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“Laisvėje” tilpo straipsnis 
“Lietuvos Kalėjimo Fašizavi- 
mas.” Kurie neskaitėte, per
skaitykite. Duokite šį straipsnį 
skaityti kitų srovių ir įsitiki
nimų žmonėms. Būtų labai ge
rai, kad gautų jį perskaityti są
žiniški lietuviai darbininkai, ku
rie dar vis tiki Smetonai ir jo 
valdžiai.
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Madrido Milicininkai

IN TWO PARTS

PART ONE

Skaitant šį straipsnį, baisūs, 
šalti šiurpuliai pereina per žmo
gaus kūną. Pamanai žmogus, tai 
į kokias pabaisas, į kokias bes-^ 
tijas yra išvirtę smetoniniai 
valdininkai. Nei širdies, nei są-h r V l

žinės, jie seniai nebeturi. Išro-i 
do, kad jie gauna kokį tai sal
dų sadistinį pasitenkinimą ka
lėjimuose kankinti Lietuvos 
darbininkus ir valstiečius.

Atmušė Tūkstančius 
Vokietijos Nazių

Vien Universiteto Mieste 
Krito 14,000 Fašistų

rtj--------------------:---------------------------- :---------------------------

Bostoniečių Mitingas Davė 
$3,500 Ispanijos Liaudžiai

LAIVAKR0V1Ų UNIJOS GALVA J. P. RYAN 
PASIRODĖ TIKRIAUSIAS STREIKLAUŽIS

šiurkščiai Atmetė Harry Bridges’© Reikalavimą Padėt 
Kovojantiems Marininkams

J. P. Ryan, cariškas Lai-NEW YORK. — Pas J.
P. Ryaną, dešinįjį preziden- vakrovių Unijos preziden
tą Tarptautinęs Laivakro- tas, imantis po $15.000 algos
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Nužudytas ar Dar Gy 
vas Chinų Diktatorius 
Chiang Kai-Shekas?

■ □

Betgi sąskaitos^ jitmonijimo 
ir atkeršijimo diena ateis. Ne 
visų dabartinių smetoninių vir
šininkų kailis gal sulauks tos 
dienos, bet kurių sulauks, tie 
pilnai atsiims. Atsiėmė Rusi
jos caristiniai budeliai. Nepasi
gailės smetoninių budelių Lie
tuvos liaudis.

Mes gi, kurie gyvename Ame
rikoje, vardan Lietuvos liaudies 
laisvės, vardan politinių kali
nių baisių kančių, vardan žmo
niškumo, nei valandėlei neturi
me pamiršti savo pareigų. Mū-l 
sų pareiga visais būdais remti] 
Lietuvos žmonių judėjimą prieš 
Smetonos kruvinąjį režimą. ,1

MADRID, grd. 16.—Tūk
stančiai Vokietijos nazių iš
vien su Ispanijos fašistais 
vėl smarkiai atakavo Liau
dies Fronto pozicijas Uni
versiteto Mieste, Valdermo- 
rillo ir Boadilla del Monte. 
Fašistai ypatingai šturma
vo respublikiečių liniją tarp 
Escorialo ir Madrido; ver
žėsi linkui Las Rozas; sten
gėsi apsupti Madrido gy
nėjų pozicijas iš šiaurvaka- 
jrių. Bet respublikos mili
cija visur atmušė fašistų 
atakas.

Tarp kritusių fašistų res- 
publikiečiai rado ir nemažai 
Vokietiios nazių, kaip pra
neša Havas ir Associated 
Press žinių agentūros.

Susidarė vienų anglų sa
vanorių brigada kovai prieš 
fašistus 
Brigados 
Anglijos rašytojas Ralph 
Fox.

Ispanijos valdžia skait-

BOSTON, Mass. — Ispa
nijos respublikos gynimo 
mitinge grd. 14 d. Sympho
ny svetainėj dalyvavo 2,800 
žmonių, kurie sudėjo $3,500 
auku. Amalgameitų Rūb- 
siuvių Unijos vietiniai sky
riai davė $100, International 
Workers Order $150, Com
munity bažnyčia $100 ir Ko
munistų Partija $70. Socia- 
listij Partija nedalyvavo mi
tingo rengime.

Mirė Skebinio Viršininko 
Pašautas Jūrininkas

Madrido fronte, 
komandierius yraSusimildami, draugai, neiki

me spaudon su mažos svarbos 
ginčais. Nieko gero jie neduoda 
nei laikraščiui, nei judėjimui 
vietoje. Pav., tūlos mažos gru
pelės draugų susirinkime vienas 'liuoja, kad vien Universite- 
labai įsikarščiavo, pasikeikė, su- t,0 mieste iki šiol nukauta 
pyko, trenkė kumščiu į stalą ir qqq fašistų.
išmaršavo. Praeis karštis, at- Respublikos lakūnai Prd. 
auš, vėl sugrįš, gal gailėsis Ne- 15 d m-tg ant fašjstu lini. 
reikia bėgt, spaudon, idant jam . ] U kuriais šaukg
tuojaus kaili išvanoti. • * i • • • ••Kitas atsitikimas. Literatūros >**> kareivius pereiti j 
Draugijos kuopos susirinkiman1 valdžios pusę SU ginklais,

Del jei galima.”

Respublikos lakūnai erd.

HOUSTON, Texas. — 
Grd. 15 d. numirė kovingas 
streikieris-jūrininkas John 
Kane, kurį peršovė Wilbur 
Dickey, buvęs skebinis vir
šininkėlis Tarntautinės Jū
rininkų Uniios. Dickey 
areštuotas ir laukia teismo 
kaip pirmo laipsnio žmogžu- 
dis. * - -

Kane laidotuvėse daly
vaus vadai Darbo Federaci- 
ios uniiu vietinio centro, 
tūkstančiai iūrininkų ir ki
tų darbininkų.

vių Unijos, gruod. 15 d. at
silankė garsus laivakrovių 
ir marininkų streikų vadas 
Harry Bridges, prezidentas 
Pacifiko vandenyno Laiva
krovių Unijos apskričio. H. 
Bridges reikalavo, kad Ry
an paskelbtų rytuose laiva
krovių streiką, kuomet bus 
priversti streikuot laivakro- 
viai vakaruose, Pacifiko 
vandenyno srity j. Bridges 
priminė, kad pereitą rugsė
jo mėnesį pats Ryan buvo 
padaręs tokį prižadą vaka
riniams laivakroviams. Jis 
nurodė, kad Ryan greit po 
to sulaužė savo prižadą, 
spalio mėnesyj. Bridges 
kreipė dėmesį į tai, kaip Ry- 
anas dabar laužo jūrininkų 
streiką rytuose: jis lienia 
dokininkams prikrauti bei 
iškrauti laivus, prieš ku
riuos streikuoja marininkai.

per metus, šiurkščiai atme
tė Bridges’o reikalavimą 
šaukti streikan rytiečius 
laivakrovius išvien su vaka
riečiais ir padėti jūrinin
kams laimėti kovą. To nega
na. Ryan prakeikė Bridgesą 
ir Pacifiko pakraščio Mari
ninkų Uniją, kaip “komu
nistus,” ir užreiškė, kad 
nuo šiol lieka sustabdytas iš 
unijos centro algos mokėji
mas H. Bridges’ui, kaipo 
prezidentui Pacifiko Laiva
krovių Unijos apskričio. 
Vadinasi, streiklaužis Ryan 
su savo sėbrais unijos cen
tre išmeta didvyrišką laiva- 
krovių-marininkų vada iš 
pirmininko vietos Pacifiko 
apskrityj. Bet kas liečia 
darbininkus, tai Ųarry 
Bridges buvo ir tebėra to 
apskričio laivakrovių pir
mininkas.

Amerikos Valdžia ir Toliaus 
Mažinsianti Lauku Derlių

Suėmęs Jį Generolas Sako, 
Kad Jau Nužudęs Kai-sheką

nepribuvo organizatorius.
atidarymo susirinkimo du drau- Madride renkama aukos

Japonija Telkia Savo Armiją 
Ties Sianu, Chinijoj

Sovietai Nori Stiprios 
Vieningos Chinijos

Sovietai Lygiai Apgina 
Teises Visų Piliečių

Smerkia Chiang Kai-sheko 
Šuėmiiųą kaip Japonų Mili- 

taristų Provokaciją

Baudžia Viršininkėlius už 
Skirtumų Darymą Prieš 

Buvusius Buržujus

gai susibarė ir apsipyko. Drau- per kalėdas sušelnt vaikus 
gas korespondentas tuojaus apie žuvusiųjų respublikiečių.
tai piškina spaudon. Mažas da-  
lykėlis, nevertas atydos.HcvciLdo dvyvivo* j

Vieno choro komisija padarė Išvežta į Bath) Salą 30 
aida dpi narinkimn vietos na- z *

Ecuadoro Komunistų
klaidą del parinkimo vietos pa
silinksminimui. Vietoj ateiti ko
misijos susirinkiman ir patarti 
jauniems draugams, kaip kitą 
kartą tokios klaidos nepadary- j 
ti, senas chorietis bara ją per 
laikraštį. Naudos nebus. Komi
sijos nariai supyks — o visų 
pirma supyks ant “Laisvės.”

Sakau, draugai, su tokiais 
mažais dalykėliais nebėgkite 
spaudon.

Guayquil, Ecuador.—Fa- 
šistuojanti prezidento Paez 
valdžia laivu išvežė 30 ko
munistų į Galapagos “už
burtą” salą Floreaną. Jiems 
gręsia bado mirtis toj pli
koj saloj. Ten badu mirė 
dentistas Fr. Ritter, atvy-

NANKING, Chinija. — 
Japonija jau sutelkė daug 
savo kariuomenės Shensi 
provincijoj, Chinijoj, netoli 
Sian miesto, kur sukilėlir 
chinu generolas Chang 
Hsueh-liang suėmė Chiang 
Kai-sheką, Chinijos diktato
rių.

Kasykloj Prigėrė 16 
Brazilijos Mainieriu

WASHINGTON.—Jungt 
Valstijų Žemdirbystės mi
nisteris Wallace sako, kad ir 
toliau reikėsią siaurinti lau
kų užsėjimus užsodinimur' 
nes nuo perdidelių derlių ga
lėtų “perdaug atpigti” lau
ko ūkio produktai. Tokį 
“reikalą” jis mato nežiūrint, 
jog pats pranašauja, kad at- 

s einančiais metais valgio rei
kmenys krautuvėse pa
brangs bent 10 nuošimčių.

Chinijos Valdžia Tvirtina, 
kad Jis Dar Gyvas

Perorganizuota Katalonijos 
Provincijos Valdžia

Barcelona, I s p a n i j a.— 
Pasitraukus Katal o n i j o s 
provincijos ministeriui pir
mininkui Josei Tarradellas, 
prezidentas Luis Companys 
suorganizavo naują provin
cijos valdžią. Tarradellas, 
apleisdamąs savo vietą, pa
reiškė, kad jis negalėjęs su- 
kontroliuot “anarchistų ir 
kitu kraštutinių elementų” 
valdžioj.

Naujoji valdžia pasmar
kintai mobilizuoja pagelbą 
Madridui prieš fašistus.

Iš Worcesterio gaunu sekamą!kęs iš Vokietijos su keliais 
laiškutį:

“Draugai! Worcesterio Ispa
nijos liaudies kovotojų rėmėjų 
entuziazmas ir duosnumas tri
umfuoja pilnoj to žodžio pras
mėje. štai vakar, gruodžio 13 
d., įvyko Amerikos Lietuvių 
Darbininkų Literatūros Drau
gijos moterų kuopos vakarienė 
paminėjimui 20 metų sukakties 
nuo pirmo Amerikos lietuvių 
pažangių moterų suvažiavimo ir 
nuo išleidimo “Darbininkių Bal
so.” Neskaitlingas būrelis va
karienės dalyvių suaukavo Is
panijos kovotojams 41 dolerį ir 
35 centus. Ir tai ne viskas, ši 
auka nėra paskutinė.”

Worcesteris pasirodė duos- 
niausia lietuvių kolonija finan
siniame rėmime Ispanijos kovo
tojų. Toks gražus jūsų darbas, 
draugai, turėtų gražiai iššluoti 
iš jūsų tarpo dar esamus mažos 
vertės nesusipratimus ir suvie
nyti jumis taip, jog visas Wor
cesterio lietuvių progresyviškas 
judėjimas triumfuotų.

kitais įsteigt Floreanoj savo 
“laisvą” koloniją, kurios 
“imperatore” paskyrė baro
nienę Wagnerienę...

Ecuadoro valdžia garsi
nasi, būk įdėjus keliems mė
nesiams maisto ištremtie
siems.

Toledo, Ohio.—4,300 dar
bininkų paskelbė streiką 
Libby-Owens-Ford stiklų 
kompanijos fabrikuose.

KLAIDOS ATITAISYMAS
4>

“Laisvės” N295, pirmame pu- 
slapyj, Krisluose, išėjo neaiškus 
sakinys, kurį čia į dabar aiškiai 
pakartojame. Trečiame iš apa
čios paragrafe, kur kalbama 
apie Abramovičių, paskutinis 
sakinys turi baigtis taip: 
...“jog, turėdami valdžią ir 
galią, tų nelaimingų kraštų dar
bininkus įvedė stačiai į kapita
listinio pabaisos nasrus.”

O©

RIO DE JANEIRO, Bra
zilija. — Po smarkių liūčių, 
vanduo pralaužė Passagero 
aukso kasyklos sieną ir pri
girdė 16 mainierių. Kasykla 
priklauso Anglijos kapita
listam.

ŽUVĘS LĖKTUVAS 
ŽMONĖMIS?

SU

MAS KVA. — Japonijos 
militaristai mato, kaip spar
čiai‘auga Chinijos žmonių 
vienybė prieš įsiveržėlius 
japonus. Tatai veda i des
peraciją Japonijos valdovus. 
Todėl generolas Chang 
eh-liangas, pagal Japonijos 
snipų-provokatorių plana, ir 
suėmė Chinijos valdžios 
galvą Chiang Kai-sheką, 
idant iššaukt pilietinį karą 
Chiniioi. Naminis karas 
Chinijoj būtų naudingas Ja
ponijos imperialistam, nes 
iis bent laikinai krikdytų 
Chinijos vienybę ir duotu 
Japonijai progą gilyn lįsti į 
Chinija.

Taip rašo Sovietų Sąjun
gos spauda. O Sovietai ne 
tik nieko bendra neturi su 
sukilėliu generolu Chang 
Hsueh-liangu, bet “Sovietų 
Sąjunga nori matyt stiprią 
ir vieningą Chiniją,” kad 
atsispirtų prieš Japoniją, 
rašo Sovietų Komunistu 
Partijos organas “Pravda.”

Salt Lake City, Utah.—Vis 
dar nėra žinios, kas atsiti
ko su Western orlaivių 
kompanijos ekspersiniu lėk
tuvu, kuris keletas dienų 
atgal iš čia išskrido su ketu 
riais keleiviais ir trimis 
įgulos nariais. Tarp jų bu
vo ir lėktuvo “šeimininkė”- 
Datarnautoja, gražuolė Gla
dys Witt.

Roma. — Toledo arkivvs- 
kupas. vyriausias dvasiškis 
Ispanijoj, atsišaukė į* Ispa
nijos darbininkus mest gin
klus ir nekovot prieš fašis
tus.

Popiežius Eina Silpnyn

MASKVA. — Sovietų vy
riausybė ir spauda pabrėž
tinai įspėja valdininkus, kad 
nebandytų daryt bet kokių 
skirtumų prieš tuos pilie
čius, kurie kadaise buvo 
buržujai arba yra kilę iš 
buržuazinių šeimynų. To
kius skirtumus griežtai už
draudžia naujoji konstitu
cija.

Kijeve tapo pavarytas 
vietinio Sovieto namu komi
sijos direktorius, kuris ats1 
sakė paskirt kambarį vienai 
moteriai todėl, kad jinai ka
da tai buvo smulki buržujė. 
Kijevo policijos viršininkas 
sušaukė masinį susirink1* 
mą, kuriame aiškino žmo
gaus buveinės neliečiamyVr 
pagal naująją konstituciją.

Sovietų vyriausybės orga
nas “Izviestija” rūsčiai per
spėja biurokratiško būdo 
valdininkus, kurie mėgintu 
varžyti lygias piliečių teises, 
kurias užtikrina naujoji 
konstitucija. “Nelaimė to
kiems!” sako “Izviestii? ”

Ispanų Generate Darbo Unija 
Smerkia Trockininkus

Barcelona, Ispanija. — 
Generalė Darbininkų Unija 
savo manifeste smerkia tro- 
ckistų neva “Vienybės” 
Partiją, kaipo Liaudies 
Fronto ardytoją.

NUŠOVUS SAVO DRAU
GĘ, MERGINA PASIKO

RĖ KALĖJIME

Lansing, Mich. — Kalėji
me pasikorė Hope Morga- 
naitė, kuri buvo suimta už 
nušovimą buvusios artimos 
savo draugės Eliz. Giltne- 
raitės. Paliktame raštelyj 
Morganaitė prisipažįsta, 
kad tai iš meiliško pavydo ji 
nužudė savo draugę.

NAZIAI ĮKALINO DAR 13 
SOCIALISTŲ

VATIKANAS. — Popie- 
žius Piius, 79 metų amžiaus, 
eina silpnyn: sunkiai kvė
puoja; dalinai suparaly
žiuota jam kojos ir pradeda 
užsitvenkt kraujo aplinkta- 
ka. O kaip jis norėtų pa
sveikt ir dar pasmarkint 
tarptautinę kovą prieš ko
munizmą !

Washington. — Roosevel- 
to žemdirbystės ministeris 
H. W. Wallace sako, kad 
1937 m. maistas pabrangs 
dar bent 10 procentų.

ELEKTROS DARBININ
KAI PASIRINKO INDUS

TRINĘ UNIJĄ

Duesseldorf, Vokietija. — 
Fašistų slaptas teismas pa
siuntė kalėjiman iki 9 metų 
t r y 1 i k ą socialdemokratų, 
kaipo “šalies išdavikus.” 
Naziai “išdavyste” vadina 
bet kokį priešfašistinį vei
kimą.

Schenectady, N. Y. — Ge
neral Electric Kompanijos 
darbininkai 5,111 balsų 
prieš 4,033 atmetė kompa- 
nišką unijėlę ir zpasirinko 
industrinę Radio-Elektros 
oDarbininkų Uniją kaip savo 
atstovą derybose su samdy
tojais bei kovoj už sąlygų 
pagerinimą.

SUIRUS ANGLU EX-KA- 
RALIAUS SVEIKATA
E N ZESFELD, Austrija. 

■—Buvusiam Anglijos kara
liui Edwardui gelia galvą, 
skauda ausis, nusilpę nervai 
ir nupuolęs ūpas. “Bet tai 
ne nuo gėrimo,” sako baro
nas Rotschild, kurio pilyj 
ex-karalius vieši.

SHANGHAI, Chinija, 
gruodžio 16. — Pranešama, 
iog generolas Chang Hsu
eh-liang per radio paskelbė, 
kad jis jau nužudęs Chini- 
ios diktatorių Chiang Kai- 
sheką su keliais jo augštais 
valdininkais. G e n e r o las 
Chang Hsueh-liang suėmė 
Chiang Kai-sheką, kada šis 
atvyko į Shensi provinciją 
atimt iš to generolo koman
dą 120,000 armijos.

Bet Centralinė Chinijos 
valdžia Nankine-e tvirtina, 
kad jos galva Chang Kai- 
shek dar tebėra gyvas. Taip 
jai per telefoną pranešė 
australietis W. H. Donald, 
Chiang Kai-sheko nagelbi- 
ninkas, grd. 15 d. vakare at
lėkęs iš Shensi provincijos 
sostinės Sian’o į Loyangą, 
Honano provincijoj.

Japonų žinių agentūra 
Domei sako, jog Charig 
Hsueh-liang savo radio kal
boj tik1''"’ pareiškė, kad įis 
nužudęs Chiang Kai-sheką 
todėl, kad Kai-shekas atsi
sakęs “išvien su komunis
tais paskelbt karą prieš Ja? 
poniją.”

Pranešimai iš Maskvos 
mėžtai užginciia bet ko
kius komunistų bei Sovietų 
rvšius su banditu gen. 
Chang Hsueh-liangu ir sa
ko. kad jis suėmė Chiang 
Kai-sheka pagal sumoksią 
su Japonija. O Japonijos 
imnerialistai tuomi nori su
kelt tarnsavinį kara Chini
ioi. dar labiau nusilpnint tą 
šalį ir su riksmais n ries ko
munistus vėl pulti ir grobti 
Chinų miestus ir žemes.

Karo Stovis
Keli pulkai Chinijos ka

riuomenės maršuoja išlais
vint Chiang Kai-sheką ir 
jau randasi tik už 12 mylių 
nuo Siano, kur Kai-shekas 
įkalintas, jei dar nenužudy
tas.

SHANGHAI, grd. 16. — 
Ryšyj su Chiang Kai-sheko 
suėmimu, visoj Chinijoj įve
sta karo stovis ir griežta 
spaudos, telegrafo ir žinių 
cenzūra.

PEIPING, Chinija. — Ja
ponijos atstovybė žada ne
va “pagelbą” Chinijos val
džiai Nankinge, kad “nuslo
pinus generolą Chang Hsu- 
eh-liangą ir (būk tai) ko
munistinius jo talkininkus.” 

Argi ne keista Japonijos 
valdovų provokacija? Pa
tys sukurstė generolą 
Chang Hsueh-liangą prieš 
Chinijos valdžia, melagin- 
gai-provokatoriškai prikabi
no jam “komunistus,” o da
bar žada “talką” Chinijai 
prieš tą sukilėlį generolą?
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Dešimts Metą Fašizmo Viešpata
vimo Lietuvoj

Gruodžio mėn. 17 dieną sukanka lygiai 
dešimts metų nuo fašistinio perversmo 
Lietuvoj. Naktį (jau po 12-tos) iš 16 į 
17 dieną suorganizuotos fašistų govėdos, 
su Smetona-Voldemaru galvinyj, nuvertė 
demokratinę liaudininkų-social-demokra- 
tų vyriausybę ir įvedė nieku nepridengtą 
dvarininkų ir fabrikantų diktatūrą, ku
riai tuomet pilnai pritarė ir krikščionys 
demokratai.

Pagrobę į savo rankas valdžią, fašistai 
skelbė įvesią Lietuvoj gerą tvarką, page
rinsią žmonių gyvenimą, atimsią Vilnių 
ir išgelbėsią Lietuvą nuo komunistinio 
pavojaus,—išnaikinsią komunistus.

Tuojau po fašistinio perversmo Lietu
voj, Komunistų Internacionalo Pildoma
sis Komitetas išleido pareiškimą, kuria
me, be kitko, skelbė:

Lietuvos fašistai, padarę perversmą gruo
džio mėn. 17 d., pareiškia, būk tiktai vidu- 
jiniai-politinės priežastys, tiktai kova prieš 
vis drūtėjančias darbo unijas, prieš galvą 
keliantį bolševizmą, prieš būk tai ruoštąjį 
bolševikų sukilimą, finansuojamą, girdi, iš... 
Varšavos,—būk tik šitokios priežastys pri
vertė juos griebtis ginklo, nugriauti valdžią 
ir paskelbti fašistinę diktatūrą.

Tai yra aiškus melas. Nei Lietuvos Ko
munistų Partija, nei darbo žinijos prie jokio 
sukilimo nesiruošė. Pamatinis jų uždavinys 
buvo sudrūtinimas savo organizacijų ir ko
va prieš fašistinę reakciją. Lietuvos Ko
munistų Partija, nors vis dar likosi nelega
lu, stengėsi išnaudoti visas legales galimy
bes, idant sustiprinti savo įtaką ir savo pu
sėn patraukti didžiumą darbininkų klasės 
ir vargingųjų valstiečių.

Melas apie būk tai ruoštąjį Lietuvos ko
munistų sukilimą yra reikalingas krikščio
niškiems lietuvių fašistams tik tuo tikslu, 
kad galima būtų žiauriau užklupt pažangią
sias eiles darbininkų klasės ir varginges
niųjų valstiečių ir išnaikint jąsias. Iš ant
ros pusės, minėtas melas reikalingas ir tam, 
kad užslėpt užsieninius perversmo įkvėpė
jus, kurie pastūmėjo Lietuvos fašistus pa
daryti tą žingsnį...

Fašistiniai diktatoriai, kuriais, be kitų, 
yra ir buvusieji karininkai carinės armijos 
ir buvusieji lenkų dvarininkai iš pačios Lie
tuvos, rengiasi fiziškai išterioti pirmuosius 
barius darbininkų klasės, o pirmučiausiai, 
tai komunistus ir aktingus darbo unijų vei
kėjus.

Kad tai, kas čia pasakyta, yra tiesa, 
šiandien niekas negali užginčyti. De
šimts metų prityrimai tai puikiai užtvir
tino.

Ką gi per tąjį dešimtmetį fašizmas 
Lietuvai davė? Trumpai ir aiškiai:—

1. Jis pavertė Lietuvą į vieną didelį ka
lėjimą. Šimtai geriausių Lietuvos dar
bininkų, valstiečių ir inteligentijos veikė
jų sukišta ir laikoma katorgose ir kalėji
muose bei ištrėmime. Daugybė kovoto
jų sušaudyta. Daug jų, gelbėdami savo 
gyvybes, išbėgo užsieniuosna.

2. Panaikintos visokios darbininkų or
ganizacijos. Visos politinės partijos — 
net ir krikščionių demokratų partija, ku

ri perversmo metu kooperavo su fašis
tais, — šiandien paskelbtos nelegalėmis.- 
Palikta teisė gyvuoti tiktai fašistinėms 
organizacijoms. Spauda užgniaužta. Tie 
“opozicijos” laikraščiai, kuriems dar kol 
kas leistą pasirodyti, yra faktinai reda
guojami fašistinės valdžios, nes redakto
riai priversti klausyti fašistų pašlemėkų 
įsakymų ir talpinti jų propagandinius 
raštus, net nepasakant, kad tai fašistų 
valdžios raštai.

3. Darbo žmonių gyvenimas sunkėja. 
Ne tik jie suvaržyti politiniai ir kultū
riniai, bet ir jų ekonominė buitis šian
dien sunkesnė, negu kada nors buvo. Po 
dešimts metų fašizmo viešpatavimo Lie
tuvoj, to krašto žmonės pasijuto tokiam 
varge ir tokioj priespaudoj, kokios jie 
neturėjo žiauriausiais carizmo viešpata
vimo laikais.

Nepaisydamos žiaurios fašizmo dikta
tūros, Lietuvos darbo žmonių masės, ver
čiamos didelio skurdo, per tuos dešimts 
metų parodė nepaprastos drąsos ir pasi
ryžimo kovoti su fašizmu. Be kitų di
desnių ir mažesnių streikų bei išstojimų, 
ypatingai tenka suminėti 1935 metų Su
valkijos valstiečių streikus ir išstojimus 
ir šių metų birželio 17-18 dd. Kauno ge
neralinį darbininkų streiką, kokio tasai 
miestas dar nėra matęs.

Tai parodo, jog Lietuvos fašizmas te- 
pasilaiko tiktai ant durtuvų ir šautuvų ir 
kad anksčiau ar vėliau Lietuvos darbo 
žmonės smetoniškąjį režimą nušluos.

Lietuvos Komunistų Partija, kurios 
sunaikinimui fašistai sakėsi ruošę per
versmą, šiandien drūtesnė ir didesnė, ne
gu kada nors buvo, nepaisant, kad per 
tąjį dešimtmetį buvo nužudyta daug jo
sios geriausių veikėjų ir nepaisant to, 
kad pilni Lietuvos kalėjimai yra prigrūs
ta komunistų.

Po dešimts metų fašistinio režimo Lie
tuvoj pradėjo bruzdėti platūs laisvę my
linčių žmonių sluogsniai. Formuojasi 
Liaudies Frontas, kuriam bus lemta at
likti istorinis žygis—nuversti fašistinis 
režimas ir atsteigti demokratija Lietu- t 
voj. Tiesa, kol kas dešinieji Lietuvos so- 
cial-demokratai ir liaudininkai dar ir da
bar nebenori įeiti į Liaudies Frontą ir { 
bando visaip nuo to išsisukinėti, bet tų 
partijų kairesnysis elementas jau daly
vauja su komunistais ir visais kovoto
jais prieš fašizmą, bendrai šviesdami ir 
organizuodami Lietuvos darbo žmones.

Per tąjį dešimtmetį, Amerikos lietuviai 
darbininkai duosniai rėmė Lietuvos dar
bo žmonių kovą prieš fašizmą. Šiais me
tais jie net sušaukė Amerikos Lietuvių 
Kongresą Demokratinei Tvarkai Atsteig
ti Lietuvoj—kongresą, kuris rūpinasi 
platesnės paramos teikimu Lietuvos ko
votojams prieš fašizmą, už atsteigimą 
demokratijos.

Ispanijos ir Franci jos laisvę mylį žmo
nės aiškiai rodo kelią, kuriuo turi eiti 
Lietuvos ir kitų kraštų darbo žmonija. 
Pasiliko tik vienas kelias: sujungtomis 
rankomis per Liaudies Frontą į kovą su 
juoduoju fašizmu, neprieteliu m kultūros, 
neprietelium civilizacijos!

KAIP UETUVOS FAŠISTINE ŽVALGYBA Balčiūnus '“,ikoda ™™kiu> | Waterbury, Conn.

Gardner, Mass.
Čionai, kaip ir kitur, darbai 

sumažėjo. Darbai del Kalėdų 
užsaku pasibaigė, tai viskas 
po biskį pradeda silpnėti.

Keletą dienų atgal sudegė 
apie penkių tūkstančių dolerių 
vertės gatavų ir negatavų ma- 
terijolų, Fontaine, Ęros., Kom
panijai ant Parker St. Apie 45 

. žmonės dirbo šioj dirbtuvėj; 
didžiuma iš jų dabar bus be
darbiai, kol fabrikas atsidarys 
tinau jo.

Raštai Apie Lietuvą
Skaitytojai veikiausiai bus pastebėję, 

kad mes šiuo tarpu talpiname eilę straip
snių apie Lietuvą. Tiesa, turime daug 
kitų reikalų, bet juos paliekame į šalį, 
duodami daugiau vietos Lietuvos reikalų 
gvildenimui, kadangi šį mėnesį sukanka 
dešimts metų nuo fašistinio perversmo 
Lietuvoj.

Tuos straipsnius rašo Lietuvoj gyveną 
žmonės, veikėjai, kovotojai prieš fašiz
mą. Jie yra labai įdomūs, nors tūli ilgo
ki. Patariame mūsų skaitytojams juos 
atydžiai perskaityti ir tuo būdu įsigyti 
juo daugiau žinių apie padėtį mūsų gim
tinėj.

Iš mūsų tarpo dvi draugės, 
Albina Belskienė ir Amelija 
Šiminienė, randasi ligonbutyj, 
Vincent Memorial Hospital, 
125 So. Huntington Ave., Bos-' 
tone. Draugės ir draugai, bū
nant Bostone, jei paranku, 
malonėkite jas aplankyti arba 
parašykite laiškus, nes ligon- 
butyje yra nuobodu.

Gardneriškiai turėtų pradė
ti smarkiau krutėti. Praeitais 
laikais tai buvo koncertai, te
atrai, šokiai, chorai, o dabar 
nesigirdėti apie tokius judėji
mus. Reikėtų atgaivinti paren

gimus ir iš naujo pradėti dirb
ti. Dabar prasidėjo geras vei
kimo sezonas, tai vertėtų mum 
subrusti prie darbo! Kas pra
dės ?

. Praeities Atbalsis.

CHIANG KAI-SHEK JAU 
NUŽUDYTAS?

Tokio, grd. 15. — Japo
nijos užsienių reikalų mini- 
steris H. Arita spėja, kad 
gen. Chang Hsueh-liang jau 
nužudęs suimtą Chinijos di
ktatorių čiang-Kai-sheką.

SUFABRIKUOJA BYLAS i
Kaip Balčiūnui Sufabrikavo 

Bylas.
1933 m. spalių mėn. 9 d. 

apie 11 vąl. nakties Suba
čiaus stoty, vietos policinin
kas Žiūkas atvedė pas pil. 
Šidlauską, taip pat gyv. Su
bačiaus stoty, kaž kokį žmo
gų, kuris prašė, kad jį nu
vežtų į Pūkiškių vienk. pas 
Balčiūnus. Ką minėtas pil. 
ir sutiko padaryt. Važiuo
damas kelyje, minėtas as
muo sakęsis, kad jis esąs 
“Singerio” kom. siuvamųjų 
mašinų agentas, ir kad Bal
čiūnai turį iš jo paėmę išsi
mokė j imui siuvamąją maši
ną, ir kad jis turįs ten nu
važiuoti ir atlikti tam tikrą 
reikalą.

Nedavažiayęs dar iki Pū
kiškių vienk., apie pusę ki
lometro, augščiau minėtas 
“siuvamųjų mašinų agen
tas” liepė vežikui Šidlaus
kui sustoti čia ant kelio ir 
palaukti, kol jis sugrįšiąs. 
Visą tą aiškindamas, kad 
privažiuoti prie jų vienk. 
esąs labai blogas kelias, kad 
nereikėtų arklio varginti, 
tai jis geriau nueisiąs pės
čias, greit atliksiąs reikalą 
ir grįšiąs — ką ir padarė. 
Praslinkus apie pusei vai., 
grįžo visas šlapias ir uždu
sęs. Aiškinosi, . kad labai 
skubinęs grįžti, kad nerei
kėtų ilgai laukti, o beskubė
damas per neatsargumą 
įkritęs į griovį ir sušlapęs. 
Liepė greit grįsti arklį ir 
skubiai važiuoti atgal, t. y. 
į Subačių.

Ant rytojaus, anksti rytą, 
pas Balčiūnus atvažiavo 
nuov. viršininkas Kurpįs, 
žvalgybos viršininkas Ma
riukas su vienu policininku 
ir pareiškė, kad jie atvažia
vę kratos daryti. Nuėjo į 
klojimą (kluoną) ir rado 
numestą apie 2 metrų tolu
mo nuo durų ant laito 
(grindinio) komunistinės li
teratūros punduką. Tada 
Stasį ir Marceliną Balčiū
nus suima, sudaro bylas ir 
besąlyginiai patalpina kalė
jime. .

Kada suėpiė Balčiūnus, 
sužino apylinkės gyventojai, 
kad tą pačią naktį buvo nu
vežę prie jų vienk. kaž kokį 
asmenį, kuris buvo pasiva
dinęs “Singerio” komp. siu
vamų mašinų agentas, o 
kaimynai gerai žinojo, kad 
Balčiūnai nebuvo ėmę jo
kios iš Singerio komp. siu
vamos mašinos. Pranešė 
apie tai Balčiūnų giminėms. 
Giminės iš sykio gavo pasi
matymą ir praųešė Baįčiū- 
nams, kad tą naktį, kada 
juos suėmė, buvo iš Suba
čiaus stoties vežikas Šidlau
skas atvežęs prie jų vienk. 
kažkokį žmogų, kuris tikrai 
ir bus tą literatūrą atvedęs. 
Giminės norėjo įteikt Bal
čiūnams liudininku sąrašą, 
kur buvo vežikas, kuris at
vežė “agentą” ir dar tų, ku
rie matė tą naktį su polici
ninku Žiuku vaikštant ir 
j ieškant, kas nuveš tą “po
ną” pas Balčiūnus. Bet, per 
pasimatymą prižiūrėtojas 
tą liudininkų sąrašą paėmė 
ir sakė, kad jį gausią per 
kai. administracija. Bet, ka
da Balčiūnai reikalavo iš 
kai. administracijos to liu
dininku sąrašo, tai admi
nistracija atsakė, kad pas 
juos nesą jokio sąrašo. Bal
čiūnai greit pasiuntė gimi
nėms laišką, kad jie atsiųs
tų antrą sąrašą, bet kalėji
mo administracija ir antro 
nedavė. Balčiūnų giminės, 

matydami, kąd kai. admi
nistracija nieko nepralei
džia, o prokuroras daugiau 
pasimatymui leidimo neduo
da, pasamdė advokatą ir 
įteikė per jį tą liudininkų 
sąrašą. Tada. Balčiūnai pra
šė teismo, kąd iššauktų vi
sus tuos liudininkus, kad 
galėtų išsiaiškinti, kas buvo 
tas žmogus, kur tą pačią 
nąktį buvo atvežtas prie jų 
vienkiemio.

Už pusės metų Balčiūnai 
gavo Šaukimus į teismą. 
Ir gavo atsakymą, kad jų 
išstatyti liudininkai, nebus 
šaukiami, nes teismui jų pa
rodymai neturį jokios reikš
mės.

Prasidėjo teismo komedi
ja. Pirmiausia iššaukia kai
po liudininką žvalgybos vir
šininką Mariuką, kuris pra
deda, monotoniškai kalbė
damas, duoti savo parody
mus, “kaip mums buvo ge
rai žinoma, kad Balčiūnas 
priklausė Kom. Partijai ir 
aktingai veikė jos naudai. 
Sužinoję, kad rengėsi minė
ti spalių revoliucijos sukak
tuves, padarėm jų sodyboj 
kratą ir radom tos jų šven
tės minėjimo «progai skirtos 
kom. literatūros.” Balčiūnų 
advokatas, tokius nieko 
bendro neturinčius su tikre
nybe melagingus žvalgybos 
viršininko parodymus at
remia faktais: 1) Kad nei 
vieno atsišaukimo nebuvo 
jiems inkriminuojamoj me
džiagoj, kad ką bendrą tu
rėtų su spalių revoliucijos 
sukaktuvių minėjimo pro
ga; 2) Kad rastoji literatū
rą atspausdinta 1928-1929 
metais, t. y., prieš 6-5 me
tus. Tai ką bendro gali tu
rėti tokia literatūrą su to
kiu saugumo policijos virši
ninko parodymu.

Žvalgybos viršininkas, ne
bežinodamas, ką geresnio 
ant greitųjų atsakyti į tokį 
advokato paklausimą, atsa
ko: komunistai, kada tik 
kokią literatūrą gauna, to
kią ir platina.

Antras liudininkas buvo 
iššauktas nuov,. viršininkas 
Kurpis. Tas irgi gieda to
kią pat giesmę,Tkaip ir pir
mas, tik dar priduria, kad 
kada Balčiūnai buvę laisvėj, 
tai toj apylinkėj dažnai bū- 
dąvę išplatintos kom. lite
ratūros ir iškabintų raudo
nų vėliavų. O kada jie buvę 
suimti, tai pąnašių dalykų 
toje apylinkėje nebepasitai
kę. Tai ir vien iš to viso esą 
jiems aišku, kad anksčiau 
Balčiūnai toje ąpylinkėje 
platindavę kom. literatūrą 
ir kabinėdavę raudonas vė
liavas ir kad jie priklausę 
Komunistų Partijai. Bet, 
kada teisiamųjų advokato 
buvo paklaustas vietos gy
ventojas (kuris buvo polici
jos pašauktas prie kratos 
darymo, kaipo liudininkas), 
ar anksčiau, kada Balčiū
nai būdavę laisvėj, ar tek
davę rasti kom. literatūros 
ar matyti iškabintų raudo
nu vėliavų, atsakė, kad ank
sčiau nematęs, bet dabar 
prieš kelias savaites, tai te
kę matyti vieną vėliavą pa
kabintą ant telefono laidų. 
Nuov. viršininkas, matyda
mas, kad nesutinka su jo 
pąrodvmąis, ėmė aiškintis: 
Aa, tiesa, viena po to dar 
buvo pakabinta. Bet mes 
žįnom, kas ją buvo pakabi
nęs.. . Jis dabar jau yra su
imtas. ..

Ant galo buvo iššauktas 
liudininkas R a m anauskas,

parodymus: “Aš tais me
tais tarnavau pas Balčiū
nus ir drąuge su Bąlčiųpais 
buvau suimtąs, nuvežtas į 
Subačių ir kvočiamas. Po
licija liepė sakyti, kad Bal
čiūnai esą komunistai ir 
kurstą gyventojus prieš esa
mąją valdžią, ir tt. Paskiau 
policija surašė protokolą ir 
liepė man pasirašyti, nors 
aš moku rašyti ir skaityti, 
bet nepasirašiau, nes ten 
buvo parašyta nebūtų daly
kų.” i

Tame protokole buvo pa
rašyta, kad būk Stasys Bal
čiūnas girdavęs Sov. Rusi
ją, sakęs, kad dabar ten ge
ras darbininkų gyvenimas 
ir sakydavęs, kad čia Lietu
voje reikią nuversti fašis
tinė valdžia ir įvesti Sov. 
valdžią, tad būsią gera dar
bininkams gyventi Lietuvoj, 
ir tt....

Tame protokole pasirašė 
žvalgybininkas Kubilinskas, 
pažymėdamas, kad jis pasi
rašo už beraštį Ramanaus
ką.

Ir taip panašiai baigė 
teismo komediją. Nežiūrint 
pačios žvalgybos parodymų 
prieštaravimo, be jokių rim
tesnių įrodymų, bet visgi, 
fašistinis teismas rado “rei
kalinga” nubausti Balčiū
nus po šešius metus sunkių
jų darbų kalėjimo.

Tas viskas įvyko Panevė
žio apskr., Subačiaus vai., 
Pūkiškių vienkiemy.

Kalinys.

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
530 Summer Ave. Newark, N. J.

Tel.: Humboldt 2—7964

DARBININKŲ 
SVEIKATA

Storosios Žarnos Įdegimas, 
Gazai |

Drauge gydytojau, tūkstan
čiai naudojasi jūsų patarimais. 
Prašyčiau ir aš patarimo, kaip 
man išsigydyt kolitas.

Aš esu 40 metų amžiaus, 
sveriu 145 sv., 5 pėdų ir 7 co
lių. Nerūkau ir nevartoju svai
galų. Vartoju daržoves, vai
sius ir kitus gamtinius valgius. 
Jau kokie metai, kaip aš pra
dėjau jaustis nuvargęs ir vi
sai nusilpnėjau, kad net dirb
ti negalėjau. Gydytojas apžiū
rėjo, sako man žemas kraujo 
slėgimas. Nuėmė X-spindulių 
paveikslą: sako, man yra ko
litas. Per 10 mėnesių negalė
jau dirbti, gydžiaus. Paskui 
vėl pradėjau dirbti prie ra
kandų apmušinėjimo. Padir
bėjęs, vėl apsilpau. Nuėjau 
pas natūralistą daktarą. Jis 
man dabar vidurius plauną, 
šildo su lempa, duoda elek
trinius -‘sinusoid” masažus, 
švitina ultra-vijoletiniais spin
duliais ir da kaip palamdo 
pu garą.

Ar tokis gydymas gali pa
gydyt? Ar reikia dar ir kokių 
gyduolių ? O gal reikėtų ope
racijos?

Valgyt galiu, bet rodos—į 
kokį maišą maistą įmetu. Tu
riu daug gazų, vidurius man 
skauda. Jaučiuosi silpnas, ne
turiu tiek stiprumo, kiek rei
kėtų. Patarkite man per “Lais
vę.”

Atsakymas.
Kolitas (“Colitis”) yra įsi

senėjusi didžiosios žarnos slo
ga. Dažniausia ir kiti virškini
mo organai esti kiek nesveiki. 
Jums tas natūralistas gydyto- 
jąs duoda neblogą gydymą. 
Sakysim, tokie fiziniai gydymo 
būdai, kaip šildymai su lempo
mis, su dijatermija, su pltra-

Mirė Lietuvis Antanas 
Kiimonis

Gruodžio 14 d. anksti ryto, 
Šventos Marijos ligoninėj, 
trumpai sirgęs mirė senas 
“singelis” Antanas Kiimonis, 
atvykęs iš Lietuvos 40 metų 
atgal, visą laiką dirbo Ameri
can Brass Kompanijoj—cjra- 
taunėj. Prigulėjo prie Lietu
vių Neprigulmingo Kliubo ir 
prie Lietuvių Ukęsų Politiško 
Kliubo. Paliko tris seseris. 
Laidotuvėmis rūpinasi grabo- 
rius Dielinikas. Velionis buvo 
rimto būdo, visą laiką prigu
lėjo prie švento Juozapo para
pijos, taipgi prigulėjo prie 
bažnytinių draugijų—Švento 
Juozapo, švento Jono.

Reporteris.

Keamy, N. J.
Mirė Jaunuolis

Gruodžio 12 d. čionai mirė 
Anthony Lutkus, sūnus Anna 
ir Stanley Lutkų, vos sulaukęs 
16 metų amžiaus. Mirė West 
Hudson Hospital. Sirgo ir mirė 
nuo užsįnuodijimo kojos pirš
to# Lkidotųvėmis rūpinosi 
graboriiis Bernard J. Shawko- 
nis. Rep.

Apvogė Klaipėdos Paštą.
Klaipėda. — Nežinomi pik

tadariai įsibriovė į Klaipėdos 
paštą ir iš užsienio siuntinių 
išdavimo skyriaus pagrobė ka
sos dėžutę su 200 litų. Jįe ban
dė taip pat įsilaužti ir į perlai
dų skyrių, kuriame daugiau 
buvo vertybių, bet, matyti, bu
vo keno nors sutrukdyti. Į paš
tą vagys įėjo išlaužę užpaka
linio lango geležinį virbą.

vijoletiniais spinduliais, taip gi 
akstinimai elektra, masažavi- 
mai yra užgirti būdai. Ypač 
gerų pasėkų duoda dijatermi- 
ja (diathermy). Tai yra giliai 
kūno dalių šildymas ypatinga 
dijatermijos mašina. Ta maši
na pervaro per kūną trumpą
sias radio bangas labai grei
to virbėjimo. Jos, tos elektri
nės bangos, ir įšildo kūno au
dinius. Prasiskleidžia tada 
kraujagyslės, daugiau gryno 
kraujo pereina jomis. O tas 
kraujas atneša reikalingų gy
dymui medžiągų į audinius ir 
tuo patim tarpu iš jų prąšali- 
na įdegimo medžiagas. Taip 
gi labai naudingi ultfa-vijole- 
tiniai spinduliai, virš-fijolka- 
viejį spinduliai, kurie mažina 
vidaus įdegimą, “tvirtina” 
kraują — teikia jam vitamino 
P, padeda kalkėms įsitvirtinti 
audiniuose ir tt. O atgaivin
tas kraujas greičiau pataiso ir 
bile kokią ligą, kad ir kolitą.

Kai dėl to vidurių plovimo, 
tai čia netikęs gydymas. Dau
giau žalos daro, nekaip geri).

Jums svarbu netįk atatin
kamas maistas, bet svarbu ir 
tūli preparatai, — ne kokie 
nors nuodai, bet lyg ir dapil- 
domasis maistas. Sakysim, im
kite džiovintų bravoro įpielių 
—Squibb’ yęast tabletę, bent 
po 10 tablečių prieš vąlgymą, 
tai bent po 30 kasdiena, keletą 
mėnesių.

Po kiekvįeno valgio imkite 
po trečdalį šaukštelio kreidos 
—prepared chalk: tai permu- 
ša skilvio rūgimą, mažina ga- 
zus. Gerai bus ir žuvų ąĮie- 
jaus, bent po šaukštą kas die
na. lodo tinktūros po ląšą kas 
pora dienų. Operacijos nerei
kia. Reikią Jums ir gyvulinio 
maisto, netjk augineninio. Ge
rai kramtykite, nerykite ru- 
pienos.
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THEY ALL PICK ROOSEVELTS

per-

DENISON CO-EDS UN-

a

hundred men are now 
in comfortable living 

inside the walls of the 
all at a cost of $3.25 a

the 
the

liststhe first week the 
opened.

LAWRENCE, Kans.—Students 
at Kansas University are won
dering why they are paid 40c 
an hour by the National Youth 
Administration, while students 
at Kansas State Teachers col
lege receive only 25c. Work at 
the teachers’ < 
largely of 1 
variety. z '

BOSTON, Mass.—If picketing 
seamen look slightly collegiate, 
it’s because Tufts College stu
dents have been donating and 
collecting clothes for the strik
ers.

Her father spent hundreds of thousands of dollars trying to de
feat his father, but young love had its way when Franklin I). 
Roosevelt, Jr., and Miss Ethel duPont, shown here, became en
gaged. Perhaps the old man isn’t so mad after all, for that 
other staunch Liberty Leaguer, William Randolph Hearst, hav
ing hired F. I>. R.’s son Elliott, to run his Texas radio stations, 
has now signed up a son-in-law, John Boettiger, to publish The 
Seattle Post-Intelligencer.

SHELLS FALL AS SPANIARDS STUDY 
WAR SCIENCE; 25,000 YOUTH ENLIST

By ROGER KLEIN
(Roger Klein is a young French journalist who has covered 
the civil war in Spain for several publications. _He had trav
eled and studied in Spain for some time before the civil war 
broke out and has been appointed an “honorary militiaman” 
by the government for his bravery and coolness under fire.)

MADRID.-(YNS)—Although Rebel shells are fall
ing incessantly on this war-stricken city, 25,000 young 
Madrilenos, between the ages of 16 and 25, are going 
to school.

They are majoring in such subjects as street fight
ing and military strategy. The young loyalists are at
tending the government classes during the day, and af
ter school they go to work. They are fortifying every 

house in the city as a precaution 
should street fighting become 
necessary.

The Fascists will never take
ROMANTIC -FRAT MEN i way in, meh by inch, at tne 

point of the bayonet. The work 
of fortifying the beleaguered 
city is 'work with the Madrid 
Defense Junta, now under the 
command of the colorful General 
Emilo Kleber. Jorda, Mason, 
Gayoso and Torres, delegated by 
the Republican Youth Union, the 
United Socialist Youth, the Left 
Republican Youth and the Left 
Federal Youth in that order, 
constitute the commission.

In the meantime it is intim
ated that four fresh battalions 
of young recruits will soon take 
their places in the defense 
trenches here. The Youth Bri
gade, as it will be known, #ill 
be composed of two battalions of 
young Madrilenos and two bat
talions from Valencia, present 
seat of the Spanish Government.

The Brigade, now being 
trained, is under the command 
of Eugenio Vidal, youthful offi
cer on the Guadarrama front and 
head of Spain’s delegation to the 
World Youth Congress in Ge
neva this fall.

Eight hundred young men 
Madrid during

were

GRANVILLE, Ohio—Fraterni
ty men at Denison University 
became indignant at the recep
tion they received when they 
went to serenade co-eds. They 
have decided to abandon the 
“Romeo’f roles.

The brothers of fraternity row 
say that the sorority sisters 
drowned them out by turning 
radios on when they sang from 
beneath balconies. What was 
worse, however, was that the 
girls giggled as they vocalized.

WARSAW, Poland. — Almost 
half of the recruits are unfit 
for military service because of 
poor physical condition, it is ad
mitted by statistics released by 
the military authorities. Poor 
housing conditions, malnutrition 
and long periods of unemploy
ment are blamed for the physical 
deterioration of the young Poles.

5,000 American Youths to 
Invade Washington to Urge 
Passage of Amer. Youth Act

WASHINGTON.-(YNS)—There is a lot of excitement here in the capital— 
unusual excitement. There is a hustle-bustle in the city that was never notice
able at this time of year.

The fact that this year for the fir^t time in history the President’s inaugura
tion will fall on January 20, instead of on March 4th, has a lot 
to do with it. Many unofficial “ambassadors” are moving back 
into town. Delegations from various business, women’s, political, 
economic and crackpot groups are scurrying about, meeting con
gressmen’s secretaries, convincing legislators of their ‘ cause”, 
talking to vaguely influential people.

The political game played for «uch high stakes here is consider
ed a specialist’s field. But re- 

'■ c6ntly a few young men, barely
out of school, came unobtrus
ively into town to leave more 
experienced politicians with 
amazed looks on their cynical 
faces.

They are the scouts for a co
lorful young army which will in 
a few weeks descend on this 
capital. It will include some 
5,000 young people, from the 
plains of the midwest, the slums 
of the ghetto, the industrial 
towns of the east. They will 
pour into the city from points 
as far afield as Seattle and 
Austin.

Using the publicity-compelling 
label of a Youth Pilgrimage, 
they will flock to Washington on 
January 29, and stay for three 
days in an effort to focus the- 
nation’s attention on the Am
erican Youth Act, which would 
provide them with jobs on go
vernment-sponsored projects and 
insure increased opportunities 
for education. The youth act 
was introduced into the last 
session of Congress by Sen. 
Benson and Rep. Amlie. Since 
that time Benson has been 
elected governor of Minnesota 
and has won the leadership of 
the Farmer-Labor Party left 
vacant by the death of Gov. 
Olson.

Representatives of the Ameri
can Youth Congress are on the 
scene, making arrangements for 
food and shelter, planning publi
city campaigns and getting up 
a sponsoring committee of le
gislators. They have had un
usual success in their under
taking.

While they are clearing the 
way for the pilgrimage here, 
preparations for sending dele
gations are being made through
out the country in YWCA’s, YW 
CA’s, settlement houses, schools 
and colleges, clubs, trade unions 
and similar groups.

During this and next month 
they are arranging for radio 
broadcasts, obtaining petitions 
signed by over one million citi
zens, conducting meetings and 
lecturing.

The youth congress claims an 
affiliated membership of more 
than a million and a half young 
people. They hope to mobilize! 
enough strength to convince 
congressmen of the urgency of 
action on the youth bill which 
they term a “social necessity.”

..... ...... ......... .
. DUBLIN, Ireland—Irish trade 
union an3 labor leaders have 
started steps toward building an 
Irish Labor Youth movement, it 
is reported here. Organization 
of youth by the Labor Party in 
the Free State has hitherto been 
neglected. ,

SPANISH YOUTH 
SYMPATHY TOUR

NEW YORK.—Four dele
gates from the Youth Front 
of Spain will begin a tour of 
the United States to secure 
aid for their beleaguered go
vernment with a meeting at 
the Hippodrome Theatre here 
soon.

Announcement of the tour 
'is made through the United 
Youth Committee to Aid 
Spanish Democracy, of which 
Thomas M. Jones, editor of 
the Columbia Daily Spectator, 
is chairman. Stops at big 
cities throughout the United 
States, including Detroit, Chi
cago and others, are planned.

Josephine Ramirez, execu
tive committee member of the 
Youth of Republican Union, 
Ygenz Eugenio, Catholic stu
dent and secretary of the Ca
tholic journal, Cruz y Boya; 
Luis Simarro of the United 
Socialist Youth; and his wife, 
Maria Simarro, constitute the 
delegation which left Madrid 
two weeks ago.

College Institute to 
Tackle Social 

Problems
SPRINGFIELD, Mo.—A 

manent Institute on Christian
I Statesmanship, to meet once a 
' year, will follow from the first 
i such Institute, held recently here 
at Drury College.

Moving in the direction of 
tackling social problems such as 

I unemployment, a hundred dele
gates from sixteen Christian col
leges in the South west declared, 

į “It is' time for us to give up our 
role of lofty criticism, get out of 
the grandstand, quit razzing 
older players and get into 
games ourselves.”

ROCKEFELLER FUND TO 
QUIZ YOUTH PROBLEM

OBERLIN, Ohio—Members of 
the Oberlin chapter of the Ame
rican Student Union have made 
plan for establishing a dry
cleaning cooperative on the cam
pus. It is estimated that clean
ing expenses will be decreased 
more than 50%.

NEW YORK—Is there any 
youth problem? An answer to 
this question is expected to be 
supplied by a thorough-going 
investigation planned by the 
Rockefeller Foundation.

Selecting two American cities 
which were considered typical— 
Dallas, Texas and Muncie, India
na—investigators will quiz all 
young people between the ages 
of 12 and 24, in an effort to 
fino the true facts of the situa
tion of the younger generation.

Of primary importance in the 
investigation will be the chances 
young people have for employ
ment, said Jack Robertson, sur
vey commissioner at Dallas. 
Other problems facing young 
people, Robertson stated, are 
“inability to obtain an educa
tion, lack of home environment 
and* of associations in social 
life. How these will be over
come will be determined as soon 
as the survey is completed”.

UNIV. STUDENTS SNORE 
ON 50-YARD LINE

COLUMBUS, Ohio—It’s only 
pigskin-throw from goalpost 

to bedpost at Ohio State Uni
versity here, these days.

Hard-pressed students, look
ing for a low-priced place to 
live, have converted the bottom 
of the football grandstands in
to a gigantic ' rooming house. 
Several 
installed 
quarters 
stadium, 
week.

Under the vast concrete reach
es of the structure there is space 
for 2,000 men. Three years ago, 
79 men moved into the tower; 
106" the next year. A hundred 
more were quartered the next 
year. The total cost to the stu
dent is only $125 a year. There 
is a long waiting list of reser
vations.

Two cooks are all the perma
nent "staff that is needed, be
cause most of the daily work is 
done by students on a coopera
tive basis. The only problem 
troubling the occupants is how 

college consists to catch a wink of sleep on a 
. . . . . ~ Ji—.• ,

Fall football season

; ,r'os

A
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TO THE CHESTERITES
// The Royal Social Club is hoid- 
r Ing a dance next month. Tlie 

p tfate is not set but cooperation 
į! from all would be greatly ap- 

gg predated. A meeting is going 
Sh to be held this Sunday, Decem- 

ber 19th, 1936. Come to the 
^meeting and hear the details on 
our coming dance in January, 

1937. • Nell.,»■

HICKTOWN ECHOES

£

BRIDGEW’ATER.—News that 
is news; No, a man didn’t bite 

"a dog, but something almost as 
good has happened—'Bridgewater 
is going to have a boy’s basket
ball team and we hope we skunk 
the other teams.

‘ Girls, dry your tears and keep 
your chin up— you may still be 
able to organize a team and we 
know that even if you don’t have 
much practice you can beat the 
other choruses.
.To My Dear Mr. Joseph Kizys:

-Please send us the schedule 
and also the colors of tbe “jer
seys” of the other chorus teams 

■••f fio that we could choose ours.
To Joe Sacal: Here is what 

B’water looks like—it has three 
horses and another animal they 
call a jackass. In this town 
there is a fine five and ten. We 
also have a magnificent movie 
house. Oh yeah—we almost for
got to tell you this is a college 

v town because we have a normal 
school here. Now what has 
Worcester got that we haven’t ?

So the echo fades once more...
Goombye,

The K Twins.

1 DETROIT CHORUS TO 
STAGE OPERETTA

1

DETROIT Mich.—For the 
{first time in Detroit, thfe Aido 
Chorus is pleased to present to 
its local audience a brand new 
Operetta entitled “Vestuvės Pu
šyne”. An entirely new leading 
cast has been selected and every
thing looks very premising.

“Vestuves Pušyne” is a ro
mantic story of how a German 
girl elopes with her lover in the 
woods to be married on the eve 
of her wedding to her father’s 
selected wealthy but old and 
bald-headed bachelor. There’s a 
lot of tense moments, drama, 
comedy and romance.

Edith Butkus plays the role of 
"Justė” the daughter. Joseph 
Wasilauskas, (Wesley) plays the 
role of “Juozelis” her lover. J. 
Dundulis is “Sefleris” the father 
and Z. 'Ramanauskas is “Mar- 
mal&s” the spurned romeo. 
Others in the cast are as fol
lows: Ruth Astrauskas as “Bar
butė”; Sophie Ramanauskas as 
“NeatutS”; Alda Liminsky as 
“Marytė”; Anna Ramanauskas 
as “Onyte”; Joe Adams as “Jo
nas”; A. Urban tas as “Petras”; 
Victor Williams as “Kazys”. 
There will be tunes in the form 
of duets, quartettes, sextettes, 
solos and the Aido Chorus.

The operetta will be staged 
at Lithuanian Hall, 25th and 
Vernor Highway, on December 
27th, 1936. The admission is 
only 40 cents in advance and 50

: cents at the door, so be sure to 
get your tickets early. The cur
tain will go up promptly at 5:30 
p. m. After the operetta there 
will be dancing in both halls. 
Admission to the dance alone is 
25 cents. Don’t fail to come 
because you will be missing 
something good if you don’t. 
ITS THE BIG HIT OF THE 
SEASON! El Bl

Mother: “when I looked out 
iof the window, Jack, I was glad 
to see you playing marbles with 

Jfrwik”.
C Sob: “Wb wuzn’^ playin’ mar

ble*, maw. We had a fight, and 
helpin’ him pick up his

To All Sportsmen of 
Menas 2nd District
If any choruses other than 

Gardner, Norwood and Worces-. 
ter have a bowling team, please 
let me know. All that is asked 
of bowling teams is to. have at 
least 2 matches each month and 
more if possible. That will be 
up to the choruses.

Basketball schedules will be 
sent to all of these choruses: 
Gardner—Girls’ team; Norwood 
—girls’ and boys’ (??) teams; 
Bridgewater—boys and girls’ (?) 
teams; Montello—boys’ and girls’ 
teams. Worcester has a boys’ 
team but the girls are a ...

All teams will please, try to 
fulfill the, schedule. If for any 
reason you can’t fill the sched
uled date, notify the opposing 
team and the district sports 
committee.

Worcester bowling team play
ed the Gardner team at Gard
ner, Saturday, Dec. 12th and won 
by a score of 3 points 
Worcester 3 string total 
Gardner—1,208.

to 1’.
1,265;

matchGardner has a return 
with Worcester at Worcester, 
Dec. 26th, 7 P. M. Also Nor
wood plays Worcester at Wor
cester on the same date »if they 
can make it. Both teams will 
notify Worcester ip case they 
can’t come.
BASKETB ALIxSCHEDULE:

Montello at Bridgewater on 
Dec. 26. Both teams please note 
date. J. Kizys,

Chair., Sports Comm.

GARDNER, MASS.
call

I
In answer to Joe Sacal’s 
will furnish some bits of news.

The Lyros Chorus opened its 
indoor season with a program 
and dance which was a flop. * I 
hope we all benefited by that 
evening of blunders and learned 
that a program can not go off 
successfully with no one attend
ing rehearsals.

Officers for the coming year 
were elected and are as follows: 
pres.—Daniel Brazauskas; fin. 
sec’ty—Lena Z. Netzl; recording 
sec’ty—Elsie Zellie; treasurer— 
Anthony Žekonis.

The girls have decided to set 
social life aside and concentrate 
on basketball. Great interest is 
being shown and we hope to pro
duce a strong team.

Parts have been given out and 
practice is begun for the oper
etta “Kova Už Idejes”. This is 
the first time we are trying any
thing of the kind.

----------- 1
Since write-ups of personalities 

are going over big I will write 
about some of our interesting 
personalities.

DANIEL BRAZAUSKAS
Daniel Brazauskas, usually 

known as Dannie Brazell was 
bom in Worcester, Mass. He 
spent the greater part of his 
life in Lithuania and has been in 
this country only for the past 
few years. Much credit is due 
him for mastering the English 
language so well. He is a small 
built fellow, light complexioned 
and has smiling blue eyes. It is 
very easy to get along with him 
and1 is liked by all. He is a 
stove-maker by trade and has 
no serious intentions of settling 
down until he is able to provide 
a home. Is a very active mem
ber of the chorus and has prov
en his ability as an actor in the 
comedy recently presented—- 
“Jaunystės Karštis”. He is in
terested in all sport and is ready 
to join the crowd in whatever 
they have to offer. He is very 
fond of dancing polkas and some 
fancy stepping has to .be

DETROIT FLASH!
QUOTE:
Well, here I am, where are you, 
If you’ll tell me. I’ll tell you. 
Are you lucky? Neither am I. 
So what?
Ate you coming or ain’t ya?
If you can’t guess, neither can I. 
Information: It’s me haunting 
ya. Psst, it’s about January 10, 
1937, the time of times, and if 
ya don’t come, I’ll keep 
haunting ya, so look out! 
UNQUOTE:

In a hurry but still, 
Comradely yours, 

Algerd GeralL

Lithuanian
Personalities

W. KUBILIUSBy

AL

on

KAIRUKŠTIS
mythology tells 

giants of past days
usAncient 

that the 
were brutes of frightful charac
ter. Nowadays it is quite ob
vious that all big or strong men 
are generally tender-hearted. A 
typical example of such a case is 
that of jovial, kind Al Kairukštis 
who is six feet four and Weighs 
250 pounds.

Al Kairukštis was bom on the 
fourth of July in 1908. The re
bellious nature of his birthdate 
has affected his character and 
he now has the fantastic belief 
that the Second Law of Thermo
dynamics is all wrong. While 
on the subject of character I 
may mention that although he 
is not married and has formed 
no definite views on the subject, 
he has ą decided preference for 
tall brunettes (who doesn’t?) 
and a decided adhorrance for 
affectionate women (I have my 
doubts!). Outside of that, his 
only two other dislikes are dogs 
and people who comment on his 
weight.

His undecided blonde hair in
variably needs a haircut and he 
wears eyeglasses which help to 
produce that studious appear
ance which fairly beams from 
him. He speaks with a soft cul
tured accent, which is not sur
prising considering that he grad
uated from a high School, grad
uated from New York Univer
sity after taking an Educational 
course and he has attended a 
sculpture course at Cooper 
Union. He occasionally teaches 
art and by this time you might 
have guessed what he is ambi
tious of becoming—a teacher.

His principle hobbies are dra
matics and art. This can well 
be attested by the series of ar
ticles on Art he is now writing 
for the “Laisve Youth Section”. 
His other hobbies include fenc
ing and chess, and need I men
tion that he is an epicurean 
the first order, specializing 
Chinese and hungarian foods? 
wonder if that has anything 
do with his weight?)

' He joined the LDS in Janu
ary 1936 and after having prov
en himself a valuable asset, be
came a 
mittees 
branch.
Sietyno

of 
in

GETTING AROUND By SEE KAY

My previous dissatisfaction 
with some Lithuanian efforts 
in the cultural sphere were 
somewhat remedied last Sunday 
by the operetta “Grigutis”. With
out doubt, the presentation 
Sunday earned it the distinction 
of being the tops in Lithuanian 
entertainment. We highly re
commend it.

Amelia Yeskevich’s characte
rization of “Mariute” was won
derful. She made her predica
ment seem so real that uncon
sciously we expierenced the 
same emotional reactions as she 
did. There was nothing stiff or 
unnatural about Amelia’s act
ing. It looked as if she actual
ly lived the role. Her acting 
warrants her the distinction of 
being one of the leading actres
ses in Lithuanian circles.

A veterap of many stage pro
ductions, J. Ndlivaika played his 
part well. His protrayal of 
“Tamas” in his many schemes 
to win the love of “Mariute” 
had such depth of feeling. The 
scene that will remain in my 
memory for a long time is the 
one where “Tamas” goes into 
a philosophical delirium and 
bares his soul to the listeners. 
(The bawling of a baby at this 
moment almost spoiled the 
scene. I can’t see any sense in 
taking a baby ito a play and 
have it annoy others).

Mae Skučis went over big in 
her dramatization of “Juste”. 
We are hoping she would appear 
on the stage more often for our 
enjoyment.

Judžentas was a riot in his 
role. The audience enjoyed his 
antics immensely.

A. Velička had his usual role' 
of “Grigutis”' and put over the 
songs pretty good.

Above, we discuss the charac
terizations that impressed us the 
most. We tried to live up to 
our policy of presenting facts 
without exaggeration.

Suggestions: Improve the 
“falls” of Grigutis and Tamas. 
Those who take away the “Ra- 
gana’s” things should wear dark 
clothes so they won’t be seen 
by the audience.

The beautiful costumes, the 
music and dancing really force 
us to overlook some of the minor 
faults. *

Congrats are right in line for 
B. Shelley for her hard work 
in preparing the operetta. We 
want more of such entertain
ment.

It is the customary habit of 
“small” people to fill another 
person 
iority. 
asure.

with a feeling of infer- 
It gives them great pie-

It seems that during the pre
sentation of “Dvaro Bernas” our 
commentator became clairvoyant 
and knew exactly why people 
were laughing during the play. 
He puts as one of the reasons 
the fact that a village maid was 
scared by the crow of a rooster. 
This seemed silly to him, since 
the girl spent air her life on a 
farm. Did you ever jump at the 
sound of a horn, even though 
you hear them every day ? 
Quite silly, isn’t it?

And then this Hitler business. 
Some time ago we stated that 
the reason we din’t enjoy “Par
tizanai” was because we couldn’t 
hear what was going on. The 
acting was alright, but the play 
wasn’t suited for a large hall. 
Since “Partizanai” was present
ed by the People’s Drama Group, 
we find these people 'casting 
daggers at us whenever we meet 
them and our commentator ex
pressing himself the way he did.. 
Bearing this in mind, we arrive 
at only one conclusion—that all 
.presentations of the People’s 
Drama Group are good and must 
not be criticized. Here’s your 
Hitlerism.

The propaganda value of “Par
tizanai” was lost because many 
in the audience didn’t know what 
it was all about. Plays hre made 
to be seen and heard,-ndt only 
for the sake of the former. I 
Could have given better criti
cism of I heard what was going 
on. I was on the sponsoring 
committee and in going about 
my business, I heard comments 
from the audience that were 
anything but encouraging. I can 
prove everything I say.

My comments on the two plays 
are entirely free from bias, 
whereas that can’t be said about 
our commentator. I am not one 
whose views enjoy only a mar
ginal path.

TORRINGTONO JAUNUO
LIŲ CHORO ŽINELES

Well, Folkses, it’s about time 
you were hearing all about our 
chorus, dont’cha think?

We made our first appear
ance in public on Thanksgiving 
Eve, when the chprus held a 
banquet and presented a small 
musical program - accompanied 
by our vocal cords. I think we 
should be given some allowance 
though, considering it was our 
first time on the stage, and na
turally, we were all suffering 
from stage fright. Here’s hop
ing we do better next time.

------ Ob
it’s getting cold now. 

is sliding in on greased
B-r-r 

Winter 
wheels, trying not to squeek nor 
groan, but me-thinks . it’s not. 
succeeding so well.

It was so cold, last Monday 
during rehearsal that Elsie Gal
iūnas put her mittens over her 
shoes, to keep her feet warm.

Gee, C.’s heart lies in many 
parts.. First it was N., then A. 
and now it’s R.x I-wonder who 
will be the next 4 unfortunate 
victim?
I SEE:

Stanley Diskavich trying to 
make a hit with the girls... 
Martin Roman tryifig to dance... 
John Kelmelis (our honorary 
president) saying: ,“Now get 
this straight”.. ./Kathrine Ma- 
tikinas trying to be’ the life of 
the chorus... Adele Baltuskonis 
trying to win the title of “Gig
gler” ... Mary Gruodis denounc
ing modernism. Teh... tsch.

I hope I have ^bored my 
readers with my c g, so I’ll 
take the hint and Jn off. Per
haps I’ll be able to'įįig up some
thing to write about next week. 
So... . Labą Dien,

seems to be the caseThat 
with an adult contributor to the 
Meno Section. In his comments 
on our opinion of “Dvaro Ber
nas”, he starts out by saying 
that we don’t know anything 
about plays or their presenta
tions. The obvious lack of lo
gic in such a statement makes 
us doubt-the intelligence of the 
writer, since anyone who witnes
ses and reads plays for some 
time gets an idea of what goes 
over with an audience and what 
doesn’t. If our commentator 
wishes to criticize us he should 
do. so intelligently and not make 
use of the “chamas” manner of 
directness. But let us see how 
much logic there is in his criti
cism of “Dvaro Bernas”.

He opens up . by saying that 
there is no Hitler here, but the 
methods employed in Germany 
are sometimes resorted to here.. 
He goes to state that the author 
of the play did not permit any- 
one to criticize it. Whether this 
is true or not, I don’t know andi 
don’t care, for that matter. But 

follow his critieism, ,s,.
■ ■

to

member of various com- 
of the Newark LDS 
He is a member if the 
Chorus and has acted 

in various plays and minstrel 
shows. At present he is a mem
ber of the National Youth Com
mittee, a representative from 
New Jersey. His attitudes and 
Opinions regarding the LDS can 
be summed up by this quote:

“I believe that too many mem
bers of the LDS are young and 
immature but in due time they 
will realize their responsibility 
and will do their share in ear
nestly buiMing up the organi
zation”.

keep up with him.
Best of luck, Dannie, and may 

you perform your duties success
fully as president and build up a 
stronger chorus

L.'Zena Net4įį
-’W vV

So...
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WHAT SHOULD BE THE MAST- HEADEOR THIS PAGE?
I hereby enter the contest with the following suggestionsfoT this'page’s Mast-Head \ 9nv.

CONCERT NOTES WHAT IS ART?

The

By “JAE MIE”
L. Bamberger and Company of NewarK, N. 

J. “One of America’s Great Stores” has open
ed its Third Annual Musical Season with a con
cert by the Philadelphia Orchestra and Misha 
Elman world-famed violinist. The proceeds of 
the concert will be turned over to the Julliard 
School of Music in New York City for the es
tablishment of 2 musical scholarships open to 
the students of Northern New Jersey.

I was fortunate, being an employee of the 
great store, to get tickets to the performance 
at half-price. As my escort and I walked up 
the lobby, we were met with a buzz of voices 
and the swishing pf gowns. All of North Jer
sey’s aristocracy was present, an opportune 
time to show off their new gowns, and get 
their pictures in the papers. About every 3 
minutes a flash would go off and some lum- 
berous gentleman or glittering woman will 
find themselves in the society page next day.

We climbed up the stairs and took our 
seats just as the lights were dimming.
Philadelphia Orchestra was on the stage. All 
the buzzing stopped. Then Eugene Ormandy, 
successor to Leopold Stokowski at the baton, 
glided out to his raised platform. I say glid
ed for Mr. Ormandy is a very slight man with 
a fair of shoulders that looked like wings, and 
his step is like that of a heavenly fig-ure.

Mr. Ormandy was a child prodigy who at 
the age of two could identify compositions af
ter hearing the first pleasures. At the age of 
4 the young boy interrupted a violin recital 
by loudly announcing to his father that the solo
ist had played f-sharp instead of the correct 
f-natural. He made his trip to America at the 
age of 21. Penniless and with little knowledge 
of the language, Ormandy obtained a post as a 
violinist in the last chair of the string section 
at the Capitol Theatre in New York. Five days 
later S. L. Rothafel (Roxy) made him concert 
master. Mr. Ormandy conducted various or
chestras until in the spring of 1936 Stokowski 
decided to devote a great part of his time to 
research. The result was the engagement of 
E. Ormandy. This season Ormandy is respon
sible for 62 concerts of the Philadelphia Or
chestra.

After the round of applause that followed 
Mr. Ormandy’s appearance the orchestra pro
ceeded with Bach’s Prelude and Fugue in F- 
Minor arranged for orchestra by Lucien Cailliet. 
The F-Minor prelude is a magnificent move
ment. It was followed by the Fugue which 
was outstanding for its tremendous close. The 
next number was a beautiful transcription of 
Bach’s 147th church cantata. Mr. Cailliet used 
the title “Jesus, Joy of Man’s Desiring” which 
is sometimes given to the chorale setting in 
the text of the hymn, 
the 2 Bach compositions 
thedral-like nobility.

After the orchestral
out on the stage and explained to 
the fact that Misha Elman had been suddenly 
stricken by the grippe, but that the audience 
would not be disappointed they had the assis
tance of Efrem Zimbalist, violinist, who this 
yęhr was celebrating his 25th year on the con
cert stage.

. We were not disappointed for Zimbalist 
gave a wonderful interpretation of Tschaikov- 
sky’s Concerto for Violin, in D-Major. He had 
only 12 hours in which to prepare for the con
cert, but he played with a smothhness and pas
sion that was a joy to witness as well as to hear.

The climax of the concert was Brahms 
Second Symphony in D-Major. It was a slow 
movement with' a sombre undertone signifi
cant of BraAns pastoral compositions. Mr. Or
mandy revealed all the beauty of the sym
phony through his own self,'lifting up his small 
stature in such,a manner as to give the effect 
of being carried away by his music.

A word about the great Philadelphia Or
chestra. I did not count the number of play
ers, but the majority was made up of string

The orchestra played 
with an uplifting ca-

works a man stepped 
the audience

Slowly but surely the number of Mast-Head con
test entries is steadily increasing. Yet, considering the 
wide circulation of the “Laisve”, the response to the 
call for an appropriate mast-head for this culture'page 
is disappointing. What has happened to those readers 
who have been lately clamoring for such a page? 
Where are our lovers of art, drama, literature? Your 
first duty to this page is suggest an appropriate mast
head and then contribute articles on certain branches 
of culture in which you may be interested.

We hereby call on our correspondents W. Kubi
lius, “Jae Mie”, Al Kairukštis, Graf Ernest, Floyd Dew
ey, Bees Buzz, Reflector, “Carrots”, The K Twins, Don 
Rodin, Strauss, Medley and others too numerous to 
mention, to fill out the above entry blank and rush it 
to the “Laisve Youth Section”. The person suggesting 
the most appropriate title will receive a prize—“Pro
letarian Literature in the U. S.”—a collection of the 
best short stories, plays and poems.

This is the second issue of our Culture page. Of 
course, since it is such a new inovation, it has its short
comings. Perhaps the most noticeable of all is the 
length of the articles which flank this editorial. Bear
ing in mind the limited amount of space in this third 
page, articles should be short and snappy, so as to have 
a larger variety of articles. What do you think ? What 
are your suggestions for improving the contents of 
this page? Send in your opinions.

TOM SAWYER, SOVIET VERSION

Mark Twain’s masterpiece, nearly as famous in the USSR as in 
the USA, is being filmed at the Ukrainian film studios in Kiev. 
The banks of the Dnieper, which in places closely resembled the 
old Mississippi, furnish the locale. Tom Sawyer, jin movie ęou- 
lume, is shown with an Ukrainian village girl between rehearsals.
MIIMIIIIIIUIMIIIIIIIUIIinillUIIIUIIUIIIIIIIIBIIIlliniN

Pamphlet Review
I SAW RUSSIA, by Meta Berg
er. Price 3 cents.

The pamphlet expresses the 
opinion of a woman and leader 
of the Socialist Party in this 
country who visited the Soviet 
Union in April, 935, as part of 
a Trade Union delegation.

She went with a none too fa
vorable attitude and returned to 
describe with enthusiasm the ac
complishments of Soviet econo
my in every field.

It is a clear-cut exposure of 
Hearst starvation stories and a 
damning indictment against ca-_ 
pitalist economy. Mrs. Berger 
points out that it’s the successes 
of the Soviet Union that have 
terrified Hearst and his friends.

She says, “If you believe as I 
do, that the smell of war is al
ready in the air, if you find 
everywhere the sounds and sings 
of groWihg violence and terror 
—then we must search anywhere 
and everywhere for a safe, sure 
way ahead”# That way ahead, 
she says, is the way of the Rus
sian workers.

Camera Eye
Warnar’s projected picture on 

Sir Basil Zaharoff, international 
munitions king, involves so much 
skullduggery that diplomatic 
toes may be trod on and selling 
difficulties thus arise abroad. 
The State Department has been 
called in for advice. Also there 
is talk of getting Lloyd George 
to Hollywood as technical advis
er, at a high salary, so he won’t 
squawk. He’s mixed up in Za- 
haroff’s deals and might make 
trouble otherwise.

The Marx brothers will make 
a tour of one-night stands thru 
the South and Southwest when 
they finish “A Day at the Rac
es”. .. Sonja Heine’s fancy skat
ing act in “One in a Million” 
will be shown in slow-motion, 
for those who want to go to 
the movies and study... Frank 
Conroy plays President McKin
ley, with Sidney Blackmer as 
Theodore Roosevelt in  ̂Fox’s 
“Private Enemy”. The private 
enemy, will be Victor McLaglen.

must possess js 
motor car, let’s 

can deduct from 
for judging art.

By AL KAIRUKŠTIS
I have advanced the proposition that one of 

the requisites a work pf art 
purpose. Continuing with our 
see what other principles we 
it in order to have a basis
Since a car is a land vehicle, traveling in a 
horizontal plane, only lines that accent the 
horizontal should be used. And that’s what 
we find in the modern car. Notice hoW the 
windshield has been slanted so that it presents 
a slight rise in the horizontal line, rather than 
an abrupt stop, a steep right angle up, and 
another severe, straight -dine across, ending in 
a straight line down, as in former models. 
Notice how the headlights blend with the fen
ders, how the trunk on the back helps to termi
nate the horizontal line logically. No part of 
the modern car sticks out unnecessarily (thanks 
to the theory of streamlining) and no part is 
there unless it serves a purpose. There is a 
relation between the parts. And each part is 
shaped so that it is the best shape for that 
purpose. A feeling of unity is pijeSęnt.

Thus we begin to feel out our second prin
ciple, that of unity. All great 
posses unity. A Gothic Catheral 
principle forcibly.

works of art 
illustrates this

its supreme,Gothic architecture reached 
estatic, heights between the 12th and 14th 
centuries. There had been a long period of 
inactivity up to the 11th century—a lon^ night. 
Monks, copying great literary and philosophical 
works on indestructable parchment, seldom un
derstanding what they copied, kept alive the 
great thoughts of ancient Greece and Rome. 
With hordes of barbarians sweeping through the 
country side and kings, clergy and the nobility 
exploiting the poor, enslaving them, they turned 
to God as a solace and such a wave of religious 
feeling was created that the Crusades were a 
logical outcome. They were defeated by the 
Saracens, but’ the contact with Oriental culture, 
so far in advance of theirs, opened their minds. 
Returning, they managed to communicate this 
awakening to their fellow men. This augmented 
an already aroused religious fervor and led 
them to desire (cleverly aided by the priests) 
to erect a tangible manifestation of their de
votion to the deity. The spontaneous feeling 
present, and means available (the church ma
naged to squeeze so much per from everyone) 
the order was, go ahead and build. Yes, build 
magnificent structures—something that would 
thrill even God. But on looking around, the 
architects .saw only the heavy, earthbound 
Romanesque-—a good style for forts and armo
ries, but totally unsuited to express their newly- 
found ecstasy. So they flung the old concepts 
of building the winds and launched a style 
unequaled for sheer audacity and exuberance; 
a style of building that could not fail to arouse 
a like ecstatic feeling in -those who were to 
observe these crystallized dreams. They said 
let’s do away with walls,—'they only keep the 
light out. Let’s have windows, rose colored ones, 
all around. Let’s have graceful columns, reach
ing up to the very sky, so that our thoughts can 
be carried aloft and deposited at the feet of the 
Lord. Let’s make the church in a form of a 
cross and where the nave (the main aisle) 
crosses the transcept (aisle at right angles to 
the nave) we’ll put the altar and above that; 
we’ll erect a spire which will be a finger 
pointing to God himself. And, strangely, enough, 
they did all these things.

And thus were built the great French, 
Gothic cathedrals, for the French were-the besi 
designers and they did love their God.

(To Be Continued)

Don: Have you heard the song rd 
of the milkman’s horse? , w|fl1 ■ Dan: Nope. What is ijt? . 1.

f , Don: Oh, how I hate to giddup 1 I1 r in the morning! 1
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GARDNI
I want to s 

a question: A 
enthusiastic b 
Worcester gir 

The boys hsu
ing match and we lost to Wor
cester by a few pins. It must 
have been on account of the 
lady players on Gardner’s team. 
J. Kizys did some pretty good 
side cracking.

Come on, you Worcester girls! 
Where is your back-bone? You 
shouldn’t let the little shellack
ing bother yoi which you got in 
the preliminary game.

The girls had their first bas
ketball ’practice Sunday morn
ing, although we didn’t have 
much ambition after Saturday 
night.

It looks like our winter car
nival or snow-train will have to 
wait for awhile before a definite 
date is set but plans are well 
under way.

That will be
Here’s hoping the Worcester 
girls decide to have a team and 
prove they have the spirit in 
them. “Iggie.”

all for now.

CONCERT NOTES
(Continued from page 3) 

instruments including 2 harps 
which I noted were played by 
women. I was surprised to find 
that there was no piano and no 
sliding trombones. It might be 
however, that the Bach and 
Brahms compositions did not re
quire those particular instru
ments.

The Philadelphia Orchestra 
with Eugene Ormandy conduct
ing will be back to Newark for 
their second concert Wednesday, 
January 6, 1937 with Sergei 
Rachmaninoff guest . pianist. 
Tuesday, January 26, 1937 the 
Metropolitan Opero Ass. will 
present “La Traviata” with Vina 
Bovy, Lawrence Tibbett and 
Nino Martini. Two other Phila
delphia Orchestra concerts will 
follow with guest artists to be 
announced later.

I would advise all those who 
can possibly scrape a few dol
lars together, to see and hear 
the Orchestra in their next con
certs. It is worth more than 10 
movies put together.

If I am fortunate enough to 
witness the next performance I 
will write a review like the 
above giving, of course just the 
highlights of the glamorous 
spectacle that, presents itself at 
the Mosque Theatre the night of 
the concerts.

CHESTER’S MIRROR
A reflection in our mirror re

flects a meeting called t5 order 
by our presiding chairman 
Adolph Degutis. The minutes of 
the last regular meeting were 
read and approved. A report 
was given concerning a dance 
which is to be held some Satur
day in January, 1937. All the 
dance helpers were chosen by 
the committee. There was a 
very brief discussion about 
where to spend our Christmas 
Eve. No definite plans were 
made.

No other motions on the floor 
for discussions or approvals. The 
motion was made and carried to 
adjourn the meeting to Decem
ber 20th, 1936.

I believe the reflector has 
been a bit too frank this week 
but the truth will always out. 
Perhaps there are many other 
reflections but I think it is 
about time the reflector had. 
some relaxation.

The Reflector.

PITTSBURGH NEWS
In order to gather Pittsburgh 

News, I found out one real way 
to do it and that is to play that 
you are the fly paper and boy do 
you catch the flies—and here I 
am to report some that I caught.

Last Sunday, December 6th, 
the men outnumbered the girls, 
but on Dec. 13th the girls made 
a much better showing and we 
are beginning to believe that we 
have a ladies day and a men’s 
day and the worst job is to get 
them more acquainted and make 
a ladies and men’s day on the 
same day.

We wish to report that Mrs. 
Kairys has joined the chorus. 
She has a very pretty soprano 
voice. How about getting more 
altos now?

' 4 ■

Since we have devoted a few 
minutes of delightful serious
ness, I believe it is quite suit
able to shovel some dirt now.

Surprise, folks: We have two 
very charming- nightingales in 
our club—one strums a guitar 
while the other sings a melo
dious tune. One of the loveliest 
and most sentimental songs ever . ...... .
published came from our two | Elsie our Chorus Director fin- 
nightingales. The song is of ' ally got John Urban on the right 
course, “She’ll be cornin’ round note. It wasn’t hard, was it 
the mountain”. Really, isn’t it John? 
lovely? (Oh yeah?—you should 
have heard them Wednesday 
night, 
flea).

It was enough to slay a

said Tony was a sissy? 
you to say it again. He

Who 
I dare 
certainly proved to us that he 
lived up to Tarzan’s wildness 
last Sunday night.

Ah! Nellie’s charming and de
voted husband has turned into a 
Scotchman. He stuffed her full 
of Lux Toilet Soap. Harry I’m 
surprised at you for being such 
a beast to Nellie. I hope you 
don’t expect her to refuse your 
hearty meals as you must know 
that she cares enough to eat 
what you give her.

There is no limit to the power 
behind our male club members. 
First it was knocking the fems 
unconscious with pillows and 
then, the beastly cowards, they 
chose the only way out—as the 
girls were feeding them with 
feathers, they took the flower 
pot and smashed it to prove 
that their power was still great
er than the fems.

A..., just a bit of motherly 
advise—make sure that you re
move the rouge from your face 
next time.

That new song we tried on j 
Sunday, I mean “Palankėj, pa
laukėj, saulute teka” is very 
pretty, Elsie, but we sopranos 
will have to get more practice 
to reach that high note like 
Mary can. I wonder who will 
reach it next Sunday.

If it wasn’t for Art helping 
the other male voices, I doubt 
if he would have been heard 
alone with all of those ladies’ | 
sweet voices. Thanks, Art, for 
the good deed.

We wish to make the follow
ing announcements to those who 
were not present:

On Friday, December 
will be the Lith-Amer. 
Club monthly meeting, 
member must be present.

On Sunday, December 
the chorus rehearsal will start at 
7 P. M.

On Sunday, December 20th, 
the ALDLD, North Side branch 
is heading a Card Party right 
after the rehearsal at the same 
hall, 1322 Reedsdale St., N. S. 
Let’s see you card sharks around.

All those members who have 
not received tickets for Jan. 17, 
can get them from Mary Orman, 
the club secretary.

18th, j 
Youth 1 
Every i

20th,

Brooklyn 
Brevities
Monday, I was down to attend 

a “Bunco and Social” that the 
South Brooklyn Dynamos held 
at the Community Club there. 
Well, it was like old times to 
see the Dynamos active again, 
and there was a time when they 
were plenty active. This LDS 
branch now holds socials every 
Monday night and a very de-

PHILADELPHIA LYROS 
CHORUS REORGANIZES

“That Sticky Fly-paper”. • Chorus.

By
FLOYD

DEWEY

pendable social committee plans 
different games, novel ideas 
and such, every week. Next 
week they are again holding a 
Bunco party, only this time two 
(or is it three?) prizes-will be 
awarded. I suggest that you go 
down this Monday at 8:00 P.M. 
and spend an enjoyable evening 
with the Dynamos. You will not 
only, participate in an exciting 
game of Bunco, but' you will also 
have refreshments, dancing and 
I noticed they even go in for 
some singing as one of the mem
bers brings down his guitar, and 
another played the piano.

“Grigutis”, as presented by 
Aido Chorus last Sunday .at the 
Brooklyn Labor Lyceum, proved 
a very enjoyable operetta. It 
was well acted although not so 
very well sung and the costumes 
were colorful. Several feminine 
members of the ensemble looked 
like they were bored by it all. 
Don’t you gals know that if 
nothing else, a chorus girl al
ways wears a smile? Or if the 
script does not call for a smil
ing countenance, you should at 
least display some interest in 
the goings on if you’re going to 
interest your audience.

Lillian Chase and 
ley, make a splendid 
and didn’t Lit look 
in that red gown? 
the chorus made a
home just as soon as the final 
curtain rang down.

At last! The LDS ECHO is 
out and was sold at “Grigutis”. 
Bali Kilas is either a swell story 
teller or he’s hearing things con
cerning the efforts of one of the 
editors of that publication.

Aside to Beatrice Kukanskis: 
Thanks for the card and I do 
owe YOU an apology as well as 
a reply. I’ll be seeing ya!

Sunday, December 20th, the 
Lithuanian Folks Theatre, again 

Everybody interested presents “Ant Bedugnės Krašto”

On Friday the Lyros Chorus 
held its annual meeting. The 
main issue at the meeting was 
to reorganize the chorus.- The 
members have finally decided 
that things cannot go on as they 
have been going on. From now 
on we are going to get down to 
business and try to build the 
chorus up irtto a good chorus. 
There has been too much tom
foolery going on.

New officers have been elected 
and they are as ‘follows:

Pres.: John Alekna; Vice-Pres. 
Anna Bulack-Molush; Rec. Sec
retary; Jean Macena; Fin. Sec
retary: Alda Putres; Treasurer: 
Francis Gredvilis; Executive Com
mittee: Alice Olekis, Theresa 
Budvilis, Al Sugint, Alec Kaz- 
lazinskas, John Bulack.

Saturday the chorus held a 
dance. We had quite a crowd and 
we think that the profits will be 
good. The committee should be 
commended for its good work in 
advertising the dance so well. 
All the members that still have 
tickets they didn’t sell or the 
money for the tickets they did 
sell will please bring them in 
this Friday.

Starting the new year right is 
going to be our aim. Our am- | 
bition is to be the best chorus 
possible.
in singing is invited to come up, in New Jersey, this time at 
but we warn you t in advance— Newark.
no one who comes merely to fool ” * — -
and create a disturbance is wel
come.

This Friday we are having a 
rehearsal of old songs, so every
body show up ready for business. 
No more undisciplined rehear-back again. Adele Žemaitis also 
sals. This coming year/,is going celebrates a birthday, this week 
to be a banner year for Lyros as well as her wedding anniver-

JAT. sary. Congratulations!

Med
team 
swell

Ben 
dance 
just 
Almost all
beeline for

HAPPY BIRTHDAYS: To Frank 
Yakstis and Nelie Z. both cele
brating their birthday on Fri
day. Both „are out of Aido Cho- - 
rus now so what say,, as a birth- ■ 
day treat to yourselves, come

THE diElMN

DRJSHTOX*JukUdCi

WITH FINK PULLER AND " 
THE BOYS BEING HELP 
THE PLANT WITHOUT ANY 
FOOD AND WITH LETTERS 
ANO TELEGRAMS POURING 
IN FROM ALL OVER THE 
country PROTESTING _ 
THE SHOOTING CF 
SARNEY JENSCN, T 

TELL YOU WE'RE IN
A TIGHT

UNION 
GUYS MAY BE 
smart, but 1

"OUT-SWART" 
'EW ANY DAY OF
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Waterbury, Conn.
Iš Lietuvių Komunistų 

Parengimo
Gruodžio 13 Lietuviai Ko

munistai surengė šokius ir per
statymą.

Lietuvių Liaudies Teatras, iš 
Brooklyn, N. Y., suvaidino 
“Partizanai” ir dvi scenas iš 
veikalo “Ant Bedugnės Kraš
to”. Vaidinimas ėjo sklan
džiai, lošia gerai, lošėjai visi 
supranta veikalo reikšmę ir 
bando jame gyventi.

* Daug kuom skyrėsi nuo pir
mesnių lošimų. Brooklyniečiai 
ir apylinkės turi progų pakelti 
lietuvių tarpe perstatymus ant 
tobulesnio laipsnio. Garsintos 
dainininkės nebuvo, kaip kad 
Liaudies Teatras buvo žadė
jęs; delei kokios priežasties, 
nežinau. Bet esu tos nuomo
nės, pirmiaus ir dabar, kad 
reiktų duoti publikai tas vis
kas, kas tik žadama, ir ne pro 
šalį su magaryčiom, kai kada. 
Tuomet būna pilnas pasitikė
jimas publikoje.

Veikalas “Partitanai” kaip 
tik atatinka dabartines kovas, 
kaip kad Ethiopijoj prieš Mus-

4 solinio gaujas ir Ispanijoj 
prieš fašistinius generolus. 
“Partizanai” trumpas, bet jis 

t vaizduoja ne tik Rusijoj 1919 
ir 1920 metų darbininkų ko
vas, bet ir šių dienų Ispani
joje.

Pertraukoj drg. V. Valai
tis, iš New Britain, Conn., pa
sakė gana atatinkančią, turi
ningą prakalbėlę,. prisiminda
mas, kad reikalinga pagelba 
Ispanijos anti-fašistams kovo
tojams, ir Agitacijos Fondui, 
kuris šviečia ir rodo kelią lie
tuvių masėms kovon prieš fa-

Gruodžio 11 irgi Shamokin 
State Hospital, ir vėl darė 
operaciją Juozui Žukui, kuris 
kiek laiko atgal anglies ka
sykloje tapo labai sunkiai su
žalotas. šitas darbininkas jau 
daug prikentėjo ir dar ken
čia, nes buvo ir kojos, ir šon
kauliai, ir nugarkaulis sulau
žyti.

Pastaruoju laiku čia ir po 
apylinkę netik kai kurie indivi- 
dualai, bet organizacijos ir 
net vidurinės mokyklos (High 
School) savo parengimų pro- 
gramuose deda kai-kurių rusų 
autorių kūrinius.

Dabar vakarų rengėjų pro- 
programuose dažnai tenka 
matyti toki vardai, kaip Čai
kovskis, R i m s k y - Karsakov, 
Andriejev ir kt.

Kiek laiko atgal ameriko
nai, ypač jųjų spauda, ką-nors 
tokio rusiško bijojo, kaip vel
nias kryžiaus. O jeigu kurie 
kaip ir kur-nors su kuo rusiš
ku susidūrė, tai skaitė esant 
nekultūrišku, per žemu. Kas 
prie to juos dabar pastūmėjo?

Tūli sako, kad tą padarė 
(Amerikos publiką sužadino) 
Sovietų Rusijos alertiški, rea
listiški “movies”, kuriuos ne 
vienas ir ne kartą esame ma
tę. Kiti sako, kad tas nuopel
nas priklauso Dono Kazokų 
Chorui, kuris čia kas metas po 
apylinkę gastroliuoja ir savo 
gražiomis meliodijomis ir har
moningu balsų suderinimu 
publiką žavėte žavi. O da kiti 
sako, kad abelnas Sovietų Ru
sijos kultūriškas pakilimas 
amerikonus suinteresavo.

Bet kaip ten nebūtų, Sovie
tų Rusijos dailė-menas prade
da Amerikos žmonėse prigyti. 
Jeigu jau amerikonai pamylė
jo Rusijos meną, tai, be abejo
nės, laikui bėgant, jie pamy-

šizmą. Aukų surinkta $21.14. 
Agitacijos Fondui bus pasiųsta 
$5, ir Ispanijos kovotojams 
bus priduota $16.14 sekantį 
sekmadienį, gruodžio 20, 2 
vai. po pietų, del Ispanijos 
masiniame mitinge, kuris įvyks 

> Tenąple Hall,, West Main St., 
♦ Waterbury. Taip buvo pa

garsinta ir publika sutiko.
Parengime žmonių galėjo 

būt arti 400. Publika susidėjo 
veik ant pusės jaunimo ir su
augusių. Kas sako, kad komu
nistinis judėjimas “neturi įtek
mės” ?

Dar žodis apie Liet. Liau
dies Teatro lošėjus. Visi jauni, 
bet draugiški, simpatiški. Lie
tuviškai kalba gerai. Water- 
buriečiai jaunuoliai privalo 
paimti pavyzdį.

Kas daugiausia pasidarba
vo ir rūpestingai darbavosi mi
nimo parengimo surengime, 

I surankiosiu ir pranešiu per 
“Laisvę” vėliau. Liaudis turi 
žinoti, kas del liaudies ir dir- 

Vba. Reikia tarti širdingą ačiū 
visiems atsilankiusiems į Lie
tuvių Komunistų pirmą paren
gimą.

Waterburio Lietuvių Komu
nistų Kuopos Reporteris.

lės ir jos valdžios formą.
Bon Ami.

remdama priešfašistines ko
vas, darbininkų, būvio pageri
nimui kovas, pirmoj vietoj tu
ri mintyje, kad darbininkiško
ji apšvieta yra dvasinė žmo
gaus duona ir druska! Todelei 
kuopa iš savo iždo aukoja: 
“Daily Worker” $5, “Laisvei” 
—$5 ir “Vilniai”—$5. Taipgi 
nutarta paskolint, užmokėt 
prenumeratą tiems kuopos na
riams, kurie delei nedarbo ne
išgali užsimokėti, tačiaus su 
“Laisve” “diyorsuoti” anaiptol 
nenori!

Kuopa stropiai rengiasi 
prie savo pokilio naujų metų 
laukti, kuris įvyks 31 gruo
džio.

Šioje kuopoje, ALDLD, vie
ta kiekvienam pažangiam vie
tos lietuviui, o ypatingai opo
zicijos likučiams, nes jūs, 
draugai, sekdami avanturistus 
Stilsoną, Jankauską, labai 
daug žalos darote antifašisti
niam ir abelnai darbininkiš
kam judėjimui, o ypatingai 
vietinėms draugijoms. Ir ben
dras draugijų frontas, dėka 
dd. Kindero, Dulkio, jau su
griauta. Ar tai čion smūgis, 
ką jūs opozicija nutarėt už
duot Bimbai, Sakat ir Mata- 
čiūnui? Anaiptol ne.. . .

84 kuopos valdyba sekan
tiems metams išrinkta: organ. 
—J. Vilkas ir F. Prapiestis, 
sekretoriais—P. Sakat ir Pra- 
piestienė ir ižd.—P. Mali
nauskas.

Į ALDLD 2 Apskričio kon
ferenciją, kuri įvyks 10 d. 
sausio, sekamais metais, iš
rinkta nuo kuopos 5 delega
tai.

Į centrą metines duokles 
jau pasimokėjo 43 nariai, ta
čiaus dar yra neužsimokė
jusių. Draugės ir draugai, ne
apleiskite savo vienintelės ap- 
švietos organizacijos!

Senas Pijus.

ran, Chicago, Ill., $30, kad 
kaip galima greičiau ir geriau 
pagelbėti Lietuvoje paverg
tiem žmonėm pasiliuosuoti iš 
po Smetonos jungo. Iš bendro 
draugijų komiteto pirmininko 
vietos rezignavo d. J. Valatka. 
Jo vieton išrinktas d. A. P. 
Dambrauskas. Iš iždininko vie
tos rezignavo d. F. Virbickas, 
jo vieton išrinktas d. A. Več- 
kys.

Susirinkimai laikoma kas 
antrą trečiadienį vakare, Lie
tuvių svetainėje. Pradžia 7 :30 
vai. vakare.

“Laisvės” No. 277 aprašy
me apie atidarymą lenkų 
svetainės buvo pažymėta 11 
d. lapkričio, o turėjo būti 8 d. 
lapkričio.

H. Bedarbis.

metiniame koncerte. Įvyks sekmadie
nį, gruodžio 20, Dom Polski salėje, 
1956 .Frontenac St. Programa: Vei
kalas,1 “Streikieriai”, čigonų Šokiai, 
klasiški šokiai, indijonų šokiai, solis
tų, gitaristų trio, Jaunimo Choras, 
duetai, trio, chorisčių sekstetas, mo
nologas, deklamacijos, svarbus sve
čias iš Amerikos ir kiti. Pradžia 5 
vai. vak. Įžanga laisva.

Kviečia ALDLD Pirm. Rajono
Kom.

(296-298)

DETROIT, MICH.
Gruodžio 19, šeštadienį, 7:30 vai. 

vakare, Draugijų Svet., 4097 Porter 
St. įvyks ALDLD 52 kp. priešmetinis 
susirinkimas. Nariai būtinai dalyvau
kite, nes bus rinkimai kuopos valdy
bos 1937 m. Taipgi yra ir kitų svar
bių dalykų. — Rašt. M. B. (294-296)

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

Dr. Herman Mendlowitz
33 METAI PRAKTIKOS 
522 Bedford Avenue 

arti Taylor St., Brooklyn, N. Y. 
Telefonas Evergreen 7-1312

Paterson, N. J. Haverhill, Mass.

J. KASMOCIUS
GRAŽIAI ĮRUOŠTA VIEŠA UŽEIGA

Čia užėję tikrai jausitės patekę j 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

NOTARY PUBLIC TEL. STAGG 2-5043

Matthew P. Ballas
ill1!

Kulpmont, Pa.
Nelaimių Sukury

Juozas Malinauskas, kuris 
dirbo Locust Gap anglies ka
sykloj, gruodžio 8 apsinuodino 
gazu, vadinamu “black dam”. 
Dabar gydosi Shamokin State’ 
Hospital. Linkiu Juozui vei- 

> kiai pasveikti.

Iš ALDLD 84 Kp. Susirinkimo
Gruodžio 13 d. Amerikos ( 

Lietuvių Darbininkų Literatū
ros Draugijos 84 kuopa turėjo 
metinį susirinkimą, kuriame 
drg. Matačiūnas išdąyė platų j 
raportą iš jau ' atsibuvusio , 
tarptautinio parengimo, kuris 
davė mūsų kuopai $40.00 pel
no.
' Kuopos atstovai iš tarptau- j 

tinio priešfašistinio Ispanijos Į 
gelbėjimui komiteto pabrėžė, 
kad šį komitetą gausiai remia 
apie 50 įvairių vietos organi
zacijų skirtingų tautų, kad Is
panijos liaudies gelbėjimui 
aukos gausiai plaukia, šis ko
mitetas nesenai turėjo balių, 
kuris davė virš penkis šimtus 
dolerių pelno.

Raportavo P. Sakat iš įvy
kusios New Jersey valstijoj 
konferencijos Lietuvos demo
kratinei tvarkai atsteigti, ap
gailestaudamas, kad minėtos 
konferencijos tarimai, proto
kolas, lig šioliąi spaudoje ne
pasirodo. Kur dingo?

Kuopa išrinko komisiją iš 
draugų Bimbienės, Prapiestie- 
nės, Sakat ir Bimbos rinkti 
aukas, maistą ir drapanas Is
panijos karžygiams. Kuopa ir 
vėl iš savo iždo paaukavo $5 
ir drg. F. šeidis $1 Ispanijos 
kovotojams; “tai kulka fašis
tams į užpakalį,” kaip drg. 
Šeidis pareiškė.

Tačiaus 84 kuopa gausiai

Nusiskundimai del Nereguliariai 
Atėjimo “Laisvės”

Šiuom tarpu gauname nusiskundimu, kad “Laisvė” nere
guliariai pristatoma skaitytojams. “Laisvė” yrą kas dien 
Reguliariai pristatoma Brooklyno paštui ir neabejojame, 
kad generalis paštas atiduoda į laiką ant traukinių. Ne- 
priatatypias j laiką adresantams yra ąpsileidims lokalinių 
paštų. Reikia skųstis ląkaliniuose paštuose pačiąm pašto 
viršininkui “Post Master” del nereguliario pristatymb.

Kalėdų ir naujų metų tarpu įsigyvenusiu Amerikoj pa
pročių yrą siunčiaipą galybės dovanų ir sveikipipių, tai 
paštai yra užversti siuntiniais, todėl trukdosi reguliariai 
gavimas “Laisvės”.

“Laisvės” Administracija.

WATERBURY, CONN.
Ispanijoj Demokratijos Gelbcto- 

jams-kovotojams, parėmimui, Water
burio visuomeninis masinis mitingas- 
prakalbos, sekmadienį, gruodžio 20, 
2-rą vai. po pietų. Tample Hali, 
mieste. Lietuviai prašomi irgi skait
lingai dalyvauti.

(296-297)

WORCESTER, MASS.
Lietuvių Vaikučių Žiburėlio Drau- 

gilėjės mokyklėle atsidarys penkta
dienį, 18 d. gruodžio kaip 7:30 v. v. 
Liet. Svet., 29 Endicott St. Mokyklė
lėje vaikučiai bus mokinami skaity- 
tyti ir rašyti lietuviškai, tai mes pra
šome tėvų, kad leistų savo vaikučius 
i šią mokyklėlę. Kviečia Komisija.

(296-297)

SO. BROOKLYN, N. Y.
Vasario 7-tą d. 1937, Community 

Kliubo Svet., 723—5th Avė., bus lo
šiamas pagarsėjęs veikalas “Dvaro 
Bernas.” Taigi prašome visas orga
nizacijas nieko nerengt tą dieną.

LDS 50 kp. Koin.

Gruodžio 9 d. atsibuvo su
sirinkimas atstovų nuo septy
nių organizacijų ir kuopų del 
gelbėjimo Lietuvos žmonėm 
atsteigti demokratines teises 
Lietuvoje. Susirinkimas atsi
buvo LPGK svetainėje, 324 
River St.

Tarpe svarbesnių tarimų, 
buvo raportas iš atsibuvusių 
prakalbų 29 d. lapkričio, kur 
kalbėjo dd. St. Michelsonas, 
“Keleivio” redaktorius, ir R. 
Mizara, “Laisvės” redaktorius. 
Iš raporto pasirodė, kad aukų 
surinkta viso $18.41 (aukoto
jų vardai jau pirma pasiųsta 
spaudon). Išmokėta kalbėto
jam už kelionę d. St. Michel- 
sonui $5 ii’ d. R. Mizarai $6. 
Už svetainę $6. Viso išmokėta 
$17. Liko $1.41.*

Prakalbos buvo rengtos sep
tynių organizacijų su tuom 
tikslu, kad nušviesti dabartinę 
padėtį Lietuvos ir Ispanijos, 
ką kalbėtojai ir atliko gerai. 
Taipgi buvo gera dainų ir mu
zikos programa. Dainavo Lais
vės Choras po vadovyste B. 
Petrukevičiaus iš Lawrence, 
Mass. Seserys Kaškevičiutės 
dainavo duetus, B. Petrukevi- 
čius — solo, Paulina Kaške- 
vičiutė ir P. Petrukevičius — 
duetas—visi dainavo gerai. 
Visiem dainininkam pianu 
akompanavo O. Balčiūnaitė— 
Vaitkuvienė. Laisvės Chorui 
pagelbėjo dainuoti: Taraškie- 
nė, Petrukevičienė ir seserys 
Kaškevičiutės. Visi iš Lawren
ce, Mass., ir W. Kundrotas. iš 
Montello, Mass.

Vardan draugijų bendro ko
miteto, visiem dainininkam ii' 
pianistei tariu labai ačiū už 
taip gerą programą.

Apkalbėjus Amerikos Lie
tuvių Kpngreso Lietuvos De
mokratinei Tvarkai Atsteigti 
svarbą, nutarta pasiųsti cent-

PHILADELPHIA, PA.
Sekmadienį, 20 d. gruodžio, 3 vai. 

po pietų įvyksta labai svarbi konfe
rencija mūsij organizacijų delegatų, 
kurie yra išrinkti delegatais į Ben
dro Fronto Komitetą. Todėl kiekvie
no delegato yra pareiga nepamiršti 
virš minėtą datą ir dalyvauti konfe- 
rencijon, kur bus svarstomi labai 
svarbūs klausimai. Konferencija 
įvyks po num. 735 Fairmount Ave., 
Rusų Name. Koin. Pirm.

(296-297)

GREAT NECK, N. Y.
Amerikos Lietuvių Piliečių Kliubas 

rengia’ svarbias diskusijas, bėgan
čiais gyvenimo klausimais. Į Įvyks 
penktadienį, gruodžio 18 d. Kliubo 
kambariuose. Todėl kviečiame visus 
kliubiečius ii’ šiaip publiką atsilan
kyti ir imti dalyvumą svarstyme. 
Pradžia 7:30 v. v. Užkviečia visus

Kom.
(296-297)

MONTREAL, CANADA
Visi Montrealo ir apylinkes lietu- 

viai-vės širdingai esate kviečiami da
lyvauti “Liaudies Balso” didžiajame

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 
skąusmus ir palengvina žmogui. Dek- 
snio Galinga Mostis tūkstančiams pa
gelbėjo, pagelbės ir tamstai. GAR- 
ANTUOJAM, kad, pavartojus kelis 
sykius, aplaikysi palengvinimą ar pi
nigus grąžinanti.

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
krąją Deksnio Galingą Mostį ir pa
sekmes, tai Visada klausk taip: J'IE- 
KEN’S OINTMENT ir neklausykite 
nei jokių kitų pasiūlijimų, kad kas ir 
siūlytų.

Visada žiūrėkite, kad būt užrašvta 
DEKEN’S OINTMENT, tai tik tada 
aplaikysite tikrąją Deksnio Galingą 
Mostį. Parsiduoda visur.
Reikalaunam Agenčių ir Agentų.
DEKEN’S OINTMENT CO., 

Hartford, Conn.

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

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

8701 JOS CAMPAU AVE., DETROIT, MICH.

OFISO VALANDOS 
nuo 1—S dieną ir nuo 7—8 vakaro 

NEDALIOMIS 
Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 28rd St.

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(JALINSKAS)

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

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVIS. 
Prieš Forest Parkway 

WOODHAVEN, L. L, N. Y.

(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.

VARPO KEPTUVE
36-42 Stagg St. Tcl. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y. 
Varpo Keptuves Keksai Vestuvėm ir Parom Yra Skaniausi.

Telephone: EVergreen 8-9770

Tcl. SUkk 2-0783 NOTARY
Night Tel. Juniper 6-4912 PUBLIC

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
BALZ AM UOTO J AS

Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau 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.

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.

čia Parodoma Dalis Varpo Keptuves, Kur Kepama 
duonos: rūgšti ruginė, saldi rugine, 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, Pasteries, Apple Turnovers 
ir Jelly Rolls.
Siunčiame duoną per paštą j kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svor| ir kainas.

Antrašas: 36-42 Stagg Street, Brooklyn, N. Y.

VYRŲ IR MOTERŲ LIGOS 
GYDOMOS NAUJOVIŠKAIS

BŪDAIS
t Kraujo ir Odos Ligos, Nervų Sui

rimai, Slogos ir Chroniški Skaudu
liai, Nervų ir Abelnas Nusilpimas, 
Skilvio ir žarnų Sugedimai, Hemor
rhoidal ar kiti Mėšlažarnes 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, 
Plaučiniij 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 njanęg su pasitikėjimu, 
ir jūsų nesveikumas bus jums išaiš
kintas. Kraujo Tyrimai, šlapimo 
Analyze, X-spinduliai Serumų Įleidi
mai ir čiepijimai. Sąlygos yra priei
namos. Pasitarimai veltui.

DR. L. ZINS
Virš 25 Metų Praktikos

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

balandos 9 A. M. iki 7 P. M. 
Sekmadieniais 9 A. M. iki 3 P. M.
(MBS KALBAME LIETUVIŠKAI)

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos Masės anglis, geriausios 

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

Telefonuokilc: EVergreen 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti į ofisą 

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

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

(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA) 
Telefonas: EVergreen 7-1661

GARSINK1TES “LAISVĖJE



NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS DR. J. J. KAŠKIAUCIUS

unijos, 
Pilots, 
Oilers’

Pirkt 
ir Im- 

Likerius 
yra Že-

Šį vakarą newyorkieciai 
turės progą išgirsti jauną Is
panijos Liaudies Fronto mili
cijos komandierių, kuris kartą 
buvo paskaitytas žuvusiu ka
ro fronte ties Toledo, ir kuris

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

Kitokių Likerių 
Pas

Jau Laikas Pasirūpint
Žiemos Šventėm Gėrimų

Geria usia Vieta 
Brooklyne 
Naminius 
portuotus 
ten, kur

mos Kainos.

530 Summer Ave., arti Chester Ave, 
NEWARK, N. J.

VALANDOS: 2— 
Nėra valandų sekmadieniais.

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

Nelaukite iki vidurių užkietėjimas jsisenės, 
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 ž m ogaus kūnui. NATURAL-LAX- 
HERB TEA yra viena iš geriausių paliuo-

savimu), išvalymui ir sutvarkymui paįrusių vidurių. Taigi, tuojaus pri- 
siųskite v50c 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.

Puslapis Sestas Ketvirtad., Gruod. 17, 193b

.1

I

Telefonas: Humboldt 2-7964

Kalbės Jauni Ispanijos 
Liaudies Atstovai

maršrutą. Juomi yra 27 metu 
Luis Simarro. Jis ir kiti trys 
su juo pribuvusieji (pereitą 
pirmadienį) jauni ispanai kal
bės ketvirtadienio vakarą, 17 
gruodžio, Hippodrome, 44th 
St. ir 6th Ave., New Yorke.

WPA-BedarbiŲ Pikietas 
Prie City Hali

WPA darbininkų organiza
cijos turi rekordus, kad iki 
šiol jau atleista iš WPA darbų 
10,633. Atleidinėjimas tęsia
ma, apie 1,000 ružavų slipu- 
kų (atleidimo pranešimų) iš
duodama kas dieną.

Atleistieji iš WPA darbų ir 
kiti bedarbiai maršuos prie 
City Hali šeštadienio ryto 
10:30. Maršavimas prasidės 
nuo Union Square, baigsis prie 
Franklino statulos, City Hali 
aikštėje. Jie reilealaus sulai
kyti atleidinėjimą iš WPA 
darbų: sugrąžinti atleistus; 
sulaikyti mušimą ir areštus 
bedarbių ir jų delegacijų šal
pos biuruose, ir pakelti pašal
pą 40 nuošimčių.

Maršavimo laiku norima tu
rėti delegacijos pasitarimą su 
majoru LaGuardia, tačiau iki 
šiol jis ignoravo reikalavimus 
tartis.

Rendauninky Delegacija 
Pas Majorą

ir valdžios įstaigų vedė vajus 
mokinimui saugumo taisyklių. 
Tačiau yra laikas, kuomet ne 
saugumo įrankiai ir,žinojimas, 
bet asmens atsakomybė nusve
ria.

Gi iš asmens reikalaujama 
tik pagarbos kelio taisyklėm 
ir paprasto atsargumo bei 
mandagumo, tai ir viskas. To 
prisilaikydamas, padarys ke
lius saugiais sau ir kitiem.

Trafiko Stotis K.

Lietuvių Vaikų Mokyklėlė 
“Laisvės” Svetainėj 

Nuolat Auga
du,Kiekvieną šeštadienį po 

po tris naujus mokinius ateina.
Šalę lietuvių kalbos—skaity

mo ir rašymo—štai dar ko 
daugiau šioj mokyklėlėj jau
nuoliai išmoksta. Jie išmoksta 
dainuoti, eiles sakyti, o eiles 
sakydami, įgauna drąsos atsi
stoti prieš publiką, lavina savo 
balsą ir iškalbą. Susidraugau
ja vienas su kitu taip, kad tė
vam nusivežus vaikus į lietu
višką parengimą nereikia jieš- 
koti jiem draugų. Ir užaugę 
didesni jaunystės draugus pa
laiko, tad tėvam nereikia bijo
ti, kad jų vaikai nesusidrau
gautų su nepageidaujamais 
jaunuoliais, kurie yra augina
mi be jokios tvarkos nuo ma- 
žystės.

Daugiau kaip pusė mokyk
lėlės vaikučių priklauso prie 
Lietuvių Darbininkų Susivie
nijimo. Yra didelė nauda jau
nus vaikučius prirašyti prie 
šios pašalpinės draugijos. Da
bar jiem labai mažai reikia 
mokėt, ir kaip jie sulaukia 16 
metų, persikelia į suaugusių 
skyrių, jiem mažiau už kitus 
naujai įstojančius tereikia mo
kėti.

Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimas, ALDLD Moterų 81 
kuopa, ir ALDLD 1-ma kuopa 
rūpinas viršminėta mokyklėle.

Lietuviai tėvai naudokitėsAntradienį 300 rendaunin-
kų, namų savininkų ir bankų ’§įa proga, nesigailėsite ateity- 
atstovų buvo nuėję pas majo- je. >
rą LaGuardią tartis rendau- 
ninkų ir namų savininkų rei
kalais. Po pasakymo trumpos 
prakalbos, kurioj pabrėžė, 
kad miestas priėjo namų kri- 
zį, majoras atidėjo savo su
šauktą konferenciją ir išėjo. 
Atstovai pasipiktino majoro 
nenorėjimu išklausyti jų pa
siūlymų.

Progresyviai Laivakroviai 
Laimėjo Rinkimuose

Į Pirmadienį įvyko rinkimai 
Int. Longshoremen’s 808-tam 
Lokale. Jis yra vienas iš di
džiausių. Rinkimuose progre
syviai laimėjo kelias vietas, 
iššluodami iš lokalo vadovy
bės keletą Ryano pakalikų. 
Iškrito ir stambus tūzas James 
Wilson, kuris nuo 1920 m. tu
rėjo finansų sekretoriaus vie
tą, taipgi yra visos unijos vice
prezidentu. Jis visuomet rėmė 
Ryaną.&

Bedarbių Lupinio Raketas
Bjaurus raketas prieš bena- 

| mius esančius ant pašalpos iš
kelta per sąskaitų komisionie- 
rių Blanshard. Suimta trys 
šalpos biuro investigatoriai ir 
drabužių krautuvės savininkas 
P. Hymowitz, 346 Bowery. Jis 
duodavęs mažiau drabužių, 
negu reikalaudavo šalpos or
deris. Gi tie investigatoriai 
siųsdavę būtinai pas jį pirkti 
ir gaudavę už tai nuošimtį.

Pagarba Padeda Saugumui

Per pastarąjį dešimtmetį 
daugelis organizacijų ir teis- 
darybės agentūrų bei mokyklų

Komisijos narė E. Vilkaite.

Česny Naujas Biznis 
Gerai Vyksta

Aną dieną taikėsi užeit čes- 
nų įstaigon, 739 Grand St., ku
rią jie atidarė apie pusantro 
mėnesio atgal. Tai yra valgyk
la ir aiskryminė. Gamina pil
nus pietus. I lengvus užkan
džius duoda bile kuriuo dienos 
ir vakaro laiku. Svečių pilna. 
Taigi pati Amelia Česniutė, 
įstaigos vedėja, ir tėvai, J. ir 
O. česriai, taipgi samdinys, 
dirba išsijuosę ir sakosi esą 
pilnai pasitenkinę biznio eiga.

Rep.

Sugrįžo Iš Lietuvos
Pereitą savaitę laivu Europa 

sugrįžo iš Lietuvos Vincenta 
Kiela, worcesteriete. Viešnia 
pasakojo įdomių dalykų apie 
Lietuvą, kur ji išbuvo apie 
pusantrų metų, žadėjo vėliau 
suteikt daugiau žinių apie Lie
tuvą. Pasimačius su brookly- 
niečiais, išvažiavo savo seno- 
jon gyvenimo vieton, į Wor
cester, Mass., pas vyrą 
draugus. Rep.

Atletų Kliubo “Parė”

ir

Lietuvių Atletų Kliubas ruo
šiasi smagiai pramogai atei
nančio šeštadienio vakarą, 19 
gruodžio, savuose kambariuo
se, 168 Marcy Ave. Brookly- 
ne. Bus šokiai, taipgi už
kandžiai ir gėrimai. Kviečia 
savo draugus ir visus norinčius 
pasilinksminti.

Rep.

Pirmadienio Vakarą 
Diskusijos

Pirmadienį, 21 d. gruodžio, 
7:30 vai. vakare, “Laisvės” 
svetainėje, 419 Lorimer St., 
bus labai svarbios diskusijos. 
Diskusijoms yra skiriama te
ma: Kas Bus Chinijoj?

Dabar visi kalba apie Chiang 
Kai-sheko arešta. Nesvarbu, 
kaip tas baigsis, bet tie įvykiai 
turės reikšmės Chinijos atei
čiai, o ir tarptautinei politikai.

Taipgi turime ir kitas te
mas iš knygos “Gamta ir Žmo
nės” pirmo skyriaus. Diskusi
jas rengia bendrai lietuviai 
komunistai ir ALDLD 1 kuo
pos komisija. įžanga veltui. 
Prašome susirinkti laiku.

Komisija.

Suimant Plėšiką Sukėlė 
Tikrą Karo Sceną
Federalė slaptoji polici- 
suareštavo Henry Brunette, 

jieškomą 
banko Seymour,

Suėmime naudota ma-

ja
304 W. 102nd St., 
apiplėšime 
Wis.
šininiai šautuvai, gaso bombos,
gaisro departmentas ir iš ank
sto užsakyti paveikslų ėmėjai- 
reporteriai. Policija naudota 
tik trafika dabot.

žiūrovai ir gaisrininkų de
partmentas, taipgi policija sa
ko, kad ta Visa scena buvusi 
nereikalinga ir pavojinga ra
miems gyventojams. O drąsūs 
kritikai atvirai kalba, kad ji 
buvus specialiai prirengta di
desniam išgarsinimui G-Man 
viršininko Hooverio ir jo šta
bo galios. O tą plėšiką buvę 
galima suimt be tų scenų.

Isabela de Palenda 
Išvyko Švedijon

Isabela de Palencia, kuri

'Linwood St., East New Yorke, 
mirė gruodžio 15 d. Bus palai
dota gruodžio 18 d., Šv. Jono 
kapuose.

Laidotuvių apeigomis rūpi
nasi graborius Matthew P. 
Ballas (Bieliauskas).

Jūrininkai Šaukia Visu Unijų 
Konferenciją

Dvi jūrininkų 
Masters, Mates and 
taipgi Marine Firemen,
and Watertenders išleido ofi
ciali atsišaukimą į visas AF of 
L unijas, kad atsiųstų delega
tus į konferenciją šį penkta
dienį, 18 gruodžio, Beethoven 
Hall, 210 E. 5th St., N. Y. čion 
bus tariama, kaip remti jūrei
vių streiką. Minėtų unijų na
riai taipgi randasi streiko lau
ke.

Tragiška Mirtis
Harriet E. Bruen, 24 metų 

mokytoja, automobilium va
žiavo Grand Central Parkway 
Extension. Tarp Roosevelt 
Ave. ir Northern Boulevard ji 
atsimušė į du automobilius. 
Smūgis buvo toks smarkus, 
kad jos automobilis apsivertė 
keletą kartų ir užsidegė. Pra
eiviai mėgino ją išgelbėti, vie
nok liepsna juos neprileido ir 
mergina sudegė. Ji gyveno 91- 
16 — 116th St., Richmond 
Hill.

SUSIRINKIMAI
East New Yorke Girdėsim 

Įdomias Prakalbas
Penktadienį, 18 gruodžio, 8 vai. va

karo, Kyburio svetainėje, 950 Jamai
ca Ave., kalbės drg. A. Bimba ir Dr. 
A. Petriką. Tie kalbėtojai šioje kolo
nijoj dar niekad nekalbėjo. Prakal
bas rengia ALDLD 185-ta ir ir LDS 
13-ta kuopos. Įžanga dykai.

t’ Kom. Narys.
(296-297)

BROOKLYN, N. Y.
Moterų Susirinkimas

ALDLD Moterų 81-mos kuopos su
sirinkimas bus- šį ketvirtadienį, 17 

, “Laisvės” sve- 
j tainėje. Rinkimas valdybos, galuti- 
,nas prisirengimas baliui, kuris įvyks 

organi-|20 šio mėn., ir kiti reikalai. Po su
sirinkimo—draugiškas pažmonys. Na
rės ir ne narės kviečiamos dalyvauti.

Valdyba.
(295-296)

su kitais dviem Ispanijos de- jgr.u°<?žio’T^ yį-_vak’’ 
legatais važinėjo po Jungtines!
Valstijas ir Kanadą, r----- :
zuodama pagelbą Ispanijos 
liaudžiai, laivu Queen Mary 
išvyko švedijon. Ji tenai už
ims Ispanijos ambasadoriaus 
vietą, kuriai ji tapo paskirta 
laike važinėjimo su maršrutu 
šioje šalyje.

Deportuos Italą Darbininką

NEW YORK CITY, N. Y.
ALDLD 23-čios kp. susirinkimas 

įvyks 18 d. gruodžio, 7 vai. vakare 
pas drg. Ch. Matthew, 433 W. 33rd 
St. Apt. 8. Daugelis narių dar nepa- 
simokėję už šiuos metus duoklių. 
Ateikite ir pasimokėkite.

Valdyba.
(295-296)

HYMAN BERGER
RETAIL

WINES AND LIQUORS
409 LORIMER STREET

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

(Pigiau niekur negausit)

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių, i 
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
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 Chauncey stočių BMT Line 

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

Specialiai del Švenčių
Oak Mellow, 9 mėnesių senumo

59c už puskvortę, $1.15 už kvortą
• Baltimore Club, 2 metų senumo

Gryna Maryland Ruginė
98c už puskvortę, $1.89 už kvortą

• Pilnas Galionas Saldaus Vyno 98c
® Port, Muscatel, Sherry ir kitu

Lewis Tauches
499 GRAND STREET 

BROOKLYN, N. Y.

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.

and
CARPENTERS

Tąisom ir maliavojam na
mus iš vidaus ir iš lauko

A u g š č i au suminėti 
yra tik keli iš mūsų 
specialių v e r t y b ių. 
Mes turime jų virš 
1,000 skirtingų savo 
s a n dėlyje, specialiai 
padidintame šventėm 
vynais, degtinėm, dži- 
nių ir puikiausių kor- 
dialų iš veik visų pa

saulio šalių.

Duokite Likerį Kaipo 
Kalėdų Dovaną

Tai bus labai įverti
nama dovana.

Pirkitės Sau Šventėm Likerius Didžiausioj, Žemiausių
Kainu ir Labiausia Patikimoj Krautuvėj Brooklyne

THE MANHATTAN LIQUOR STORE
264 GRAND STREET, BROOKLYN

corner of Grand and Roebling Streets
EVergreen 7-1645 L-886

BROOKLYN LABOR LYCEUM

Dominic Sallitto, italas 
priešfašistinis darbininkas, šį 
penktadienį bus deportuoja
mas į Italiją. Jis Amerikoje 
išgyvenęs legališkai jau 15 
metų ir yra keturių metų am
žiaus mergaitės tėvas.

Balandžio 11 dieną, 1934 
metais, ateivystės inspektoriai 
jį suareštavo Oakland, Calif, 
todėl, kad jis namą išrandavo- 
jo radikališko laikraščio re
daktoriui.

Ferro-Sallitto Gynimo Kon
ferencija, kuri gina jį, šaukia
si į darbininkų organizacijas 
siųsti telegramas Darbo Sek
retorei, raginant panaikint de
portavimą. šį penktadienį Sal
litto turi pasiduoti Ellis Islan
de.

EAST NEW YORK, N. Y.
Šį ketvirtadienį, gruodžio (Dec.) 

17 d., įvyks ALDLD 185-tos kuopos 
svarbus mėnesinis susirinkimas Kibu- 
rio svetainėj, 950 Jamaica Ave., 
Brooklyn, N. Y. Pradžia lygiai 8-tą 
vai. vak. Bus rinkimas sekantiems 
metams valdvbos, tad kiekvienas na
rys dalyvaukite šiamė susirinkime.— 
A. Daugėlienė, Sekr. (294-296)

PARDAVIMAI
Parsiduoda mažąs trijų kambarių 

fomišis (baldai). Galima matyti nuo 
ryto iki 3:30 vai. po piet. 'Užpakali- 
niam name, ant pat viršaus, po de
šinei. Kreipkitės prie Joe Simokaitis, 
18 Stagg St., Brooklyn, N. Y.

(295-297)

MIRTYS—LAIDOTUVĖS

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja farma, 33 akrų. Yra 

didele stuba su 6 kambariais, višti- 
nyČia ir taip pat didele barnė. Dvi
dešimts penki doleriai į mėnesj. Gali 
randavot ir ant daugelio metų. Krei
pkitės po num. 37 Lawn Ave., Ar
lington, N. J. (294-300)

A. BALČIŪNAS 
321 Chauncey Street

Brooklyn, N. Y. 
z ir

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

DARBININKŲ IŠTAIGA
Salės del Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujau
siai įtaisymais. Keturios bolių 

alleys.
KAINOS PRIEINAMOS 

949-959 Willoughby Ave.
Tel.: STagg 3847

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

Charles’ Up To-Date 
BARBER SHOP

K. Degutis Savininkas
PLAUKŲ

KIRPIMAS

SKUTIMAS 15c
Prielankus Patarnaviipas 

100 Union Ave., Brooklyn
Tarp Ten Eyck ir Maujcr Sts.

Clement Voketaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

113 West 42nd Street 
NEW YORK CITY 

Telefonas Bryant 8-7761

BROOKLYNO OFISAS 
168 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 

Telefonas Evergreen 8-7178

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS 

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

Parsamdau automobilius vestuvėm, 
parėm, krikštynom ir kitokiem 

reikalam.
402 Metropolitan Avė. 

(Arti Marcy Avenue) 
Brooklyn, N. Y.

, Kastantas Čekau'skas, 152 
24th St., Brooklyne, mirė 10 
d. gruodžio, Trinity ligoninėj. 
Pašarvotas buvo savo namuo
se. Palaidotas 14 gruodžio, 
Šv. Jono kapinėse.

Velionis paliko dvi seserį ir 
brolį Brooklyne, taipgi tris se
seris Lietuvoje.

Laidotuvėmis rūpinosi gra
borius Barry Shalins (Bronius 
šalinskas).

NAUJA PUIKI VIETA
Restaurant, Bar and Grill 

411 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Benedikta Blažentienė, 40 
metų amžiaus, gyvenusi 554

Sav. Vincas Viiniauskas 
Manageris, Juozas Zeidat

Amerikos išdirbimo ir importuo
tos degtinės, vynai 

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

žmonomis.

BERN. J. SHAWKONIS
(AŠAKUNAS) 

NAUJAS 

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALSAMUOTOJAS

LAISNI UOTAS 
New York ir New Jersey 

Valstijo, e
Graborystės reikale visada jums 

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

Telefonas: Harrison 6-1693

MATEUŠAS SIMONAVIČTUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAM ĮSTAIGA

Vietos ir impor
tuotos degtinės ir 
vynai geriausių 
bravorų alus ir 
Elius. Kada būsi
te Brooklyne, u? 
eikite susipažinti.

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kamba
rys, užėjimui su 
moterimis. Neda
liomis atdaras 
nuo 1 valandos 
dieną iki vėlai.

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




