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Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams
• Brooklyne $7.50

Metams

Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XXVI, Dienraščio XVIII

KRISLAI
Ispanijos Delegatai 

Chicagoj.
Mūsų Aukos Ispanijai.
Literatūros Draugijoj.
Mūsi| Vajininkai.

Rašo L. PRŪSEIKA

Pereitą penktadienį Chicagos 
Coliseum susirinko apie dvylika 
tūkstančių žmonių pasveikint 
Ispanijos liaudies fronto dele
gatus ir paremt ispanus mate
rialiai. Dideliu entuziazmu 
chicagiečiai pasitiko Izabelę Pa
lencia, M. Domingo ir kun. Sa- 
rasola, kuris pareiškė negalįs 
būti neutralus žūtbūtinėj liau
dies kovoj prieš fašizmą.

Aš mačiau toj minioj ispanų, 
meksikiečių, žydų, lietuvių, ne
grų, daug Chicagos amerikonų 
inteligentų, nors Chicagos TRI
BUNE ir NEWS boikotavo tą 
demonstraciją.

Aukų sudėta pusšešto tūks
tančio dolerių. Lietuviai pasi
rodė labai gerai. Vien tik per 
VILNĮ, vienos savaitės bėgiu, 
surinkta virš $200. Be to, lie
tuviai parti j iečiai surinko $170.

Tą masinį mitingą rengė. .--------- n ■>.
šiaurės Amerikčs Komitetas Is-1 BIJOS komisariatas reikalm- 
panijos demokratijai Ginti. Pir-1 gas tikresniam šalies apgy

nimui.mininkas pareiškė, kad vieno 
tik mėnesio bėgiu ispanų dele
gacija surinko virš $70,000. Be 
pinigų, daugely vietų aukoja 
drabužius, avalynę ir kitką.

Delegacija dabar išvyko į De
troitą, paskui bus Clevelande, 
Philadelphijoj ir kitur.
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London, grd. 9. — Ūkanoj

Tysliaya su didžiausiu VęS ministeris pirmininkas, 
ir 13 kitų asmenų. Išliko gy
vi tik du keleiviai.

Bet štai, skaitau Tysliavos .... , v
Vienybėj, kad tos aukos “lieka nukrito ir sudužo, arti Cro- 
komunistų kišeniuose” (N94).i.vdon orlaivių stovyklos, di- 
Tasai Ispanijos generolų paka-(dclis Holandijos, lėktuvas 
likas rado sau uolų pagelbinin- KLM. Užsimušė jame buvę 
ką asmenyje p. Jankausko, ku-'Juan la Cierva, autogyro 
ris savo Gadynėj taip pat pa- ' orlaivio išradėjas; Švedijos 
reiškė, kad “aukos nepasiekia' admirolas S. Lindman, bu- 
tikslo.” .............
pasitenkinimu ir net juodom 
raidėm drukuoja to lietuviško, 
trockisto bjaurią insinuaciją.

Laimė, kad Ispanijos liaudies 
likimas ir ateitis nepriklauso 
nuo Tysliavų ir jų “opozicinių” 
uodegų.

Matau, kad ir rytinėse vals
tijose aukos Ispanijai plaukia 
labai gausiai. Gerai pasirodė 
Philadelphia ir Worcesteris. Te
ko būt tokioj mažoj kolonijoj, 
kaip New Kensington (šalę- , , . . . '• įsėdėdami busų daržinėse.Pittsburgho), kur keh draugai, ... . . ., , . . . I Reikalauia pakelt algą nuopereję per stubas, surinko apie 1 & “
$70.

Visuomeniškas d u o s n urnas 
yra lietuvių revoliucinė tradi
cija ir mes stovim jos prieša
kyje.

Per šešias kelionių savaites 
atlankiau mūsų kolonijas Wis
consin, Michigan, Ohio ir pra
leidau kelias dienas Pittsbur
ghe ir apielinkėse. Beveik vi
su ALDLD kuopos gyvuoja ge
rai, bet yra vietų, kur kuopos 
nenori augti. Farmerių kuopos 
Scottville, Mich., ir Middlefield, 
Ohio, kasmet darosi stipresnės. 
Dviejose Clevelando kolonijose, 
Corlett ir Collinwood, kuopos 
stiprios, bet vidurmiesty 22 
kuopa turėtų smarkiau padirbė
ti. Bedford, Ohio, sale Cleve
lando, susitvėrė nauja kuopa iš 
14 narių. Ji tuoj, išaugs ir ap
ims visus vietos lietuvius, kurių 
yra 18 šeimynų.

Pittsburghiečiai būtinai turė
tų pasirūpint sutvert ALDLD 
kuopą Wheeling, W. Va. Ten 
gerai gyvuoja LDS kuopa. Tai 
padirbėjus, galėtume turėt AL
DLD kuopą bent iš 25 narių. 
Gaila, kad negalėjau ten nu
vykti.

Kaip kas sako, kad tik “dide
li” vyrai, redaktoriai, gali gau
ti naujų skaitytojų mūsų spau
dai, o su vietiniais žmonės per
daug apsipratę. Tai neteisybė. 
Mačiau, kaip dirba “Laisvės” 
vajininkas Pittsburghe, d. Mar
tin. Jis ir entuziaztas ir geras 
praktikas. Daugiau apie nie
ką nei nekalba, kaip tik apie va
jų. Ir pamatysite1, kaip plačiai

Sovietų Sąjunga Įsteigė 
Amunicijos Komisariatą
MASKVA. — Ginklų ir 

amunicijos gamyba pirmiau 
Sovietuose buvo tik skyrius 
sunkiosios pramonės komi
sariato. Bet pagal dabar 
priimtą Naująją Konstituci
ją tapo įkurtas atskiras 
amunicijos komisariatas, o 

(jo galva paskirtas M. L. 
Ruchimovič. Jis yra gerai 
atsižymėjęs, kaipo vykdyto
jas Pirmosios ir Antrosios 
Penkmetės planų ir kaipo 
angliakasių pramonės orga- 

; nizatorius. Atskiras amu-

ĮVAIRIOS žinios
Lėktuvo Nelaimėje žuvo 

15 žmonių

Varšava.—Atvažiavo Ru
munijos vyriausio armijos 
štabo galva gen. N. Samoso- 
novič panaujint karinę 
tartį su Lenkija.

su

ve- 
bu-

Detroit, Mich. — 170 
žikų Eastern Michigan 
sų kompanijos streikuoja 

55 iki 75 centų į valandą. 
Visai sustabdyta kompani
jos busų judėjimas tarp 
Detroito, Pontiaco, Bir
mingham ir kitų miestų.

PROTESTONU D V A S Iš- 
KIAI BRUZDA PRIEŠ 

HITLERININKUS
Berlynas. — Grupė pro- 

testonų vyskupų, iki šiol pa
klusnių Hitleriui, dabar iš
leido pareiškimą, kur smer
kia nazius už rėmimą “pa
goniškos” propagandos 
prieš krikščionybę. Sako, 
jeigu Hitleris nori sutarti
nos kovos .prieš komunizmą, 
tai turi gerbti krikščionybę.

“Laisvė” pasiskleis Pittsburghe.
Detroite mačiau; kaip dar

buojasi d. Vasiliauskas, o Cle
velande d. Nemura. žmonės 
juos myli už teisingumą ir la
bai pasitiki.

Iš d. Plungienės, Clevelande, 
štai ką išgirdau: “Pernai tū
liems žmonėms labai sunku bu
vo įkalbėti “Vilnis.” Užsira
šė tik per didelį įkalbinėjimą. 
O šiemet tie patys žmonės jau 
visai kitokie. Jau nėr nei kal
bos, kad persiskirtų su diėn- 

>raščiu, kurį pamylėjo.”

Chicagoj smarkiai auga skai
čius lietuvių, priklausančių prie 
Komunistų Partijos. Per savai
tę laiko partijon įstojo 14 lie
tuvių. O jau ir pirmiau buvo 
nemažai, virš dviejų šimtų.

Dar Tebėra 8-10 Milio 
ny Bedarbių Amerikoj
Tik Rengimą sis Karui 

Daugiausia Pakele Biznį

NEW YORK. — Plieno 
ir kitų metalų pramonė 
Amerikoj pakilo todėl, kad 
tiek daug jų išperka Euro
pos šalys, kurios galvatrūk
čiais ginkluojasi karui,— 
pareiškė generolas Hugh 
Johnson, buvęs Roosevelto 
pašalpinių darbų adminis
tratorius. šiaip Amerikos 
pramonės atsigriebimas yra 
abejotinas, sakė jis, nuro
dydamas, jog šioj šalyj dar 
tebėra 8 iki 10 milionų be
darbių, ir beveik trečdalis 
visų gyventojų turėtų badu 
mirti, jeigu negautų pašal
nos. Taip gen. Johnson kal
bėjo Ekonominio Kliubo po
kily j, Astor viešbuty j, grd. 
8 dieną.

London. — Per varžyti
nes parduota 180 laiškų bu
vusio Francūzų imperato
riaus Napoleono I už $8,500. 

t

Japony Valdžios Krizis! Sujudimai Prieš WPA 
Del Bloko Su Naziais

Apleido Valdžią Ministeris 
Pirmininkas K. Hirota

TOKIO, grd. 9. — Pasi
traukė iš valdžios K. Hiro
ta, Japonijos ministers pir
mininkas. Jis nepatenkintas 
Japonijos karine sutarčia 
su Vokietija prieš Sovietų 
Sąjungą. Del tos sutarties 
Sovietai jau atšaukė leidi
mą Japonijai žvejoti pa
kraštiniuose Sibiro vande
nyse; o žvejyba yra vienas 
iš svarbiųjų japonams mais
to šaltinių.

Koki Hirota taipgi esąs 
priešingas Japonijos armi
jos nuolatiniam skverbi
muisi į Chiniją, ypač per 
vidujinę Mongoliją, linkui 
išlaukinės Mongolijos Liau
dies Respublikos.

Sovietų vyriausybė jau 
yra pareiškus, kad jeigu 
Japonija užpultų Liaudišką
ją Mongoliją, tai Sovietai 
išstotų prieš užpuolikę.

Pranešama, kad, be Hi- 
rotos, rengiasi pasitraukt iš 
Japonų valdžios dar keli ki
ti ministerial.

REIKALAUJA 40 V. DAR
BO SAVAITĖS CHEMIKA

LŲ DIRBYKLOSE
GENEVA. — Jungtinių 

Valstijų delegatas prof. 
Theodore Krets Tarptauti
nėj Darbo Organizacijoj 
prie Tautų Lygos reikalau
ja įvest 40 valandų darbų 
savaitę chemikalų pramo
nėje.—Tai pramonė, kuri 
paskutiniu laiku gamina 
ypač daug nuodingų kari
nių dujų.

Lancing, Anglija.— Mies
telio valdyba atmetė suma
nymą pavadint naują gatvę 
karaliaus Edwardo vardu. 
Jis “nupuldęs” savo vardą 
ryšiais su Simpsoniene.

Meksikiečiai Priešingi 
Trockio Priėmimui - - - i—

Trockis Kenktų Rėmimui
I s p a n ijos Respublikos

MEXICO CITY. — Mek
sikos Komunistų Partija ir 
kelios kitos darbininkų or
ganizacijos reikalauja, kad 
prezidento Cardenaso val
džia atšauktų savo tarimą 
priimt L. Trockį. Nurodo, 
kad Meksika remia Ispani
jos Liaudies frontą, o troc- 
kistai yra aršiausi to fron
to priešai.

Minimos darbininkų or- 
ganizicijos taipgi kreipia 
valdžios domesį į tai, kad 
Trockio priėmimas apsigy- 
vent Meksikoj blogintų san- 
tikius su Sovietų Sąjunga. 
Primena Meksikos valdžiai, 
jog per sąmokslą dvasinėje 
Trockio vadovybėje buvo 
nušautas Leningrado komu
nistų vadas Kirov. Nurodo 
ir trockistų sąmokslus iš
vien su naziais išžudyt So
vietų vadus.

Darbininkų Mėtymų
■ ■ F- ■.

Pašalpų A d m i n i s t racija 
Dviveidžiauja, Painiojasi
. WASHINGTON. — Iš vi

sos Amerikos plaukia dar
bininkų organizacijų pro
testai prieš uždarinėjimą 
viešųjų WPA pašalpinių 
darbų. Auga WPA mėtomų 
darbininkų streikai.

Vyriausias pašalpų admi
nistratorius H. L. Hopkins 
pirmiau buvo pasimojęs iš- 
šluot 425,000 darbininkų 
laukan iš pašalpinių darbų. 
Dabar jis bando išsiginti. 
Sako, atimsiąs pašalpinius 
darbus tik iš tu. kuriem jie 
nesą būtinai reikalingi; bet 
jie galėsią gaut paprastas 
miestines bedarbių pašal
pas.

Bet tai veidmainystė. Nes 
ir paprastos pašalpos yra 
atiminėjamos iš šimtų tūks
tančių bedarbių.

Paveiktas masinių pro
testų prieš WPA darbų už
darinėjimą, A. Williams, 
vyriausio administratoriaus 
antrininkas, pereitą šešta
dienį sakė, kad iš viešųjų 
darbų tik 175,000 būsią pa
leista. Bet tikrumoj jau iki 
šiol yra daugiau iš WPA 
darbų išmesta negu šis 
skaitmuo.

Šimto miestų majorų kon
ferencijos išrinktas komite
tas taipgi protestuoja prieš 
valdžios pasimojima 20 pro
centų nukirst viešuosius 
darbus šią žiemą.

Plinta darbininkuose po
sakis: kaip tik mes išrinko
me Rooseveltą prezidentu 
antrai tarnvbai, tuoj jis ir 
smogia peiliu mums į. nuga
rą. ____________

Terre Haute, Ind.
lė žymiausio Amerikos so
cialisto vado E. V. Debs mi
rė, sulaukus 79 metų am

žiaus.

,Naš-

3,000 Laivastačiu Sąlydus ei et oi NUmVariciiicSh-aXac p, LclblbLctl IN eUZKd.rid.UbStreikas Chesteryj, Pa.
CHESTER,,Pa.—Jau tre

čią dieną streikuoja 3,000 
darbininkų prieš Sun laivų 
statyklą. Reikalauja 20 
nuošimčių daugiau algos ir 
36 valandų darbo savaitės. 
Jie ypač pasipiktinę, kad 
laivastatyklos bosai reikala
vo taisyt skebaujančius lai
vus, laike šio jūrininkų 
streiko.

Streikuojantieji laivasta- 
čiai džiaugiasi parama, gau
nama iš Industrinių Unijų 
Organizavimo K o m i t e to. 
Masiniai pikietuoja užstrei- 
kuotą dirbyklą.

EXTRA!
Dar Nežinia, ar Karalius 
Pasirinks Simpsonienę ar 

Sostą

London, grd'. 9. — Angli
jos ministeris pirmininkas 
St. Baldwin seime pasakė, 
jog tik šį ketvirtadienį tega
lima bus tikrai pranešt, ar 
karalius Edwardas atsisa
kys nuo sosto ar nuo ame
rikietės divorsininkės Simp- 
sonienės,— o gal bandys pa
silaikyti vieną ir kitą?

Tais klausimais karalius 
kalbėjosi penkias valandas 
su ministeriu pirmininku ir 
dviem savo broliais.

Simpsopienės advokatas 
iš Londono nuskrido pas ją 
į Cannes, Francijoj. Sako
ma, kad Simpsoniene rengė
si panaikinti perskyras, 
gautas nuo antrojo savo vy
ro. Pagal Anglijos įstatus, 
turi praeiti 6 mėnesiai, iki 
“divorsas” tampa galuti
nas; o Simpsonienei reikia 
laukti dar 5 mėnesius iki 
visiško divorso. Atšaukda
ma perskyras, taigi lega
liai pasilikdama Simpsono 
pačia, jinai, kaip sakoma, 
užkirstų kelią karaliaus ve
dyboms su jąja ir tuo būdu 
padėtų jam išsilaikyti ant 
sosto.

Išsidavė Niekšas, Įkalinęs 
Nekaltą Žmogų 5-15 Metą
C A M D E N, N. J.—John 

Dougherty 1919 m. pralošė 
bei pasisavino $192 kepyk
los pinigų, kurios kolekto
rium jis buvo. Sau pasitei- 
sint, jis sugalvojo pasaką, 
būk jį užpuolęs ir apiplėšęs 
tūlas L. Benevento.1 Pasta
rasis už tai buvo nekaltai 
įkalintas 5 iki 15 metų. Bet, 
išsėdėjęs penketą metų ka
lėjime, jis tapo sąlyginiai 
paleistas.

Visą tą laiką sąžinė var
gino Johną Dougherty ir, 
pagaliaus, jis Philadelphi- 
joj išsidavė policijai, kaipo 
latras, del kurio nukentėjo 
nekaltas žmogus. Teismas 
gi pasiuntė J. Dougherty į 
pataisos namus šešiem mė
nesiam. Jis būtų gavęs še
šetą metų kalėjimo, bet, pa
gal laiką apribojančius įsta
tymus, jo piktadarystė bu
vo. nusenus, kad už ją dabar 
negalėjo bausti.

IN TWO PARTS

PART ONE

Madrido be Didesnės 
Nazių, Romos Talkos ■u

i® i

SUDEGĖ 7 ŠEIMYNOS
NARIAI Iš 8

McGregor, Iowa. — Per 
gaisrą sudegė J. Anderson 
su moteria ir 5 vaikais. Vie
na duktė 13 metų amžiaus, 
išsigelbėjo, iššokdama pro 
langą.

ARELIS NEŠĖSI 40 SVA
RŲ KIAULĘ

Fargo, Georgia. — Dide
lis aras suleido nagus į 40 
svarų kiaulę prie Suwanee 
upės ir su ja iškilo oran. 
Tūlas H. Johnson nušovė 
arą, o kiaulė pati užsimušė 
krisdama žemyn. Tai buvo 
didelis paukštis, 7 pėdos 
nuo vieno sparno galo iki 
kito.

Galėtij Būt ir Be Blumo Liau
dies Fronto Valdžia Francijoj

PARYŽIUS. — Komunis
tų vadas M. Thorez sako, 
galėtų būt Liaudies Fronto 
valdžia Francijoj ir be L. 
Blumo, kaipo ministerio pir
mininko. Tai pagrūmojimas 
Blumui del to, kad jis prie
šinasi revoliucinių darbi
ninkų reikalavimams leist 
Ispanijos respublikai nusi
pirkt ginklų iš Franci jos 
karui prieš fašistus.

Nazi ai Būdavojasi 35,000 
Toną Įtalpos Karo Laivą
BERLYNAS. — Hitlerio 

valdžia statydinasi 35,000 
tonų įtalpos karinį. didlai- 
vį, kurio planus laiko griež
čiausioj slaptybėj.

Rimtai sužeistas naujas 
Vokietijos karo laivas 
“Gneisenau,” 26,000 tonų 
įtalpos, kuomet, beleidžiant 
jį vandenin, nutrūko du 
grandiniai (lenciūgai) ir jis 
šonu atsimušė į laivastatyk- 
los sieną.

Mergina Nušovė Savo Drau
gę Prieš Pat Vedybas

EAST LANSING, Mich. 
—Hope M o r g a n a i tė, 25 
metų, prisipažino policijai, 
kad tai ji nušovė savo arti
mą draugę Elizabethą Gilt- 
neraitę, profesoriaus duk
terį, tuo laiku, kai padėjo 
Morganaitei adresuot pa
kvietimus į vestuves. Sako, 
“nežinau, kodėl aš ją nušo
viau, bet aš jau senai turė
jau palinkimą ką nors nu
šauti.”

London, grd. 9. — Lloyd’s 
apdraudos kompanija visai 
jau neima apsidraudimų 
prieš europinio karo pavo
jų. Supranta, jog karas ga
lįs bile kada “netikėtai” iš
siveržti.

SUDAUŽYTAS F A š ISTŲ 
AMUNICIJOS SANDĖLIS

MADRID. — Fašistai nie
ku būdu patys nepaims Is
panijos sostinės Madrido, 
jeigu jie negaus dar daug 
didesnės paramos iš Hitle
rio ir Mussolinio, rašo New 
York “Times” korespon
dentas. Čia suprantama tie
sioginė Vokietijos ir Itali
jos armijų talka prieš Ispa
nijos Liaudies Fronto val-

•į-
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Fašistai, bombarduodami 
Madridą iš oro, žudydami 
nekariškius gyventojus, tik 
dar labiau sudrūtino žmo
nių pasiryžimą nepasiduot 
užpuolikam, kaip patyrė 
minimas korespondentas.

Madrido gynėjai visu 
frontu tvirtai įsidrūtinę 
apkasuose ir už karinių ba
rikadų. šiomis dienomis jie 
gavę naujų “rusiškos ir 
francūziškos” rūšies pat
rankų, ypač prieš fašistų 
tankus ir orlaivius.

Madrid, grd. 9. — Pen
kiolika respublikos lėktuvų 
bombomis sudaužė bei su
sprogdino fašistų amunici
jos sandėlius Casa de Cam
po parke, Madrido priemies
ty j. Keršydami, fašistų lėk
tuvai tada bombardavo val
džios orlaivių stotį ir jos 
milicininkų pozicijas palei 
Manzanares upę.

R e s p u b 1 i kos artilerija 
nuolat bombarduoja fašistų 
linijas. Fašistai vis dar ne
drįsta daryt smarkiausios 
“nulemiančios” atakos viso
mis savo jėgomis prieš 
Madridą.
Nušovė žemyn Du Fašistų

Lėktuvu
Madrid, grd. 9. — Ispani

jos liaudies milicininkai iš 
šiaurės dasigrūmė iki Vi
toria miesto, svarbaus ge
ležinkelio punkto tarp fa
šistų “sostinės” Burgoso ir 
Francijos. Pačiam Burgosui 
gręsia pavojus. Respublikos 
lakūnai nušovė žemyn du 
fašistų orlaivius virš Vito- 
rios.

Tame fronte respublikie- 
•čiai, žygiuodami linkui Bur
goso, atėmė iš fašistų Ur- 
quiano kalvą ir Inoso mies-

1
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Ispaną Fašistai Nušovė Že
myn Francijos Lėktuvą s, t' ■Y t

PARYŽIUS, grd. 9.—Pa
tikrinta, kad tai fašistai 
ties Guadalajara nušovė že
myn lėktuvą Francijos at
stovybės Ispanijoj. Sužeis
ta du jame skridusieji fran- 
cūzų laikraštininkai ir vie
na mergina. Tas lėktuvas 
kasdien skrisdavo tarp Pa
ryžiaus ir Barajas orlaivių 
stovyklos Ispanijoj.
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the Post Office at Brooklyn, N. Y., under the Act 

of March 3. 1879.

Peranksti Šaukia “Vilkas”
Vyskupas Gallagher (iš Detroito) aną 

dieną', kalbėdamas Margrove kolegijos 
studentams, pareiškė, būk, girdi, katali
kai privalą susirūpinti komunistiniu pa
vojumi, nes komunistai galį greitu laiku 
užgrobti Detroito miestą ir įvesti tero
rą. Kai tik jie miestą paimsią, tai pir
miausiai iššaudysią kunigus ir minyškas 
ir sudeginsią bažnyčias!

Turime pastebėti, kad vyskupas Gal
lagher yra labai naivus, jei jis mano, 
kad šitokiomis kalbomis jis sustiprins re
akcinį frontą. Reikėtų labai didelių ma- 
žasmegenių, kad patikėjus jo plepalams. 
Kuris žmogus žino ką nors, tai puikiai 
žino, kad komunistai prieš tikybas kai
po tokias teroro nevartojo ir nevartoja.

H jGeras pavyzdys Ispanija. Komunistai, 
socialistai ir liberalai ten gavo daugumą 
atstovų parlamente ir sudarė respubli
kos valdžią. Tuomet fašistai, aristokra
tija ir visokio plauko reakcininkai, su 

i < katalikų dvasiškija, teroru pradėjo kovą 
prieš respublikos valdžią. Pagaliau jie 
sudarė sutartis su budeliais Hitleriu ir 
Mussoliniu, kurie šiuo tarpu ginkluoja 
fašistinių plėšikų govėdas Ispanijoj, o 

j dvasiškija jas laimina.
Tai faktai, kurių niekas negali už

gniaužti ir vyskupas Gallagher tai gerai 
I žino. Aišku, iš jo reikalauti ko kita nei 

negalima, nes juk tai tas pats vyskupas, 
f kuris kadaise skelbė, kad demagogo ku

nigo Coughlino žodžiai yra “dievo žo- 
i džiai.”

| Svarbieji Darbai
Pereitą savaitę įvyko USA Komunistų 

Partijos Centro Komiteto suvažiavimas, 
kuriame buvo svarstyta visa eilė bėga
mųjų reikalų, o taipgi pasidalinta minti
mis apie rinkiminę kampaniją ir jos pa
sėkas.

Centro Komitetas pabrėžė, jog šiuo 
tarpu Partija skaito svarbiausiais dar
bais sekamus:

1. Kova už tuoj autinius darbininkų 
klasės reikalus—didesnes algas, geresnes 
darbo sąlygas, trumpesnes darbo valan
das. Ši kova yra tampriai susijusi su or
ganizavimu plieno pramonės darbininkų 
ir einamuoju jūrininkų streiku.

2. Kova už pravedimą geresnių įstaty
mų parlamentuose (Kongrese, valstijų 
seimeliuose, etc.). Mūsų partija turi dar
buotis už suorganizavimą pažangesniųjų 
atstovų blokų seimeliuose ir JV kongrese

ir su jų pagelba bandyti pravesti geres
nius visuomeniškus įstatymus. Aišku, 
tam tikslui turi būti organizuojama ir 
masinis darbininkų judėjimas, su kurio 
spaudimu lengviau bus galima pravesti 
pasimojimai seimeliuose ir kongrese.

3. Kova už organizavimą Farmerių- 
Darbo Partijos—vietose ir nacionaliai.

4. Kad paminėtuosius didelius darbus 
sėkmingai pravedus, Centro Komitetas 
skelbia, būtinai reikalinga daugiau dar
bininkų įtraukti į pačią Partiją.

Mūsų partija dar vis permaža nariais, 
nors jos įtaka darbo žmonėse, ypač pa
staruoju laiku, smarkiai pakilo. Kol 
Komunistų Partija neturės bent 100,000 
narių, tol ji skaitysis maža ir sunkiau 
jai bus nuveikti dideli darbai.

Kaip jau buvo mūsų spaudoj minėta, 
po naujų metų Partija pakeis sistemą 
mokėjimo narinių duoklių. Duoklės bus 
sumažintos daugiau, negu puse, ką da
bar mokamos. Bus labiau racionalizuoti 
ir narių mitingai (Apie tai vėliau prane
šime smulkmeningiau).

Lietuvių darbininkų pareiga stiprinti 
savo Partiją, be ko nebus galima pasiekti 
pasibrėžti didieji darbai, naudingi vi
siems darbo žmonėms.

O’Duffy’io Brigada Ispanijoj
Airijos fašistas 0‘Duffy suorganizavo 

apie tris šimtus savo pasekėjų ir nusiga
beno Ispanijon. Šiuo tarpu jie padeda 
Ispanijos fašistams žudyti respublikos 
gynėjus. Pasikalbėjime su RUNA ko
respondentu, Airijos darbo žmonių vei
kėjas, Frank Ryan, pareiškė:

Aš noriu, kad visas pasaulis žinotų, jog 
Airijos žmonės nepritaria šitiem žmonėm, 
kurie bando išplėšti iš ispanų, baskių ir ka- 
talonų liaudies laisvę. Taipgi noriu, kad 
visas pasaulis žinotų, kas toji “Airijos Bri
gada.” Tai tikri Franko sąjungininkai. Jų 
tarpe nėra nei vieno republikono, nei vieno 
darbiečio, ir netgi nei vieno De Valeros 
partijos pasekėjo. O’Duffy, fašistų vadas, 
yra buvęs policijos viršininku. Laike civi
lio karo Airijoj, 1922-1923 m. jis komanda
vo vakarinę Airijos armijos diviziją, kuri 
papildė tokius žiaurumus Kerry apskrity j, 
jog Airijos žmonės dar ir dabar prisimena 
juos su pasibjaurėjimu. Pavyzdžiuj Bally- 
seedėj, suimta 12 republikonų kareivių ir 
jie visi tapo krūvon surišti ir po jais, že
mėje, pedėta eksploduojantis šovinys — 
mina. Paskui mina tapo uždegta ir eksplo
zija sudraskė 11 respublikiečių. Pasiliko 
tik vienas, kuris šiaip taip nušliaužė nuo 
eksplozijos vietos ir išliko tam, kad pasa
kyti tą baisią istoriją Airijos žmonėms. Ki
tose vietose panašūs žiaurumai papildyta.

O’Duffy’io brigadoj randasi buvusiųjų 
karininkų armijos, kuri atlikdinėjo tuos 
žiaurius darbus. Kiti brigados nariai susi
deda iš buvusio šnipo-žvalgybininko, antra- 
rankių krautuvių savininkų vaikų, etc. To
ki tai žmonės, kuriuos fašistų spauda garbi
na kaipo “tikruosius airių tautos atstovus...”

Reikia pridurti, kad visa Ispanijos fa
šistų armija susideda iš panašių sutvėri
mų. Tai vis valkatos, plėšikai, parsida
vėliai, galį už pinigus bjauriausius dar
bus atlikti. Jie “vaduoja” Ispaniją. Jie 
žudo respublikos gynėjus, naikina turtus. 
Jie gina “dievą ir tėvynę,” o katalikų 
dvasiškija juos laimina ir šventina, pra
šydama dievo padėti jiems sunaikinti 
žmonių išrinktą valdžią!

Skaitytojų Balsai
Kada Darbininkai Valdys 
Šalį, ar Bus Reikalingi Prie

glaudos Namai?

Prie kapitalistų valdžios sun
kaus darbo žmonės ne vienas su 
pasibaisėjimu pamąsto apie 
prieglaudos namų gyvenimą ir 
nenori su juo susitikti. Nei 

■ vienas sunkaus darbo darbinin
kas negali pasakyti, kad jis, ka
pitalistinėj šalyje visuomet bus 
laimingas ir jam neteks susi
tikti su prieglaudos namu. Iš 
darbininkų daug randasi, ku
riem tenka susilaukti senatvės 
dienų ir pragyventi prie savo 
leimynos, bet iš kalno nei vie
nas negali nuspėti savo laimės 
ir nelaimės. Prie kapitalistinės 
darbininkų išnaudojimo siste
mos šimtais tūkstančių jauniau- 

■. llų, vos tik pradėjusių gyventi 
stipriausių darbininkų siun- 
mi į karo lauką ir žudomi už 

įfepitalistų reikalus.

Ar kapitalistų klasė rūpinas 
tų darbininkų užlaikimu, kurie 
gynė jo turtus ir krovė milio- 
nus? Ne, jie nesirūpina jų už
laikymu. ir padėtimi. Jie rūpi
nasi užkrauti didesnius taksus 
ant tų darbininkų.

Darbininkam valdant šalį, 
niekas negali pasakyti, kad visi 
žmonės bus laimingi ir galės 
išsisaugoti nuo nelaimių, sužei
dimų ir 'kitokių ligų bei senat
vės. Darbininkam bus prieina
mas mokslas visose šakose ir 
jų gyvenimas visu smarkumu 
gerės. Gerės ir *jų sveikata. O 
nelaimės, sužeidimai ir visokios 
ligos su kiekviena diena eis ma
žyn ir mažyn. Darbininkai val
dys šalį ir visas šalies turtas 
bus darbininkų rankose. Darbi
ninkų išnaudojimo sistemos ne
bus, tai darbininkai nebada.us 
ir neskurs taip, kaip dabar prie 
kapitalistinės darbo žmonių iš
naudojimo sistemos. Darbinin-

kai valdys šalį ir mokės apsi
rūpinti savo šalies reikalus. 
Tuomet sergančiųjų ir nelaimių 
skaičius žymiai sumažės. Apart 
senų senelių ir mažam skaičiui 
ligonių ir nelaimingųjų, kuriem 
būtinai reikės priežiūros, tiem 
reikės ir prieglaudos namų. 
Prie darbininkų valdžios sene
liam ir nelaimėn patekusiem 
darbininkam, kuriem bus reika
linga būtina priežiūra, nebus 
baisus prieglaudos namų gyve
nimas; jie nebus niekinami, va
dinami tinginiais ir kitokiais 
nenaudėliais. *

Todėl jiem nebus ilgu, nuobo
du ir įkiru gyventi; jie galės 
matyti ir džiaugtis savo darbo 
vaisiais ir sykiu su jaunaisiais 
naudotis šalies turtu.

Todėl šiandien, kol esam jau
ni ir drūti, organizuokimės, au- 
ginkim darbininkų judėjimą; 
masiniai susiorganizavę ir vie
ningai veikdami Komunistų 
Partijos vadovybėje, darbinin
kai kovą laimės ir jų rytojus 
pasidarys linksmesnis ir geres
nis. A. M. B.

\

“LAISVĖS” VAJUS BAIGIASI
Martinas pralenkė Stripeiką.
Visai arti dasivijo Reikauską.

Jis savo nusistatymą pasiekt 
pirmą vietą stipriai laikosi. 
Tačiau drg. čiulada, iš Law
rence, irgi tikrina, kad jisai 
gausiąs pirmą dovaną. Stripei- 
ka nieko nekalba jau kelinta 
savaitė. Visų “Laisves” skai
tytojų prašome gaut po vieną 
naują skaitytoją. Vajus tikrai 
baigsis su 20 d. gruodžio.

DRG. P. J. MARTIN

Šiandien vajaus lentelė ro
do :
S. Reikauskas ...............4149
P. J. Martin, Pittsburgh .3604
A. Stripeiką, Elizabeth 3229 
Philadelphia ................ 2686
S. Penkauskas, I. čiulada

Lawrence ................... 1941
G. Shimaitis, Montello ..1350
K. Žukauskienė, Newark 1283 
ALDLD. 28 kp.,

Waterbury ..............  . 1215
ALDLD 11 ir 155 kps.

Worcester .................. 986
G. Krance, L Katilius,

Bridgewater .............. 863
ALDLD Montreal Rajonas 781 
V. Padgalskas, Mexico . . 753 
ALDLD 20 kp. Moterų Sk.

Binghamton ........ 683 
A. Balčiūnas, Brooklyn . 628 
J. Matačiunas, Paterson . 590 
G. Kuraitis, Brooklyn . . 559 
ALDLD 85 kp., Haverhill 502 
J. Vasiliauskas, Detroit 491 
Yaskevičius, Hudson ... 470 
P. žirgulis, Rochester 466 
V. Globich, Wilkes-Barre 464 
ALDLD 2-ra kp. S. Boston 461 
A. Klimas, Hartford ... . 437 
J. Grybas, Norwood . . . 420 
S. Sharkey, Easton .... 304 
A. Lideikienė, Great Neck 284

IMIGRANTU PROBLEMOS
j Išdeportavimas iš Suv. Val

stijų Nelegališkai Apsisto
jusių Jūreivių

Klausimas: Praeityje buvo 
paskirtas laikas iš trijų metų 
del išdeportavimo ateivių jūrei
vių. Ar prie to vis prisilaiko
ma ?

Atsakymas: Tamsta gal ma
not apie 1917 m. Imigracijos 
Įstatymo 34-tą Skyrių, pagal 
kurį, kuomet tik rasta, kad atei- 
vis-jūreivis yra Suv. Valstijose 
nelegališkai, jis papuolė po iš- 
deportavimu bile kada į tris me
tus po įvažiavimui.

1924 m. imigracijos įstaty
mas permainė tą skyrių.

Augščiausias Teismas padarė 
nusprendimą, kad paskirtas1 
laikas iš trijų metų dėl išde
portavimo ateivių-jūreivių ne
liečia tuos, kurie įVažia,vo į šalį 
po liepos 1 d., 1924 m.; juos 
galima išdeportuoti bile kada po 
suradimo.

Kaip Panaikinimas Pilietys- 
tes Liečia Gimines

Klausimas: Mano tėvas pa
metė Amerikos pilietystę per 
ilgą apsigyvenimą užsienyje. 
Mano motina ir mes, vaikai, įgi
jome Amerikos pilietystę tėvo 
naturalizavimu. Meldžiam pra
nešti, ar mes vis liekame Ame
rikos piliečiais, kad nors tėvo 
pilietystė panaikinta?

Atsakymas: Yre keli priešin
gi nusprendimai apie tai. Kai- 
kurie teismai laiko, kad pilie-

F. Shimkienė, Kearny .. . 259
V. J. Valaitis, New Britain 250
E. Cibulskienė, Nanticoke 207
P. Baranauskas, Brooklyn 202
M. Valentą, Cleveland .. 172
D. Yanush, Scotia ........ 155
G. Dagis, Sudbury, Canada 148
P. Šlekaitis, Scranton . . 148
F. Gervickas, Athol .... 142
J. Žilinskas, Lewiston .. 130
A. Lipčius, Chester .... 128
M. Deedas, Red Lake,

Canada ....................... 122
Cibulskienė, Brooklyn . . 110
D. P. Lekavičius,

Finleyville .................. 105
J. Weiss, Brooklyn........ 98
P. Burneikis, Brooklyn 78
G. Braknis, Pontiac .... 72
P. Nemura, Cleveland . . 72
V. Novicky, Ansonia ... 72
J. N. Simans, Cleveland 72
A. Lukoševičius, Nanty-Glo 71 
šaltys, Rockford .......... 66
J. Jackim, Shelter Is.

Hghts........................... 60
J. Adams, Grand Rapids . 60
J. Barkus, Brooklyn........ 54
A. Valinčius, Pittston ... 50
L. šilabaitis, Putnam .... 50
B. Surblis, Akron ............ 50
B. Plungienė, Cleveland . 50
M. F. Merk, Andover ... 50
O. Miliauskienė, Plymouth 50
T. Mitkus, Newark .... 501
V. Macy, Woodhaven .... 50
K. Lawdanskas, Rockford 50
A. Levanienė, Los Angeles 50
G. Klimas, Brooklyn .... 50
S. Juška, Chicago .......... 50
C. U. Davies, Los Angeles 50 
A. Daukantaitė, S. Boston 50 
M. Bendineka, Summerlee 50 
W. Trainis, Royalton .... 42 
F. Abekas, Chicago ........ 42 j
S. Paulenka, Lowell........ 41
T. Zedelek, Collinsville 40
I. Klevinskas, Scranton . 34
E. Vilkaitė, Brooklyn ... 25 
K. Mugianienė, San

Ffancisco ..................... 24
A. Boika, Cleveland........ 22
J. K. Alvinas, Detroit .... 22 
M. Biliūnas, Chicago ... 22 
J. E. Daujotas,
E. St. Louis ....................... 22 1
J. Julius, Moline ............. 221
P. Kuosevičia, Collinsville 22' 
P. žemaitis, Detroit .......... 22
S. Petkienė, Brooklyn . . 20
J. Kazlauskas, Hartford . 20
K. Getts, Rockford .......... 20
P. Alška, Washington . . 15 
Gudauskas, Georgetown . 12 
A. Kaunas, St. Clair .... 11 

tystės panaikinimas liečia, arba, 
įnima, ir tuos Asmenis, kurių 
pilietystė paeina nuo kito natu
ral izavimo. Kiti teismai kitaip 
laiko. Patartina tamstai nuvykti 
į natūralizacijos ofisą tavo dis- 
trikte; jie tenais praneš, ar tas 
liečia tavo pilietystę. Jeigu at
ima pilietystę, vistiek pats ga
lėsi vėl tapti piliečiu.

1

Atsargiai Pasirinkite Natū
ralizacijos Liudininkus
Klausimas: Mano natūraliza

cijos peticija buvo atsakyta 
dėl to, kad vienas iš mano liu
dininkų, per išklausimą, pasakė, 
kad jis mane pažįsta tik keturis 
metus vieton reikalaujamų pen
kių. Jis pats susiklaidino. Ar aš 
galiu prašyti kitą liudininką su 
manim vėl eiti? — «

Atsakymas: Tas tik parodo, 
kaip svarbu yra pasirinkti kuo 
geriausius natūralizacijos liu
dininkus. Augščiausias Teismas 
nutarė, kad natūralizacija yra 
panaikinama, jeigu liudininkai 
klaidingai liudija, šituom laiku, 
tamstos atsitikime, yra pervėlu 
pamainyti liudininkus. Turėsi iš 
nąujo pradėti su padavimu 
naujos peticijos. Atsargiai pa
sirink liudininkus, kurie galės 
prisiekti kaslink tavo gero bū
do ir apsigyvenimo laiko Suv. 
Valstijose.

Negalėjimas Darodyti Le- 
gališką Įvažiavimą

Klausimas: Aš atvykau į Suv.
Valstijas 1905 m., .ir per visą 

laiką aš gyvenau vienoje vie
toje, bet niekad neprašiau pi- 
lietystės, nes nežinojau laivo 
vardo, ant kurio atvykau šion 
šalin. Du metai atgal ketinau 
vykti į Lietuvą, bet negalėjau 
gauti sugrįžimo leidimo dėl tos 
pačios priežasties. Man pasakė, 
kad aš turiu legalizuoti mano 
buvimą, bet aš gyvenu per toli 
nuo imigracijos ofiso ir neži
nau, ką daryti.

Atsakymas: Kadangi tamsta 
atvykai prieš 1905 m., tapti pi
liečiu tamstai nereik pristatyti 
Idivo Vardą, ant kurio atkelia
vai į Suv. Valstijas. Darbo re
kordai, civiliai rekordai, pav., 
apsivedimo certifikatas, certifi- 
katai gimimo tavo vaikų, jeigu 
jų turi, senos bankos knygutės 
ir panašios inforfnacijos, su 
afideivitais dviejų Amerikos pi
liečių, paprastai priimta kaipo 
užtektinas darodymas ateivio 
atvažiavimo prieš birželio 29 d., 
1906 m. ,

Jeigu tamsta būtum pristatęs 
tokias informacijas, kada pra
šei sugrįžimo certifikato, būtum 
be jokios bėdos gavęs.

Legalizavimas Buvimo At
eivių, Kurie Atvyko prieš 

1924 m.
Klausimas: Esu vienas iš 

tūkstančių ateivių, kurie atvy
ko nelegališkai po birželio 3 d., 
1921 m., bet prieš liepos 1 d., 
1924 m. Mus negali išdeportuo
ti, bet mes negalime tapti Ame
rikos piliečiais. Ar tikima, kad 
naujas Kongresas svarstys šitą 
mūsų keistą padėjimą?

Atsakymas: Įstatymas, kuris 
pavėlintų legalizavimą ateivių, 
kurie atvyko po peržiūrėjimo 
tarpe birželio 3 d., 1921. m., ir 
liepos 1 d., 1924 m., jau buvo 
Darbo Department© ir kongre
sinių komitetų reikalaujamas 
per daugelį metų. Tai vis vie
nas -iš Kerr biliaus aprūpinimų, 
kurio paskutinis Kongre
sas nepravedė. Tikima, kad 
kuomet naujas Kongresas vėl 
susirinks sausio 3 d., 1937 m., 
tai vėl turės svarstyti tą klau
simą. Bet šituom laiku yra sun
ku spręsti, kada Namo Butas 
arba Senatas priims tuos pasiū- 
lijimus.

Gavimas Pašalpos ir 
Natūralizacija

Klausimas: Ar teisybė, kad 
ateivis, gaudamas pašalpos, ne
gali tapti Amerikos piliečiu?

Atsakymas: Tame nėr jokios 
teisybės. Ateiviai, kurie, prie
žastimi bedarbės, priversti imti 
viešas pašalpas, arba kurie dir
ba prie pašaipūnių darbų, gali 
tapti Amerikos piliečiais. Perei
tą vasarą federalis teismas 
Louisianos valstijoj nusprendė 
neduoti pilietystės tokiems at
eiviams, bet tas nusprendimas 
pamainytas, kuomet kelios or
ganizacijos, tarpe jų ir šita, 
Foreign Language Information 
Service, apeliavo tą nusprendi
mą.

Naturalizavimas Amerikos 
Pilietes Ateivio Vyro

Klausimas: Aš jau išsiėmiau1 
pilnas Amerikos pil. popieras. 
Trys mėnesiai atgal aš ištekė
jau už ateivio. Ar tas apsivedi- 
mas jam 'pagelbės įgyti pilie
tystę ?

Atsakymas: Tavo ateivis vy
ras gali ant syk paduoti pilie-' 
tystės peticiją, jeigu jis gali da
rodyti trijų metų rezidenciją 
Suv. Valstijose. Jam nereik pir
mų popierų (Intencijos Dekla
racijos), bet turės parodyti tin
kamumą natūralizacijos išklau- 
sinėtojui.

Kada Prezidento Terminas 
Prasideda

Klausimas: Kada prezidento 
Roosevelto antras terminas pra
sideda?

Atsakymas: Po 20-tu Konsti
tucijos pataisymu, 1933 m. už
tvirtintu, Franklin D. Roosevel- 
tas ims jo antrą prezidentinę 
prisiegą sausio 20 d. Sekantis 
Kongresas bus prisiegdintas ir 
pradės sesijas sausio 3 d. Po 
senąja sistema Kongresas ir

prezidentas tą pačią dieną im
davo prisiegą, tai buvo kovo 
4-tą dieną. 4
Socialės Apsaugos Įstaty

mas Neįnima Krautuv- 
ninkus

Klausimas: Aš turiu mažą 
grosernę, ir tik aš vienas joje 
dirbu. Turiu 60 m. amžiaus. Ar 
aš galiu prašyti senatvės pašal
pos po Socialės Apsaugos Įsta
tymu ?

Atsakymas: žmonės, kurie 
del saves dirba, ne darbdaviui, 
negali prašyti federalės pašal
pos senatvėje, žemdirbystės 
darbininkai, naminiai tarnai, 
žmonės, kurie tik kaip kada 
dirba, valdžios darbininkai ir 
darbininkai prie labdaringų ir 
prašyti senatvės pašalpos pen
sijų po dabartiniu įstatymu.

F.L.I.S.

Waterbury, Conn.
Brooklyno Lietuvių Liaudies 
Teatras Waterbury, Conn., Lie
tuvių Komunistų Parengime.

Waterburio lietuviai bolše
vikai rengia nepaprastą pa
rengimą, kokio dar Connecti
cut valstijoj nėra buvę.

Lietuvių Liaudies Teatras iš 
Brooklyn, N. Y. vaidins du 
veikalus; taipgi bus daininin
kų solistų, kurie sau akompa
nuos gitaromis. Veikalus vai
dins: “Partizanai”, vienaveik
smė drama, kuri vaizduoja vie
ną iš tūkstančių nuotikių iš 
pasaulio karo. Kitą veikalą, 
“Ant Bedugnės Krašto,” su 
daug juoko. Vaidinimui vado
vauja artistas Jonas Valen
tis. Po tai puikiai programai, 
bus šokiai, šokiams grajys lie
tuvių jaunuolių orkestrą.

Parengimas įvyks sekmadie
nį, gruodžio 13 d.

Įsitėmykite: programa pra
sidės lygiai 6 :30 vai. vakare, 
tęsis iki 9:00 vai. ir prasidės 
šokiai, Venta svetainėj, 103 
Green St., Waterbury, Conn.

Visus lietuvius užkviečiam 
dalyvauti, kaip vietinius, taip 
pat iš kitų kolonijų darbinin
kus, profesionalus ir biznie
rius.

Waterburio Lietuviai 
Komunistai.

Newark, N. J.
Lapkr. 19 d. čia įvyko pra

kalbos, surengtos ant greitųjų 
Dr. A. Montvidui ir A. Bim
bai. Prakalbos pavyko viduti
niai. Publikos buvo tarp 150 ir 
200 ypatų.

Drg. Bimba kalbėjo apie Is
panijos liaudies kovas prieš 
fašizmą ir darė išvedimus, kad 
fašistai visur vienodi, ar jfe 
Lietuvoj, Vokietijoj, Italijoj ar 
kur kitur. Ir ragino prieš juos 
kovoti.

Dr. Montvidas kalbėjo vien 
tik apie Lietuvą ir apie Ameri
kos Lietuvių Kongresą ir jo 
darbus. Jo prakalba buvo žin
geidi.

Buvo renkamos aukos. Pati 
publiką nusibalsavo vienbal
siai, kad aukos būtų renkamos 
Ispanijos kovotojams prieš fa
šizmą.

Po 2.00 aukavo šie: A. žo
lynas, Dr.< Kaškiaučius, Ig. Be
eis ; po $1.00 r J. Dulskis, Z. 
Stasiulis, J. žemaitis, A. Kve- 
dera, A. Jiesmonta, M. Jegele- 
vičius, J. Stonelis, A. Kušlys, 
M. žolynas, Baziliauskienė, 
Prijaučiantis, M. Vilkus, Ro- 
žanskienė, J. Putys, V. Tiliū- 
nas, P. Kasparas, M. Mikšis, 
A. Stelmokienė, F. Klaston, J. 
Skestaitienė, K. Anuškis, J. 
Yuodeška. Po 50c: G. Yanu- 
šonis, K. Augulis, A. Beniušis. 
P. Domošauskas, A. Yiesmon- 
tienė, F. Yiesmonta, J. Kunic- 
kas, H. Burke, F. Šimkus, K. 
Kušlienė, J. Stočkus. Po 25c: 
K. Žukauskienė, P. Kazakevi
čius, A. Yuodelis, G. Miškeliu- 
nas, J. Bimba, A. Valekevi- 
čius, V. Dombrauskas, M. Zi- 
lionienė, M. Ručinskienė, K.

(Tąsa 5 pusi.)
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VCTU Invades Campus

AID TO SPAIN PLEDGED 
BY CHINESE STUDENTS

COUNCIL LIFTS BAN 
ON STUDENT PAPER

German Girls Resent 
Kitchen Philosophy

MINNESOTA UNIV. MAIL 
DISPUTE CONTINUES

sec
told

ABOUT WORKINGCLASS 
YOUTH AND THEIR 

ORGANIZATIONS

e downtown
Northwestern

Frats Breed Snobs, 
Claim Texas Teachers

Announce-
Y outh

IRISH BANDBOYS UPSET 
BRITISH OFFICERS

Scots Call Youth 
Peace Assembly

maintains a 
for all stu- 

right to dis- 
the liberal

SPANISH CIVIL WAR ORPHANS ARE 
CARED FOR BY GOVERNMENT

Director Arthur Kallet of Con
sumers Union, Inc. Officials of 
the Don Rico Rum Corp, have 
announced they stand ready to 
spend $1,000,000 _to -prosecute 
the consumers’ group which is
sues reports on advertised pro
ducts.

EDINBURG, Scotland—Seven 
hundred delegates attending the 
Scottish Peace Conference here 
have decided to create a Scottish 
Peace Council which will be af
filiated with the National Peace 
Council.

The Youth Commission of the 
conference, the largest ever held 
in Scotland for this purpose, si
multaneously called for the for
mation of a Scottish Youth 
Peace Assembly, to be affiliated 
to the British Youth Peace As
sembly.

The new group will follow the 
proposals made by the World 
Youth Congress, which met at 
Geneva last September.

WASHINGTON 
ment by thee National 
Administration of the plan to es
tablish 500 girls’ CCC camps 
throughout the nation came to 
many as a surprise. It had not 
been generally known that seven 
units are already in operation in 
the West and Southwest.

Camps for girls similar to the

PRAGUE, Czechoslovakia— 
Spain’s athletes’ battalion will 
be the richer by a thousand pull
overs in a few days, a gift from 
a girls’ sports organization, the 
F. P. T., here in Czechoslovakia. 
The pullovers were made as the 
contribution of the group to the 
Spanish government.

pouring into the city from every 
fronj”, he declared on his re
turn from a survey in Spain. 
“They come from Andalusian vil
lages where the rebels have 
burnt their way forward thru 
the land, from Malaga and the 
towns in the south where aerial 
bombardments are expected 
daily, and now are coming from 
Madrid, in company with the old 
and infirm who are being eva
cuated from the beseiged capi-

Marvyn Rathbone, as secre 
tary of the San Francisco mari
time strike council, has a lead
ing role in the great West Coast 
walkout.

500 Gris C. C. C. Camps Planned By 
National Youth Administration

ment of only 
posed camps.

Their work 
ing of bandages and dressings 
for local hospitals, braille-books 
for the blindi, charts and maps 
for rural schools. Courses will 
be given in home economics, do
mestic science, hygiene, English, 
and similar subjects.

SPORTS-HUPvlOR-N E W S 
OF CLUB ACTIVITIES 

EDUCATION STORIES

COLUMBUS, O.—F o r t y-five 
delegates from youth organiza
tions ranging from the Young 
Women’s Christian Association 
to the Young Communist League 
banded together here to form the 
Franklin County Youth Confer
ence.

AUSTIN, Texas—Fraternities 
and sororities in Texas high 
schools were scored! in a resolu
tion passed at the closing session 
of the Texas State Teachers As
sociation.

The resolution reflects tlfe 
controversy which has been wag
ed in Texas high schools over 
the establishment of the Greek 
letter societies by “children of 
wealthy parents”. High dues 
and limitation of members re
sulted in the snobbing of poorer 
children, the teachers claim.

When they arrive the childr 
ren’s condition is tragic, he said. 
“Some are orphans of the war, 
some have both parents at the 
front, some have been hoplessly 
separated from their parents in 
the turmoil of war. Some were 
homeless waifs before the revolt 
began and do not even know 
their own name—all are miser
able”.

On arrival in Barcelona, Mr. 
Jacobs said, they are reclothed 
and placed in sanatoria for a 
week to undergo medical exa
mination. They arrive in groups 
with their former school teach
ers, and for the duration of the 
examination period they are kept 
together as a group. Following 
completion of the examination, 
the children are usually adopted 
by Barcelona families.

The campaign in favor of 
children by Barcelona families 
has been so successful, he re
ported that there are today more 
families wanting to adopt child
ren than there are children. A 
rigid check-up on families adopt
ing children is carried out, he 
concluded.

CINCINNATI, O. — Attempts 
of University of Cincinnati au
thorities to censor The News 
Record, student publication have 
failed.

Articles appearing in the pa- 
pei’ hinting that University Pre
sident Raymond Walters was 
not as intelligent as he seemed, 
and other articles exposing the 
activities of Pearl Bergoff in 
breaking the Remington-Rand 
strike before the Senate com
mittee hearings made his record 
public, led to faculty proposals 
that nothing be printed in the 
student publication which might 
be “detrimental to the best in
terests of the university”.

Although Editor Jack Keefe 
concurred with the faculty pro
posal, other members of the 
paper’s staff were joined by 
American Student Union and 
progressive faculty members in 
protesting the censorship mea
sure. Reversing its previous 
vote, the Student Council voted 
unanimously to repeal the cen
sorship decree.

CHICAGO—Shades of prohibi
tion!

Students 
campus o 
University gaped as they read 
an announcement of a talkie 
called “The Beneficient Repro
bate”.

The- movie is sponsored by the’

MILWAUKEE.—-Life for 
young girls in Germany is vivid
ly described in a letter received 
by an American living here. It 
reads in part:

“We German girls must be-: 
come good housekeepers and 
mothers; less than 16 children 
will probably soon be considered 
high treason. At 12, ‘Adolph’ 
(Hitler) is godfather, a great 
honor; at 15 we get a medal; 
and the kids will be fed on po
tatoes and water”.

NO MANNERS ON CAM 
PUS, SAYS DEAN

The university 
post office service 
dents, and has no 
criminate against 
groups on the campus, the stu
dent Progressive Council charg
es. The council is the coordin
ating committee for the Min
nesota Student Alliance (local 
chapter of the American Stu
dent Union), the Farmer-Labor 
Club, and the Progressive Party, 
campus political group. The 
controversy grew out of the de
mand of the dean that the Stu
dent Alliance submit its mem
bership list to the student af
fairs office for approval.

Legal action against the ad
ministration is being considered 
by the law firm retained; for the 
students.

Civilian Conservation Corps have 
been under advisement for some 
time. Mrs. , Eleanor Rbosevelt 
is generally credited with being 
the leading sponsor of such pro
jects. In her syndicated news
paper column, Mrs. Roosevelt 
wrote recently: “At eleven thia 
morning Miss Ann Laughlin, Na
tional Youth Administrator for 
the State of Kansas, came for 
me at the Muehlenback Hotel in 
Kansas City and we drove to 
see a girl’s camp under the 
NYA. I think they are going to 
prove what I always contended, 
that there are work projects 
which girls can do in camps as 
well as boys”.

Already 13 camps are being 
prepared; for operation in as 
many states, and there will soon 
be 34 more in others. The pur
pose of the camps is to “give 
to young women who have been 
handicapped by poverty and un
employment, a new outlook thru 
work, education and healthful, 
outdoor living in an environment 
which will stimulate their quali
ties of cooperation and leader
ship”, according to a statement 
released by the National Youth 
Administration.

Miss Dorothea de Schweinitz, 
national head of the camps, 
claims the purpose is “not only 
to reestablish the morale of the 
girls who have grown to young 
womanhood in a period of family 
and community dejection, but to 
teach them by practice and ex
perience the responsibilities of 
living in a democracy”.

The campers will have the 
status of NYA project employees 
and will work out their subsis
tence plus $5 monthly in cash 
for personal needs. Present 
plans provide for a total enroll- 

5,000 in the pro-

MINNEAPOLIS, Minn.—Uni
versity of Minnesota administra
tors have prevented delivery of 
United States mail twice in 
weeks.

First class mail, sent thru 
regular channels to some 
members of liberal organizations 
on the university campus, were 
confiscated and taken to the of
fice of E. E. Nicholson, dean of 
student affairs. Because the 
letters were sealed, Dean Nich
olson did not “dare open the 
mail to examine it”, he said. 
“But I don’t think that I will de
liver it. I am waiting for an 
opinion from the postal inspect-

NEW YORK—Education in 
the United States isn’t what it 
ought to be, in the opinion of 
Dr. Dexter S. Kimball, dean 
emeritus of engineering at Cor
nell University, Ithaca, N. Y. 
For although students receive 
much learning in our educational 
institutions^ they get little wis
dom and less manners, he con
cludes.

Dr. Kimba'll’s university was 
recently called1 a “center of re
volutionary communistic propa
ganda” by John J. McNaboe, 
chairman of the neatly named 
Joint Legislative Committee to 
Investigate Communism and Sub
versive Activities in the Public 
Schools and Colleges of 
State of New York.

DEERY, NORTH IRELAND— 
You cannot break a British 
square, but if you don’t mind 
fire and water you can break 
down the morale of British of
ficers, as a short-lived army re
volt here, led by 16 young bands
men of the Second Battalion, 
Leicaster Regiment, has proved.

To protest against long hours 
and lack of time-off periods, the 
boys “struck” until Lt. Col. Att
lee Utterson appealed to them to 
give up the revolt, promising 
that he would take no disciplin
ary action.

The reveille had sounded at 7 
a. m. Sixteen bandboys failed 
to answer the rollcall. After a 
search it was found that they 
had locked themselves in a room, 
barricading the doors and win
dows with bedsteads. When an 
officer commanded them to come 
but, the boys demanded a 
“square deal” and said they 
wanted a promise that their 
grievances would be remedied 
before they gave up.

Officers smashed down the 
door, turned hoses on the boys. 
In answer, the young rebels fir
ed the barricade and held out be
hind a smokescreen. When Lt. 
Col. Utterson finally promised 
no reprisals would be made if 
the bandsmen gave up peaceably, 
thęy came out of the smoking, Women’s Christian Temperance 
water-drenched building. The Union, terror of all bartenders, 
lieutenant-colonel kept his pro- Of' course, it denounces the 
mise. “perils of drink”.

PARIS, France—Thousands of 
children, made homeless by the 
civil war in Spain, are being 
cared for by Barcelona citizens. 
Alfred Jacobs, sent by 
Friends Service, foreign aid 
tion,of the British Quakers, 
Youth News Service here.

“Thousands of children

PEIPING, China—“Our aims 
are the same as yours”, Chinese 
students told the students of 
Spain in a letter from the Na
tional Defense Committee of 
Students of the University of 
Tsing Hua.

The Chinese students’ com-: 
mittee, which is playing a lead
ing part in rousing sentiment 
and support for resisting Ja
pan’s aggression on China, 
pledged its moral support to the 
Union of Spanish Students, with 
the statement that “although we 
are so far distant from one an
other, we both struggle for the 
same thing: the maintenance of 
peace and justice in the world. 
We Chinese students do nbt con
fine our efforts only to saving 
our own fatherland and our own 
race”.
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Par* Two
I NOTICE TO LDS’ers!

MEMBERSHIP CARDS ARE TO BE ISSUED 
K TO THOSE WHO ARE FULLY PAID UP

___ ;________
BROOKLYN, N. Y.—The LDS National Youth Committee re- 

; cently announced that membership cards will be sent to all LDS 
Insurance Members in good standing at the latter part of the 

' month so they couldi be distributed at the January meetings.
Members are urged to take note of the phrase “in good stand- 

No Insurance member will receive his card while he or

Worcester, Mass

Ing”. ilV IIIOUKUIVC lUV.UWX „ 

S she is suspended for non-pay- 
- ment of dues. Each one must 

have his dues paid up or no 
membership card. All members 

s ‘4 are urged to check up in their 
' dues book to see how they stand 

and pay up immediately, either 
at the next meeting, or to the 

' financial secretary as soon as 
possible so that all dues would

< be in by the end of December.
;; Associate Membership cards

■ Will be mailed out as soon as a 
certain application form is filled 

a in, and a payment of 15 cents is 
made.

-—0------
'' The National Youth Commit
tee expressed its regrets that 
the English copies of the new 
Constitution were not ready for 
this month, as the printer had 
promised. They will, however be 
on hand at the January meet
ings.

We were to sing at the Work
ers Center Sat., Dec. 5th, at the 
Bazaar. Where were our men? 
Just when they were most need
ed, they were gone—bowling or 
to a show I suppose. What sup
port do we expect at our affairs 
if we don’t support others? 

----- 0-----
I wonder when We shall 

the trophies that we heard 
Is it another

yr -0------
A new lot of LDS pins has 

» arrived in the National Office, 
and all orders are being filled 

5‘ again. Branches which have not 
% yet ordered pins may do so.

|' The TIESA Editorial Staff 
■x promises an important announce- 
I ment to all LDS members in 
; ; the January first edition—watch'

The TIESA Editorial Staff

RAMBLINGS FROM 
I® RICHMOND HILL
C į 'Well, I suppose that I should 

start my column the ordinary 
.. į way and ask, “How ya been?” 

... We are all fine here in Rich- 
į.^lrtbnd Hill, (Brooklyn suburb) 
. « and still’rarin’ to go. All of our 

- members attend all of our meet- 
’ K. (Well, half of them, 

: anyway). We are proud to have
Johnny Orman as our faithful 
president. Why? I don’t know. 
But all kidding aside, we have 

V/ grand times together. (No, not 
just Johnny and I,—he’s a mar
ried man). We are getting 
everything ready for our dance 
.Which will be real soon. Oh, 
shall I describe some of our 
members to you ? Our club con
sists of members with all shades 
of hair, from blondes to brunet- 
tes, including one carrot-top. 
Ahem!

, ELEANOR is a swell blonde. 
She is thin, short, and cute.

, VIC and HELEN are sisters, 
and what a pair of comedians, 

case you’re interested, they 
have a car.
J SOPHIE is also one of our 
Well-known members. She is the 
on® who introduced me to the 
club. (I’ll bet they all could 
crown her now).

IZZY is the kind of a girl 
fevery club should have. She 
attends every meeting and al
ways participates in everything 

: We have to offer.
And here is some of our fas

cinating male specimens. Need 
I Hay more about Johnny? Most 
of you know him, and he is a 
„Very popular fellow. To tell the 

in a fog if it

see
all

the talk about, 
pipe dream?

----- 0
SOME THINGS
WE’D LIKE TO KNOW... •

Why doesn’t shipman Bakšys, 
Mr. and Mrs. (Lukas, Mrs. Gusk 
and Labanauskas come to chorus 
rehearsals? How about it, folks.

What’s happened to all of our 
girls ? Are they interested in 
basket-ball or are they not? 
You "know, just a few of us 
can’t do all of the work and we 
can’t have a team, so—how 
about a quick get-to-gether, 
htih?

I hear that everyone (that is, 
most everyone) is pestering our 
heavy tenor about my articles. 
Well, Tm glad that it’s him and 
not me that you pick on. I bet 
quite a few of you want to know 
who I am. When you do, what 
will you do to me?

Time will tell, so till then I 
remain, Bees Buzz.

Elizabeth Red Star Sex 
tette Jinx Dance

all pleasure seeking

all thrill seeking

all harrassed wives

Calling 
youths;

Calling 
youths;

Calling 
and husbands to 408 Court St., 
Elizabeth, New Jersey on Sun
day December 13th.

Find out what luck befalls one 
at the Jinx dance given by the 
youthful maidens of the Red 
Star Sextette.

The only jinx that will befall 
you will be the admission price 
of 25 cents.

You will be amazed when you 
hear the ‘Vagabonds’ Orchestra’ 
playing the latest tunes and 
snappy polkas, in a gaily decora
ted, dimly lighted clubroom.

Friends, Romeos and Juliets, 
lend nąe your ear, I have come 
to plead for * - - ~
tette not to 
of 25 cents).

I am sure 
gret.
they come to our dances. ,

For a change we would like 
to see people from Elizabeth, 
Newark, Hillside, Brooklyn, Lin
den, Union, Patterson.

“Michael”.

wit-

“CARROTS”

the Red 
swindle-

Star Sex- 
you (out

never re
do when

But,
I’ll
nor

Bill—Have you-ever realized 
any of your childhood hopes?

Pete—Yes; when ,mother used 
to comb my hair £ often wished 
I didn’t have any.

Comrade..........
Women always reserve the 

right to change their minds. And 
I have a feeling that within two 
years she will.

you will 
People seldom

truth/ we’d be 
Wasn’t for him.

AL is a man— __ „ ----- what is a man.
He is always willing to do 

, and has aided■ things for us, 
!>ur chib immensely.

VINNY is a personality kid. 
e is always a favorite with the 

Hfirls. He is the dancer of our 
club. I’ll sign off by saying 
Khat next week I’ll write and tell 
you about our basketball teams, 

some more of ourabout 
Members.

’ VIENNA, Austria.—Austrian 
youths will serve under the 
colors for 18 months, <>a recent 
speech by Chancellor Schussnigg 
indicated. He announced that a 
six-month “c o m p u 1 s ory labor 
term of service” is to be in
troduced for all young men. Af
ter leaving the labor camp, all 
young men must perform the 
usual one year of regular mili
tary service. The new budget 
for 1937 estimates army expens
es at 210,100,000 schillings, as 
compared with 84,000,000 schill
ings in the previous year

Thursday, December 10, 1936

TEN GOOD WAYS

(To Kill A Branch) GOK1/ AĄUNVTIOA/ CO../W

1.
2.
3.

you,
4.

Don’t come to meetings.
But if you do, come late.
If the weather doesn’t suit 
don’t think of coming.
If you do attend, find fault 

with the work of the officers 
and members.

5. Never accept an office, it is 
easier to criticize than to do 
things.

6. Nevertheless, get sore if 
you are not elected on a com
mittee; but if you are, do not 
attend the meetings.

7. If asked during a meeting 
to give youi* opinion on some 
important matter, have nothing 
to say. After the meeting tell 
everyone how thing should be 
done.

Hold back your dues as long 
as possible, or. better still, don’t 
pay them at all.

9. Don’t bother about getting 
new members, let Joe dp it.

10. Never sell any tickets, go 
to any of your organization’s 
•affairs, nor cooperate with any
one in any way.

Read this over, dear member, 
and see how many of these “ac
tivities” prevail in your branch. 
Also think hard—are you doing 
any of these things?

Lithuanian
Personalities

By W. KUBILIUS

is 
to

ANNE WAGNIS 1
This interviewing business 

not what is seems cracked up 
be when it comes to interview
ing girls. Some philosopher once 
said, “A woman’s words are like 
the flowing rivers, almost end
less”. Least you fellows get the 
wrong idea, that is definitely 
not the case with the girls in 
the LDS and Aido Chorus. (You 
see, they are different, even if 
they say so themselves). I hm 
amazed, yea, even alarmed at 
the reluctance with which they 
answer a few personal questions. 
Many of them simply vise the 
polite: “Sorry, but I am ibusy”, 
and then meander away, But 
Anna ? Oh no, she is not so 
crude, with her the interview 
was a battle of wits. Roth of 
us tried to learn as much as 
possible about the other and by 
now I am afraid that she knows 
more about my character than I 
know about her’s.

Anna Wagnis is a popular 
girl.. That in a sentence can 
describe her thoroughly. She is 
dignified, intelligent, charming 
and buxom (Before, you start 
hunting /for my scalp, ■ Anna, 
please look the word up in the 
dictionary). Although most girls 
like to be considered sweet six
teen, this one regretfully admit- 
ter that she was-twenty one. She 
has expressive blue eyes, ?a clear 
complexion and is a dirty blonde. 
(Again, please, please, do not 
misunderstand me, I atn not 
speaking about character).

Three months ago she came 
from Maine to New York to 
work in the LDS office and she 
is still working there. Here in 
Brooklyn .She is an activę parti
cipant in all Lithuanian youth 
affairs. She is on the Brooklyn 
Council of the LDS, is* a mem
ber of the Young Communist 
League and) a member of the 
Aido Chorus.

She claims that she has no 
hobbies but she has two loves. 
She likes children and she simp
ly loves flowers. (I don’t know 
what kind but I am wondering 
if that is a hint to some young 
man, so if you see some despon
dent fellow gazing meditatively 
at a flower store window, that 
must be' her flame).

She is single and told me that 
she does not intend to get mar
ried now or ever, but I wouldn’t 
take her seriously, if I were you,

THE STUFFED SHIRT TRIBE

“Just think what we are giving civilization—a bomb that can 
blow up a city in six seconds”.

Brooklyn
Brevities
I; never heard of Charles 

Sumner before nor have I read 
any of his but here is a little 
phrase of his that I read in a 
magazine recently.

THIS COULD BE DONE, IF...
“Give me the money that has 

been spent in war and I will 
clothe every man, woman and 
child in an attire of which kings 
and queens would be proud.- I 
will buildi a school in every val
ley over the whole earth. I will 
crown every hillside with a place 
of worship consecrated to the 
gospel of peace”.

Scholarships, not battleships! 
Are you doing your part to se
cure signatures for the American 
Youth Act?

From the trusty note-book, I 
find these jottings about last 
Friday’s Aido Chorus rehearsal. 
Just one word is needed to re
mind me what I’ve seen or heard. 
It works something like this. 
NUTS :. Anne Gustaitis kept eat
ing indian nuts all evening. 
GUM: Anne Vaiginis actually 
refused a slice of gum that was’ 
offered to her and furthermore’, 
did not chew any gum all dur
ing rehearsal. (Let’s celebrate!) 
PIPE: Graf Ernest acts like he 
is in his second childhood the 
way he just sucks his pipe. 
ADVICE: Bunny, telling the cho
rus, “Some of you reporters 
ought to take your own advice 
and behave yourselves here”. 
GUILTY CONSCIENCE: Tc 
Bunny’s remark, Graf Ernest 
quickly retorted, “There are no 
reporters here”. MEDICINE: 
Al Klim takes cod liver oil 
steadily these days. (Ugh!) 
NEW FLAME: A. D. is flash
ing a new boy friend who is 
the envy (?) of the “junior 
debs”. C. K.: Charley Kwarren 
was ill with pleurisy for a few 
days. Charley, maybe I’ll see 

’you Sunday when the chorus 
presents “Grigutis” at Labor

By
FLOYD

DEWEY
/

Lyceum. BABY TALK: Mary 
Sineus likes to go -around doing 
some baby talk. Just practicing, 
eh Mary?

HAPPY BIRTHDAYS: To 
Frances Lideikis who celebrated 
her birthday on Sat., to Stella 
Rochka, who celebrated hers on 
Tuesday and to Aldona Žilinskas 
who passes another milestone to
day. Congratulations to you 
and may you have many mpre 
of them.

CORRECTIONS
By GRAF ERNEST

Kronprinz von Harem made a 
mistake. I’m due to act in Wa
terbury instead of Bridgeport 
on the 13th—that is—I think it 
is Waterbury. I’m not sure. 
Bridgeport or Waterbury, 
not go near your damsels 
scribes.

See Kay writes that he 
nessed my part in “Partizanai” 
wherein I beat up a number of 
people. He also states that I am 
suited to such a part; Since 
when did he see me in private 
life beating up anybody, yet? 
I’m a peaceful guy. Understand ?

Floyd Dewey wants to know 
what became of me. Well, pard- 
ner, ’tis a long time since I’ve 
seen you. One maiden i insists 
that I am you. A yokel1 thinks 
I’m Ann Nominus. ;' Another sus
pects me of being Von Harem. 
All we need is a few more writ
ing snoopers and someone to ac
cuse me of writing their 
columns. Well, I’ll tell you that 
I always write uhder the nome 
de plume of Graf. Ernest. The 
only exception being the column 
which answered „Dewey's first 
effort at mudslinging. And my 
full name is Ernest Charles Du
ben, but everybody knows me as 
Graf Ernest.
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Planned Activity Results In 
Growth Of Pittsburgh Chorus

(Name)

(Street)

Introducing A Culture Page;
Enter Contest And Win A Book

Hello Everybody! Here is a bit of news found with the smoke 
of the city. Seems like we are just a bad dog,—we run awhy 
and then come back again and it certainly is about time that we 
returned to that Laisve Youth Section. Really I am even afraid 
to write for fear they will close the door on us, but it never hurts 
to try again.

Since the Lith-Amer. Youth 
Club has organized in Septem
ber, we had elected two corres
pondents; but for some unknown 
reason ’tis claimed they have 
nothing to write about, so I took 
it upon myself hoping they will 
not scold me for it.

Here is one big piece of news 
to Pittsburgh, its suburbs and 
vicinities. We wish to announce 
that the North Side Chorus will 
meet Sunday Evenings and we 
ask everybody to attend, 
member or not member especial
ly for this one good reason—we 
are holding a “Juokų Vakarą” 
(fun nite) and everybody will 
have to sing so to make a good 
and happy January 17th. 'We 
ask all those who wish to come 
not to hestitatę but come right 
up to Liberty Hall, 1322 Reeds- 
dale Street, N. S. on Sunday 
Evenings at 7:30 P.M.

NEXT ISSUE
In the next issue of this cul

ture page we will publish a very 
brilliant article “Concert Notes” 
written by “Jae Mie”. Don’t 
miss it!

FLICKER
FLASHES

turned 
Holly-

United

nA VID SELZNICK will spend 
” $8,000,000 on 10 to 12 pic
tures next year. One of the 
films will be Margaret Mitchell’s 
1,000 page libel of the Negro 
people “Gone With the Wind”.

Nazi propaganda is being 
printed in Hebrew according to 
Eddie Cantor who has 
over the details to the 
wood Anti-Nazi League.

Organized labor in the 
States should take a tip from 
the Mexican workers. Accord
ing to a reliable report, the Con
federation of Workers of Mexico 
will pass on all films in Mexico 
in the future. The Confedera
tion has also announced its in
tention to keep all fascist pro
paganda including pictures of 
Hitler and Mussolini, off Mexi
can screens. Since the vast ma
jority of projectionists are or
ganized in the Confederation it 
will be a cinch to succeed.
VICTORY!!

Further news on the dropping 
of the “Sieze of the Alcazar*’ 
from the 20th Century-Fox 
schedule proves that this is a 
signal victory for the world
wide people’s front in support 
of Spanish Democracy. The 
many thousands of protests to 
the Zanuck studios did the trick. 
Not only did protests come from 
organized labor and liberals in 
the 'United States, but from 
Mexico, ‘ South America and 
France as well.

The successful fight against 
“Siege of the Alcazar” stands as 
a permanent warning to pro
ducers that organized labor will 
not tolerate fascist or un-demo- 
cratic propaganda in films—re
member that Messrs. Zanuck, 
Selznick and Louis B. Mayer, the 
next time you get excited about 
a fascist victory.

It seems like a good time was 
had by all those present on No
vember 29th at the Potatoe Pan
cake Party, but I certainly don’t 
know what we would have done, 
if Mary didn’t bring the potatoe 
peeler and Gracie didn’t bring 
her potatoe grater—better still, 
if Elsie did not loan us her fry
ing pan.

We were certainly glad to see 
Stanley and Anna Paulis pre
sent. Hope you two have de
cided to join and don’t forget 
Sunday is rehearsal. We will 
probably have tea after the re
hearsal.

Helen Kairys, we are sorry 
you missed the pancakes and 
are happy to hear you are re
covering from those severe tooth 
pains.

Here are the new members 
who joined after the pancake 
party: Mrs. A. Martin, Mrs. A. 
Norkus, Mrs. S. Orman and 
three Johns—John Urbonas, John 
Gasiunas and John Purtikas. 
Since John Purtikas joined, we 
have two members from McKees 
Rocks. Before long we will be 
announcing members from other 
suburbs of Pittsburgh.

I believe this will be plenty 
for the first time in the Laisve 
Youth Section. We hope that 
you members will help your cor
respondent with more news.* ***v*vz iIVTTM, llVUllWXf IlllVU

Mary Orman, Sec’ty. | the United States.
if«« I

With the federal gov’t pouring 
out millions of dollars into art 
projects, employing thousands 
of painters, sculptors, danbers, 
actors, and writers; and certain 
critics hailing this activity as 
inaugurating an American Re
naissance in Art, it is well for 
us to look into the question of 
what is art so that we may be 
cognizant of it and as progress
ive youth avail ourselves of it 
and consequently enrich our 
lives. There will be an attempt 
to clarify the art problems that 
confront youth in this column 
through a series of articles on 
Art. These articles, which are 
being written under the aegis 
of the Meno Committee will ne
cessitate individual research on 
the part of the reader in mu
seums and books on art. Ques
tions will be appreciated and 
answered whenever possible.

A few suggestions: whenever 
visiting museums always time 
yourself so that you do not re
main over half an hour. The 
air in the museum has to be 
sterile and has a tendency to 
produce headaches upon longer 
exposeures. When going oh an 
assignment do not get sidetrack
ed but concentrate on the assign
ment.

What is art? Sure, I know 
what art is. It’s a picture-like, 
on the wall, or a sculpture. An 
artist? Oh, he’s the guy that 
can draw swell. Does art mean 
much to me? Nah, I can take 
it or leave it alone, see what I 
mean? Do I go to any exhibit? 
Say) whatta you t’ink I am, a

i (City and State) | 
i Having filled out this con! 
•test coupon send it to: j
i ‘Laisve Youth Section’i
I 46 Ten Eyck Street, !
I Brooklyn, N. Y. |

ETHERWAVES
FRED ALLEN, one of the hard- 
1 est working of the radio 
comics, devotes virtually an en
tire week preparing his Town 
Hall Tonight program...

Rudy Vallee as president of 
the American Federation of Ac
tors is no mere figurehead; on 

active 
time 
busi-

the contrary, he is very 
and devotes considerable 
every day to the union’s 
ness affairs...

Fred Astaire is the son of 
a brewmaster...

. The National Radio Forum de
serves a place on your radio 
menu. This program, featuring 
discussions on timely topics, is 
broadcast over the NBC 
Network every Monday at 
P. M., E. S. T....

Blue 
10:30
į

back-Burns and Allen met 
stage in a theater in Union City, 
N. J....

Ted Husing, popular CBS an
nouncer, has hitch-hiked all over 

fairy? whatta I want to look 
at a lot of scenery, or faces, 
for? Well, if there’s ą picture 
of a naked woman, that’s dif
ferent, y’understand. But the 
other kind—nah!

Composers
FREDERIC Francois Qhopin—

Born March 1, 1809—Died 
October 17, 1849.

“The ariel of the Pianoforte”, 
is what Chopin is known as. Hs 
was born at Zelazowa, Wola, 
Poland of a French father and 
a Polish mother. He was a wild 
boy, full of fun, yet devoted 'to 
music. At nine, he played and 
improvised in public so well as 
to be called “the' new Mozart”. 
He always composed, and studied 
much of Bach.

At nineteen, Chopin went to 
Paris, which he made his home. 
He was welcomed by Schumann, 
Tausig and Liszt, as a genius, 
and became very popular as a 
teacher. He played very little 
in public, being shy and nervous, 
but much for his circle of 
friends. Many of his pieces are 
pictures of Polish life and char
acteristics. He was not a strong 
man physically, and finally fell 
a prey to consumption. Chopin 
died in Paris.

He was a wonderful player, 
and introduced a new style; he 
is said to be the greatest com
poser of purely piano music. His 
“preludes” and etudes”, mazur
kas, polonaises, ballads, scerzos, 
waltzes, . and nocturnes, are all 
familiar compositions.

Here it is at last! A full page of culture for our Lithuanian- 
American youth, readers of this paper. The editorial board of 
this Youth Section has for some time been speculating as to the 
popularity of such a page but the recent heavy demand from our 
readers has settled the question.

This is the first issue. Sub
sequent issues of this page will 
depend entirely on YOU. A cul
ture page should not be entirely 
written by the editor with the 
help of one or two co-workers. 
It is a medium through which 
our budding writers (of whom 
there are many) can put their 
long-dormant talents into writ
ing and which would not only be 
an esset to themselves, but also 
to the readers.

A closer analysis of such forc
es, what a section of this sort 
should contain will be published 
at an early date.

sent, we urge our readers to 
send in short letters giving their 
opinion as to the contents of 
this culture page—what subjects 
it should contain. Chorus cor
respondents! Get busy and dig 
up some facts concerning your 
chorus,—-the songs you sing, 
membership, origin of the cho
rus, etc. (and, incidentally, with 
a minimum, of personal mud
slinging and gossip). Such ar
ticles will be very welcome.

A feature of this issue is 
first of a series of articles 
titled “What Is Art” written by 
our !well-known artist Al Kai- 
rukštis from Newark, N. J. This 
brilliant analysis of art is writ
ten in simple, every-day lang
uage and our readers (also the 
editor) will learn much on that 
subject.

For the pre-

the
en-

•*
By

AL KAIRIŪKŠTIS

design“How do you like the 
of the new cars?”

They’re swell! Boy, they cer
tainly got class’, see whatta I 
mean? The shape— a work of 
ait? Whatta you mean, the 
new car’s a work of art. Say 
Mac) didnlt I just tell you that 
art’s something you hang up on 
a wall? Say, maybe you’d bet
ter tell me what art is. Next 
you’ll be telling me a gas sta
tion’s a work of art.

“Alright. I’d take it slowly 
so you can follow me. Let’s com
part art to electricity, to make 
it easier to understand. We do 
not know what electricity is, but 
we do know what it can do, and 
how we can use it. The same 
with art. Oh, yjou’ll come across 
thousands of definitions as to 
what art is, but each accepted 
definition has been swept away 
by each new movement in art. 
But that doesn’t say that we 
have no basis for judging a 
work of art. There are certain 
principles which apply today 
just as well as they applied yes
terday and will i apply tomorrow. 
But they can be left till later.

The usual procedure in any 
study of art is to start with 
the first evidences of art and 
work through the Egyptian, 
Greek, Roman, Medieval, Renais
sance periods of art and into 
the modern. Let’s begin, 'to be 
different, with the modern, and 
touch upon the ancient eras in 
art only as they are necessary 
to illustrate some point in our 
discussion. In] all that follows, 
art is distinguished from works 

/(Continued 'on Page 4)
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The Contest Prize
This page without an Appro

priate Mast-Head is comparable 
to a person without a head. The 
editor has juggled so many titles 
for this page that, (using the 
familiar slang expression) “It is 
driving him nuts”. So, dear 
reader, to the rescue and save 
him from'the nut house.

Fill out the, coupon at the top 
of this page and rush it to the 
“Laisve Youth Section”. It is 
not absolutely necessary to use 
this coupon—the back of a penny 
post-card will do. The winner 
of this contest—the person sug
gesting the best title for this 
page—will receive a wonderful 
gift. It will be a large volume 
entitled “Proletarian Literature 
in the United States”. The book 
is chack-full of short stories, 
poems and plays which will sa
tisfy every reader, no matter 
what particular branch of litera
ture he may be interested inj'

Any reader may enter the con
test, but the deadline for sug
gestions is January 5th, 1937. 
So-o-o-o sharpen your pencils, 
put on your thinking cap and 
THINK!

BOOK 
NOOK
THE HAYMARKET "AFFAIR 
pus year marks the fifteenth 
1 anniversary of the Haymar
ket affair, famous in American 
labor history as one of the most 
vicious ruling-class frame-ups 
against working class martyrs. 
Henry David has written “The 
History of the Haymarket Af
fair (Farrar & Rhinehart, $4.00), 
a book with a wealth of infor
mation which should be studied 
and read by all interested in1 
preventing Haymarkets today.

To a modern reader the Hay
market affair has a very fa
miliar note. It was accompanied 
by mob hysteria and a red-bait
ing campaign which sound even 
today like Hearst at his worst. 
It provided a classic precedent 
in fram-up technique against 
strikers and radicals: the use of 
the red-scare, the biased judge, 
perjured evidence, and the Su
preme Court upholding the le
gality of the judicial murder.

The book contains a great deal 
of source material on the radi
cal movement of the day, as 
well as factual mąterial on the 
state of the labor movement of 
the period. It can be read with 
profit by every one interested in 
the history of the American la 
bor m o v e m e n*t, the class 

Į the methods usec!» 
to crush working

struggle, and 
by employees 
class action.

One wishes
had been boldei* with his con
clusions, since the evidence he 
presents is so manifestly an ex
ample of howj! the ruling class 
uses the police and. the instru
mentality of the state to abuse 
and punish workers struggling 
for wage increase or political 
demands.

that the author
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Hicktown Echoes DETROIT FLASH! MISLEADING CONTESTS
By ALDONA PAPAS

you

WHAT IS ART?

If

have 
bas-

few 
con-

may 
cash

on a “Sticker List” 
given to another 

firm tried to intro- 
another contest, this

Henry: “Have you noticed that 
many successful men are bald?”

Adolph: “Yes, they come out 
on top”.

Cy:“Have any of your child
hood hopes been realized?”

Hank: “Yes indeed! When my 
little brother used to pull my 
hair I wished I didn’t have any”.

worry, we hold 
convenience uppermost.

have a subordinate place 
scheme of things. But 

it is important. There- 
say that since it fulfills

"h Pre- 
off, 

^king

Looie! “What caused the ac
cident. Was the road wet?”

Blooie: “No, but the driver 
was—very”!

She: “Why were you in the 
store on the day of your mother- 
in-law’s funeral?”

Clerk: “My rule is work be
fore pleasure”.

Friend: “Why did you run a 
steam roller over your field?”

Farmer: “Ive decided to raise 
mashed potatoes”.

Page Four

PHILA. LYROS CHORUS

SNOOP SAID THEY 
THREATENED TO BESIEGE

WHAT
TELL H M

With the Lyros C 
Holiday Dance just & 
the dance committee 
hard to complete arrangements 
so that this dance will be an un
forgetable night.

The “Aristocrats” will supply 
the rhythm; the Ukranian Hall, 
847 Franklin Street, will* be the 
setting; the date—December 12. 
It will be a date, won’t it?

Committee.

(Continued from page 3) 
of art, i.e., art is the moving 
spirit which produces the works 
of art, whether they are paint
ings, statuary, drawings, etc. 
Alright then, • We look around 
today and most conspicuous is 
the present day automobile. Is 
it a work of art? Well, is it 
important? The car today, in 
our mode of living and travel
ing, is an absolute necessity, It 
is quite possible that in time 
it will 
in the 
today, 
fore I 
a definite need it has one of the 
inherent qualities that distin
guishes great works of art. But, 
you say, does art, or rather, do 
works of art have to be use
ful or important in order to 
qualify as such? How about 
paintings? Surely, they are not 
absolutely necessary. You are 
right, many of the paintings we 
see hung on the walls of mu
seums and in dwellings of those 
in better circumstances fulfill 
no apparent function. But we 
must remember that these easel- 
pictures sprang from murals, or 
paintings made directly, on a 

1 wall. At the time of the great 
murals, it was necessary to sell 
the populace the idea of re
ligion and since great blank 
spaces were the results of cer
tain styles of architecture what 
was more natural than to use 
these spaces for very effective 
propaganda. Especially when 
these were places where great 
masses of the people gathered at 
certain intervals. Oh don’t get 
the impression that they were 
open to all. The slave and the 
poor, although erecting these 
edifices, could not worship in 
them. It was the petty nobility, 
the gentile class of people who, 
being illiterate, still had to be 
properly impressed so that they

URING THE 
NIGHT 

THE UPSTART 
WORKERS, 
SUPPORTED

UNION 
LOCALS 
OF THE

FORM 
ACM 

AIR-TIGHT

AROUND THE 
E.T.. UPSTART 

AAFG. 
COMPANY-

ARTILLERY
DO YOU WANT US TO 

TRY, MOWING 
"E/VS DOWN ?

WE COULD 
SMEAR 'EM 
LIKE NUTTIN'

, BRIDGEWATER, Mass.— We 
gazed into the crystal and saw 
that a few new members came 
to rehearsals. Well, that is very 
fine. We also saw a few of the 
old members last Sunday, who 
hadn’t come for a long time. 
That’s still better—hope 
stay.

Sports
Well, chorus, you simply 

to get a girls’ and a boys’ 
ketball club because, when we 
told the central committee, my, 
my, did they blow up! And did 
Joe Kižys say things that made 
a pair of cute little pink ears 
turn red in shame.
. They sure gave. us plenty of 
heck, but they also gave us an 
idea. They said that if there 
are any other basketball clubs, 
we can have games with them, 
and that will give us practice.

When Worcester started play
ing, they were beaten 136-36 by 
Norwood. Well, I know we can 
do better, so let’s go—what say?

Basketball
Joe Sacal wants to know 

basketball for five dollars. We 
can also make money playing 
basket-ball and thereby pay for 
the suits .and ball. Are you in
terested ? Hm-m-m.

And Those Trophies
If the trophies are as good as 

Joe Sacal claims they are, then 
they’re swell. Hope you get the 
pictures of them soon, cause we 
know everyone is interested.

Joe Sacal wanted to know 
more about our town, better 
known as Bridgewater, so I will 
give him the information. Are 
you interested because the Wor
cester girls don’t appeal .to you 
oi* dp you want to see the in
side of our very fine jail? Now, 
just to keep you in suspense, 
I’ll tell you about Bridgewater 
next week. The K—Twins.

would contribute heavily and 
thus support a parasitic class, 
namely, the clergy; who in turn 
exploited the artists. Thus—we 
are beginning to shape one of 
the requisites that a work of 
art must possess in order to be 
great.; It must be useful. 
Whether it is a fetish invested 
by a savage with powers to con
quer an enemy, whether it is a 
cup used by an Egyptian- or 
Greek noble to hold wine, or 
whether it is a means of in
spiring a mass movement.

(To be continued)

■ •he next morning 
w FlfUK FULteR

IS AGHAST WHEN HE.
SEES THE REINFORCED 

PICKET UINE-

BBlNG WE MUST 
RETRAIN FROM 

USING'
FOUCE !»..vou

WILL HAVE TO

HEY

MEAN’
THINGS BLOW 

OVER !

Since safety is the first con
cern of any committee, we are 
not any exception. If your health 
can’t stand excitement or if you 
are susceptible to acute laught- 
eritis, don’t 
your
There will be stretchers in Exit 
V. If you can get home without 
any help the night of January 
10th, 1937, a modal is a likely 
reward.
UNQUOTE:

I suppose you don’t remember 
me, but I’m still,

Comradely yours, 
Algerd Geralt.

JOKES!
Customer (suspiciously): 

this suit is all-wool, why does it 
say ‘cotton’ on the label?”

Diplomatic Clerk: “That, sir, 
is to deceive the moths”.

Rufus: “I don’t want to buy 
any of your crackers. The mice 
run all over them”.

Clerk: “That ain’t so—why, 
the cat sleeps in the barrel every 
night”.

Jim: “I think we should sign 
up that girl driver for our freak 
circus”.

John: “What’s so remarkable 
about her?”
. Jim: “Yesterday in traffic 
court she testified that she ex
tended her arm for seventy-five 
yards”.

STAY HERE!
-DO YOU REALIZE 

we 
HAVEN'T .

ANY GRU0!
...I TELU YOU
WE'RE in 

A SPOT!?

One has probably never real
ized the true story involved be
hind those contests found so fre
quently in popular newspapers 
and magazines. On the other 
hand probably you were one of 
those unfortunate victims who 
has spent money, time and 
energy to win that FIRST 
GRAND PRIZE. Usually the 
prize is a beautiful up-to-date 
car, or if you prefer you 
have your choice of a 
prize.

After reading the very 
particulars concerning the 
test, you’ve already begun to 
search for the hidden faces. A 
specified number is usually giv
en, but in reality there are two 
or three times as many. Hav
ing found more faces than re
quired you begin to feel confi
dent of yourself and of being a 
winner, if not of the first prize 
then at least of one of the other 
generous prize awards. Not 
long after you’ve sent in your 
contest picture you receive a 
large official looking envelope 
which congratulates you most 
highly for having followed, direc
tions. You are also praised for 
possessing the ability which - is 
found in winners. Promptness is 
their chief principle and they 
emphasize Dicken’s saying “Pro
crastination is the thief of time”. 
The letter which is by no means 
brief informs you that you will 
very soon receive another letter 
and if you act accordingly, will 
never regret it. The letter, 
which they say your future de
pends upon if you are wise and 
grab the opportunity of a life 
time, arrives soon. Being very 
frank they tell you that they 
are a reliable and honest firm, 
which wishes to advertise their 
high-grade beauty preparations 
in your community. In addition 
they never fail to use words so 
encouraging that one can’t help 
think what he would do with the 
money. The next step is yours. 
In order that you may acquaint 
yourself with these products, 
naturally you must try them. 
After sending them a certain 
sum you receive as assortment 
of these beauty preparations, 
which are supposedly a bargain 
to the contestant. Being sup
plied with a list of their mer
chandise and prices, you imme
diately begin to haunt your re
latives and friends, to buy these 

THEY HAD THE NERVE!

I’M
spot!!

IN A SPOT?

SAV, MAYBE 
YOL> DON'T

beauty preparations at attract
ive prices. (The above is all 
general, but in the following I 
shall change the tense to the 
first person as it happens to be 
my personal experience).

Some friends and relatives 
bought articles just out of mere 
kindness toward me (or perhaps 
it was pity). While trying to 
make a sale at a relative who 
has had the most interesting ex
perience in the similar trade of 
salesmanship, he relates to me 
the enormous sum he spent in 
trying to win a car. Many peo
ple to whom he sold merchan
dise, either because they thought 
the merchandise below standard 
or because they didn’t approve 
of repitition, slammed the door 
in his face. The companies we 
were involved in did not main
tain offices in New York. Af
ter receiving advice from one 
who had encountered experience 
in this field, I immediately ceas
ed to make further transactions 
with this firm. But by no means 
did they endeavor to cease. Let
ters galore kept coming not in
frequently. The company con
tinuously urged me to try to 
sell and win as there was. no one 
ahead of me. The winner was 
to be judged according to the 
number of auto votes he reiceiv- 
ed. To obtain these auto votes 
the contestant must sell and be 
prompt. After a period of time 
the contest came to a close. 
Though I was never notified of 
the winner, and despite the fact 
that I wasn’t in the contest, I 
continued to receive many let
ters. The contest was over but 
their annoying wasn’t. My name 
went down 
which was 
firm. This 
duce me to 
time to find the twin dogs..

The president of this corpora- - 
tion was none other than the 
president of the company my 
cousin was involved.

Of course this doesn’t mean 
that all contests have the afore
said ending,—many haven’t, but, 
there is ajso the reverse...

Fall—You should have seen 
the fish I caught last week. It 
was so so big it pulled me in
to the river.

Dowell—Got a good wetting, I 
suppose ?

Fall—Oh no; thank goodness I 
landed right on top of the fish.

A..HAROLP ta
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LIETUVOJ ŽINIOS
UTENA

Kaip Eigulis Rašė Protokolą
1934 m. gruodžio 18 d. Ute

nos apylinkės teisme buvo na
grinėjama tūlo Gerasimo bau- 
džiam. byla, kaltinant jį sau
valių miško kirtimu. Palevičius 
Alfonsas prisaikintas liudijo, 
kad Gerasimas, eigulio užklup
tas, sutikęs geruoju medžio 
vertę užmokėti, ko pasekmėj 
Gerasimas teismo buvo nubau
stas 160 lt. arba 10 parų areš
to, kurias ir atsėdėjo.

Vėliau paaiškėjo, kad Leliū
nų eiguvos eigulis Telksnys 
Alfonsas pats Gerasimui davė 
ir užkleimavo minimą medį, 
kaip atlyginimą už jam pasta
tytą pirtį. Gerasimai per dvi 
dienas, dienos metu visiems 
matant, su kitų pagelba išsi
vežė ir niekas jokio protokolo 
jiems nerašęs.

Gerasimas gavęs girininko 
raginimą sumokėti “sutiktus” 
už sauvališką medžio nukirti
mą pinigus, surašė skundą 
apie kurį sužinojus Telksniui, 
pas Gerasimus buvo atėjus jo 
žmona su Trinkūnu prašydami 
neduoti skundo ir prisiimti ant 
savęs miško kirtimo baudą, 
kurią jie sumokėsią, ką garan
tuodami paliko 200 litų sumoj 
vekselį. Gerasimui nemokant 
“geruoju sutiktų sumokėti pi
nigų”, byla atsidūrė teisme, 
kur ir melavo Palevičius, kad 
buvo surašytas Gerasimui pro
tokolas.

Tiriant Telksnio eiguliavi- 
vimą, paaiškėjo jo paties sis- 
tematingas miško vogimas 
kleimuojant nukirstų medžių 
kelmus kaip parduotų medžių, 
už ką jau Telksnys yra ir nu
baustas.

Rezultate Palevičiui už me
lavimą teisme, o Telksniui už 
pakurstymą meluoti ir buvo 
surašytas kalt, aktas. Lapkri
čio 5 d. Panevėžio apyg. teis

mas Utenoje abu kaltinamuo
sius nubaudė po 1 mt. 6 mėn. 
s. d. kalėjimo su b. stat. pasė
komis ir abu suėmė iki prista
tys po 5,000 litų turto laidą.

PASIKĖSINIMAS PRIEŠ
POLICIJOS NUOVADOS

VIRŠININKĄ

KAUNAS
Lapkričio 10 d. 18 vai. 40 

min. Tauragnų policijos nuo- 
vadon, Utenos apskr., užėjo 
pil. Pov. Abelevičius ir, nuova
doje radęs tik vieną policinin
ką Meškauską, paprašė pa
kviesti nuovados viršin. Vin
cą Tamošiūną, Atvykus nuova
dos viršininkui, Abelevičius 
liepė jam sėstis ir sakė pada
rysiąs išpažintį. Tuo laiku 
Abelevičius, t r a u k d a m asis 
kiek toliau, įkišo ranką į ki
šenę ii* rengėsi kažką išimti. 
Tatai pastebėjęs nuovados vir
šininkas Tamošiūnas ir supra
tęs, kad Abelevičius iš kišenęs 
ima ginklą, griebė Abelevičiui 
už rankų, kad sutrukdytų jam 
ginklą panaudoti. Tačiau Abe
levičius suspėjo revolverį iš
traukti ir iššauti du šūvius, iš 
kurių vienu pataikė sau krū
tinėn. Nuovados viršininkas 
Tamošiūnas liko nesužeistas. 
Vežant Utenos apskrities ligo
ninėn, Abelevičius kelyje mi
rė.

Pas Abelevičių rastas laiš
kas, kuriame rašo, kad žudo
si pats. Matyt, jis pirma norė
jo nušauti nuovados viršinin
ką, o paskui pats nusižudyti.

Pasislėpė Vargonininkas— 
Agentūros Vedėjas

Radviliškio vals., Paberžės 
pašto agentūros vedėju buvęs 
vargonininkas (iš profe
sijos) Al. Aleksandravičius, 
dingo. Policija Aleksandravi
čiaus jieško.

Clevelando Kronika
Corlett Apylinkėj

Lapkričio 9 d. ALDLD 57 
kuopos įvyko prakalbos Lenkų 
svetainėj, 4015 E. 141st. Kal
bėjo “Vilnies” redaktorius L. j 
Pruseika. čia lietuvių kolo
nija maža, tai ir publikos bu
vo mažai. L. Pruseikos pra
kalba visiem patiko. Kaip gir
dėt, šios apylinkės lietuviai 
darbininkai pageidauja, kad 1 
L. Pruseika dažniau lankytųsi 
į Clevelandą. Laike jo prakal
bų buvo«renkama aukos Ispa
nijos liaudžiai. Suaukota $7 ir 
ALDLD 57-ta kp. iš iždo au- ' 
kavo $5, tai graži parama 
liaudies kovai nuo šios mažos 
lietuvių darbininkų kolonijos.

Middlefield
Lietuviai farmų darbo žmo

nės vis ką tokio naujo suma
no. Lapkričio 20 dieną lietu
vių farmerių apielinkėj ALDL 
I) 51 kuopos įvyko silkių pa
rengimas, pas drg. Petrons. 
Farmų darbininkai susirinkę 
gražiai pasilinksmino ir kuo
pai pelno padarė apie $10. 
Linksma, ka'd lietuviai farmų 
darbo žmonės moka įvertinti 
darbininkiškos organizacijos 
svarbą ir darbuojasi.

Choro šio sezono pirmas pa
rengimas. Buvo šokiai ir per
statyta du teatrališki veikalai. 
Drama “Penktas Prisakymas” 
ir “Consilium Facultatis.” 
Abudu veikalai, su mažom iš
imtim gerai suvaidinta. Vėliau 
tęsėsi šokiai ir draugiški pasi
šnekėjimai. Visais atžvilgiais 
Lyros Choro parengimas buvo 
linksmas ir pasekmingas. Pel
no, manoma, liks apie $40.
Padėka Draugam ir Draugėm

Clevelando darbi ninkiška 
visuomenė turim padėkavoti 
mūsų darb. dailės srityj 
nepavargstantiems veikėjams, 
kurie jau per desėtkus metų 
darbuojasi, tai drg. J. Vasi
liauskas visuomet mato reika
lingumo ir svarbos darbuotis 
darbininkiškos dailės srityj ir 
mato didelį reikalą padėti jau
nuoliams lošime. Drg. J. Vasi
liauskas ir šiame lošime abe
juose veikaluose užėmė svar
bią rolę ir geriausia atliko. 
Drg. Komandas režisieriavo, 
turėjo svarbią rolę ir gerai at
liko. Draugės moterys taipgi 
visokiais būdais rėmė Lyros 
Chorą. Drg. Rauba aukavo di
delį keksą, drg. Pultonavičie- 
nė aukavo didelį baksą sal-

kiom dienom, teiksitės sužino
ti nuo Lyros Choro narių.

Lyros Choro Parengimai
Rengiamas koncertas ir šo

kiai nedėlioję, gruodžio 20 d., 
Lietuvių Darbininkų svetai
nėj, 920 E. 79th St. Laukiant 
Naujų Metų Lyros Choras ren
gia vakarėlį, 31 d. gruodžio, 
Lietuvių Darbininkų svetainėj, 
920 E. 79 St. Lyros didysis kon
certas įvyks vasario 14 d., 
1937 m. Kokioj svetainėj, ne
teko sužinoti. Rengiama ir dar 
keli parengimai.

Veikėjo Darbuotė
Drg. A. Baltrušaitis, senas 

Clevelando lietuvių darbinin
kų veikėjas, per kiek laiko bu
vo pasitraukęs nuo veikimo. 
Dabar drg. A. Baltrušaitis at
eina vėl veikti ir žada daug 
pasidarbuoti. Linkėtina drg. 
A. Baltrušaičiui gerų pasek
mių.

Komunistų Veikimas
Clevelande abelnas komu

nistų veikimas eina sparčiai. 
Rengiama eilė prakalbų, dis
kusijų ir kitokių parengimų. 
Taip pat smarkiai darbuoja
masi unijose ir kur tik yra 
proga. Pasekmės neblogiau
sios yra parengimuose, orga
nizavime suvienyto fronto, i 
skleidime “Daily Workerio” ir 
kitokios darbininkų literatū
ros. Abelnas tarptautiškas vei
kimas geras ir pasekmingas. 
Komunistų Partijos lietuvių 
frakcija silpna.

Kodėl Draugai Nerašote?
Clevelande ir apielinkėj 

yra daug svarbių dalykų pra
leista, kurie būtinai* turėjo 
tilpti mūsų dienraštyj “Lais
vėj’’. Dabar jau suvėluota, tai 
neužsimoka rašyti. Kurgi AL 
DLD kuopų korespondentai? 
Praeita 15-to Apskričio kon
ferencija nutarė, kad kuopos 
išrinktų po du korespondentu, 
bet labai mažai pasirodė, ku
rie rašo, žinau, kad buvo ką 
rašyti ir dabar yra, tiktai blo
ga, kad mažai kas apie tai ra
šo.

A. M. B.

NEWARK, N. J.
(Tąsa iš 2-ro pusi.)

Juodeškienė, G. Bukauskas.
Viso surinkta $42.00.

Išėmus parengimo išlaidas, 
likusieji pasiųsta Ispanijos ko- 
tojams-prieš fašizmą.

Visiems aukotojams tariu 
širdingiausią ačiū.

Ig. Bėčis.

SĖDĖJIMO STREIKAS
KEPYKLOJ

DETROIT, Mich. — Di
delėj Gordon Baking Kom
panijos kepykloj 400 strei- 
kierių streikuoja “sėdėda
mi,” visai neidami iš ke
pyklos patalpų. Kompanija 
buvo atsiuntus 60 samdy
tų gengsterių, bet streikie- 
riai greit su jais apsidirbo. 
Darbininkai reikalauja pri
dėt 15 centų daugiau algos 
į valandų.

PITTSBURGHO IR AP1EUNKES ŽINIOS
Draugijų Sąryšis Rengiasi Prie 
Lietuvos Nepriklausomybės

Minėjimo.

Gruodžio 4 d., M. D. name, 
atlaikyta susirinkimas Pitts
burgh© ir Apylinkės Lietuvių 
Draugijų Sąryšio Komiteto. 
Komitetas pasiskirstė darbais. 
Pirmininkus apsiėmė J. Bal
trušaitis, vice-pirm. šiurmai- 
tienė, protokolų ir susinešimų 
sekr. St. Bakanas, finansų se- 
kret. A. žvirblis, iždininku J. 
Gasiunas, iždo globėjais Bačė- 
nas ir P. Norkus.

Nusitarta rengtis prie Lie
tuvos nepriklausomybės minė
jimo. Masiniam mitingui L. M. 
D. svetainė paimta vasario 14 
d. vakare. Prisirengimui prie 
to didelio apvaikščiojimo šau
kiamas specialis susirinkimas 
nedėlioj, gruodžio 13 d., M. 
D. name, 142 Orr St., kaip 
7:30 vai. vakare. Kviečiamas 
bendrai dalyvaut ir pereito 
apvaikščiojimo rengimo komi-

janti Washington, Pa., suren
gė vakarėlį paramai darbinin
kų organizavimo. Vakarėlis 
gerai pavyko. Prisiuntė Fra- 
ternalių Draugijų Komitetui 
plieno darbininkų organizavi
mui net $18.00. Tai žymėtinas 
pasidarbavimas. Washington© 
draugai ir draugės visada fi
nansiniai paremia darbininkų 
reikalus. Parengime geriausia 
pasidarbavo Ona Gravelienė ir 
Paul Babick.

SLA. kuopa iš Coal Center, 
Pa., prisiuntė $5.00 tam pa
čiam tikslui. Vadinasi, ir ten 
tuo rūpinamasi. Sveikintinas 
toks pasiryžimas. Minimas Ko
mitetas nuolatos gauna aukų, 
bet taipgi turi nemažai išlai
dų. Dabar jau spausdina gra
žią knygelę apie spalio 25 kon
ferencijos tarimus. Kviečiama 
visus užsisakyt delei platini
mo. Organizacijoms parsiduos 
po ;3 centus. Taipgi Komitetas 
išleido lapelius lenkų, italų ir 
kitomis kalbomis. Tuomi irgi

SHENANDOAH, PA.
Komunistų Partijos 12-tas unitas 

rengia smagų balių, įvyks 12-tą d. 
gruodžio, po num. 302 So. Main St.
(Najaus Svet.). Bus puiki orkestrą 
šokiams ir visokių skanių užkandžių 
ir gėrimų. Kviečiame visus simpati- 
kus, “Laisvės” skaitytojus ir iš apy
linkes miestų( dalyvauti šiame baliu
je. — Biuras. (289-290)

tetas.
Nusitarta greitu laiku reng

ti visą eilę paskaitų, prelekci- 
jų ir diskusijų. Išrinktas ko
mitetas : St. Bakanas, J. Ga
siunas ir A. žvirblis. Komite
tas tuojaus imsis už darbo. ,

Sąryšis taipgi prisidėjo prie 
palaikymo lietuvių kalbos mo
kyklos, kurios palaikymu iki 
šiol rūpinosi SLA. vietinis aps
kritys. J. Baltrušaitis paskir
tas tuo reikalu rūpintis.

Nusitarta veikti priešfašisti-
niam ir plieno darbininkų or
ganizavimo darbe. Visi tari
mai padaryta vienbalsiai. Ko
mitete jokio pasiskirstymo ne
simato.
Spaudos Vajus Gerai Sekasi. 

Daugelis Biznierių Užsirašo 
“Laisvę”

Šiemet mūsų spaudos vajus 
geriausia vyksta. Tiesa, vy
riausias vajininkas P. Martin
su pagelbininkais smarkiai 
dirba, tai ir pasekmės gana 
geros. Gauta nemažai naujų 
skaitytojų ir veik visi senieji 
atsinaujino.

Turiu čia pažymėt keletą 
lietuvių biznierių, šiomis die
nomis užsirašiusių “Laisvę.”

Frank Valkauskas, buvęs 
siuvėjas, dabar atsidaręs val
gyklą su gėrimais 1125 Bea
ver Ave. Labai priimnus žmo
gus.

V. Sadauskas, turįs gėrimų 
ir valgių įstaigą ant Metropo
litan ir Juniata gatvių.

A. Kirstukas, turįs gėrimų 
ir valgių įstaigą 1804 Beaver 
Ave. Mr. Marčiulaitis, gaspa- 
dorius-vedėjas Venslovo lai
dotuvių įstaigos, 2128 Carson 
Street.

A. Kaževa, turįs drabužių 
siuvimo ir valymo įstaigą, 
1410 Sheffield St. J. Kizikas, 
turįs karčiamą ir valgyklą 
1828 Carson St.

J. Kentras, turįs karčiamą
ir valgyklą 1101 Pennsylvania 
Ave. J. K. Mažiukna, turįs 
“boiling alley” 1325 Reeds- 
dale St.

darbi- krąjąprisideda prie plieno
ninku organizavimo.

Todėl šitas darbas didelis ir
visų remtinas. Reporteris.

PRANEŠIMAI Iš KITUR
LOWELL, MASS.

Liet. Sūnų ir Dukterų Draugystės 
susirinkimas įvyks 13 d. gruodžio, 2- 
rą vai. po pietų, 338 Central St. Vi
sų narių . privalumas būtinai daly
vauti susirinkime. Draugystės konsti
tucija primena visiems bausmę už
nedalyvumą metiniam susirinkime, 
išimtis yra tik tiems,, kurie gyvena 
kituose miestuose. — J. M. Karšo-
nas. (290-291)

Moterim Darbuotis Sekasi
Lapkričio 28 d. moterų LDS 

138-tos kp. įvyko vakarienė ir 
šokiai, Lietuvių svetainėj, 6835 
Superior Ave. Publikos atsi
lankė daug ir visi dalyviai bu
vo pasitenkinę moterų paren
gimu. Kiek teko girdėti, tai 
visi linkėjo moterų kuopai ge
rų pasekmių ir žadėjo visuo
met remti, šis moterų parengi
mas pelno davė virš $30. Tai 
Corletto apielinkės moterų 
gražus pasidarbavimas.

Lyros Choras Darbuojasi

Lapkričio 29 d. įvyko Lyros

dainių. Lyros Choras taria nuo
širdžiausi ačiū!

Lyros Choras Užsibrėžė 
Didelį Veikimą

Lyros Choras kviečia Cleve
lando lietuvius ir lietuves, vi
sus dailės mylėtojus prisidėti 
prie" darbininkiškos dailės 
auklėjimo. Dabar turim gerą 
mokytoją drg. Malonutt iš 
New Yorko, žydų choro mo
kytoją, tai visiems dailės my
lėtojams bus proga prie gero 
mokytojo prasilavinti gerai 
dainuoti. Dainų repeticijos at- 
sibūna Lietuvių Darbininkų 
svetainėj, 920 E. 79 St. Ko

Cadiz, Ispanija. — Tūks
tančiai atvykusių Italijos 
fašistų jau būsią gatavi 
“Nekalto Prasidėjimo Die
noj” atakuot liaudies mili
cininkus Madrido fronte.

z Laurel, Miss. — Nežinia 
del kokios priekabės, baltų
jų govėda pakorė po gelžke- 
lio tiltu negrų jaunuolį J. B. 
Gnat’a, 17 metų amžiaus.

San Francisco, Calif, grd. 
8. — Skaitliuojama, kad lai
vų kompanijos per dabarti
nį jūrininkų streikų prara
do jau $250,000,000 įplaukų.

Dar tenka priminti, kad 
mūsų geriausias vajininkas P. 
Martinkus rengia didelį balių 
visiems mūsų spaudos skaity
tojams nedėlioj, sausio 24, li
berty svetainėj, 1322 Reeds- 
dale St. Visi turime tą dieną 
pasižymėt I ant kalendoriaus. 
Įžanga bus veltui. Tai bus pro
ga visiems pasilinksminti.

Taipgi nepamirškime, kad 
spaudos naudai įvyksta kazy- 
rų pare nedėlioj, gruodžio 20, 
1322 Reedsdale St. Pradžia 7
vai. vakare. Rengia ALDLD 
87 kp. Visi dalyvaukim.
Pasidarbavo Delei Plieno Dar

bininkų Organizavimo.
APLA. 55 kuopa, gyvuo-

SVEIKATA—TURTAS
Netekus sveikatos, nemiela nei gy

vent. Turtuolis atsižada ir turtų, kad 
tik būt sveiku. Broli* ir Sese, jeigu 
tu įvertini sveikatą ir ją brangini, tai 
prižiūrėk ją«, Jausdamas skausmus, 
kaip tai: reumatizmą, rankų kojų gė
limą, nikstelėjimą, nuovargį, šaltį, 
rankų-kojų tirpimą, dieglius, tuojaus 
reikalauk DEKSNIO GALINGOS 
MOSTIES, sudarytos iš daug skirtin
gų gamtos elementų iš tolimų svieto 
kraštų, girių, visokių medžių aliejų, 
šaknų ir žolių; kuri turi savyje ga
lingą šilumą, šildydama kaipo saulės 
spinduliais, sunaikina reumatiškus 
skausmus ir palengvina žmogui. Dek- 
snio Galinga Mostis tūkstančiams pa
gelbėjo, pagelbės ir tamstai. GAR
ANTUO JAM, kad, pavartojus kelis 
sykius, aplaikysi palengvinimą ar pi
nigus grąžinam.

Kaina 75c., $1.50 ir $3.00.
Aplaikom šimtus laiškų su padėka- 

vonėmis iš skirtingų pasaulio kraštų, 
kuriems pagelbėjo. Klauskite visada 
taip DEKEN’S OINTMENT.

PASARGA: Jeigu nori aplaikyti ti-
Deksnio Galingą Mostį ir pa

sekmes, tai visada klausk taip: DE- 
KEN’S OINTMENT ir neklausykite 
nei jokių kitų pasiūlijimų, kad kas ir 
siūlytų.

Visada žiūrėkite, kad būt užrašyta 
DEKEN’S OINTMENT, tai tik tada 
aplaikysite tikrąją Deksnio Galingą 
Mostį. Parsiduoda visur.

I
Į Reikalaunam Agenčių ir Agentų.

DEKEN’S OINTMENT CO., 
Hartford, Conn.

PATERSON, N. J.
ALDLD 84 kp. metinis susirinki

mas įvyks sekmadienį, gruodžio 13 
d., 2 vai. po pietų, 62 Lafayette St. 
Visi nariai dalyvaukite šiame susi
rinkime. Draugai, kurie dar nemokė
jote duoklių šiais metais, malonėki-Į 
te ateiti ir užsimokėti. — Kp. Sekr. 
P. Sakat. (290-291)

HUDSON, MASS.
Hudsono Lietuvhi Organizacijos 

bendrai rengia masinį mitingą Lie
tuvos ir Ispanijos klausimais. įvyks 
12 d. gruodžio, kaip 7 vai. vakare 
H. L. P. Kliubo Svetainėj, 17 School 
St. Kalbės “Keleivio” redak. St. Mi- 
chejsonas temoje: “Atsteigimas De
mokratijos Lietuvos Liaudžiai” ir 
“Ispanijos Karžygiškos Liaudies Bal
sas.” Apart drg. Michelsono bus ir 
kiti kalbėtojai. Po prakalbų įvyks 
visų Draugijų Bendras Bankietas ir 
šokiai. įžanga 35c.—Komitetas.

(290-291)

PHILADELPHIA, PA.
Lyros Choras, rengia didelį balių, 

šeštadienį, 12 d. grbodžio, Ukrainian 
Svet., 849 N. Franklin St. Pradžia 
8 vai. vak. Mes, Lyros Choro jau
nuoliai prašom visus kaip jaunus) 
taip ir suaugusius ateiti į mūsų ba
lių ir kartu pasilinksminti. — Ko
misija. (290-291)

PHILADELPHIA, PA.
šiaurinės dalies komitetas gelbėji

mui Ispanijos Demokratijos, rengia 
masines prakalbas, gruodžio 10 d. 
kaip 8 vai. vakaro. Metropolitan 
Opera House, Broad ir Poplar gatv. 
Kalbėtojai bus atsilankę svečiai iš 
Ispanijos, Father Luis Sarasola, Se- 
nora Isabella de Palencia ir Hon. 
Marcelino Domingo. įžanga tik 25c. 
Rbngimo Komitetas kviečia visus at
silankyti ir paremti Ispanijos kovo
tojus. • (289-290)

BINGHAMTON, N. Y.
Ispanijos Respublikai gelbėti įvyks 

didelės prakalbos, 11 d. gruodžio, 
Lietuvių Svet., kaip 7:30 vai. vakare. 
Kalbės anglų kalboj drg. Guss iš 
Buffalo, N. Y. ir kiti vietiniai kal
bėtojai. Kviečiame visus “Laisvės” 
skaitytojus ii’ rėmėjus dalyvauti šio
se prakalbose. Ispanijos Gelbėjimo 
Komitetas. (289-290)

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS

(UNDERTAKER)
Vedu šermenis ir palaidoja tin
kamai ir už prieinamą kainą.

Parsamdau automobilius vestuvėm, Į
parėm. krikštynom ir kitokiem I

reikalam. *
402 Metropolitan Avė. j

(Arti Marcy Avenue)
Brooklyn, N. Y.

DETROITO LIETUVIU DARBININKU 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.

NAUJA PUIKI VIETA
Restaurant, Bar and Grill 

411 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

•
Sar. Vincas Višniauskaa 
Manageris, Juozas Zeidat

Amerikos ifidirbimo ir importuo
tos degtinės, vynai 

Šaltas, Putojantis Alus
Taipgi patarnaujame gerais val
giais. Tinkamiausia vieta pralei
dimui laiko ir pasimatymo su 

žmonėmis.

Clement Voketaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

113 West 42nd Street 
NEW YORK CITY 

Telefonas Bryant 9-7761

BROOKLYNO OFISAS 
168 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 

Telefonas Evergreen 8-7179

VARPO KEPTUVE
36-42 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y. 
Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi.

Čia Parodoma Dalis Varpo Keptuves, Kur Kepama 
duonos: rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų ru
gių, senvičiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. 
Taipgi kepama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimai 
skaniausių kėksų-pyragų: Pineapple Cake, Apple Cake, 
Cheese Cake, Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice 
Cake. Stollen, Doughnuts, Pies, Paste ries,. Apple Turnovers 
ir Jelly Rolls.
Siunčiame duoną per paštą | kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorį ir kainas.

Antrašas: 36-42 Stagg Street, Brooklyn, 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 

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.
Kampas Union Ave. ir Gran St.

IRU - EMBER COAL COMPANY
485 Grand Street Brooklyn, N. Y.

(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA) 
Telefonas: EVergreen 7-1661



Puslapis šeštas LAISVE Ketvirtad., Gruod. 10, 1936

NEW YORKO IR APIEUNKES ŽINIOS
Artistai Protestuoja 
Atleidimą iš Darbo

šį Vakarj ALDI.D 1 Kuopos Graikų bokalas Nubau
Susirinkinias-Diskusijos dė Neištikimus Narius

W1T—Tl ■ 11 MI ■■■!!■ 1-------- --------------- ---------------

kiai apdegino. Tai įvyko 28-53 
Steinway St., Astoria. Jis 
po nuvežtas į ligoninę.

ta-

IŠRANDAVOJIMAI1
Pasirandavoja šeši kambariai, švie

sūs ir naujai išmaliavoti. Renda pi
gi. Vienais laiptais, po dešinei. Iš 
Williamsburgho važiuojant gali pa
imti Jamaica traukinį ir išlipti ant 
Myrtle Ave. stoties arba paimkite 
Myrtle Ave. traukinį ir išlipkite ant 
Knickerbocker Ave. stoties. Taip pat 
Wilson Ave. gatvekaris davažiuoja 
iki durų. Del daugiau informacijų 
kreipkitės prie 216 Broadway (Para
mount Coffee Pot) arba 339 Wilson 
Ave., Brooklyn, N. Y. (290-292) ,

Telefonas: Humboldt 2-7964

H—

DR. J. J. KASKIAUCIUS
530 Summer Ave., arti Chester Ave 

NEWARK, N. J.
VALANDOS: 2- 

Nėra valandų sekmadieniais.

Trečiadienio rytą visų pen
kių WPA projektų, New Yor
ke, artistai paskelbė ‘stapičių” 
protestui prieš masinį atleidi
nėjimą iš darbo. Manoma, kad 
šis Miesto Projektų Tarybos 
iššaukimas sulaikyti darbą ke
turiom valandom bus gana ge
ru įrodymu viršininkams, kad 
metami iš darbo artistai nety
lės ir ateityje. “Stapičius” pa
liečia 10,000 darbininkų. Veik 
visi eiliniai artistai remia Ta
rybos žygį.

Artistų organizacija turi 
puikų aktyvą ir greitą mobili
zacijos sistemą. Tą gerai pa
rodo šis jų “stapičius.” Antra
dienio rytą paskelbta atleidi
nėjimai, ypatingai, kad nubau
sti sėdėjimo streiko dalyvius. 
Gi trečiadienio rytą jau pas
kelbta “stapičius.” Tai tik pra
džia. Jie sako, kad jie neda-

19 :30 valandą.
Diskusijų Komisija.

Tūlas laikas atgal graikų 
Kailiasiuvių Unijos Lokale 70 
iškelta kaltinimai lokalo virši-

Kazimieras Tiškus Sveiksta

leis mėtymų iš darbo.
Komunistų Partijos Centro 

Komitetas WPA darbininkų 
atleidinėjimo klausimu išleido 
pareiškimą, kuriame pasmer
kia atleidinėjimą ir 
darbininkus kovot už 
bti.

Ketvirtadienį, 10 d. gruo
džio, “Laisvės” svetainėj įvyks 
priešmetinis Amerikos Lietu
vių Darbininkų Literatūros
Draugijos susirinkimas. Po jo.ninkams ir penkiems pild. ta
bus diskusijos. Diskusuosime 
iš knygos “Gamta ir žmonės,” 
jos skyrių pirmą, kuris prasi
deda ant 11 puslapio ir tęsiasi 
iki 56. Iš skyriaus 1-mo kyla 
klausimai:

Ar yra upių be įtakų, miškų 
be pavėsių, žuvų su plaučiais? 
Ar yra sausų debesų ir sausų 
bangų? Kokis medis nudžiūtų, 
jeigu jį palaistytum vandeniu? 
Kokis gyvūnas plaukioja po 
smėlį, kaip žuvis po vendenį? 
Kokioj šalyj galima vaikščioti 
po ežerų dugną? Ir daugelis 
kitų klausimų.

Privalo atsilankyti ne 
nariai, bet ir simpatikai. 
rinkimas prasidės apie 
vai. vakare, o diskusijos

prasi-

įvyko 
Man-

vien 
Susi- 
7:30 
apie

rybos nariams. Masiniame na
rių mitinge buvo išrinktas ko
mitetas tyrinėjimui jų. 
kaitimo.

Pereitą šeštadienį vėl 
masinis narių mitingas
hattan Opera House, šis jau 
buvo teismu. Priduota tyrinė
jimo komisijos raštiškas ra
portas, kuris nurodė, kad tie 
viršininkai suokalbiavo su bo
sais sudarymui kompaniškos 
unijos ir netiksliai mėtė unijos 
pinigus. Visi dešimts jų iš
mesta iš vietų, suspenduota 
narių teisės, bet palikta teisė 
dirbt unijinėse šapose.

Drg. K. Tiškus, išgulėjęs 
Cumberland ligoninėj nuo 25 
spalio iki 8 gruodžio, iš sun- j 
kios ligos sveiksta. Gruodžio ■ 
8 parvyko į savo gyvenimo ; 
vietą 206 — 56th St., Brook- ’ 
lyne.

Tiškui gręsė pavojus amži
nai būti paliegėliu, bet dabar 
yra viltis, kad pasveiks. Nors 
dar- vaikščioti negali, bet pa
dėtis gerėja. !

Linkėtina d. Tiškui greičiau
sio pasveikimo. G. K.

Apkaltino, Bet Paleido

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių f“ 
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir kra javus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa- 
geidaujama.

Taipgi atmalia- 
voju įvairiom 
spalvom.

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

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

ir pavienių.

DR. I. COHN
Specialistas ant Operacijų ir 

gydymo.
AUSŲ, AKIŲ ir GERKLĖS

OFISO VALANDOS: 
nuo 11 iki 1 dienomis 
nuo 5 iki 7 vakarais.

Sekmadieniais nuo 11 iki 1.
286 Union Avenue

Brooklyn, N. Y.
Telephone: EVergreen - 7-0072

Jau Laikas Pasirūpint
Žiemos Šventėm Gėrimų

Geria usia Vieta 
Brooklyne Pirkt 
Naminius 
portuotus 
ten, kur

mos Kainos.

ir Im- 
Likerius 
yra Že-

Kas Kuo - “Grigutyje”

Nuvykus Ispanijos Gy- 
"'teisę to“ nimo Komiteto Sandėlin

Brooklyniečiy Sveikata
Pereitą savaitę buvo 10 nau

jų susirgimų diphterija. Svei
katos komisionierius Dr. Rice 
ragina kiekvieną kūdikį įčie- 
pyti nuo diphterijos.

Škarlatina ir tymai taipgi 
tebesiaučia. škarlatina susir
go 39, o tymais 15. Abi ligos 
yra pavojingos vaikams. Susir
gus, reikia greit šaukti dakta
rą.

Mirė per savaitę nuo visokių 
priežasčių 540 žmonių; 7 iš jų 
žuvo automobilių nelaimėse, o 
30 — plaučių uždegimu. Pe
reito meto tą pat savaitę mi
rė 504 žmonės.

Gimė per savaitę 606. Perei- 
7 tą metą tuo pat laiku gimimų 

buvo 836.

Demonstracijos Prieš 
Metimą iš Darbo

darbininkų iš 
Protestui prieš 
taipgi už dides- 
bedarbiams mi-

Darbininkų Susivienijimo, 
bedarbių organizacijos sekre
torius Sam Wiseman sako, kad 
visų darbininkų pajėgomis bus 
galima sulaikyti užsimotą at
leidinėjimą 
WPA darbų, 
atleidinėjimą, 
nes pašalpas
nėta organizacija šaukia de
monstraciją šį šeštadienį, 12 
gruodžio, prie WPA centro. O 
19 gruodžio šaukia demonstra
ciją prie City Hali.

Jisai sako, kad bėgiu pasta
rųjų poros mėnesių apie 1,000 
Darb. S-mo narių buvo areš
tuota kovoje už pašalpą. Ypa
tingai Harleme žiauriai pulta 
negrai, daugelis sumušta.

Sėdi, Kol Gaus Pašalpą
K Šalpos biurant, 1652 E. 17th 

St., Brooklyne, suėjo 75 reika
lautojai pašalpos ir atsisakė 
išeiti iki bus išpildyti jų reika
lavimai. Jie išsėdėjo antradie
nį visą dieną. Juos saugojo 15 
policistų, bet išmest nebandė.

MIRTYS—LAIDOTUVĖS
Genovė Žilinskaitė, 20 me

tų, Roslyn, L. L, mirė 27 lap
kričio. Palaidota 1 d. gruo- 

Nį džio, šv. Jono Kapinėse.
Juozas Mikalauskas, 10 me

tų, 300 W. 10th St., New Yor
ke,mirė 7 d. gruodžio. Laidos 
10 d. gruodžio, Kalvarijos ka
pinėse.

Laidotuvėm rūpinasi grabo- 
rius Radzevičius.

Pereitą savaitę drg. Kurai
tis nuvežė Ispanijos Demokra
tijos Gynimo Komiteto sandė
liu pilną “Laisvės” troką įvai
rių drabužių, čeverykų ir mai
sto, kuriuos suaukojo Brookly- 
no ir apylinkės lietuviai darbi
ninkai Ispanijos liaudžiai. Nuo 
to laiko ir vėl “Laisvės” patal- 
pon suplaukė panašių dovanų 
ir šį kartą man prisiėjo nuvež
ti jas sandėliu. Aš labai nu
džiugau gavęs progą tai pada
ryti, nes sykiu buvo proga pa
matyt, kas tam sandėlyje da
rosi. Ar didelė vieta? Ar daug 
darbininkų ten dirba? Kiek 
ten dovanų suvežta ? Kas su 
jomis daroma?

“Laisvės” trokan vos ne vos 
sukimšau visus dalykus ir nu- 
burzginau New Yorkan Wil- 
liamsburgo tiltu. Sandėlis ran
dasi po num. 832 Broadway, 
ant šešto augšto. Ir kuomet 
keltuvas mane ten “išmetė,” 
tai tikrai nustebau. Keletas 
desėtkų darbininkų, vyrų ir 
moterų, skubiai dirba — ran
kioja, siuva, kala, tvarko, o tų 
dovanų — iki lubų prikrauta.

Vienas būrys vyrų peržiūri 
aukotus čeverykus, taiso ir už
kala milžiniškose skryniose. 
Moterys peržiūri drabužius, 
taiso, lopina ir riša į kelių 
šimtų svarų pundus. Sandėlis 
labai didelis ir daugiau pusė 
jau užkrauta gatavais pundais 
ir dėžėmis. z

Keli vyrai padėjo mano at
vežtas aukas įnešti sandėlin 
ir, tai padarius, išrodė, kad tai 
tik lašas jūrose, bet reikia at
siminti, kad ir jūros susideda 
iš lašų. Sandėlio vadovės 
džiaugsmingai priėmė lietuvių 
aukas ir širdingai padėkavojo 
už jas. !

Važiuojant namo mano min
tyse atspindėjo sekamas vaiz- ( 
das: Mes aukojame įvairius 
drabužius, Ispanijos laivu jie 
nugabenami į Ispaniją ir ten 
tie drabužiai saugoja Ispanijos 
darbininkus ir valstiečius, ku
rie saugoja Ispanijos demo
kratiją nuo užpuolikų fašistų.

Vaizdingos ir melodingos 
operetės “Grigutis” perstaty
mas nėra galimas be prasilavi
nusių ir talentingų aktorių. 
Smagu pasakyti, kad mūsų Ai
do Choras juos turi. Vakar su
minėjau patį Grigutį ir Dara- 
tėlę. Bet juk šioje operetėje 
reikia daug aktorių ir dar turi 
būti geri dainininkai. Kas jie?

Mariutė — gražuolė — A. 
Jeskevičiutė, sopranas. Ji pa
sirėdžius rausvai geltona suk
nia raudonu ploščium, žaliais 
kvietkais skarele ant galvos. 
Rudais čebatais. Judėjimas, 
dainos ir romansai su Grigučiu 
tiesiog žavėjanti.

Tamas — apysenis jauni
kaitis, kuprotas — J. Nalivai- 
ka. Kostiumas vienas iš įdo
miausių. Atrodo tikras gramė- 
zdas. Kupra didesnė už jį pa
tį.

Elena — turtinga mergina 
— J. L. Kavaliauskaitė, so
pranas. Jos balta suknia su vi
sokiais pagražinimais. Dėvi 
blizgančius čebatus. Ji atrodo 
tikra aristokratė.

Taip ir visi 
rodo, gražiai 
šia. Bet kad 
įvairumą ir
matyt vaidinima.

“GR I G U Č I O” vaidinimas 
įvyks jau šį sekmadienį, 13 
gruodžio (Dec.), lygiai 3:30 
po piet, Labor Lyceum, 949 
Willoughby Ave., Brooklyne. 
Po vaidinimo šokiai. Įžanga 
75 ir 5Oė. Norint užtikrinti sau 
sėdynę ir dar pageidaujamoj 
vietoj, patartina įsigyt tikietus 
išanksto. E. Bensonas.

Antradienį pasibaigė 219- 
kos artistų teismas, kurie 1 
gruodžio buvo nuėję WPA raš- 
tinėn protestui prieš atleidi
mą iš darbo ir ten buvo areš
tuoti; keliolika iš jų sužeista 
policijai užpuolus juos iš ten 
išmesti.

Teisėjas Curran pripažino 
juos kaltais netvarkos daryme, 
tačiau neišdrįso siųst kalėji- 
man, baudas suspendavo.

SUSIRINKIMAI
EAST NEW YORK, N. Y.

šį ketvirtadienį, gruodžio (Dec.) 
10 d. įvyks LDS 13-tos kuopos mė
nesinis susirinkimas Kiburio Svet., 
950 Jamaica Ave., Brooklyn, N. Y., 
8-tą vai. vakaro. Kiekvienam nariui 
svarbu dalyvaut, 
valdybos. — Prot. Sekr.

nes bus rinkimas 
(289-290)

MASPETH, N. Y.
ALDLD. 138 kuopos mėnesinis su

sirinkimas Įvyks ketvirtadienį, 10 d. 
gruodžio (Dec.), 8 valandą vakaro 
pas Zabiėlskj, Maspothe. Visi nariai 
dalyvaukite, nes turime keletą daly
kų apkalbėjimui. Taipgi bus atstovai 
iš rusų organizacijų kas link bendro 
parengimo. — Sekr. (289-290)

Skaudi Pamoka

ne-“Jeigu turi tik buožę, 
mėgink apvogt vyrą, kuris tu
ri revolverį”. Tokią pamoką 
gavo Andrew Greenafege, 
kuomet jam nepasisekė api
plėšti Nicholas Caras.

Mat, Caras, savininkas res- 
taurano, kuris randasi po num. 
222-16 Fairway Ave.; 'Queens,

kiti šauniai at- 
dainuoja ir lo- 
įsivaįzdint visą 
gražumą reikia

Dr. Herman Mendlowitz

Batsiuviai Grąsina Streiku 
Prieš Užmestą Sutartį

Arcadia svetainėj, Brookly
ne, įvykusiam Boot ir Shoe 
mitinge, pereitą pirmadienį, 
unijistai pasisakė streikuot, jei 
samdytojai bandys pravesti 
darbininkams priešingus su
tarties punktus. Sutartis su 
'samdytojais pasirašyta prieš 
darbininkų norą per Int. Uni
jos prezidentą John J. Mara.

Nariai vienbalsiai įgaliavo 
savo Jungtinę Tarybą rinkti 
duokles, vesti unijos veiklą, 
taipgi atgauti iš Mara tary
bai teises ir privilegijas, ku
rias jai užtikrina konstitucija, 
bet kurias Mara iš jos atėmė, 
suspenduodamas tarybą.

Walter Demarest’ui betai
sant savo “takse” sprogo ga- 
solino rezervuaras ir jį smar-

nakties laiku ėjo namo ir tam
sioj gatvėj Greenafege 
pastojo kelią ir drožė su 
že per galvą. Parkirtęs 
as išsitraukė revolverį ir 
šovė plėšiką.

jam 
buo- 
Car- 
per-

> i iii i, m. i, iri | ,y.

33 METAI PRAKTIKOS
522 Bedford Avenue 

arti Taylor St., Brooklyn, N. Y. 

Telefonas Evergreen 7-1312

OFISO VALANDOS 
nuo 1—1 diena ir nuo 7—8 vakaro

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

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

sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Tel. St»gg 2-0783 NOTARY
Night Te). Juniper 5-4912 PUBLIC

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
BALZAMUOTOJAS

Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsaindąti automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite.

337 Union Avenue 
Brooklyn, N< Y.

Namas tas pats, tiktai miesto 
patvarkymu pamainytas nume
ris buvusio 107 Union Avenue.

Tel. Evergreen 7-6909

RADIO SERVICE
ALL WORK GUARANTEED 
Aš pataisau visokių išdir- 
bysčių radius ir parduodu 

naujus.
Mano Darbas Yra Užtikrintas. 

Labai žema kaina.
9

Lewis Tauches
499 GRAND STREET 

BROOKLYN, N. Y.

BERN. J. SHAWKONIS
(AŠAKUNAS) 

NAUJAS

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALSAMUOTOJAS

LAISNI UOTAS
New York ir New Jersey

Valstijo.e
Graborystes reikale visada jums 

mielai patarnaus pigiai.
306 John Street
Harrison, N. J.

Telefonas: Harrison 6-1693

D i d elis pasirinki
mas Į v a i riausios 
Degtinės, Vyno ir

Kitokių Likerių
Pas

HYMAN BERGER
RETAIL

WINES AND LIQUORS
409 LORIMER STREET 

BROOKLYN, N. Y.
Tarpe Stagg ir Ten Eyck Sts.

(Pigiau niekur negausit)

NATURAL-LAX-HERB TEA
Sutaisyta JOHN W. THOMSON’O (TANKUNO), N. D. P. C.

and
CARPENTERS

Taisom ir maliavojam na
mus iš vidaus ir iš lauko

Nelaukite iki vidurių užkietėjimas įsisenės, 
nes iš to išsivystys visokios ligos, kaip tai: 
galvos skaudėjimas, šaltis, kataras, apendi- 
kas, inkstų ligos, įdegimas tonsilų, reuma
tas,, nervuotumas, ekzema, kepenų širdies 
ir kitokios ligos.

Vartokite Thomsono NATURAL-LAX- 
HERB TEA, kuri yra sudaryta iš 12-kos 
Natūralių žolynų ir turi visokių mineralinių 
druskų ir vitaminų, kurie yra būtinai reika
lingi žmogaus kūnui. NATURAL-LAX- 
HERB TEA yra viena iš geriausių paliuo- 

savimul, išvalymui ir sutvarkymui paįrusių vidurių. Taigi, tuojaus pri- 
siųskite 50c Money Orderį bei krasos ženklelių, o aš tuojaus jums pa
siųsiu už tai pakelį N. L. H. T. per paštą. Rašykite šiaip:

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

A. BALČIŪNAS 
321 Chauncey Street

Brooklyn, N. Y. 
ir

P. BIELIAUSKAS 
8831 76th Street 
Woodhaven, N. Y.
Tel.: Foxcroft 9-6901

VYRU IR MOTERŲ LIGOS 
GYDOMOS NAUJOVIŠKAIS

BŪDAIS
Kraujo ir Odos Ligos, Nervų Sui

rimai, Slogos ir Chroniški Skaudu
liai, Nervų ir Abelnas Nusilpimas, 
Skilvio ir Žarnų Sugedimai, Hemor
rhoidal ar kiti Mėšlažarnės bei Lau
kan Ėjimo Nesveikumai, kaipo skau
smo ir nesmagumų priežastys, Strė
nų Gėlimas, Sciatica, Neuralgia, Ner
vų Įdegimas ir Chroniški Reumatiški 
keblumai, Nosies, Gerklės, Plaučių, 
Plaučinių Dūdų, Inkstų Netvarkumai 
ir kitos ligos Vyrų ir Moterų yra sė
kmingai gydomos su patenkinančiomis 
ir greitomis pasėkomis; o jeigu turite 
kokią ligą, kurios jūs nesuprantate, 
pasiklauskite manęs su pasitikėjimu, 

i ir jūsų nesveikumas bus jums išaiš
kintas. Kraujo Tyrimai, šlapimo 
Analyze, X-spinduliai. Serumų Įleidi
mai ir ciepijimai. Sąlygos yra priei
namos. Pasitarimai veltui.

DR. L. ZINS
Virš 25 Metų Praktikos

110 East 16 St., N. Y.
Tarp 4th Avė. ir Irving PI.

Valandos 9 A. M. iki 7 P. M. 
Sekmadieniais 9 A. M. iki 3 P. M.
(MES KALBAME LIETUVIŠKAI)

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(ŠAL1NSKAS)

LIETUVIS GRABORIUS
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštų. 
turĮin puikiai {taisytą Koplyčią 
ir salę del po Šermenų pietų. 
Teikiam nemokamai vėliausios 

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway

WOODHAVEN, L. I.. N. Y.

MATEUŠAS SIMONAVIČTUS
GRAŽIAI {RENGTA SUSIĖJIMAM IŠTAIGA

Vietos ir impor
tuotos degtinės ir 
vynai geriausių 
bravorų alus ir 
Elius. Kada būsi
te Brook tynė, už 
eikite susipažinti.

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 
Atskira^ kamba
rys, užėjimui su 
moterimis. Nedė- 
liomis atdaras 
nuo 1 valandos 
dieną iki vėlai.

426 SOUTH 5th STREET, BROOKLYN, N. Y.
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties. Tel. Evergreen 7-8886

ANTANAS KASMOCIUS
GRAŽIAI ĮRUOŠTA VIEŠA UŽEIGA 

čia užėję tikrai jausitės patekę į tin
kamą vietą ir atsilankysite dažniau.

VISOKIOS DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS
GERI STEAK’AI IR KITI VALGIAI

Antano Kasmočiaus vieta skersai gatvės nuo 
“Laisvės”, ant kampo Lorimer ir Ten Eyck Sts.

49 TEN EYCK STREET B ROOKLYN, N. Y.
GRAŽIAI PRIIMAME SVEČIUS Iš KITUR ATVYKUSIUS 

Tel. EVergreen 8-8520

TEL. STAGG 2-5043OTARY PUBLIC

Matthew P. Ballas
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

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




