metų. Byla buvo 

j panaikinta ir niekas nebaus- 
' tas. Vėliau iškelta, būk del pa
pirkimų byla taip užsibaigė.

dalyvavo ^as vanduff atsirado klėtkoj,' 
užsikimšus rinai. Jis atsidarė, 
duris, ištraukdamas didžiulį 
skląstį, ir išėjo pasivaikščioti. 

; Nuėjo virtuvėn, suvalgė tuzi-l 
ną kepalų duonos, paskiau bis- 

pasibovijo, išmėtydamas

Trumpos Žinutės

SUSIRINKIMAI

kad 
tokia

IŠVALYK SAVO VIDURIUS
Vidurių užkietėjimas yra motina visokių ligų. Kad 

išvengti tas nelemtas ligas, tai yra privalumas iš
valyti ir sutvarkyti vidurius. NATURAL - LAX.— 
HERB TEA yra sutaisyta iš 12-kos Natūralių žolelių 
ir šaknelių, kurią New Yorko Miesto Sveikatos Sky
rius išbandė ir pripažino, jog NATURAL-LAX.— 
HERB TEA yra viena iš geriausių paliuosavimui, iš- 
valymui ir sutvarkymui 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 Į Namų Antrašas 
P/-1 i> i oz? r> ii m v S 1375 Isast 18th Street. O. Box 186, Brooklyn, N. Y. į Brooklyn, N. Y.

NAUJOJE VIETOJE

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, j krautuves 

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

VYRŲ DIENOS
Trečiadieniais, ketvirtadieniais, 
penktadieniais, šeštadieniais ir 

sekmadieniais atdara dieną 
ir naktį.

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

Cortlalndt 7-4305

Lietuviška Informacijy 
Raštinė

Lithuanian Information Bureau
38 Park Row, opposite City Ila)] 

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

Equitable Service Bureau
lietuviška

Susisiekimo ir Ištyrimo 
įstaiga

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, barbemė 
ir prirengimai miegojimui.

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

Lietuvių Darbininkų Susivieni
jimo (LDS) Nariams

I
Pirmos kuopos susirinkimas įvyks 

ketvirtadienį, vasario 6 d., 7:30 vai. 
vakaro, “Laisves” svetainėj. Visi na
riai turi pribūti laiku, nes bus centro 
raportas apie narių stovį, taipgi yra , 
ir kitų reikalų.
Žodis Tiem, Kurie Norit Įstoti 

j LDS
Ateikite į šį susirinkimą, nes da

bar yra vajus. Vajaus laiku įstojimas 
labai nupigintas, tad stokite į LDS i 
dabar, kol pigu įstoti. į LDS yra j 
priimami nuo 2 metų vaikai ir iki 
50 metų suaugę žmones. Nepamirš
kite, kad LDS yra stipriausia pašal
pos ii’ apdraudos organizacija.

Kviečia LDS 1 Kuopos Valdyba.
(30-31)

FOTOGRAFAS
JONAS stokes

traukiu paveikslus familijų, ves1
tuvių, kitokių grupių ir pavienių

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau sv 

amerikoniškais.
Reikalui esant 
ir padidinu to 
kio dydžio, kc 
kio rageidaujt ■ 
ma. Taipgi at- 
maliavoju įvai
riom spalvom

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. Bile karu ant 

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

Pastaruoju laiku pravaryta 
iš darbo 74 unijistai judžių 
operatoriai. Moterų organiza- 

j VIJUS, į MUKld 11 pi avaij uujil 

i unijistų žmonos yra organi
zuotos, jau pradėjo pikietuoti 
Allerton Teatrą, Bronx, ir 
rengiasi pikietuot kitus. Tam 
prašo visų paramos.

Little savo 10-ties minučių 
kalboj pasiūlė darbininkų kla- 

veikimą prieš Italijos fašiz- 
užpuolimą Ethiopijos; už 

Nye tyrinėjimo ir pa
tyrinėjime surastų

dokumentų; bendrai 
pikiete, už pašalpą ir 

kovose, taipgi atei- 
dresmeikerių strei- 

,už paliuosavimą Scottsbo-i 
jaunuolių ir Herndon. So- 
istai sveikino kalbėtoją, faj genį PaČlUOŽinejo! 

sutiko paskleist tarp de- J
komunistinę literatūrą, Antradienį visi New 
nušviečiama bendras ko-Brooklyno gyventojai, ku

rie bent kur nors ėjo, norom 
nenorom tapo sportininkais- 

ais. Visos gatvės ir 
šaligatviai tapo aplieti ledu. 
Traukiniai ir busai aptingo, ki- 

veržę į Mrs. Whitney bu- ti visai sustojo, šimtai žmonių
Wheatley Hills, L. L, susižeidė ir atsidūrė ligonbu- 

asi maža milionierkai- čiuose bei pas daktarus. Kal- 
Gloria Vanderbilt ir, sako- nuotose vietose prisiėjo ke- 

norėję pagrobti ją. Tik liauti ropom, kadangi statiem 
moterų juos nubaidęs. ėjimas buvo neįmanomas. Au- 

globėja tuo laiku nebu- tomobilių nelaimėse užmušta nepasitenkinimą 
namie. Policija aiškina, 14.

Kidnapo Skandalas ^iaoži"s.to.jai.

Narys.

Yor-

Bildingų darbininkai skelbs 
streiką, jeigu jų reikalavimai 
nebus išpildyti iki 5 vai. po 
pietų, šiandieną. Tas nepa
prastai sutrukdytų šimtus 
tūkstančių žmonių, kurie dir
ba šimtuose dangorėžių.

REIKALAVIMAI
Reikalinga mergina del namų dar

bo, geri namai ir geras atlyginimas, 
bus duodamas kambarys. Rašykite 
sekamai: Eisenberg, 150 E. 42nd St., 
Brooklyn, N. Y. (31-33)

REIKALAVIMAI
Reikalinga moteris bei mergina del 

namų darbo, turi mokėt virti valgį, 
maža šeimyna, pastovus darbas. Rei
kalinga rekomendacija. Atsišaukite 
greitai sekamu antrašu. Bassine, 25 
Parade Place, Brooklyn, N. Y.

(31-33)

PARDAVIMAI
Greitas Pardavimas

Parsiduoda bučeme-grocernė, nuo
savas namas. Prie to pat biznio yra 
ir 4 atskiri namai, viskas tik už 
$7500. Už 4 namų randą kas mėnuo 
gaunama po $90. Biznis geroj vietoj 
tarp lietuvių ir gerų kostumerių. Ga
lima ateit ir persitikrint. Priežastis 
pardavimo—vyro mirtis, ir mano pa
čios menka sveikata. Greitai atsišau-

726 N. 8th St., Philadelphia, Pa.
(29-31)

Scottsboro pribuvo plakti 
Tammany, sako reporteris, ku
ris aprašo 19-to Assembly Dis
trikto demokratų mitingą. 
Ten negrai pradėjo rimtą ko
vą už vadovybę partijoj. Di
džiausio negrų centro pasau
lyje piliečiai pradėjo reikšti 

politikierių kite sekamai: Mrs. E. Kvederienė,
i numetamais trupiniais. “Atsi-j

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

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

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Sbalins !
(ŠALINSKAS) •

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.

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai legališkas svoris. Prista
tome greit į jūsų namus. Prašome 
įsitėmyti adresą ir telefoną.

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

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

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




