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KRISLAI
Pageidauja Mussolinio. 
Mėlynmarškiniai ir Kiti. 
Nepavėluokite!
Amerikiečių Balsas. 
“Duona ir Buiza.” 
Rašo S. BROOKLYNIETIS

Užvakar Amerikos generolas 
C. II. Sherrill New Yorke gar
bino Mussolini, kaipo Italijos 
išvaduotoją nuo komunizmo; 
vadino jį “narsiu ir kilniu nau
josios Italijos tėvu” ir pareiš
kė :

“Dieve duok, kad jis atvyktų 
ir gautų progos padaryt tą patį 
šioj šalyj.”

Kalbėdamas Italų Prekybos 
Rūme, generolas Sherrill šaukė 
išrinkti Jungtinių Valstijų pre
zidentu tokį žmogų, kuris arti-! 
miausiai pasektų Mussolinio pė
domis.

To pageidauja jau daugelis 
Amerikos kapitalistų.

*
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įvesti “liuosnorę” N RA, kad 
ir apkarpytą.

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis 

(First Lithuanian 
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart 
Sekmadienių

IN TWO PARTS

PART ONE

SUKILĖLIAI PUOLA BRAZIUJOS SOSTINE
Italai Išvyti iš Pieti

nės Ethiopijos su 
Baisiais Nuostoliais

IŠVAIKYMO KLAUSIMĄ

■
**

I Raudona Vėliava ant 
Valst. Rūmo Natale, 

Brazilijos Mieste
Katalikų radio kunigas C. 

Coughlin ir kiti Amerikos fa
šistų vadai taipgi^šlovina Mus- 
solinį. Visoje šalyje bus jau 
šimtai tūkstančių mėlynmarški- 
nių, rudamarškinių, sidabra- 
marškinių ir kitokių fašistų ke
liolikoje įvairių organizacijų.

Ar daug trūksta jiems apsi- 
vienyti ir sudaryti tiesioginį' 
pavojų likučiams demokratinės jaį buvo per 55 dienas lai- UUTIVIWVOV v<.uu§ina 
tvarkos Jungtinėse Valstijose, fTomrion ■n-mvi-nniin-i Trigubai Daugiau Bo-;, 

velnos Kaip prie Caro r*

MASKVA.—Sovietų Res- velta,s atiminėja tiesiogines laik/taipgi nį lg 
it! , t - • a • • • nueisi lnn« no r.n 1 k nndamns . 10

l, Laval non, bau; , tv ;. ~. -------  1 , . ..... .
pritartu jo vadina-lsvezimus aliejaus, ge- j taipgi stipriai laikosi Ma-

Pusiau-fašistinė prezidęn- 
v—r^v _____ _ Į to Vargaso valdžia prane-
politikos, kaip iki, ša, kad jos kariuomenė at- 

šiol, — pareiškė šios šalies ėmus iš sukilėlių Socorro 
užsienių reikalų minister!- miestą, apsupus revoliuoio- 
jos atstovas lapkričio 26 d. nierius Cabello ir atmušus 

Vadinasi, Amerikos vai-:juos nuo Jaboatao.
džia tik “atkalbinės” nuo tų j Rio de Janeiro, šalies sos- 
karo reikmenų gabenimo Įtinėj, areštuotas raitelių ofi- 
Italijai, tačiaus nieko neda-; cierius L. Fontoura, kalti- 
rys, kad juos ištikrųjų su-į namas, kad jis čia norėjęs 
stabdyti. ! sukelt kareivius prieš vai-

------------- jdžią.
Valdžia giriasi, kad jos

PARYŽIUS.— Francijos

BEDARBIAI NESUTIKS LAVAL ATIDĖLIOJA FA- 
BADAUT, SAKO VALDŽIAI ! ŠISTŲ ORGANIZACIJŲ 

175 JŲ DELEGATAI.
WASHINGTON. — Į vy- j

riausią valdžios pašalpų ad- ministeris pirmininkas P. i 
ministraciją lapkr. 26 d. at- Lavai reikalauja, kad šian-: 
vyko 175 žmonių delegacija dien atsidaręs seimas užgir- ‘ 
nuo pašalpinių WPA darbi- (tų jo politiką. Kaip Lavai j 
ninku ir bedarbių iš 32-jų pareiškė per radio lapkr. 26 | 
valstijų, vadovaujama Ame-, d., jis norįs išlaikyt aukso i 

. e e rikos Darbininkų Susivieni- pagrindą popieriniams pini-1
Kąita Sovietuose Užaugina jimo. įas lai- 55 i

ETHIOPAI ĮSIVERŽĖ Į “ITALIŠKĄ” SOMALILAN- 
DĄ; PAGROBĖ DAUG PRIEŠO GINKLŲ

REVOLIUCIONIERIAI ĮSIDRŪTINŲ IR MACAHY- 
BOJ; VALDŽIA SUĖMĖ RAITELIŲ OFICIERIŲ

ADDIS ABABA.—

Lietuvių organizacijos būtinai 
įtraukite į dienotvarkę savo su
sirinkimų gruodžio mėnesį iš
rinkimą delegatą į trečią Ame
rikos' prieš fašistinį, prieškarinį 
kongresą, kuris įvyks 1936 m. 
sausio 3-5 dienomis, Clevelan- 
de, Ohio.

Jeigu draugijoms iš tolesnių maiiiando sienos. Bėgdami 
vietų trūksta lėšų kiekvienai palieka daug savo tro- 
pasiųst savo delegatus į tą be- , p-inkhi . aTnnniciios 
galiniai svarbų kongresą, tatai
gali padaryt susidėdamos ir Kai kūne trokaj pilni pil-

mėję Ogaden provincijoj, 
pietinėj Ethiopijoj, visa tai' 
ethiopai jau atsiėmė nuo į 
priešų, kaip pranešė ethio
pų komandierius Nassibu .... J 
lapkričio 26 d. Italų genero-! Pu^.1 <os Centralmej Azijoj 
lo Graziani’o kariuomenė surinko ir net pirm sj

gams frankams ir apsaugot Amerika VeŠ ItallIHl i
iu verte Tuom iis nateisi- ,nd ’CJ> uauJ<u kncio 27. — Brazilijos re- 

vadas David Da.darvtus nukanoiimus Kafrt MpdŽiflOTK Npnai-' voliucionieriai įsidrūtinę lai- iLasser pasakė antrininkui.*] f• • i i IvdlO liiedZiagdS, liepai ikosį Natai mieste, Rior darbininkams algų ir ex-i ■ m . v ;_ , “ , .. "
‘ nors sydama Tautu Lygos i Gran(^e del No,rI?. sostinėj, 

virs kurios valdžios rūmo 
e WASHINGTON. — Ar' plevėsuoja milžiniška raU- 
kadiTautU Lyga nutars sustab- j donoji vėliava. Sukilėliai

i ker’iui,

j pašalpas, p a t a i k audamas 
kirto atžagareiviškam bizniui, no- I — 1 1 1 J * J • 1 *

. Antra, Lavai nori 
seimaslo Crrazianro Kariuomene ™ — didvsk kani-i ju v ™galvatrūkčiais bėe-a ateal laiko Pristate vyriausybei vedamas, Kad didysis Kapi |mai «taikos politikai.” Jis 1^ie1s 11 anglies_į Italiją ari

x a as ve uz^ir u ooseve o nurocĮo 'į savo bendradarbia-■ne; be.t Jungtinės Valstijos Į
1 vimą su Anglija delei Itali-! J^ysis t°ki°s pat ‘bešalis-j 
1 jos karo baigimo Ethiopi- kūmo” politikos,. kaip iki

'linkui Italijos valdomo So-1^’^^’^^ tonų

1 krauti jų negyvėlių.
Italai jau pabėgo atgal 

net iki Walwal ir Wardare 
ir dar toliau į pietus.

Tuo būdu ethiopai atgrie
bė iš italų ir Gorahei ir 
Gerlogubi su jų drūtvietė- 
mis. Italus bėgti daugiau
sia privertė komandieriaus 
Dėstą Demtu armija, kuri 
pradĄ’o greitai apsupti fa
šistų eiles iš dešinės ir kai
rės.

Nemaža dalis Dėstą Dem
tu ethiopų ‘armijos jau pra- 
silaužė į “itališką” Somali- 
landą ir grąsina atkirsti ita
lus nuo jų maisto it kitų 
reikmenų sandėlių.

Ethiopai ’ pagrobė daug 
italų tankų, suklimpusių 
dumblynuose po didelių lie
tų. Užgrobtais nuo italų 
kulkasvaidžiais ethiopai 
tuojaus pradėjo dar smar
kiau pliekti bėgančius prie
šus.

ROMA.—Italijos karo mi- 
’ nisterija pripažįsta, kad 

. : .7 ethiopai įsiveržė į “itališką” 
j Somalilandą; bet sako, kad 

nepamatuotais ■ įsiveržėliai po 5 valandų ko- 
rašymais prieš Sovietų Sąjun-'vos buvę atgal išvyti ir jų

bendrai siųsdamos delegatus.
Nepraleiskite gruodžio mėne

sio, NEPAVĖLUOKITE!

Kauno liaudininkų “Lietuvos 
žinios” įdėjo redakcinį straips
nį apie Amerikos lietuvių dide
lius pasitarnavimus Lietuvos 
nepriklausomybei ir šalies ūkiui.

Bet Smetonos cenzūra iškan- 
do porą vietų iš to straipsnio. 
Galima suprasti, jog tose vie
tose buvo reikalaujama, kad fa
šistų valdžia skaitytųsi su ame
rikiečių lietuvių balsais. O tuo
se balsuose vis skardžiau skam
ba—“sugrąžinkite Lietuvos liau
džiai demokratines teises!”

(bovelnos), Jos šiemet už
augino 30 nuošimčių dau
giau medvilnės negu pernai.

Pirm pasaulinio karo vi
soj Rusijos imperijoj buvo 
užauginama mažiau kaip 
500,00Q tonų medvilnės. Jos 
gamyba, vadinasi, dabar jau 
trečia tiek augščiau pakel
ta, ačiū kolektyvia ms 
ūkiams ir įvedimui naujo
viškų mašinų ir moksliško 
laukų laistymo.

medvilnės ta^as užgirtų Roosevelto '
i Irn T/» Tin n •

: ” jįs lę^ies ir anglies į Italiją ar

- i

»-.i

Grigaitis “Naujienose” pasa
koja, būk žmonės Sovietuose 
maitinasi tik “duona ir buiza”. 
Rodos, Grigaitis būtų iki šiol 
galėjęs patirti kad ir iš kapi
talistinės spaudos, kaip yra pa
gerėjus darbo žmonių mityba 
Sovietų šalyj, ypač paskutiniais 
laikais.

Nekalbant apie tai, ką So
vietų žmonės valgo namie, jau 
nuo senai ten veikia fabrikų val
gyklos, kur darbininkai pietau
ja ne blogiau už vidutinį Ame
rikos darbininką, ir tai visai 
pigia kaina.

Nuolatiniais

gą Grigaitis, žinoma, norėtų at-į likę užmušta bent 100 ties tuviai turim gerai suslPazintl- 
baidyti lietuvius darbininkus, Lamma Shilendi. Italų kri-j HUDSON, MASS.
nuo komunistinio judėjimo, ku
ris, anot jo, veda tik prie “bui
zos su duona.” Bet minioms pa
žangių lietuvių darbininkų tie 
maliavojami baubai nebaisūs. 
Protaujantieji darbo žmonės 

4 permato tokių maliavotojų tiks
lus.

Ministere Perkins Rems 
Streikus prieš Italiją?

Plieno Fabrikantai Prieš 
“Liuosnorę” NRA

kandidatūrą į prezidentus; 
bet organizuoti bedarbiai 
atsisakys badąut.

Bedarbės vargams suma
žini, delegacija reikalavo, 
kad valdžia remtų įvedimą 
30 valandų darbo savaitės 
be algų kirtimo ir išleidi
mą įstatymo delei tikros be
darbių apdraudos. Bedar
bių ir pašalpinių darbininkų 
delegatai taipgi reikalavo, 
kad viešuose WPA darbuo
se būtų mokama nemažiau 
kaip $85 algos per mėnesį.

Į prezidento Baltąjį Rū
mą delegacija atnešė kašę 
tų atmatiškų valgių, ku
riuos valdžia “iš perviršių” 
dalina bedarbiams; sako, tai 
mūsų Padėkos Dienos šven-

Nazią Ministerijos Narys 
Išmestas už Suktybes

BERLYNAS. — Hitlerio 
propagandos ministerijos 
narys, Goebbelso sandarbi- 
ninkas Walther Scultze ta
po išvytas iš tarnybos už j tės dovana prezid. Roosevel- 
finansines suktybes. Jis gal tui; tikimės, “kad tie val- 
dar būsiąs teisman patrauk- giai jam patiks geriau, negu 

mums.”tas.

“Vilnies” Redaktorius | Skebai Nušovė Strei- 
Drg. V. Andrulis Jau I kuojantį Laivakrovį

Massachusetts^
Lietuviai darbininkai, biz

nieriai ir profesionalai! Skait
lingai lankykitės į drg. V. An
drulio prakalbas, nes Andrulis 
kalbės visiems apeinamais 
klausimais, su kuriais visi lie

HOUSTON, Texas.—Gin
kluoti skebai lapkričio 26 d. 
nušovė Šamą Brandtą, 21 
metų amžiaus, veiklų dalyvį 
laivakrovių streiko, ir pa
vojingai sužeidė kitą strei- 
kierį C. W. Swana.

kri- i HUDSON, MASS.

Lapkričio 28 Įd., Lietuvių Sve
tainėje, 2-rą valandą diena.

—
į CAMBRIDGE, MASS.
Lapkričio 29 d., Stashių Nau- 

!joj Svetainėj, 163 Harvard St., 
i 7:30 vai. vakare. Bus puiki

WASHINGTON. Jung- | prOgrama : dainuos Ignas Ku- 
tinių Valstijų darbo minis- biliunas, Banio orkestrą grieš, 
terė Frances Perkins lap- dvi seserys skambins mandoli- 
kričio 25 d. pasikalbėjime SU į nomis, ir kalbės Dr. Jonas 
laikraštininkais išreiškė pri- i Repšys,
tarimą unijų vadams, kurie 1-------------------
šaukia streikus prieš gabe- Ak. Karpienes Divorsas

jo j ir primena savo atsišau
kimus “į Mussolinio taiku
mo dvasią.”

Kaip vakar pranešta, 
Francijos miųisteris pirmi
ninkas Lavai buvo pasižadė
jęs uždaryt fašistų organi
zacijas. Bet dabar jis tą 
klausimą nori toliau atidėti.

Radikalų socialistų vadas 
Herriot, sakoma, remsiąs 
Lavalio politiką. Bet Fran
cijos Socialistų Partija nu
tarė veikti išvien su kitomis 
Liaudies Fronto partijomis, 
idant būtų pavaryta Lava
lio valdžia ir padaryta nau
ji seimo rinkimai.

Kondylis prieš Politinią 
Kalinią Paliuosavimą

ATHENAI.—Sugrąžintas

v ■

T*1 VI A 1 valdžia giriasi, kad jos
V zv I R Z\ kariniai lėktuvai bombomis 

į A-/ X V A A. v k V « sėkmingai išblašką rev^liu-
--------  į cionierių susibūrimus., 

revoliucionieriai ima , Zeppelinas, baliūninis or-
RIO DE JANEIRO ilaivis, jau kelinta diena te- 

RIO DE JANEIRO, Lapkr. ore, bijodamas nur’lei- 
27.—Smarkiai išsiveržė revo- sti, kad 1 evoliucionierip.i JO 
liucija ir Brazilijos sostinėje, nepaimtų. x
Rio de Janeiro. Prie revoliu- Apart Brazilijos karo lai- 
cionierių prisidėjo dalys karo VU, siunčiamu prieš reV^liu- 
lakūnų su lėktuvais, artileris- cionieriUS į Natai, Bemin
tai su kanuolėmis, armijos buco ir Maceio prieplaukas,

Graikų karalius Jurgis II: Pestininka« ir karininkų (ka- atplaukia ir vienas Anglijos 
palieka savo ministeriu pir-1mokyklos studentai. .karinis laivas.
mimnku gen. JondyU lig į sukilčliy koma^^ šalies visoj Brazilijoj da--ia 
šiol buvusį fasistinį diktato- sostinčje, pareiškė, jog revo- kratos pas nužiūrimus F sno 
rių. Kondylis perkalbinėta jiucįja sėkmingai eina pirmyn, revoliucijai p r i t a r iar Muš 
i i i. i Vakar arešP$ta

_____ ry-
-karalių nepaliuosuot politi- ! prezidento Vargas© pusiau-I _ ... __  ....

iš kanuolių ir lėktuvų Vermel- milton Barata. komunistlAio
nių kalinių.

Japoną Jūrininką Streikas 
Apimsiąs 400 Laivą

■B

■

fašistinė valdžia bombarduoja
žmones.
bent 80, tame skaičiuje fta-

ha kareivines Urcoj, madingoj 
miesto dalyj. Tos kareivinės 

I buvo užvaldytos revoliucinių 
TOKIO.—Japonijos jūri- * kareivių. Pranešama, kad val- 

ninkų streikas, prasidėjęs ^žios lėktuvai dabar padegė 
Darbo ministerė Frances prieš Osaka laivų kompani- J^s,as bombomis.

. . . . v. . . . sz. in. .V. • I I lirYVAkrlnmi LafAivinpcPerkins atsiunčia savo ant-!ją, vis plačiau skleidžiasi.į 
rininką McGrady taikyt lai-1 Galimas daiktas, kad jis ap- 
vakrovius su kompanijomis. 
McGrady yra nuo senai ži
nomas streiklaužis. McGra- 
dy’o taikymo komisijai kar
štai pritaria J. P. Ryan, pre
zidentas Tarptautinės Lai- 
vakrovių Sąjungos.

Išsivysto vis didesnė ban-

ims 400 laivų.

■ Užgrobdami kareivines re- 
' voliucionieriai suėmė jose ir 
j du batalionu valdžiai ištikimų 
kareivių.

Revoliucionieriai bombarda
vo iš kanuolių ir padegė kari
nę lakūnų mokyklą.

Valdžia paliepė išsikraustyt 
visiems gyventojams iš Urcos,

laikraščio redaktorius.

Chicago, Ill. — Sustreika
vo 1,500 pašalpinių WPA 
darbininkų Reese Parko 
darbuose, prote stuodajni, 
kad jiems perilgai neatmo
ka uždirbtų algų.

'M
■M
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Minersville, Pa.
_________ £

ALDLD 9-tas Apskritys ren
gia puikų koncertą ir balių, dąlies Rio de Janeiro, 
kuris įvyks 30 d. lapkriėio-
Nov., Miners’ Union Hali. Pro- policija, atėmė iš policininkų 
gramoj dalyvaus Brooklyno 

plaukose iškrauti laivus, ku- Kavaliauskai-
nuos prikrauna skebai uz- niauskas. Jiem5 akompanu0._

■> 1001VJOLU v io vi a va col i», uau-
- ga protestų prieš Ryaną, 

kuris leidžia rytinėse prie-

Valdžia nepasitikėdama net

WASHINGTON.—Plieno
kompanijų vadai atsisako Į nimą laivais karui naudo-Z41*’ aa,PICIIC5
dalyvauti Roosevelto val-|jamų medžiagų Italijai. Ji į TULSA, Okla. — Teisme 
džios šaukiamoj konferen- [ sakė, kad streikieriai turėtų gavo perskyras A. S. Kar
eivoj tarp pramonės ir dar- kreiptis į darbo ministerijos 
bininkų atstovų. Per tą kon- tarpininkus ir p a ž a d ė j o, 
ferenciją Rooseveltas norįs kad tarpininkai palaikysią

kreiptis į darbo ministerijos

darbininkų pusę tokiuose 
streikuose.

pienė, buvusi žmona gar
saus lietuvio gengsterio 
žmogžudžio Alvino Karpio, 
kurio valdžia vis dar nesu- 
gauna.

ginklus. Paskui, sakoma, juos 
sugrąžino ištikimai policijos 
daliai.

Pagal sostinėje gautus pra-•1 . • . • — • AAlUUOIVaO. UAVAAlū CAIkVlll A U"

Strei <UOtOSe pietinėse prie- Depr-iutė. Taip pat dainuot, nešimus, revoliucionieriai stip-
plaukose.

I -------------------------------------------

Washington. — Per 
mus devynis mėnesius 
met buvo automobilais 
mušta 24,840 žmonių Šioje vakare, {žanga 40 centų. Vienį 
Šalyje. i tik šokiams 25 centai.

ir Lyros Choras po vadovybe
, D. Judzentavičienės. Prakalbą 
sakys drg. P. Buknys, “Lais-

Plr“ vės” Administratorius.
Šie- ■ Šokiams grieš Johnny Frei- Minas Geraes .valstiją tuojaus
UZ- ler orkestrą. Pradžia 7 vai. į šiaurę nuo Rio de Janeiro.

_._i .v v r. į Natal’io prieplaukoj revo-
: liucionieriai užgrobė vieną

t < • , > L

riai laikosi šiaurinėse valsti
jose Rio Grande do Norte ir 
Pernambuco.

Pasiskleidė revoliucija ir į

garlaivį ir tolyn jį nuplukdė. 
Valdžia siunčia karo laivus jį 
paskandinti.

Laikraštis "A Manha” . iŽ- 
spausdino atsišaukimą sukili
mo vado L. Carlo Prestes, kur 
jis šaukia sukilt prieš reali
nės diktatūros pavojų, vadiri- 
damas p rezidento Getulio 
Vargaso valdžią pardavikiška.

Rio de Janeiro j sukilimą 
pradėjo trečias pėstininkų pul
kas. Prie jo tuoj prisidėjo stu
dentai iš artilerijos mokyklos.— —---------------------- ---------- •»----- t

Mieste yra daug užmuštų ir 
sužeistų iš abiejų pusių.

Brazilijos fašistų vadas Fo
linio Salgado, siūlo valdžiai 
100,000 savo šalininkų karui 
prieš komunistus.
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Brazilijoj
Brazilijoj liepsnojusi nr"‘ z žmonių 

sukilimas. Brazilija yra • u. iniška ša
lis ir turtinga mineralin us resursais, 
bet darbo žmonių gyvenimas labai sun
kus, vargingas, kadangi tą šalį šiurkščiai 
išnaudoja svetimi imperialistai: Angli
jos, Amerikos ir kitų kraštų. Kad pa- 
sekmingiau turtų prisiplėšus, imperialis
tu'’ bando palaikyti Brazilijoj tokias val
džias, kurios jiems pa ^tų. Šiuo tarpu 
valdžios priešakyj stovi Getulio Vargas,_ 
kuris tarnauja, svetimiems išnaudoto- Į 
jams. ■

■'Pastaruoju laiku Brazilijoj įvyko visa i 
eilė žmonių sukilimų-dažniausiai atskiro
se' vietose. Vienas tokių bandymų buvo 
1932 metais. Bet jie vis būdavo sutrėkšti 

išnaudotoiai džiaugdavosi galį tęsti 
masių išnaudojimą savo naudai.

Nesenai Brazilijoj įsikūrė t. v. Nacio- 
nąlis Laisvintojų Susivienijimas, kurio 
priešakyje stovi Luiz Carlos Prestes, įta
kingas asmuo, buvęs Brazilijos kariuo
menėj kapitonu. 1924 metais jis buvo 
San Paulo sukilimo priešakyje ir apskri- !

labai mylimas ir žmonių gerbiamas ! 
vldas. Šis susivienijimas vadovauja es- 
afriam sukilimui.

" Skaitytojai veikiausiai at įmena, prieš 
kelis mėnesius mes buvom išspausdinę 
“Laisvėje” paminėto Susivienijimo pro
gramą. Ten buvo kalbama apie kovą su 
imperialistais, apie atsteigimą demokra
tijos, apie suteikimą lengvatų darbo 
žmonėms. Minėtoji programa nėra ko
munistinė, kaip sako buržuazinė spauda, 
bandydama priduoti tam tikros ypatin
gos spalvos šiam sukilimui. Be abejo, 
komunistai dalyvauja dabartiniam žmo
nių sukilime. Pats Prestes yra komunis
tas, Kominterno Pildkomo narys. Daly
vauja ir kitos kairiosios grupės,—socia
listai ir kairesnieji demokratai, kadangi 
paminėtas Susivienijimas bando sujung- Į 
ti u visus demokratiniai nusistačiusius 
žmones, visus, kuriems rūpi apgynimas 
šalies nuo imperialistų-išnaudotojų, ku
riems rūpi liaudies gerbūvis.
t Brazilijos Komunistų Partija veikia 
palėpyj. Komunistai smarkiai persekio
jami, brukami į kalėjimus. Brazilijos 
valdžia nėra pripažinusi Sovietų Sąjun
gos ir neturi su ja jokių diplomatinių ry
šių. Jei dabartiniam sukilimui pavyks 
pasiekti savo tikslą, tai, žinoma, iš to 
liaudis turės didžiausios naudos.^ Po
draug tas paakstintų kitų Pietų Ameri
kos kraštų darbo žmones sekti šiuo pa
vyzdžiu.

Lietuvos Hitlerizaciį t ir Mūsų 
Uždaviniai

Uždarius Lietuvos liaudininkų, krik- 
depių ir social-demokratų partijas, Sme
tona ėjo toliau: Jis uždarė ir kunigines 
jaunimo organizacijas, kurios oficialiai 
nieko bendro neturėjo su politika, bet ne- 
Ctffcialiai, žinoma, vykdė tai, kas buvo 
reikalinga kunigų politikai.
„ Taigi Lietuvoj vykdoma hitlerinė poli
tika labai sparčiai. Tenka priminti, kad 
iki šiol Lietuvoj dar buvo kiek tiek (bent 
ant popieriaus) laisvės tūlom grupėm or
ganizuotis. Liaudinįnkai turėjo savo or
ganizaciją, krikščionys-demokratai savo, 
frXsocial-demokratai savo—viešas, nors 
Jų veikimas daugelyj vietų buvo varžo
mas. Per tą laiką Smetonos šalininkai 
steigė savo organizacijas visiškai tuo pa- 
eiu kurpaliu kai Vokietijoj: steigė savo 
^profesines” sąjungas, savo jaunimo or-

ganizacijas ir palaiko savo partiją—Lie
tuvos Tautininkų Sąjungą.

Dabar, kuomet šalyje pasireiškė dide- 
lesnis nerimas, kuomet buvusieji krašto 
prezidentai ir ministerių pirmininkai įtei
kė Smetonai savo reikalavimą-pareiški- 
mą, smetoniškas režimas pradėjo labiau 
siusti. Uždarius šias visas organizacijas, 
Smetona padarė jau beveik iki šimto 
nuošimčių tą, kas padaryta Vokietijoj. 
Pasiliko dar, beje, keli laikraščiai (“Liet. 
Žinios”, “Rytas,” ir dar vienas kitas lei
dinys), kuriems betgi uždaryta burnos ir 
nevalia nei žodeliu pasisakyti del politi
nių klausimų skirtingiau, negu Smeto
nos oficiozas pasisako. Galimas daiktas, 
kad prie pirmos progos smetonininkai 
bandys uždaryti ir šiuos laikraščius.

Aišku, tuomi Smetonos režimas rodo 
ne savo stiprumą, bet silpnumą. Prieš 
savo galą jis bando pasispardyti.

Deja, tasai galas savaime neateis. Dvė- 
siąs fašizmas Lietuvoj gali ilgokai gadin
ti Lietuvos kūną, jei Lietuvos žmonės 
nesudarys liaudies fronto ir fašizmo ne- 
nuvers.

Podraug tas deda didesnes pareigas ir 
ant mūsų, pažangiųjų Amerikos lietuvių. 

Į Mūsų pareiga padetr^sąyo broliams ir 
^draugams apsidirbti su kruvinuoju fa- 

i šizmu. O mūsų balsas gali reikšti labai 
■ daug, ypačiai jei jis bus išreikštas bend

rai, sutartingai.
Antradienio “Laisvėje” tilpo Naciona- 

! lio Lietuvių Veikimo Komiteto sekreto
riaus L. Joniko telegrama Smetonai ir 
atsišaukimas į Amerikos lietuvius, ragi
nąs sutartingai veikti prieš Lietuvos hit- 
lerizavimą.

Išrodo, kad šis Smetonos žygis išjudins 
katalikų organizacijų centrus prie šio- 
kios-tokios veiklos. Štai “Darbininkas” 

į praneša, kad kunigų Vienybės Centro 
1 Valdyba pasiuntusi telegramą Smetonai, 
; protestuodama prieš pastaruosius fašis

tinės valdžios žygius Lietuvoj. Ameri
kos Lietuvių Katalikų Federacijos valdy
ba padariusi panašiai. “Darbininkas” 
teisingai pastebi:

Liūdėjimu Lietuvos Katalikams nepagel- 
bėsime. Reikia veikti ir veikti tuoj. Tuoj 
siųskime laiškais ir kablegramomis protes
tus p. Smetonai, kad jis nežaistų tautos li
kimu, kad šiuo pavojingu Lietuvai momentu 
neardytų tautos vienybės ir nemindžiotų 
katalikiškos daugumos žmonių teisių.
Taip,. reikalinga protestuoti ir ūmai 

veikti. Deja, mums labai gaila, kad ku
nigija subruzdo tiktai po to, kuomet ka
talikiškos organizacijos Lietuvoj tapo 
uždarytos. Dar labiau gaila, kuomet ku- 

j niginė spauda visur šaukia ginti tiktai 
, “katalikiškos daugumos žmonių” teises.

“Naujienos” mano, kad su kuniginėmis 
organizacijomis nebus galima sudaryti 
bendro veiksmo, kadangi klerikalai rei
kalauja laisvės tiktai sau, visai nepaisy
dami kitų srovių ir krypčių žmonių. 
Kiek tai liečia pačias kuniginių organiza
cijų viršūnes tai tiesa (su labai mažo
mis išimtimis). Kunigija reikalauja lais
vės tiktai sau. Bet kuomet mes paimam 
mases katalikiškų žmonių, tai surandam 
ką kitą: jie nori ir pasirįžę kovoti už de
mokratines laisves. Atsiminkim, kas bu
vo Saaro krašte pirm, negu jis buvo ati
duotas Vokietijai. Ten buvo sudarytas 
bendras frontas katalikų, socialistų ir ko
munistų prieš hitlerizmą. Be abejo, kad 
ir šiandien šian-ten Vokietijoj yra pana
šiai daroma.

Mes manome, kad Amerikoj randasi 
visa eilė katalikiškų draugijų ir kliubų, 
kurios turėtų būti įtrauktos į bendrą 
veiksmą prieš smetonizmą Lietuvoj. Yra 
vietų, kur bendro fronto susirinkimuose 
dalyvauja SLRKA kuopos ir kitos kata
likiškai nusistačiusios organizacijos. Juo 
bus didesnis judėjimas katalikuos darbi
ninkuos už bendrą frontą, tuo viršūnės— 
kunigija—bus priversta labiau su tuo 
skaitytis.

Štai, kodėl mes manome, kad šiuo tar
pu būtinai reikalinga vietose ir didmies
čiuose sudaryti bendro fronto masiniai 
mitingai reikalavimui grąžinti demokra
tines laisves Lietuvoj. Į juos turėtų bū
ti sukviestos visokių sriovių organizaci
jos, draugijos, kliubai, meno rateliai ir 
darbo uųijos!

LAISVOJI SAKYKLA
1 vių Prekybos Bendrove vienam 
metui, pradedant su pabaiga 

I rugsėjo mėnesio 1921, bet šal
na rezignavo iš tos vietoš ir pa
sitraukė iš bendrovės po penkių

I mėnesių.
!Jo Patyrimas, Kaip Jo Stovis, 

Yra Pirmos Rūšies

Šalnos patyrimą jo profesi-

So. Boston, Mass. 
25tą lapkričio, 1935m. 

“Laisvė”,' 
46 Ten Eyck Street, 
Brooklyn, New York, 
Attention of Mr. R. Mizara: 
Gerb. Drauge: 

Kadangi “Laisvėje” buvo ci
tuota ištraukos iš laiškų, siun
tinėtų S.L.A. nariams, kur ma
no vardas ir stovis profesijoje'j°Je nariai gali spręsti dar ir 

aš pasitikiu, I iš šių faktų, kad jis teises yra 
vietos praktikavęs su Honorable F.

Mansfield, dabartiniu 
i Bostono Mayoru. Jis yra bu- 

prisiunčiu “S.L.A. Ivęs artimas debatų kolega 
Pirmininko1 Universitete su Advokatu Sa- 

prašyčiau muel S. Leibowitz, garsių kri
minalių bylų advokatu New 
Yorke, kuris yra Scottsboro 
Negrų garsios bylos advokatu. 
Bostone šalna yra šešių pašel
pimų draugijų legaliu patarė
ju, kas irgi parodo jo veikimą 
lietuvių tarpe.

Adv. A. O. Šalna.

buvo žeminami, 
kad Tamsta suteiksite 
ir man atsakyt ant viršminėtų W. 
užmetinėjimų.

šiuomi
Įstatų Komisijos 
Atsakymas”, kurį 
patalpinti “Laisvėje.

Jūsų,
A. O. Šalna.

S.L.A. ĮSTATŲ KOMISIJOS 
PIRMININKO ATSAKYMAS

Advokatas A. O. Šalna at-1 
sako į laiškus pasiųstus S.L.A. j 
kuopoms, kurių autorius netu-Į 
ri nei doros, nei drąsos, pasi
rašyti pavardę. Kadangi už
metimai liečia Įstatų Komisi
jos Pirmininko kompetentiš- 
kumą, tai šalnai tenka parei
ga atsakyti ir priduoti faktų į 
tuos užmetimus.

Rimta kritika yra visuomet 
reikalinga ir pageidaujama, 
bet bepamatinis pasakymas |

Rochester, N. Y

konstituciją ir viskas bus O.K. bandymų beletristikoj ? Kodėl 
Biznio komisijos atskaita, nerašyti straipsnelių? Eilėraš- 

aplamai,tapo priimta. Rugsėjo 
ir spalio mėnesiuose liko pel
no $445.47. Visos vasaros pel
nas siekia $1,304.34. Palygi
nus su kitu vasarnamiu, kuris 
yra prie to paties ežero, tai 
didelis skirtumas. Jie net nuo
stolių turės, nors ir jų biznio 
apyvarta buvo beveik tokia 
pat.

Dabar, draugai, metinis 
draugijos susirinkimas įvyks 
gruodžio 3 d. Visi dalyvaukite 
ir išrinkite tokią valdybą, ku
ri dirbs jums teisingai per vi
są metą, kad ateinanti metai 
duotų dar daugiau pelno.

Dar būčiau pamiršęs viėną 
dalyką, taj tą, kad direktoriai 
nutarė surengti ' 1 
gruodžio 15 d. ant Olympia 
Parko. Visi būkite.

L. S. ir D. B. Draugijos 
Sekretorius ir Koresp.

J. J. Bakšys.

Nuo Red. šį sykį korespon
denciją talpiname, bet kitą sy
kį netalpinsime, jeigu taip su
vėluosite. Susirinkimas įvyko 
lapkričio 5 d., o tik dabar pa
rašėte apie jį. Juk tai yra že
minimas laikraščiui, taip su- Prašome draugą ir daugiau 
vėluotus raštus talpinti. Pra- juokelių parinkti, 
šome pasitaisyti ateityje.

Jūsų pastabą del siuntinėji- Gavome porą lapų juokelių, 
mo apmokėtų bilų perdavėme 
administracijai su labai rimta 
pastaba. Tikimės, kad ateity-

čiai, atsiminkit, sunkiausia ra
šyti. Be to, ir talentingiausias 
poetas negali būti geru poetu, 
jei jis neišmoks gerai lietuvių 
kalbos ir nebus plačiai apsi
skaitęs ir apsišvietęs. Poezijos 
rašymui tik gerų norų neuž
tenka.

J. G., Phila, Pay—Dimitro- 
vo prakalbos, sakytos Septin
tajam Pasauliniam Kominter
no Kongrese, lietuvių kalboj 
dar neturime. Laukiame jos iš 
užsienio prisiunčiant. Anglų 
kalboj ji galima gauti visose 
darbininkiškose knygų krautu
vėse. Philadelphijoj, be abejo, 
ją galite gauti. Kuomet lietu
vių kalboj tąjį dokumentą 

vakarienę gausime—pranešime per laik
raštį.

ŠYPSENOS
ŠYPSENŲ REDAKCIJOS 

ATSAKYMAI
C. Tencky, Ghent, N. Y.— 

Ačiū už prisiųstus juokelius, 
i Veik visus sunaudosime.

Draugus Gricius Patiko 
Nelaime

Lapkričio 24 d. Jola ligoni
nėje mirė jų dukrelė Alena 
Griciūtė, 16 metų amžiaus.

. .--------- ------------- 1 Draugas Gricius yra Ameri- . -------------
Šalnai, kad būk šalna yra “ad-į kos Lietuvių Darbininkų Lite-lje tokių klaidų bus išvengta. Rašykit drauge ir daugiau

P. Z., Rochester, N. Y.—

Ačiū. Kai kurie tinka, bet 
tas, kur nuodėmė per pusę, 
perriebus į spaudą dėti...

Tir*------ — -------------------------------------------------------------------------- ----------------------------~__---------------

’Aleksotiškis del Merginos Įėjo vieną merginą ir vienas, Leizeriui Kaplanui į krūtinę 
er Nužudė žaliakalnief
KAUNAS. — Du žydai jau

nuoliai, vienas iš Aleksoto,
antras iš žaliojo kalno, įsimy-

kitam pradėjo pavydėt’’. Pa- ir tas nugabentas žydų ligo- 
vydas pasiekė tokį laipsnį, kad 
aleksotiškis užvakar Ukmer
gės pi. prie “Ragučio” pilsty- 
tuvių smogė žaliakalniečiui

ninėn vakar mirė, žudikas 
suimtas, bet jis slepia savo pa
vardę. Policija jo asmenybę ir 
visą įvykį aiškina.

vokatėlis” (suprask neturi ge-'ratūros Draugijos 50 kuopos 
__ savo (profesijoje), narys ir “Laisvės” skaitytojas.

Draugai Griciai yra laisvi 
žmonės, taip laisva buvo ir jų 
dukrelė.

Draugė Griciūtė neturėjo 
progos dalyvauti darbininkiš
kam veikime, nes nelaboji 
džiova ją pagavo dar jaunose 
dienose. Tapo palaidota lap
kričio 27 d. laisvose kapinėse 
Mt. Hope. Paliko nuliūdime 
savo tėvus draugus Gricius ir 
broliuką 12 metų amžiaus.

Gricių Draugas.

ro stovio savo (profesijoje), 
tai jau negali būt praleistas be 
pateikimo pilnų faktų ir teisy
bės S. L. A. narių žiniai.

Aukščiausia organizacija te
galėję profesijoje yra “Bar 
Association” arba Advokatų 
Sąjunga. “Bar Association” 
prižiūri, tarpe kitų dalykų, pa
laikymą profesijos stovį ir ad
vokatų elgesį.- Massachusetts 
valstijoje yra virš 7000 advo
katų. Iki šių metų Massachu
setts valstijoje prašalino (atė
mė adv. teises) 142 advoka
tus ir suspendavo 44. advoka
tus per “Bar Association” pa
sidarbavimą.
Koksai Stovis Advokato Šalnos

Advokatų Organizacijose?
1. Nuo 1929 metų iki da-' Broliškos Draugijos mėnesinis

bar, šalna yra išrinktas nariu susirinkimas įvyko lapkričio 5 
“Executive Committee of the d. Nauja narė prisirašė—Pe- 
Law Society of Massachu- tronė Galeckienė. Ligoniams 
setts.” I pašalpų išmokėta tik $119.50.

2. Nuo 1932 iki dabar, šal-1 Sulyginus su pereitais metais 
na yra išrinktas nariu “Board tą patį mėnesį, tai skirtumas 
of Directors of the Bar Asso-, labai didelis. Mat, pas mus 
ciation of the City of Cam-! darbai biskį pagerėjo, tai žmo- 
b ridge.”

3. Pastaraisiais laikais pas
kirtas nariu “Committee on to raportas tapo priimtas. Ren- 
Unlawful Practice of the Law,1 gia vakarienę su 
of the Bar Association of the gruodžio 8 d. Reiktų 
City of Boston.

4. Puslapy 967 “Index to paremti 
Legal Periodicals,” mes ran- Daug pinigų kaštavo pasiunti- 
dame, kad A. O. Shallna, 
kaip jo pavardę rašoma ang« 
liškai, yra tarpe legalių auto
rių.

5. Šalna buvo oficialis dele
gatas į “American Bar Asso
ciation” konvenciją Milwau
kee, pereitą metą (žiūrėk 
“Reports of American Bar 
Association,” Volume 59, page 
270 ir 654). I pavesti LDS.

6. Tarptautinėje advokatui Mūsų svetainės komitetas
konferencijoje Hagoje, Olan- kreipėsi, kad prisidėtumėme 
dijoje, šalna buvo delegatas prie rengimo bazaro. Nutar- 
nuo “Law Society of Massa- ta prisidėti. Buvo padaryta 
chusetts,” tuo laiku kaip Klai- atskaita ir bazaras davė pelno 
pėdos byla buvo svarstoma ir $158.57. Labai daug dirbo ba- 
sprendžiama Pasauliniam Teis-'zare Anelė Balčiūnienė ir An- 
me, Hagoje. į tanas Rutkauskas. Apvažinėjo

Jeigu Advokatą Šalną patys visus farmerius visoj Worces- 
profesijos kolegai renka į sa- terio apielinkėje ir gavo viso- 
vo organizacijų valdybas ir kių gerų daiktų. Tiems drau- 
stato į svarbias komisijas, tai gams priklauso didelis ačiū už 
kur pamatas yra bandyti ma- tokį pasidarbavimą, 
žinti jo profesijonalį stovį?
Šalna Nėra Buvęs Jokios Ben

drovės “Managerium”

šalnai būnant per 
mėnesių Lietuvių

Worcester, Mass.
Iš Draugystės Susirinkimo

Lietuvos Sūnų ir Dukterų

Mat,

nes ir sirgti pamiršo.
Lietuvių Nacionalio Komite-

programa 
visiems 

dalyvauti šioj vakarienėj ir 
komiteto veikimą.

Ačiū draugui už pastabą.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
Drg. G. B., Kanadoj.—

' Draugo eilėraštis “Atbuskim” 
persilpnas. Jūs pradedat: 
Kodėl mes miegam, ei! draugai. 
Ar nešaukia kovon mus tavoriščiai. 
Jie budina mus jau ilgi laikai. 
Liuosuotis iš nagų skubiai...
Kurie smaugia mus kaip Šarančiai.

“Draugai” ir “tavoriščiai”— 
viena ir ta pati prasmė. Skir
tumas tik tame, kad “drau
gai” lietuviškas žodis, o “ta- 

Ivoriščiai” rusiškas. Taigi, tik
rumoj, išeina taip: “Kodėl 
mes miegam, ^ei! draugai. Ar 
nešaukia kovon mus draugai.” 
Vadinasi, nėra jokios prasmės 
pasakyme. Iš kieno nagų 
draugas raginate draugas liuo
suotis? Paskiausioj eilutėj pa- 
aiškinat, jog tie nagai “smau
gia mus kaip šarančiai...” 
Pirmu kartu girdime, kad ša
rančiai žmones smaugtų.

, Vadinasi, eilėraštis labai 
silpnas, nenusisekęs. Ar ne
geriau, kad draugas rašytu
mėte prozą? Kodėl nedaryti

Šypsenoms.
Susnikų Jurgis, Suffield, 

Conn. — Į šypsenas įtaiky
sime jūsų rašinėlį apie dar
bo dienos liginimą. Dėkui, 
kad prisiuntėte. Ir dar pa
našių prie progos parašyki
te; bet tėmykit, kiek daug 
tas jūsų rašinėlis pertaisy
tas.

Jį Kandys Užpuolė
“Kodėl jūsų kailinių kal- 

nierius atrodo man lyg su
trūnėjęs?” klausia poniutės 
oficierius.

“Kandys man jį apėdė.”
“O kas yra tos kandys?”
“Tai tokios mažytėlės kir

mėlaitės.”
“O, o! Dabar jau žinau. 

Kadaisi ir mano odoj atsira
do tų kandžių; na, ir kando 
jos mane, tegu jas velniai! 
Maniau, prakeiktos, nuės 
man ne tik plaukus, bet ir 
plaukuotas kūno dalis,” aiš
kino poniutei oficierius.

Surinko J. šilingas.

mas delegato į Clevelandą, o 
kasoje pinigų komitetas netu- • /n.

žiburėlio Draugijėlės rapor
tas priimtas. Atstovas prane
šė, kad Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimas nori paimti vai
kų draugijėlę po savo globa, 
jeigu mūsų draugija sutiktų. 
Vienbalsiai nutarta draugijėlę

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

Tel.: Humboldt 2—7964

DARBININKŲ 
SVEIKATA

J. Gailiunui pamokėta pa
skola $25, A. Mugeniui 

: $72.50. Ir taip kiekvienam su
sirinkime kam nors išmokama 

keletą j paskolos. Laikui , bėgant, aš 
Prekybos 'manau, visi galės atgauti savo 

Bendrovės Vice -Pirmininku, įdėtus pinigus. 
Mr. Daniel P. Desmond buvo 
tos bendrovės “manager.” 

na turėjo kontraktą su Lietu-

Konstitucijos pataisymo la
šai- peliai jau parėjo iš spaudos.

• j Dabar tik reikia sulipdyti į

i whole rye bread, pumperni- 
ckle bread. Galite ir šiaip mil
tinių valgių, kad tik tie mil
tai nebūtų chemiškai baltinti 
(not bleached flour): pyragų, 
saldainių, makaronų, šaldinio 
(ice cream), alyvų, riebalų: 
visa tai priduoda svorio.

Ir Jūs turėtumėt mažiau 
darbuotis, neprisivarginti, daž
niau pasilsėti, patinginiuoti, 
ilgiau miegoti.

Gimnastika, pasi vaikščioju? 
mai nieko Jums nekenks ir 
dabar. Būtų Jums gerai var
toti džiovintų mielių, nes jos 
padeda sunaudoti krakmolus 
ir saldymus, Brewers yeast 
tablets — imkite po 10-15 tab
lečių prieš valgymą, tai bent 
po 30-40 tablečių kas diena, 
žuvų aliejaus bent po šaukštą 
kas diena. Po tiek imant, ne- 
padiktėsi, bet jei imsi to alie
jaus arba ir taip kokio riebalo 
po daug ir dažnai, tai svorio 
prisidės. Jums naudinga

■ džių daiktų vartoti: tai

Nori Pakilti ant Svorio

Drauge daktare, aš esu mer
gina 16 metų, 5 pėdų ir 4 co
lių, sveriu 115 sv. Aš prašau, 
kad jūs patartumėt per “Lai
svę.” Valgau daug daržovių ir 
mėsos, ypač liver. Bet nemyliu 
pieno, —vistiek pusę kvortos 
išgeriu. Aš noriu pakilti ant 
vogos, bet negaliu.. Lankau 
mokyklą. Aš mylėčiau, kad 
jūs man patartute. Išanksto 
lieku dėkinga.

Atsakymas

Jūs valgote daug daržovių 
ir mėsos, kepenų. Gerai. Bet 
Jums reikia taipgi ir saldžių 
daiktų, miltinių valgių, krak
molų ir riebių daiktų.

Daržovės, vaisiai gerai. Vi
suomet jų vartokite. Bet var
tokite ir visokių pieniškų, — 
pieno, sūrio, grietinės, svies
to, pasukų. Po truputį mėsiš
kų, bet vartokite ir keptų su 
lupynomis bulvių. Rupesnės. uvanuu. 
duonos — whole wheat bread, * padės Jums svorio gauti.

sal- 
irgi
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LITHUANIAN YOUTH MUST UNITE

JAPAN MOVES TO SEIZE NORTH CHINA

It’s still

SPORTS-HUMOR-NEWS 
OF CLUB ACTIVITIES 
EDUCATION-STORIES

SCOTTSBORO, ALA. (YNS)—The 
nine Negro Scottsboro boys, in jail 
for four years face still another trial 
in Alabama courts.

Close Danger Of War 
Pointed Out At Meet

Scottsboro Boys Face 
New Trial In Ala.

Boston Bluecoats Blink, 
Blurt “No Politics”

ABOUT WORKINGCLASS 
YOUTH AND THEIR 

ORGANIZATIONS

Rio Grande do Notre, information 
gotten by liberal circles in Rio de Ja- 
niero denied that the Vargas govern
ment made any headway worth while 

(Continued on Page 2)

UNEMPL. BREEDS UNREST, 
SOCIETY WOMEN LEARN į

RIO DE JANIERO.—Despite the efforts of the Vargas go
vernment to prevent its widespread throughout the country, 
the anti-imperialist uprising in Brazil is holding its own, it was 
reported. .

The country was put under a 60-day state of siege and a 
strict censorship was clamped on all news dispatches.

The revolutionary forces have overtaken Natal, capitol of 
the state of Rio Grande do Norte, and also the city of Maca- 
hyba. Both of these cities are still in the hands of the revol- 
tionists.

Conn. — Monday,WATERBURY, 
November 18th, a mass meeting was 
called together by Waterbury’s City 
Committee of the American League 

I Against War and Fascism. The main 
speaker of the evening happened to 
be a woman of wide experience in 
this field, the national secretary of 

: the American League Against War
■ and Fascism, Miss Eleanor Dodrich 
Brannar.

The meeting was opened by Rabbi 
Greenfield, acting chairman, who in
troduced as speakers Philip Brainard, 
of the local Socialist faction, William 
Ciarello of the Italian Workers’ Or- 

: ganization and Dick Farber of the 
Communist Party. They all center
ed their speeches around the spread

■ of fascism in America and possibili-
I ties of conquering it. Miss Eleanor
■ Dodrich Branner was then introduced 
as the main speaker of the evening. 
It is interesting to note here that 
Miss Branner happens to belong to 
one of our oldest American families 
—a direct descendent of Rdchard Da
na n(1640) I believe that it’s very 
important to know that one of such 
lineage is a leader in a progressive 
movement because it seems that any 
strike or insurrection that arises any 
place in America is always termed 
“radical” and is attributed to the for-

(Continued on page 2)

Proeies 0. K. Student 
Anti-War Action

NEW YORK (YNS)—New York’s 
Nat’l Youth Administration, already 
torln with discord, suffered another 
internal conflict when State director, 
Fairfield Osborn handed in his re
signation.

In a fiery letter to the NjYA’s 
chief in Washington, Aubrey Wil
liams, Osborn stated the lack of 
funds with which to carry on the 
project was the main reason for 
quitting his job. Although New York 
was originally scheduled to receive 
an allotment of $5,000,000, only a 
small amount for students has so 
far been received, and the students 
complain that hasn’t reached them.

He further charged that although 
the State directors were to have been 
given freedom of action necesary to 
carry out the job, the administration 
had drawn its plans so tightly that 
nothing could be done by individual 
officers. He added that there is u 
spirit of cooperation throughout the 
state with the NYA, but that unless 
it produces money and action in the 
near future, this spirit will be cbm-

(Continued on page 4 ) v

It certainly is 
And the Lithuanian 
in the United States 

carry on an incessant 
against this open Nazi

SYRACUSE, N. Y. (YNS)—Long 
accustomed to hearing that all this 
younger generation’s unrest was due 
to liquor or “subversive influences” 
of lack of religion or low-cu^ bath
ing suits or Moscow gold, that la
dies of the clubs, gathered in con
vention at Syracuse, were told that 
the depression was to blame. And 
they heard it in plain, everyday 
English from Miss Margaret Gilfil- 
lan of Paterson, N. J. who told what 
the young people of her generation 
Were thinking and feeling.

“Six million young people in the 
country are unemployed,” she said. 
“Of the employable young men of 
the country between 10 and 30, 28% 
are unemployed, and of the young 
women, 42%. Thirty five percent of 
the college graduates between 25 and 
29 hdve no jobs. . ....

> than political!
“There are a million transient 

youths wandering through the coun-

REVOLUTIONISTS IN BRAZIL MAKE 
GAINS; MANY ARE SLAIN IN CLASHES AGAINST NAZIISM & GER. OLYMPICS

’ BOSTON (YNS—Boston army 
base officials came into their offices 
recently, looked out the windows to 
see two freight cars filled with scrap 
iron and steel bound for Italian ports 
and called the cops in a hurry.

j For in glistening white paint on 
the sides of the cars were painted 
the words, “Murder Cargo”.

Prize sleuths of the police force the Student League for Industrial 
investigated, meditated, decided a boy Democracy and banning anti-war ac- 
and a girl seen by dock guards had tivity. The majority, backed by 
done the job. • Pres. March of Boston University

The cops cogitated, concluded the' and Pres. Conant of Harvard, decid- 
I children had been mischievous, rather ed that there wasn’t anything sub- 

........... versive in fighting war, and they 
managed to convince the majority of 
the prexies present. z

The resolution was proposed by
no youth movement and there’s not. 
going to be any if she can helpHt,

But Miss Gilfillan’s observations she told the ladies. Why? They Pres,

BOSTON (YNS) 
. for students in 22 colleges to be 
( against war.
i

That was the decision reached by 
the Ass’n of Urbajn Universities, 

| meeting in Boston, for by an 18-4 
vote it decided not to follow the plan 

I of its resolutions committee condem
ning the Nat’l Student League and

| In the light of the increasing danger to Memel (Klaipeda). 
' and, therefore, to the independence of Lithuania, the Lithua
nian youth of America must carry on a united struggle against 
the manifestations of Naziism in Lithuania and against the Ger
man Olympics.

Despite the fact that Hitler is planning to march on Klaipe
da any day now, and the feelings of true Lithuanians are 
strictly against anything that smells of Nazi, the “Sandara”, a 
Lith. newspaper published in Chicago, came out openly in fa
vor of sending a Lithuanian team to the Olympic games in 

I Germany. Now let us ask our- 
■ selves the question: is this Li 
, thuanianism ?
1 not!
youth 
must 
fight 
propaganda.

I The voice of protest from one 
' youth club or organization will not 
go very far, although it would .have 
some value. Let us cast aside poli
tical or religious restrictions and 
work in unity for the retainment of 
Lithuania’s independence.

The LDS youth all over the coun-
(Continued on V'age 4)

A government report stat
ed that the First Cavalry Re
giment, stationed at Rio de 
Janiero, capitol of the country, 
had revolted. Between forty 
and sixty troops were killed in 
clashes that followed. This 
fact indicates that the uprising in 
the northeast inspired a similar 
movement in the south.

With its members including Creed While the government still main- 
Conyers, Negro farmer from Paint tained that the revolutionists were 
Rock, Ala., and head of the Negro retreating in every state but that of 
school board there, the Jackson 
County grand jury brought out a re-'* 
indictment verdict. Trial will be held 
Jan. 6th.

Conyers is the first Negro, in the 
memory of any living man, to have 
sat on a jury in the county. The i 
reindictment proceedings were made ! 
necessary by a decision of the U. S. ! 
Supreme Court some time ago that | 
former trials of the nine boys were i 
prejudiced since no members of their 
race were called for jury duty. j

Millions of people in this country 
and abroad have rallied to the de
fense of the four lads, arrested in 
1931 for an alleged attack on two 
white girls, Ruby Bates and Virginia 
Price, while all of them were travel
ing rough in a freight train. Since 
the first trial Miss Bates has de
nounced her early charges and testi
mony against the boys, she claims 
she was forced into makin'g it under 
threat of a long prison term for im
morality. Since then she has active
ly participated in the efforts to free 
the boys.

J SOME NAT’L YOUTH ADM.
These Japanese armored cars on the move in the Yangsun district of FLOPS POINTED OUT 

North China were out on a reconnaissance tour. -Not long after they re
turned to headquarters, Japanese military men warned the Chinese govern
ment that it had better hand over a lot of territory—or else. -And so 
war clouds gather once more in the for east.
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Nazis Discriminate Against Jewish Athletes HARTFORD PREPARED TO GREAT neck chorus AC
WOES CITED BY CORRBEAT N. J. IN DRIVE

Now that the LDS Membership
I Ddive is well under way, it’s about was 0I]e of our visitors.

in

tern, the organizers of the New Jer- sharps and flats. Members n 
sey and Connecticut districts, inaugu-1 derstanding this, asked her for

Chorus has come out of the

The Committee

in

“B. R.”

war of the spread of fascism is j our organization. At the present,
The cause

RUSSIA—NOT MIAMI

is 
of

in 
on

We are expecting to organize a 
club head quarters for the youth of

Miners-
We ex
concert

looking for a new teacher 
how much we have leam- 
we had Miss Klim as tea-

Mrs. Swenson, we would like to 
have you join the chorus and enjoy 
all the activities that our present 
membership does.

“Pinky”, we certainly are very 
glad to have you back with us again. 
Hope you attend all of our rehearsals 
hereafter.

Conn., what do you say? Let’s show 
’em!

that 
kill-

“Being 
her con
stopping

Being quite ambitious after a busy 
week-end, I’m going to start right 
in and do some reporting. Here goes 
the news....

eye 
the 
had 
at-

Gosh, time’s up. I must ,be go
ing. Be seein’ ya next week.

’Bye
----- Toots —

1. Menkei, mezzo-soprano singer, 
■ Her views 

and criticism was, that the members 
of the chorus should pay more at
tention to the teacher.

Chorus had a revolution 
last practice. Points that

and real results are expected.
By the way of the U.S. Postal Sys-

(Continued from Page 1) 
mentioning. A report stated 
about forty revolutionists were 
ed.Announcement of the first meeting

Watch

NEW YORK (YNS)—The German- 
American League for Culture has 
gone on\ record against American Workers—not horse race big shots or stock market racketeers— 

go down to the sunny southern beaches along the Soviet coast on 
the Black Sea. -This girl/ taking life easy in 
la ą worker enjoying bar. vacation.. .

NEW YORK (YNS)—German boys 
aind girls of Jewish parentage may 
have a chance to participate in the 
Olympic games—as Hitler promises 

but the chances are mighty slim. 
In fact, he has just one chance 
11, 666.

These were the charges made 
its pamphlet by the Committee
Fair Play, liberal anti-Nazi Olympics 
organization of New York. There 
are 35,000 Jewish athletes in Ger
many, the directors of the committee 
claim, and exactly three of them 
have been allowed to compete in the 
elimination trials.

“The German Olympic Committee 
says there are no German-Jewish 
athletes of Olympic calibre,” the 
committe’s statement reads, “but 
they do not tell American athletes 
that Germany has driven to their 
deaths or into exile a number of 
Jewish athletes of Olympic calibre, 
such as Prenn, the tennis player;

Seelig, the boxer; and Nathan, the 
lorig-distance rupner”.

The report which will be sub-
mitted to the Amateur Athletic time we> the Hartford Youth Branch,
Union convention next month, when b t0 contact the National office
the question of whether America will ,xl .
enter an Olympic team is finally de- (our results. The elected drivers
cided, cites 43 decrees against Jews I have not yet given a report on their1
in Sports and eight instances of dis- • activities, but our prospects are high
crimination against Catholic and Pro
testant athletes.

A list compiled by Guy Hichock, 
McClure, syndicate correspondent will 
be used. Included are: Werner 
Schlottman, 200 meter man, scratch
ed; Marta Jakob, Javelin thrower, 
out; Harry Stein, flyweight boxer, 
out; Frau Feileben, tennis champion, 
ruled off courts; Jakob Levi, dash 
man too good for Nazi sprinters; 
Eric Seelig, middle-weight champ, 
dethroned, exiled; Dr. Prenn, twice 
Davis Cup Teams, barred from com
petition.

CLOSE DANGER OF WAR 
POINTED OUT AT MEET

A BIT OF TRIS AND THAT 
FROM SHENAN. CHORUS

(Continued from page 1) 
eign element In the nation. (We, 
of course, should feel highly flat
tered because it takes educated peo
ple to participate in a forward move
ment.)

Miss Branner was equipped with 
first class information because be
sides being national secretary of the 
American League, she has been at 
sessions of the League of Nations 
and was across at the front during 
the World War to witness the actual 
horrors of it. She claims that years 
ago she was fool enough to believe 
that there was a possibility of war 
being averted by such means as the 
League of Nations, The World Court, 
and the Kellogg Pact—but her eyes 
have finally been opened, 
fooled once is enough”, 
tention. The only, way 

At our regular monthly meeting, 
held last Thursday evening, we had 
a 100% attendance. This sort of 
attendance is expected from the cho
rus members at all the meetings 
in the future. Our choristers are 
showing their good spirits, and we 
hope that they continue to do so as 
time 'goes on.

Matters of importance were dis
cussed. Blanche Yuden acted as se
cretary.

through public opinion.
for the last war is recorded as a pet
ty murder at Serajevo. The same 
thing is likely to happen now be
cause there is great danger of Ame
rica’s putting naval reserves on ships 

quite a number of youth have signed 
up to join the club and we hope to 
get many other youth into it. 
A little cooperation from everyone 
will help make this club a success. 
Here’s hoping our choristers take the 

that are carrying materials for the hint and bring as many youth into 
Italo-Ethiopian conflict. If one of this club as they possibly can.
these men should be killed—what 
would be the nation’s reaction? Im-
mediately William Handolph Hearst 'Y1. J36 Slven nex^ week, 
would smear his papers with six ™ls space.
inch headlines that American blood 
has been shed; with this propaganda 
a million would be called out to be 
murdered for that one’s revenge. 
That, of course, would be the reason 
for the war in the public eye. The 
fact that, at present, the U.S. is 
building up a navy that can’t possi
bly be intended for anything but 
aggression wouldn’t enter into the 
minds of anyone. A mass movement 
should be built up by those that 
won’t benefit by the war.

Another important item that Miss 
Brannar dwelt on war the coming 
session of Congress. In 6 weeks 
when Congress' convenes two bills 
wil Icome up that will directly affect 
the workers. One of these bills is 
the Tidings-McCormack which calls 
for 2 years imprisonment, $500.00 
fine, or both to anyone that will at
tempt to discourage a military of
ficer from his work, or anyone that 
will try to prevent the government’s 
military appropriations. This means 
that workers during a strike won’t 
be able to appeal to national guards
men not to shoot. The other bill, 
is that of Senator Kramer from Cali
fornia, a henchman of Hearst, who 
proposes that the Criminal Syndi
calist Laws should be made nation
wide. We should be on the watch 
to protest these bills when they come 
up in Congress sometime in the early 
part of January.

The lecture was fol owed by a brief 
question period in which many points participation in the 1936 Olympic 
of interest were brought out. “ ' games at Berlin. The group is said 

' to represent 75,000 members,

Saturday, Nov. 30th, is 
ville night for the chorus, 
pect to participate in the 
given at the Miner’s Union Hall. 
Don’t forget, choristers, there’s danc
ing after the concert. Hope all of j 
you will be able to go down there.; 
A great time is in store for all of . 
us.

COLUMBUS, TEK. (YNS)—When 
two negro boys, aged 15 and 16, were 
hanged by a mob of lynchers, Coun
ty Attorney Moore winked an 
and decided it was “the will of 
people”. The two young boys 
been accuesd by the mob with 
tacking a white girl.

2. The 
during its 
lead to the revolution was that Miss 
Klim said the chorus doesn’t listen 
to her. She tried to explain the 
technique of music, dealing with 

Members misun-
________  ____ _ __ _ __ more 

rated a competition between the two explanation. Miss Klim, banged the 
districts to see which district would pjano and said, that she had told us 
get the most members during the once and once is enough, 
drive. The New Jersey organizer i
was very bold and a trifle cock-j After this quarrel, the members 
sure in his declaration, while the began discussing plans about getting 
Conn, organizer smiled slowly to her-1 a new teacher. Why don’t they have 
self (all by way of U. S. Mail) as' patience, because it is nearly the 
she accepted his challenge. Now! members ’ fault. When they came

The Laisve Chorus of Hartford, 
has begun rehearsals on the operet
ta, “Tamyla”, and it is hoped that 
it will be ready for presentation in 
the early part of January. So watch 
for the date 1

In Northhampton, Mass., the pic
ture “Red Salute” received a very 
poor house because ot the Smith Col
lege girls’ boycott on the movie. 
Several weeks ago, Dartmouth stu
dents boycotted the picture at Han
over on the grounds that the film 
was war propaganda.

across a rocky road they usually 
want to skip it. For example the 
songs, if the song is hąrd they wish 
to replace it with another one.

Before
consider
ed since 
cher.

3. The
depression, during the last Pirmyn 
Concert, we profited by adding $85 
to our treasury.

4. Since the Chorus has appointed 
an entertaining committee why did 
it lay down on the job? Come on 
and get to work.

We have also collected and donated 
a dollar for the Nat’l Youth Commi
ttee.

Um..er.. Gossip.. I have none, 
everybody. within the scope of my 
roving eye has been very proper and 
out of mischief. But I’ll surely catch 
someone off guard and the results 
will appear in black and white 
this column.

BUILDERS START UNUSUAL 
BASKETBALL PRACTICE

BRAZIL REVOLUTIONISTS 
MAKE GAINS

Last Tuesday night, Nov. 26, 
marked the unusual start of sports 
activities of the Brooklyn BuiLDerS. 
A mob of fellows met at 6:45 p.m. 
eager to begin basketball activities. 
This was followed by the obtainment 
of a suitable court.

The mob of fellows (numbering 
three) marched down to the assigned 
hall to practice. After loafing around 

I for three quarters of an hour, they 
(returned to the team headquarters.

Now, what was wrong with the rest 
of the fellows? Let’s begin our bas
ketball practice as soon as possible. 
What do say, fellows ? 4 The next 
practice of the team will be Tuesday, 
Dec. 3, at the Settlement House, 
Manhattan Ave., and Jackson St. 
Let’s all turn out and make this a 
real honest-to-goodnes practice, we 
need it. The time to meet is 6:45 p.m. 
at Laisve Hall 419 Lorimer Street. 
PLEASE! Be prompt!

----- The Three —

It was made clear that the work
ers’ forces were in possession of 
large quantities of rifles, machine 
guns and ammunition when a state
ment made by the government boast
ed that the insurgents had abandoned 
the town of Jabatao, leaving behind 
weapons and ammunition.

Throughout the country persons 
suspected of being sympathetic to 
the revolt were thrown into jail in 
a radical round-up by the police.

semi-tropical sun
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How Our Cousins Live
—By John Orman— 

(Recently returned from Lithuania and USSR)

>

Introductory Note
The life and work of our cousins in Lith

uania demands our immediate serious atten
tion. In this series of articles your writer will 
tell of his experiences, his talks and his notes 
on the life of our cousins who still live in 
that legendary beautiful country of our fore
fathers. It can be said in advance that your 
writer did not find a happy life in Lithuania. 
Your author found misery, degradation, wide
spread prostitution, tyranny and suppression. 
But do not misunderstand, the author. He is 
not trying to degrade the Lithuanian nation. 
He is only stating facts as he saw and heard 
them. It is the author’s humble opinion, how
ever, that conditions can be changed,, that our 
cousins can live a happy and prosperous life, 
that they must work it with even more and 
greater courage and energy. It is also the 
author’s opinion that the Lithuanian youth 
who have' been born in a country other than 
Lithuania must extend its brotherly hand of 
solidarity to our cousins. We must do that 
immediately, without delay, for moral and 
mental degradation and the tyranny of an 
unpopular fascist government such . as now 
exists in Lithuania, works to make the minds 
and bodies of our cousins lethargic and apo- 
thetic.

Besides this injury to our cousins, there 
is another strong factor wfiich we American 
Lithuanians must keep in mind above other 
things? One of the most important is the dan
ger to Lithuania’s independence in light of 
the ever threatening occupation of Klaipeda 
and the rest of Lithuania by Hitler, and the 
danger from the Polish imperialists.

The writer’s only desire in writing this 
series of articles is to throw light on the 
actual situation, so that We all may realize 
how our cousins live and what serious dangers 
confront them from within and from without 
the country. In the light of the presented facts, 
the author hopes that many American Lithu
anians will sense the necessity of uniting 
themselves to aid those blood relations of ours

LECTURE IN NEWARK

gates wide to a good 
our duty to help our

The: lec
ture will be followed by discussion. 
Everyone is invited to attend both 
meeting, and lecture.

After the LDS youth meeting, Fri
day, at St. George’s Hall, El Dean, 
from the Newark Y.C.L. will lecture 
on the question “How Innocent is the 
Sadio, Press and Movies?

Nazi occupation of 
Lithuania, to which Smetona (the fascist 
dictator) is leading, would make matters even 
worse than they are now. Smetona is only a 
student, learning how to suppress the Lithu
anian people, while Hitler is the master mind 
—teacher, and it is obvious that if he gains 
control, he will know how to handle the situ
ation much better than his pupil.

Question: What would the Com
munists do when they set up a 
workers’ and farmers’ government in 
this country?

Answer: The necessary first step 
for the revolutionary solution of the 
crisis is the setting up of the dic
tatorship of the proletariat, and the 
destruction of every form and insti
tution of the rule of the capitalists. 
The revolutionary workers’ govern
ment would seize the industries and 
other economic institutions now held 
by the capitalists and make them 
the common property of the toilers.

The warehouses -which are kept 
locked by the capitalist class would 
immediately be ^opened up to the 
people. Factories would begin turn
ing out goods for the needy masses. 
Unused buildings and big apartments 
would be opened for the use of the 
working people. Unemployment and 
social insurance would immediately 
be provided for all who work by 
hand and brain. The whole economy 
of the country would be geared to 
raising the living standards of every
one: There would be no exploitation 
by the private owners of the means 
of production.

peace and in their search for hapiness is now* 
in the hands of a pack of thieves and bandits. 
Now, practically every organization which 
seeks freedom and liberty was forced to stop 
its functions. Cultural organizations were 
forced to shut down as soon as those who call 
themselves the government now took hold of 
the reigns. Student organizations whbse mem
bers wanted to spread light and culture and 
make up for the times of the German occupa
tion and the tyranny of the Russian Czars are 
closed down and they have to function illegally, 
in constant fear of raids by the sadistic blood
thirsty savage bands of so called secret &nd 
public police. They are constantly threatened 
with long prison terms.

Dances and social affairs are prohibited as 
well as any meeting of five or more people 
must be sanctioned by a “policeman” whose 
only duty is arrest anyone who utters a word 
for more liberty. Today, the dungeons which 
the Czar used to torture lovers of freedom, 
are used by the band of fascists to torture 
those who do not agree with’ the bandit dic
tatorship of fascism.

The writer of these words had occassiop to 
pass thru’ these dungeons. They were built in 
medieval style—thick cold walls; solid doors. 
The walls are crumbling with age, yet they 
are overstuffed with political prisoners—good 
honest people who want to ep joy life ip the 
beautiful couptry where they and their fore
fathers were. born.

Lithuania! The word has a magic sound 
to every young Lithuanian American. Lithu
ania, the land of beautiful amber, of the 
beautiful handicraft of the peasants. The land 
of the beautiful dances, the Klumpakojis and 

IOhBWfe -ne?^of Wni?n

to give them our moral and material support.

They are carrying on a bitter struggle, as 
you will note if you read this series of im
pressions. This struggle at present is fox* 
their inherent right to Life Liberty and Pur
suit of Happiness, as Thomas Jefferson, one 
of the greatest Americans, put it in the De
claration of American Independence. The 
fight to advance culturally, to advance to a 
happy life. The ending of the Smetona dic
tatorship, which t has held the Lithuanian 
people in misery for over eight years, would 
bring a rebirth of Lithuania! The return of 
democratic liberties to the masses of our rela
tives would open the 
and happy life. It is 
cousins!

On the other hand,

*LA ISVE”

| all over the world love and play at all their 
dances and dance to it.

Lithuania, the land of which our parents so 
reverently speak, over whose troubles they 
weep and cry. Lithuania, the land of beauti
ful scenery, the land of pines—tall and stately 
—of beautiful rivers and rivulets which 
glimmer like polished silver and platinum in 
the sun.

Lithuania, where there are great stretches 
of beautiful flowing wavy fields of flax, of 
hay, of clover, of wheat, of barley and of 
sugar beets. It is the land which was the last 
to be conquered by the Teutons and by the 
robber crusaders. It is a land of people who 
passionately live liberty and freedom. A land 
which could nevex’ be subjected to a foreign 
rule.

The Lithuanians were the thorn in the side 
of the Czar before the last war and many 
of the best fighters against Czarism were of 
Lithuanian birth.

Lithuanians love music and dancing. They 
• have unique folk dances which are a wonder 
of all Europe. Their music is sad but lovely 
folk-lore. They are constantly reaching out 
for culture, for education. Many pf us have 
that instinct, and many of us have felt that 
instinct born into our families for generations 
and generations. Was it not in Lithuania that 
this saying originated: Get as much culture as 
you can—a man can steal riches from you, but 
no man can steal your knowledge?

Lithuania is basically an agricultural nation. 
It is still covered with thatched roof huts 
which in many cases are covered with moss.

The Lithuanian people have long suffered 
the yoke of serfdom, ruled by tyrants who 
cheated on their good nature—cheated them 
out of everything they had. There are still 
remnants, still former castles and manors of 
the rich barons for whom many of oui’ pa
rents, and grandparents slaved as serfs.

They foughįt, they gave their lives for li
berty, sacrificed their sons and daughters. 
They wanted to build up the country. They 
wanted freedom.

Lithuania, what is to become of you?!
This dear country of our forefathers—gal

lant and noble in their quest for freedom and

Į
I

PoliticalEducation
Question: At the outbreak of an 

imperialist war, what should be the 
role of the young worker or student 
who is class conscious and knows the 
capitalistic causes of wap, but who 
is not a member of the Communist
Party ?

Answer: Any worker who is class 
conscious has it as his duty to his 
class tostart fighting against war 
right now. By participating in the 
united front struggles against war .
and fascism, he would help to awak- *
en.the masses to the imminence ofl 
the war danger. With sufficient mass
support we could beat back the ad
vance of fascism and prevent the 
outbreak of another Imperialist war.

On the other hand, to sit back and 
await the beginning of the imperial
ist war, is to aid the capitalists who 
are driving with all their might to
wards another imperialist offensive. 
There is nothing that plays more in
to the hands, of the imperialists than 
a passive attitude now. Your pjace 
as a class conscious worker is in the 
American League Against War and 
Fascism. This is a broad united front 
comprised of all groups who sin
cerely hate war and fascism, and 
who have taken the one road that 
will defeat these dangers—that of 
militant struggle.

In the event of the outbreak of 
war, all workers who are not in 
contact with such united front bodies 
should immediately participate in the 
struggles they will wage against our 
own imperialists. There will be strik
es and demonstrations and other 
methods of struggles, and under the 
guidance of the vanguard of the 
working class—the Communist Par
ty, the masses must strive to turn 
these anti-war struggles into a re
volutionary civil war for the over
throw of capitalism and the setting 
up of the dictatorship of the jprole- , 
tariat.

Specifically the questioner winrond 
the best answer to this question in
active work in the growing united 
front of struggle against war and 
fascism. When he actively partici
pates in anti-war struggles, he will 
soon find that his place is in the 
ranks of the Communist Party, 
which represents the general and 
lasting interests of the whole of the 
working class.
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Science
— By X-Ray —

I know many of the readers of 
this column have been waiting for 
the day when another topic would 
be discussed in this column, for no 
matter how interesting a subject is, 
after too prolonged a discussion, one 
is no longer entirely receptive. Last 
week, our readers received a pleasant 
surprise with the insertion of a 
column writing about a different 
topic.' Today, some of us may be 
sighing, ‘ (although I hope not). 
“Heck, they’re back on the ductless 
glands again”. Well, dear* reader 
if you happen to be one of the sigh
ing ones, cheer up, for today we 
finish discussing the ductless glands.
The Sex Glands As Ductless Glands

Both the male and female sex 
glands have the important function 
of furnishing one of the important 
internal secretions. We have long 
known that individuals who have had 
their sex glands injured or removed 
are abnormal. In addition to caus
ing abnormalities in the sex function, 
such disorders affect the general 
physical well being.

The testes secretes the male sex 
hormone and androstin, both of 
which have been isolated, the form
er in 1929, and the latter in 1934. 
Too liberal secretion of this hor
mone will produce precocious -puber
ty or too early sex development in 
the growing boy.' If the secretion 
is lacking or scanty it may cause 
sterility. Disarrangement in the func-

YOUNGSTOWN YOUTH PRO- LITH. YOUTH MUST UNITE 
MISE GOOD TIME AT DANCE AGAINST NAZ11SM

What could be a more appropriate, 
a more fitting climax to a series of 
gay fall affairs than a dance! Not 
just an ordinary dance. Not just 
another LDS dance. Nay, lads and 
lassies, this dance, sponsored joint
ly by the LDS Notables and the 
Youngstown -Lithuanian Social Club 
is a dance for all Lithuanians in 
and around Youngstown, irrespective 
of religious or political views; re
gardless of your choice for the my
thical national football championship.1 
We don’t even care who your favor
ite screen star is, or if you wear 
flannel underwear or how you feel 
about the Darwin Theory! If you 
are a Lithuanian and want to meet 
old friends . If you want to see 
all of Youngstown’s Lithuanians ga
thered together, dancing together, 
merrymaking in general, if you want 
to have the time of your life, be 
there

By “there”, I mean 628 Franklin 
Ave., the Lithuanian Hall. The date? 
November 29th. Saturday.

As for music, a swell orchestra 
from New Castle will play all of 
the good old Lithuanian dances inter
spersed with popular numbers.

, Reserve that date! If you’ve ever 
wanted to have a rollicking good 
time, attend fliis dance.

— Al Savage —
Corresp.

(Continued from page one)
try are urged by the National Youth 

, Committee to work towards the es
tablishment of unity of action of as 
many Lithuanian youth as possible 
on the questions of Lithuania’s inde
pendence and the Olympic games. 
Let us build a broad sentiment 
amongst the Lithuanians here in 
America against the Nazi regime; 
let us become indignant against the 
efforts of any one person or organi
zation that tries to instil in • us the 
thought that Hitler is not such a 
bad chap after all and brand them 
as traitors to the independence of 
Lithuania.

The task of the LDS youth in the 
future will be the establishment of 
united action committees in all parts 
of the country composed of youth of 
various political and religious lean
ings. The need for this unity is 
plainly evident. Let us not waste 
time in building such unity. Let’s 
get going!

Some Nat’l Youth Adm. 
Flops Pointed Out

(Continued from Page 1) 
pietely lost. Many projects original
ly outlined for the NY A have been 
held up completely, he wrote to 
Wiliams.

In Washington, Director Williams 
accepted the resignation and indicated 
Osborn’s successor would be named 
in the near future.

Did You Know?
— By Biruta Ramoška —

It has been stated by doctors that 
“crooning” is caused or due to 
diseased vocal cords.

Digestion, like a child, is usually 
best when you forget about it and 
let it alone.

Over 1,500,000,000 is spent annual
ly for all kinds . of advertising in 
the United States.

Milk is said to be the most valu
able farm product.

The largest callectivized farm in 
the Soviet Union is 550,000 acres, 
employes 3,541 workers, and 220 
tractors. It’s director uses an air
plane, to get from one end to the 
other.

Your mind is duller at night, that 
is when you are tired. Most pro
posals of marriage are made in the 
evening. (A posy to you for this 
one, B. R.----- Ed.)

Before 1850, it was the general 
belief that tomatoes were poisonous.

Sixty-four persons crossed the At
lantic in the air before the flight 
lof Charles Lindbergh.

Hemp is the oldest cultivated fi
ber plant, being grown in China in 
2800 B. C.

tion of the testes may produce a ■----
condition of pseudo-hermaphrodism, j 
in which the individual is neither < 
man nor woman, but can only find 
sexual satisfaction in himself. A 
too liberal secretion of the hormone 
i nthe adult produces increased sex 
activity in adults. A knowledge of j 
the effects of the internal secretions Į 
helps us to understand some of the. left 
abnormalities which we see in life, | South of the U.S.S.R. 
and I hope to be more broadminded 
and understanding of their afflic-. . . . . - .. . .tjons 1 and eight of these seats can be con-

New Developments In The Soviet Union
Why do men praise the little busy 

bee? He gathers honey for them 
confiscate.

to

New Three-Alxle ’Bus Soviet Astronomers Prepare

Soviet astronomers are makingnew long-distance ’bus recently
Moscow on a trial run to the į Preparations for the observation of 

It has seat-4 solar eclipse which is due to 
, ' tun.c vn uuuc j.«z, liiuu. xi* vn-

I ing accommodations for ten people, jer ^.0 se]ect the best points for ob-

HERNDON SUPPORTED
WITH PETITIONS

(YNS)—100 petition blanks, 
collect signatures for the freedom 
Angelo Herndon, have been requested 
from the Herndon Petition Commit
tee by a representative of the Uni
versity of Porto Rico.

The fight for the freedom of An
gelo Herndon is attracting ever wid- 
ed international interest. Already 
petitions have been signed and sent 
in from 12 foreign countries.

Two thousand signatures for the 
freedom of Angelo Herndon were re
ceived form nine French cities by 
the committee. The signatures were 
crowded on only 12 petition lists. 
Every available inch of space was 
used on both sides of the 36 inch 

. Several of the petitions had 
model railway, constructed, ope-' ductive occupation for some. But1 French translation of the appeal to 

I and patronized by children has other birds than falcons are frę-! Governor Eugene Talmadge attach- 
The most frequent ’ ed.

take place on June 19, 1936. In or-

servation, the Academy of Sciences
The secretion of the ovary contains verted into sleeping berths. The has appointed a special committee ... * _ _ _ urninh imli oam/J GnionriTinfour active principles: the female ’bus is fitted with wireless, electric 

sesę hormone, folliculin, theelin, and combined heater and stove, and other 
progestin, all of which have been re- conveniences to make long-distance 
cently isolated.* The effect of this i travelling comfortable.

which will send out scientific expe
ditions to fifteen different parts of 
the country. Meanwhile, Soviet 
plants and observatory workshops

to 
of

secretion is somewhat similar to that 
of the testes in the male. Too abun
dant a secretion in the child causes 
too early sex development. In the 
adult it causes increased sexual ac
tivity. Disorders of the ovary cause 
menstrual disorders, sterility, and 
pseudo-hermaphrodism.

From our study of the ductless 
glands, we can now-realize the im
portance of their being in good phy
sical state. It may be that the dis
cussion of these various abnormali
ties have caused doubts in our minds 
as to whether our glands are in per
fect order. We may wonder if we 
are not suffering from some gland 
disorder. A

Be reassured. The chances are, 
that unless we have very definite 
symptoms, or inherit definite abnor
malities, or are diseased, our glands 
are in pretty good shape. As in 
the case of the vitamins (which most 
of us were getting in our food in 
liberal quantities), long before we 
heard of them, the ductless glands 
are functioning unawarely, but nor
mally.

The average reader does not know, 
nor need he, all the functions of his 
ductless gland. It would suffice, if 
he were to remember that there are 
in his body such glands continually 
and harmoniously working together 
to make him a physically well and 
content being. If these articles would 
further help their reader to under
stand some of the people he sees or 
reads about, and in that way make 
him a more broadminded individual, 
the writer’s fondest hopes would be 
surpassed. Were it to arouse in 
any a deep sympathy for mankind^

feature of its structure is that it has 
three axles for its six main wheels, 
while there are two extra wheels 
which are lowered when particularly 
rough ground has to be covered.

are manufacturing special instru
ments such as spectrographs, special 
cameras and other aparatus.

Winged Hunters

A Real Railway Run 
By Children

asFalconry, known to us more 
the pastime of feudal barons, is a po
pular sport with the workers of Uz-

j bekistan, and is even becoming a pro- • blanks.
i____ a*___  __________a*___ f____  __________

rated 
been opened in the Tiflis Park of quently used. The most frequent ’ ed.
Culture. The railway is about 500 “bird-hunters” used are goosehawks, Į The signatures come from Paris,
yards long, and the guage is just golden eagles, sparrowhawks and pe- Harve, Nouzonville, Montpellier, Vit-
over two feet wide. The line has regrines. The birds are trained very ry sur Seine Charelville,Aubnay, St.
two stations and the rolling stock early and are used for catching wild, Genevieve and Blanc Mesnil. 
consists of one locomotive' and three pheasants, geese and quail, 
coaches. The children themselves __
have imposed one condition on tra- j 
vellers on this Lilliput line—they į 

must be diligent workers at school i__
and in the children’s committees. ! — 

I 
They are planning to extend their 

permanent way by another 1,000 
yards and to build a tunnel and an
other - station, and are being helped 
by the local railway shop, which has 
supplied the necesary material.

A Billy Goat, But—

In-The Novocherkask Zoological 
stitute has bought, from a Collective 
farm worker of the Eiysk District 
in the Caucasus, a billy goat which, 
while > normal in every other way 
gives milk of perfect quality like any 
“nanny gpat”.

cause untold misery by making it 
financially impossible for the ill to 
secure the medical aid they awed,

The official seals of the .organiza
tions active in collecting the signa- 

i turės were displayed next to the 
name of the leading official of the 
organization. Most prominent in this 

; activity were various local divisions 
keeps a plan zof the mine in his the French International Labor 
pocket, ■ ; Defense. i
knows the names of all un
profitable strata,

And has learnt by heart the prices 
of timber,

And the seat of his trousers shines.

MINEOWNER

He No Risks
“That’s the second time today I’ve 

seen that man following that wo
man in another car, yelling at her 
all the time”.

“Yes, that’s old Johnson. He’s
He has a palate for old wine and teaching his wife to drive, but’ he’s 

statistics ’not taking any risks himself.”1;
And a top-hat reflecting the innocent] 

sun, r
And a cultivated grief for the time' 

of disaster,
And a pink villa in the Riviera,
And the seat of his trousers shines, floor till after midnight last - Mon-'

Sometimes he visits the pit-head
And walks carefully across the rails,1 up?V
And profoundly feels that the Navy | “No, I hadn’t gone .to bed”.

“Working UtejlsupppM?”

Get An Ax
Tenant: “Those people over nay 

jhead are very trying. They were 
i jumping about and' banging oh the

day.”
Landlord: “Did they wake you '

And profoundly feels that the Navy I 
depends upon him, j

$



0

Ketvirtai., Lapkr. 28, 1935 tAisve
I
i — __________■

Puslapis Penktas

Žinios Apie Karą DETROIT, MICH. nedėlioj, 1 d. gruodžio, 2 vai. po 
pietų, po tuo pat antrašu. Komisija

SoVlCtcll Atydžiai Tčmija turi savo “provincijų, ethiopais. Bet italai sek- 

Japonu Plėšinio Žygius kokios tvarkos bus nemažai 
r J ° I pardavikų.

I armijas”. Aišku, kad prie{ mingai nugalėjo ir dykumas

Sovietų Sąjunga atydžiai 
seka Japonijos plėšikiškus 
žygius Chinijoje. “Pravda” 
tuom klausimu davė ilgą 
straipsnį, kuriame nurodo, 
kad dabartinis Japonijos 
imperialistų veržimasis . į 
Chiniją, steigimas naujos 
“neprigulmingos” valstybės 
iš penkių Chinijos guberni
jų yra atliekamas su parda- 
viko Chiang Kai-sheko žinia. 
Chinijos Sovietai yra sutvir- 
tėję Szechwan provincijoje 
ir jų įtaka vis daugiau ple
čiasi į šiau r-ryčius Kansu, 
Shensi, Shansi, Honan ir ki
tas provincijas.

Kada Japonija 
Chahar, !
Shansi ir Shantung provin- { 
^ijas su 100,000,000 gyven-; 
tojų, tai ji prisiartina prie 
Chinijos Sovietų. Chiang 
Kai-shekas mano, kad Japo
nijos imperialistai' galės jį 
išgelbėti sumušdami Chini
jos Sovietų Raudonąją Ar
miją, kurią Chiang Kai-she
kas negali įveikti.

Kartu Sovietų Sąjunga 
mato, kad Japonijos impe
rialistai pravesdinėja savo 
bjaurų užkariavimų planą, 
kuris yra atkreiptas ‘prieš 
Chiniją, Mongolijos Liau
dies Respubliką, Chinijos 
Sovietus ir kartu prieš So
vietų Sąjungą. “Pravda” 
primena Japonijos imperia
listams, kad Sovietų Sąjun
ga jiems nebus Chiniją, kad 
Sovietų žemę saugoja galin
ga Tolimų Rytų Raudonoji 
Armija vadovystėje garsaus , 
ir neįveikiamo vado Vasili < 
K. Blucher, kad Sovietų Są
jungos karo laivynas yra : 
pasirengęs mirtinai sužeisti 
Japonijos karo laivyną, jei
gu jis puls Sovietus.

Italija Vis Giriasi
Iš . Italijos kolonijos Eri

trea, nuo Thio išmaršavo 
italų būrys vadovystėje ge
nerolo Mariotti prieš ethio- 
pus. Jis maršavo per drus
kos dykumas.
Gorge kalno turėjo

Jis maršavo per 
Prie fEnde 

šį su

ir ethiopus ir susijungė prie 
Azbi su kitomis italų armi
jos dalimis. Atrodo, kad 
tas būrys nebuvo didelis ir 
jis maršavo tada, kada jau 
kitos italų armijos buvo nu
žygiavę toli pirmyn už Ma
kale. Taigi, veikiausiai, jam 
priešinosi ne reguliare ethi
opų armija, bet paprasti gy
ventojai ir todėl čia nebuvo 
kažin kokia pergale.

I # # pievų, po tuo pav anure
Aido ir Laisves Choro radio komi- Į visus kviečia dalyvaut. 

tetas rengia linksmą maskaradų ba- Į 
lių subatoj, 30 d. lapkr., 7:30 vai. 
vakare, 3014 Yemens St. Už įvai- į 
riausius ir juokingiausius parūdalus, 
bus duodama penki praizai, pinigais ' 
—$15.00. čia visi galės linksmai laiką 
praleist, nes turėsim gerą orkestrą 
šokiams, skanių valgių ir gėrimų. ? 
Įžanga tik 20 centų. Pelnas visas 
skiriamas del palaikymo radio pro-, 
gramos. !

Rengėjai.
(282-283)

Komisija.
(282-283)

WORCESTER, MASS.
d. lapkr. įvyksta vajininkų 

sirinkimas, tai yra, visų ALDLD 
rių, “Laisvės” i 
jų- 
vakare, po numeriu 29 Endicott St.

29

“Laisvės” ir “Vilnies” skaityto-1 ■ 
Visus kviečiam pribūti 7:30 vai. ... ____ _ • i • > * rt t

Vaj i ninkai. |

PATERSON, N. J. į
I Kuopų Susirinkimai
j LDS 123 kuopos metinis susirinki-
' mas įvyks gruodžio 1 'di 10 vai. ry-

, po hum. 62 Lafay/tte St. Visi I 
kuopos nariai dalyvaukite, nes ren-

PITTSBURGHO IR APIELINKĖS ŽINIOS

WORCESTER, MASS.
Liet. Darb. Kliubo metinis susi- te, 

rinkimas įvyks nedėlioj, 1 d. gruo
džio, 10:30 vai. ryto, Liet. Svetainėje, karna kuopos valdyba 1936 metams. . 
29 Endicott St. Visi draugai kliubie-. Taip pat atsiveskite kandidatų j 
čiai būtinai dalyvaukite, nes turim draugiją, 
daug svarbių dalykų apsvarstymui, j 
Taipgi bus valdybos rinkimas del ;
1936

ŽOLELIŲ ARBATA
Registracijos Numeris 12143

Šita arbata yra moksliškai sutaisyta iš 
12-kos atskirų žolelių, žiedelių, lapelių,

V ! " šaknelių, grūdelių ir žievelių. Ir išbandyta
visokiais būdais kas davė patyrimą, jog vienas iš geriausių 

būdų sutvarkyti pairusius vidurius.
New York miesto Sveikatos Skyrius išbandė ir pripažino, kad Natural- 
Lax.-Herb Tea yra labai gera paliuosavimui, išvalymui ir sutvarkymui 
vidurių be jokio pavojaus. Vartokite Natural-Lax.-Herb Tea, pakelis 
kainuoja 50c. Taigi, prisiųskite Money Order už 50c, o mes už tai 
jums pasiųsim per paštą pakelį Natural-Lax.-Herb Tea. Arba pri
siųskite 4 po 3c krasos ženklelius, o mes pasiųsime arbatos del išban

dymo. Rašykite šiaip: ♦

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

metų.
Sekr. A. Serbentą.

(282-283)

Draugiją Sąryšio Parengimas1,, fiUsby,8ho bend,° fronto o j c c j o imtuvui toruA nvfroni7Qpiin vra

i Pavyzdingas
užimai Lapkričio 24 Pittsburgho ir

Suiyan, Hopei, i Apielinkės Draugijų

lietuvių tarpe organizacija yra 
Pittsburgho ir Apielinkės Lie- 

‘f tuvių Draugijų Sąryšis. Šis Są- 
Saryšis ryšis Andruliui nėra

' turėjo pirmą parengimą. Tai prakalbas
{buvo pavyzdingas parengi- j prakalbas ALDLD Ketvirtas 
'mas. Geras muzikalis progra
mas, kurį išpildė Lietuvių Jau
nuolių .Choras ię Orkestrą ir 
pavieniai jų nariai. Choras per 
du sykiu sudainavo šešias dai
nas. Visos gražiai išėjo. Stygų 
Orkestrą griežė ir dainavo pui
kias lietuviškas ir kitokias me- 
liodijas. Viena mergaitė pa
šoko taipgi kazokų šokį. Trys 
sesutės Urmoniutės žavėjan-

rengęs
(Andruliui rengė

Apskritys). Sąryšis turėjo tik
tai vienas prakalbas (masinį 
mitingą), kur klabėjo įvairių 
pakraipų žmonių. Kalbėjo ne
partinis J. Baltrušaitis, socia
listas J. K. Mažiukna, katali
kas ir demokratų partijos šali
ninkas Lelionis, daktaras Va- 
linskis, vienas socialistų par
tijos vadas ir tik vienas ko
munistas F. Abekas. Matote,

SCRANTON, PA.
ALDLD 39 kp. susirinkimas įvyks 

nedėlioj, 1 d. gruodžio, Bennett’s 
svetainėje, kampas Ralph ir Theo- : 
dore St., 1:30 vai. po pietų.

Draugai ir drauges, malonėkite 
pribūti laiku ir skaitlingai, kad ga
lėtume tinkamai apsvarstyt svarbius 
reikalus, kurių yra gana daug. Taip
gi reikia gerai prisirengti prie pa
rengimo “card party” kuris įvyks 15 
d. gruodžio. High Works arba Ralph į 
Ave. busas priveža prie pat svetai
nes. Visi dalyvaukite.

Sekr. I. Klevinskas.
(282-283)

ir
20

čiai sudainavo dainelę “Paša- šešių kalbėtojų, tik vienas

ALDLD 84 kuopos susirinkimas 
j įvyks gruodžio 15 d. toj pačioj vie- 
I toj. Tai irgi bus metinis susirinkimas 
Į ir bus renkama valdyba 1936 me- 
: tams. Visi nariai įsitėmykite ir ne- ( 
pamirškite ^dalyvauti.

J. Matačiunas.
(282-283)

PATERSON, N.
Vakaruškos

Lapkričio 30 d. vakare 
giamos bendros lietuvių vakaruškos ■

I po numeriu 62 Lafayette St. Bus ir j 
koncertinė programa, kurią išpildys ! 
jaunuoliai, kaip tai J. Bingelis ir 
M. Baubliutė. Šios vakaruškos yra 
rengiamos ne del kokio ten pelno, 
bet kad daugiau susieiti į geresnį pa
žintį, j geresnį draugiškumą. Todėl 
kviečiame visus dalyvauti.

J. J. Dulkis.
(282-283)

yra ren- Į

čia

8701

Ir Romos Popas Fiksina 
Savo Vatikano Armija

Romos katalikų papos or
ganas “Osservatore Roma
no” rašo, kad popiežiaus 
Vatikano armija bus naujai 
aprengta į rudus militaries 
drabužius. Iki šioliai
“armija” buvo napoleoniš
koj formoje. Romos ka
talikų popo armiją sudaro 
šveicarai, tam tikri parinkti 
žmonės.

komunistas. Ar tai čia “vienos 
i partijos žmonės”?
' Tasai sąryšis rengė pasilink
sminimo vakarą. Kalbėjo F. 

Frank Rodgers, J. Baltrušaitis ir P. 
Rodgers (jis ir pirmininkavo), Dargis trys kalbėtojai, nie- 

........... _ ko bendro neturinti su komu-1 
nistais. Nei vieno bolševiko 
kalbėtojo nebuvo. Ar ir čią 
“vienos partijos žmonės” ?' 

Sąryšio Komitetai! įeina, 
fašistai j aPai’t kitų, sekami nieko ben

dro su komunizmu neturinti 
{žmonės: K. Šinkūnas, F. Rod- 
{gers, J. K. Mažiukna, A. Ba- 
' čenas, J. Baltrušaitis, J. Ki- 
zis. Komunistinių palinkimų 
žmonių įeina mažuma. Sąryšio 1 
sekretorium yra Elzbietai ge
rai žinomas J. Baltrušaitis.

Tai kur čia yra pamato tvir
tinti, kad šis bendras frontas 
yra vienos partijos? Kam 
neteisybę rašyti ?

kyk, mano mylimas krašte.” 
Tai pirmu syk jos dainavo tri- Į 
jetą. Publika atsimokėjo gar
siais aplodismentais.

Prakalbėles pasakė

BALTIMORE, MD.
Dailės Kliubas rengia šokius 

koncertą, subatoj, 30 d. gruodžio, 
N. Calhoun St., 7:30 vai. vakare, j-
žanga tik 25 centai. Bus graži kon
certine programa. Priė įžangos tikie- 
to bus laimėjimas; kas laimės, tai 
gaus “Soviet Russia Today” prenu
meratą ant visų metų. Kviečiam vi
sus atsilankyti, linksmai laiką pra
leist ir tuom pat 
Dailės Kliubą.

kartu paremti

Rengėjai.
(282-283)

\ CLEVELAND, OHIO
Mažų namų savininkų 24 kuopa 

rengia gražų maskaradų balių, 30 d. 
lapkričio, 7:30 vai. vakare, po nu
meriu 16133 St. Clair Ave. Įžanga 
10 centų. Bus duodamos dovanos už 
gražiausią; ir prasčiausią kostumą. 
Šokiams grieš gera orkestrą. Kvie
čiam visus skaitlingai atsilankyti ir 
linksmai laiką praleist.

Komisija.
(280-282)

ta

Parsidavimai Ethiopų 
Vadų

Italijos fašistai kovoje už 
pavergimą Ethiopijos nau
doja senas imperialistų iš
bandytas priemones—papir
kimus. Papirkimus naudo
jo anglai, francūzai, ameri
kiečiai ir kiti imperialistai. 
Tą dabar daro ir italai ir 
tas susilpnina ethiopų jėgas.

Tuojaus karo pradžioje

Povilas Dargis ir J. Baltrušai
tis. Kalbėtojai daugiausia krei
pė atydos į gręsiantį didelį pa
vojų Liet. nepriklausomybei 
iš lauko ir vidaus. Jie nurodi
nėjo, kad Vokietijos 
senai tyko grobti Klaipėdą, o, 
Smetonos valdžia, siaurindama! 
civiles teises Lietuvos žmo
nėms, sykiu silpnina apsigyni
mo pozicijas. Kalbėtojai todėl 
kvietė visiems stoti bendran 
frontan ir kovoti prieš karą ir 
fašizmą, taipgi abelnai už dar
bo žmonių reikalus.

Prieš ir po programo tęsės 
šokiai, taipgi draugiški pasi
kalbėjimai. Įvairių sriovių 
žmonės susiėję taip gerai jau
čiasi, rodosi jie būtų 
pavyzdingos šeimos 
Gražu žiūrėt ir jaust 
drą visų pasiryžimą, 
daugiau tokių parengimų.

Išgirskime Žavė jantį 
j Koncertą

Nedėlioj, gruodžio 1, Liber
ty svetainėj, 1322 Reedsdale 
St., -N. S., įvyksta puikus kon
certas. Pradžia 7 vai. vakare.

Koncerto programas gana 
įvairus. Dainuos Lietuvių Jau
nuolių Choras visai naujas dai
nas, Jaunuolių Orkestrą, So. 
Slavų Stygų Orkestrą, rusas 
dainininkas Solop, rusai ir uk
rainiečiai šoks rusiškus ir uk- 
rainiškus šokius. Puikus smui- 
kos solo, taipgi smuikos ir ar
monikos duetas.

Po programo šokiai. Viskas 
tik už 15 centų. Rengiama 
naudai darbininkų judėjimo. 
Kviečiami visi dalyvauti. Ku
rie nedalyvaus, vėliaus gailė
sis. Todėl pasirūpinti reikėtų 

da-

LOWELL, MASS.
Liet. Sūnų ir Dukterų Draugystė 

rengia savo vienuolikos metų sukak- 
! tuvių balių, subatoj, 30 d. lapkr., Į 
j 7:30 vai. vakare, Darb. Kliubo sve-j 
tainėje, 338 Central St. Rengimo ko- .

CLEVELAND, OHIO
Rengiamas teatras ir balius, nedė

lioj, 1 d. g’ruodžio, Lietuvių svetai
nėje, 6835 Superior Ave. Pradžia ly
giai 4:30 vai. po pietų. įžanga iš ..... v. 
anksto perkant tikietus 30cį prie du- ^‘,slJa Jį™81?. ''Avišką visuomenę 
rų 35c; vien tik šokiams 25c. Bus 
sulošta 3 aktų drama ir vieno akto 
komedija. Po perstatymo bus šokiai 
prie geros orkestros; taipgi bus ska
nių valgių ir gėrimų. Pelnas skiria
mas Daily Workerio naudai.

Kviečia Komisija.
(282-283)

CLEVELAND, OHIO

tad

vienos i TarPL darbininką Apsi-
V JI 1 L O i

nariai.1 gynimo Vakaras
tą ben-1 " ' ‘ '

Ateity
Subatoj, gruodžio 30, < 

James St., N. S. Tarptautinis 
Darbininkų Apsigynimas ren
gia koncertą, teatrą ir šokius. 
Pradžia 7 :30 vai. vakare. Visi 
kviečiami dalyvauti 
paremsime įstaigą, 
politinius kalinius.

805
. . 1

ir tuomi 
ginančią

Rep.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 10 kp. susirinkimas įvyks 

pirmadienį, 2 d. gruodžio, 7:30 vai. 
vakare, 735 Fairmount Ave. Visi na
riai dalyvaukite, nes turim daug 
svarbių dalykų apsvarstyt, 
bus

Taipgi 
rinkimai valdybos 1936 metams.

K. Buinauckas.
(282-283)

HARTFORD, CONN.
Laisvės Choras rengia šokius, ku- | 

rie įvyks subatoj, 30 d. lapkr., 7:30 
vai. vakare, 57 Park St. Choras vi
sus prašo skaitlingai dalyvaut ir 
juos paremt; choras visuomet daly
vauja visų organizacijų parengimuo- dariusių priežasčių. Tikietų platinto
se ir padeda išpildyt programas, tad jai gražinkite pingus kuriems buvote 
dabar prašo jiems padėt.

Antras parengimas, tai yra “Lais-. 
vės” 25 metų jubilėjaus paminėjimas |

dalyvauti ir linksmai praleist vaka
rą prie draugų ir pasišokt prie ge
ros jaunuolių orkestros, kurią vado
vauja E. Gicevičiutė.

Taipgi pranešame, kad nariai, ne
atsilankę į ši parengimą turės dau
giau mokėt už baliaus tikietą. Kvie
čiam visus atsilankyti į šį šaunų pa
rengimą.

J. M. Karsonas.
(280-282)

Atsišaukimas
Brangūs draugai: Kurie esate pa

ėmę pardavimui tikietus gruodžio 
pirmos dienos teatro, tai malonėkite 
gražinti tą pačią dieną, kada įvyks 
lošimas. Atneškite neparduotus ti
kietus ir pinigus už parduotus ti
kietus. Jūs atliksite gerą darbą, nes 
nereikės po stubas vaikščioti ir eik- 
vot laiką ir pinigus važinėjimui.

Pasitikime, kad tatai padarysite.
Rengimo Komisija.

DETROIT, MICH.
LDS 21 kp. susirinkimas įvyks 

nedėlioj, 1 d. gruodžio, 1 v. po pietų, 
Draugijų Svetainėje, 4097 Porter St. 
Visi nariai būtinai dalyvaukite, nes 
turim daug svarbių dalykų apsvars
tyt. Taipgi bus valdybos rinkimai del 
sekančių metų. Atsiveskite ir naujų 
narių prirašyt prie kuopos.

Sekr. J. Bubliauskas.
(280-282)

kalbės 
siems 
rengia 
nijimo 
Court 
Visus 
veltui.

vi-
Jis

ELIZABETH, N. J. 
Kalbūs Dr. Kaškiaučius 

Gruodžio 1 d. pas mus kalbūs 
sų gerbiamas Dr. Kaškiaučius.

sveikatos klausimu ir duos vi- 
gerų pamokinimų. Prakalbas 
Lietuvių Darbininkų Susivie- 

33 kuopa Rusų Svetainėje, 408 
St. Prasidės 2 vai. po pietų, 
kviečiame dalyvauti. įžanga

S. Baltutis.
(282-283)

WILKES-BARRE^ PA. . . j
APLA 51 kp. rengia pukią vaka- ' 

rienę nedėlioj, 15 d. gruodžio, Dar
bininkų Centre, 325 E. Market St. 
Vakarienė bus viena iš geriausių ir 
skaniausių. Taipgi bus gera muzi
ka del šokių. Įžanga tik 35c, už tai 
galėsite pavalgyti ir prisišokt.

Kviečia Rengėjai.
(281-282)

PHILADELPHIA, PA. .
Visų Phila. darbininkų organizaci

jų rengiamas balius 30 d. lapkr. 
Darbininkų Centre, 735 Fairmount 
Ave., neįvyks del tam tikrų susi-

, . - _ _ ~ . i išanksto šiame parengimeitalams parsidavė Ras Guk-1 ]yvauįį 
sa. Vėliaus dar keli mažės-! . J ---------- —
ni ethiopų viršininkai. Da- | Neteisingos “Naujieną” 
bar italai giriasi, kad jiems 
parsidavė visos Ogaden pro- rd 1 ° 
vincijos ethiopų vadai. Gali '; 
būti ir čia fašistai perdaug! 
giriasi, bet gali būti ir tie-| 
sos.

Ethiopijos imperatorius 
vadinasi “Karalius Kara
lių.” Ten, yra daug visokių 
kunigaikščių, princų, gene
rolų, gubernatorių, kurie 
viešpatauja savo krašte, 
kaipo atskiri karaliai. Jie

Tula Elzbieta, iš Carnegies, 
Pa., rašo “Pittsburgho Naujie
nose” pastabas, kurios visai 
neatatinka teisybei. Jinai ra
šo, kad bendrą frontą lipdą 
vis vienos partijos žmonės, va
dinasi, tiktai bolševikai. Ben
dro fronto prakalbos esą ren
giama Abekui, Andruliui, tai 
kodėl neregiama prakalbų 
maršrutas kitų partijų kalbė
tojams ?

pardavę tikietus.
Komisija.

(281-283)

NUO REUMATIZMO SKAUSMŲ 
AR GĖLIMO

VARTOK KAPO—SALVE
Ši mostis yra garantuota ar pinigai grąžinami. Apie Kapo-Salve 

rezultatus ant pareikalavimo galime prisiųsti liudijimus. Geriausia 
mostis nuo ramatų ir kitų skaudulių. Mes patys darom ją ir ga
rantuojanti. Prisiunčiam paštu reikalaujantiems.

SOOTKOOS DRUG CO. •
90a Millbury Street, Worcester, Mass.

Vienintelė Lietuviška Vaistinė Worcesteryje.

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

prieinamesne kaina, negu kitur dabartiniu laiku.

A. M. KISHON, Aptiekorius Savininkas
JOS CAMPAU AVE., DETROIT, MICH

JUOZAS
KAVALIAUSKAS

Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New 

Jersey Valstijose
PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Bell—Dewey 5136 
Keystone—Main 9669

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

manęs sekančiu antrašu:
1439 South 2nd Street

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

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

Telefonuokite: Evergreen 7-1*61 
arba užeikite pasikalbėti J ofisą 
Kampas Union Avė. ir Grand St.

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

MEMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

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

MATTHEW P. BALLAS, Inc.
Undertakers and Embalmers

NOTARY PUBLIC

Bieliausko Graborystės Įstaiga
660 Grand St. Brooklyn, N.Y.

Tel.: STagg 2-5043

PRANEŠIMAS BROOKLYNO IR APYLINKES LIETUVIAMS
Pranešama, kad pirmutinė Bieliausko Graborystės Įstaiga puikiai įtaisyta: dvi ko
plyčios ir vargonai abiejose koplyčiose, del jūsų mylimųjų pašarvosimo.

Gerbiami Lietuviai! Klauskite patys savęs: kodėl 
lietuviškos laidotuvės taip brangios, o pas svetimtau
čius daug pigesnės? Tėmykite, kad šitos depresijos 
laikais viskas yra nupiginta. Todėl mes dabartinės 
depresijos laikais suteikiame patarnavimą už daug 
mažesnę kainą; tuo būdu galite per mūsų jstaigą su
taupyti daug pinigų, kurie bus naudingi jūsų kasdie-

niniamp gyveime, ir palaidoti savo mylimuosius gra
žiai ir pigiai. Mūsų gi patarnavimas bus toks pat 
rūpestingas ir mandagus, ar tai būtų už didelę ar 
mažą pinigų sumą. O ir tolumas nedaro skirtumo del 
kainos. Mūsų grabai yra padaryti geriausių ir di
džiausių kompanijų ir iš geros medžiagos.

Šie paveikslai parodo ką galite gaut už $150 ar mažiau. Temykite, ką mūsų įstaiga suteiks už tamstų pinigus.

mažiau
/ Tik už $150 Garbingos Laidotuvės

Grabas aptrauktas arba medinis, iš kieto medžio, su 
metalinėmis rankenomis; vidurys išmuštas baltu šilku 
ir paduška to paties šilko; vardo blėtelė. Išviršininė 
grabui dėžė taip pat padaryta iš kieto medžio. Par
vežimas kūno iš ligoninės, išbalsamavimas; siutas ar
ba dresė; žvakės, kryžiai ir krėslai, karpetai, palmos 
ir ant durų kvietkas. Išimame visus leidimus (perim
tus). Suteikiame karavaną, kuriuo grabą veža, ir vie
ną automobilį į visas kapines New Yorko miesto apy
linkėj; grabo dėžę nuvežame j kapines be mokesčio. 
Koplyčią duodame nemokamai. Visokių kitų pasirin
kimų taip pat galima gauti už prieinamą kainą.

Bieliauskas patarnavo daugumai svetimtaučių; patarnaus ir liėtuviams, kurie j jį kreipsis 
nuliūdimo valandoj; o patarnavimas bus kuo tinkamiausias ir teisingas. Tel. Stagg 2-5043

Visas metalinis grabas pilnai atidaromas už $225
Vidurys išmuštas baltu šilku ir paduška to paties 

šilko; vardo blėtelė. Išviršininė grabui dėžė taip pat 
padaryta iš kieto medžio. Parvežimas kūno iš ligo
ninės, išbalsamavimas ir prižiūrėjimas; siūtas arba 
dresė; žvakės, kryžiai ir krėslai, karpetai, palmos ir 
ant durų kvietkas. Išimame visus leidimus (permi- 
tus). Suteikiame karavaną, kuriuo grabą veža ir du 
automobilius į visas kapines New Yorko miesto apy
linkėje; grabo dėžė nuvežama į kapines be mokesčio. 
Koplyčią duodame nemokamai. Visokių kitų pasirin
kimų taip pat galima gauti ųž prieinamą kainą.
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NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS
PARDAVIMAI

Parsiduoda saliūnas, arba gali eit 
partnerystę. Labai gera vieta ir’ 

1 geras biznis daromas. Atsišaukite 
i šiuo antrašu: 794 Grand St., Brook
lyn, N. Y.

(277-282)

i

Menkeliuniutė Turės Šauną Bendro Fronto Problemos | 
Koncertą Sekmadienį Tarp Lietuvių

Dainininkė
Menkeliuniutė turės tikrai pui
kų koncertą ateinantį sekma
dienį. Bent taip atrodo per- 
žiūrinėjant jos konęerto prog
ramos dalyvių sąrašą. Tai vis 
gana žymios meno spėkos. 
Viena svarbių ypatybių dar ir 
tame, kad labai mažai kas iš 
brooklyniečių lietuvių yra 
juos girdėję, tad bus sykiu ir 
įdomu juos išgirsti.

Iš kitataučių dalyvaus žy
mūs dainininkai: Basil Roma-

i pripažinimą, už« 
(trumpesnes valandas ir už pri- jos tarybą, 
ėmimą atgal streikierių.

į Daug žmonių 
pasiryžę audėjai pirm

Audėjai būt streiko minėtos kompanijos patarėju,

mano, kad 
laiko išėjo į

mus, kurie sunaikinsią ją ir 
no- 

Co., 
yra 
yra

jei ji kišianti 
sį į Atlas Bag & Burlap 
Inc., reikalus. Taryba 
NRA įstaiga. Gi Balleisen

Vaikas Linksmas, jis 
geria “Broncotone”

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA z

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami llietuvišku 
Taipgi ir Amerikonišku Stiliumi. Sykį Atsilankę 

Persitikrinsit
417 Lorimer Street, Brooklyn, “Laisvės” Name

SAVININKAI J. P. MARGIUKAI

Seniau nešaukę tuo laiku, jei kom- o ten darbininkai streikuoja, 
" jijpanija būtų nemetus lauk iš dėlto dalykas ir atsidūrė pas 

darbo unijistus audėjus. Pa- Mrs. Herrick.
dėtis buvo tokia, kad kas die- -----------------------
ną po 2 ir 3 audėjus pradėjo 
išvaryti. Mat, būta špiego, ku
ris visus-į uniją susirašiusius

kairieji 
didelis

Konstancija' žūt-būt, lietuviai
neatsilikt nuo kitų tautų ben- streiką, 
dro fronto klausimu, 
jį klabino veik vieni 
darbininkai. Dabar
“KAS BUS?” neduoda ramy
bės visų pažiūrų darbininkams 
ir šiaip pažangesnei visuome
nei. To susirūpinimo vedami
ir lietuviai kriaučiai ruošiasi tą nurodė bosams. Todėl daugiau į 
klausimą smarkiai pakedenti (nieko nebuvo daryti, kaip eiti' 
šį penktadienį. Kviečia ir vi- į streiką visiems ir šaukti tuos, 
sus kitus pribūti talkon.

Bendro fronto klausimų ap- 
kof, baso-baritonas; • M. Dmit- kalbėjimui diskusijos įvyks ryt 
reeskina, sopranas; P. Colaci- vakarą, tai yra 29 lapkričio, 
no, lyriškas tenoras. Iš liet, i L. A. Piliečių Kliube, 80 Union 
menininkų dalyvaus Mary žie- Avenue, Brooklyne. Rengia 
delis, lyriškas sopranas, brook- Liet. Kriaučių Neprigulmingas 
lyniečiam retam kam girdėta Kliubas. Įžanga veltui. R. Mi-jbus į juodą puslapį užrašyti, 
jauna dainin.; Viktoria Valu- zara> “Laisvės” redaktorius, Į Tokiu būdu didesnė dalis dir-

kurie dar nebuvo prisirašę.
Bet bosai pasiskubino pą- 

gązdinti ir pagirti. Net “sai- 
nas” ant sienų iškabino, kad 
kompanija sveikina tuos audė
jus, kurie neina į streiką, o, 
girdi, tie, katrie eis į streiką

MIRT YS-LAIDOTU VĖS
Juozas Jurgelis, 60 metų, 

, 143 N. 6th St., mirė lapkr. 26 
! d. Kūnas pašarvotas grabo- 
riaus Garšvos koplyčioj. Lai
dos lapkr. 29 d., šv. Trejybės' 
kapinėse.

Laidotuvių, apeigom rūpina
si graborius J. Garšva.

Laisvės
kas, pianistė; Vyt. Dvareckas, sutiko pasakyti įvedamąją dis-i busiu pasiliko viduje. 

Netvarko, kusiįosna kalbą, o vėliau visi įsmuikininkas, iš
Taipgi dalyvaus A. Višniaus-i 
kas iš Bayonnės, ir pati Men-į 
keliuniutė. Ypatingai šiam

X' ta Maw
Po programos šokiai prie Vykt Sovietų Sąjungon 

Beniulio orkestros. Įvyks sek- ______
madienį, 1 d. gruodžio, 4 vai.! — • -
po pietų, Liet. Am. Piliečių mariui New Yorko
Kliubo svetainėje, 80 Union ^us gera proga pamatyti So-

iš eilės diskusuosim.
Nep. Kriaučius.

Komunistų Partijos veikliam
> Distrikte

Avė., Brooklyne.
M. D.

vietų Sąjungą. Distriktas pa
siskyrė išplatinti - parduoti 

1200,000 kopijų Dimitrovo ir 
100,000 Olgino brošiūraičių.

I Todėl distrikte prasideda tarp 
[sekcijų kontestas. Daugiausia 
Įvirs kvotos pardavusios sekci- 

Albert Yentis, 17 m. jau-! M daugiausia pardavęs narys 
nuolis, 32-11—83rd St., Jack-[Saus dovaną — kelionę į So- 
son Heights, Queens, būk iš 
nusiminimo del nevykusio 
klausimo mokykloj buvo aplei
dęs namus ir atsidūręs 
Angelėse. Jis atsikreipė į 
šalpgavystę, kadangi jis iš 
mų išėjęs tik su $1.50, o 
nukeliavęs taipgi laimės 
rado. Vengdami šelpti, šalpos 
agentai surado net Jackson 
Heights likusius tėvus ir, ži-ĮDarb. Klasės .Istorija, parašy- 
noma, tėvai dar ne biedniokai,,ta A. Bimbos; Marksizmo Va- 
pasiuntė vaikinui $75 sugrįžti dovėlis, Kapitalistinio 
namo.

Greičiau Suras Protėvius 
Negu Šelps

Los 
pa- 
na- 
ten 
ne-

vietų Sąjungą.
Kvotos nustatyta po 10 

kopijų per kiekvieną duokles 
mokantį narį. Be to, kožnas 
vienetas, kuris paims, išpla
tins ir apmokės kvotą po 10 tų 
abiejų brošiūrų per narį galės 
pasirinkti vieną iš sekamų 
knygų dovanom: Kapitalo 1 
Tomas, Rytojaus Sėklos, Am.

Nežiūrint to, grupė kovin
gų audėjų pikietuoja šapą kas 
dieną ir yra pasiryžę streiką 
tęsti, kad ir metus, ar daugiau, i 

j Tik visa bėda, kad lig šiol ma-' 
į žai gaunam pagelbos, kuri la- 
i bai reikalinga.

Todėl mes atsišaukiam ir į 
lietuvius darbininkus, kad pa
dėtumei mums šia sunkia kova' 
laimėti. Kur tik galima, drau-j 
gystėse, kliubuose, kuopose, i 
visur pakelkit mūsų streiko i 
klausimą ir paukokit po kiek1 
galit. Mums finansai labai rei
kalingi. Turim užlaikyti vietą 
susirinkimams, taipgi 
lapelius kas savaitę.

[reikalauja finansų.
Money orderius ar 

rašykit kasieriaus 
vardu ir pasiuskit 
W. Wolcock (o kokiu antra- 

išu?).

SUSIRINKIMAI
NEW YORK CITY

APLA 49 kp. susirinkimas įvyks 
nedėlioj, 1 d. gruodžio, Astoria Hall, 
62 E. 4th St., 2 vai. po pietų. i

Šis bus metinis susirinkimas, tad 
bus renkama nauja valdyba 1936 me- j 
tams. Taipgi nepamirškite ir naujų į 
narių atsivest prirašyt prie kuopos.

Valdyba.
(282-283)

DR. ALDONA ŠLUPAS 
(ŠLIURAITĖ) 

Gydytoja

179 So. 2nd Street
Brooklyn

Telefonas Evergreen 7-7110

Valandos: nuo 1 iki 2 po piet 
Nuo 6 iki 8 vakarais. 

Sekmadieniais—susitarus.

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

butelį

“BRONCOTONE”
D-RO L. GRYCZ

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

kimas, naudokite

“GASTRITONE”
D-RO L. GRYCZ

Gastritone yra kombinacija iš su
dėties, prirengtos po tiesiogine 
analistiška kontrole pagal daktarų 
receptų. Jis duoda puikiausius re
zultatus kaipo skausmo lengvinto
jas ir gelbsti skilvio virškinimui.
102 Kent St., B’klyn, N. Y.

Tel. Virginia 7-4499

(ŠALINSKAS)

Lietuvis Graborius
išleisti
Viskas i

čekius| 
John Wen j 
sekretoriui,

Streikierys.

Trumpos Žinutės

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

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

arti Grand St.
Telefonas Evergreen 8-10494

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

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J

Kampas E. 23rd St.

FLUSHING RUSIŠKOS IR TURKIŠKOS
PIRTĮ*? VISADA ATDAROS A. 'AAV? X. 1.0 Dieną ir Naktį

Rhea Teitelbaum
Vedeja

Kambarys, 
plaukymui 

, moksliniai

Garinis kambarys, Turkiškas
Rusiškas Kambarys, didelis 
prūdas, šviežus šaltinio vanduo 

mankštymai, restauracija, barbernė ir 
ir prirengimai miegojimui.

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

Krizio 
Pobūdis, Pasaulis Laimėjimui 

! (visos anglų kalboj).
Vajus prasidės gruodžio 5,

nepa- 
antra-i 
įsiver-

Skelbimą Nešiotoją Streikas '[su literatūros agentų ir pro- 
---------- pagandistų mitingu, 8 v. v., 

Trankymąsis gatvėmis su Stuyvesant Casino, 142—2nd 
plakatais ir įvairiais garsini-j Ave., New Yorke. Mitinge kai
mais po 12 valandų į dieną bes I. Amter, distrikto organi- 
yra vertas daugiau, negu $1.- zatorius.
75. Taip nusitarė apie 250 -----------------------
skelbimų nešiotojų-darbininkų^M^j;,; pon„;at, 
dirbančių Peck Distributing 
Corp., DeKalb ir Hudson 
Avenues, Brooklyne. Todėl jie 
sustreikavo ir pastatė pikietus.
Reikalauja $2.40 už 8 Valan
dų dieną. Streikieriai sako, 
kad kompanija gauna po $4 
už tūkstančio skelbimų 
šiojimą.

Irving Trust Banko, 
7th Avė., tarnautojai 
prastai nustebo, kada 
dienio popietį, bėgom,
žė tuzinas policijos, pasirengę 
kautynėm. Pasirodo, kas nors 
pašposavo, raportuodami, 
bankas plėšiamas.

kad

PRANEŠIMAS -
TAMAS VASILIAUSKAS

Tik ką atidarė valgyklą ir 
visokių gėrimų įstaigą, lie

tuviam patogioje vietoj:
518 Grand St., Brooklyn

Labai puiki vieta užėjimui 
kiekvienam, čia patarnau
jama įvairiais vynais, degti
nėmis ir alumi. Gražus pasi

rinkimas visokių valgių.
Kazys Kuloka, kaipo įstai
gos gaspadorius - manager, 
užtikrina visiem malonų ir 

draugišką patarnavimą.
Kviečiame atsilankyti, o bū

site užganėdinti.

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

prastai vadinamą koplyčią.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway, 

Woodhaven, L. L, N. Y.

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

VYRŲ
Trečiadieniais, 
penktadieniais, 
sekmadieniais

DIENOS
Ketvirtadieniais^ 
šeštadieniais ir 

atdara dieną ir
ir naktį.

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

i Mezgėjai Rengias Naujai 
Sutarčiai Su Bosais

išne-

Kepėją Streikas Tęsiasi
Pikietas prieš Purity Baker 

iea ir Cushman krautuves dai 
tebevedamas. Antradienį su 
areštuoti streikieriai Josepl 
Fossulla ir Charles Irman prn 
Troy ir Atlantic Avė., Brook
lyne. Gruodžio 4 šaukiami visr 
didžiųjų unijų atstovai pasita
rimui, kaip, bendromis spėko
mis, priversti kepyklų savinin- 
.Kus tartis su streikieriais.

Mezgėjų AF of L unija ren
gia reikalavimus bosams, ka
dangi senoji sutartis greit pa
sibaigs. Naujai sutarčiai rei
kalaus 30 darbo valandų ir pa- 

! kėlimo algų, taipgi bedarbių 
apdraudos, dvigubos mokesties 
iž naktinį darbą ir suregistra- 
zimo kontraktorių. Tuos klau
simus svarstys masiniame na- 
~ių mitinge gruodžio 5, Amal
gamated Temple, 21 
Place, Brooklyne.

Policijos komisionierius Va
lentine paskyrė detektyvą 
Johnny Broderick iššluoti iš 
puošniųjų viešbučių gengste- 
rius arba taip vadinamus vi
suomenės priešus, kurie ten 
puotaudami juokus darosi iš 
polieistų, jieškančių gengsterių 
ten, kur jų nėra.

Kažin kas atsitiktų su Jo
neliu, jei jis ištiesų pradėtų 
šluot iš viešbučių visus visuo
menės priešus, ir kas beliktų 
viešbučiuos ?

Telephone, EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

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

sivažinėjimams

1
231 Bedford Avenue
BROOKLYN. N. Y.

ROBERT LIPTON
Įstaiga 

Susižiedavi- 
mams, Ves
tuvėms ir 

Kitokiems 
fl Įvykiams

Dovanos

Arion

Red Bank, N. J., nužudytas 
John H. Blanford, milionierių 
Haskell daržininkas, buvęs ka
ro veteranas, o dabar legionie
rius. Manoma, kad asmeniški 
nesusipratimai ar užvydas bu
vęs priežastim.

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių.

Iš seni; padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su 

amerikoniškais.
Reikalui esant 
ir padidinu to- 

ko- 
pageidauja- 
Taipgi at- 

maliavoju įvai
riom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., kam p. Broadway 
ir Stone Avė., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stočių BMT Line. 

BROOKLYN, N. Y.
Te!.: Glenmore 5-6191

kio dydžio, 
kio 
ma.

$ Telefonas; Evergreen 7-7770

I PAUL GUSTAS f 

g LIETUVIS GRABORIUS |
Q Senai dirbąs graborystės pro- « 
8 fesijoje ir Brooklyno apielin- c
8 kėj plačiai žinomas. Tik dabar g
S atidarė savo ofisą ir patarnauja S 
■» balsamavimu ir palaidojimu c 
[B mirusią. g

| Veltui Chapel Šermenim R
5 Parsamdo automobilius lerme- E 
n nims, vestuvėms, krikštynoms :Q '8 ir kitokioms parems g 
g Saukit* dieni ar naktį

| 423 Metropolitan Avė. £
Brooklyn, N. Y. £

HARMAN

Specialiai 
Žemos 
Kainos 

Vedybių ir 
Susižiedavi- 

mo Žiedų 
ir augštyn.

su
Setų $10.00

Speciali nuolaida, kurie ateis 
šiuo laikraičiu.

Robert Lipton
701 GRAND STREET

BROOKLYN, N. Y.
Bet. Graham & Manhattan Avės.

1 Mrs. Herrick, Nac. Darbo 
(Tarybos šios apielinkės direk
torė, skundėsi valdiško teismo 
patarėjui Dr. John A. Lapp, 

j kad L. L. Balleisen, Komerci- 
Įnės Tarybos Industrinės Divi-

Jau 4 mėnesiai, kaip grupė zijos sekretorius grąsinęs pa- 
kovingų audėjų tęsia streiką skelbti prieš ją tokius liūdy-

Yonkers, N. Y

Vis Dar Streikuoja Alexander 
Smith Divonų Audėjai

Tel. Stasrg 2-0783 . NOTARY
Nirht Tel. Juniper 6-4912 PUBLIC

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Karinos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite 
107 Union Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Telephone Stagg 2-4401
A. Radzevičius

LIETUVIS GRABORIUS
(Undertaker)

Vedu iermenis ir palaidojo tin
kamai ir už prieinamą kainą 
Paraamdau automobilius ▼esturfm, 

parim, krikitynom Ir kitokleas 
reikalam.

402 Metropolitan Avė. 
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

Daugelis Nepasieks “Turkės”
Šią Padėkavonės Dieną 

biedniokams nebus už ką dė- 
kavot. Net pati tos dienos ka
ralienė “turke” kur kas labiau 
šiemet pabrangus, 7c daugiau 
svarui už pereitą metą ir 40% 

‘brangiau 1932 m. kainos. 
^Spalgenos (cranberries) šie
met kita tiek pabrangę. Tik 
dabar vėl pabrango daržovės, 
sviestas, miltai.

Geriausios Degtines Amerikos Išdirbimo ir 
Importuotos Žemiausiom Kainom

fHj KAS ATEIS SU ŠIO SKELBIMU, GAUS Už
NUPIGINTĄ KAINĄ

nepamirškite pasiimt skelbimą eidami pirkt.
Šis didelis nupiginimas tik trumpam 
laikui, tuojau naudokitės proga.

Cortlandt 7-4305

LIETUVIŠKA INFORMACIJŲ 
RAŠTINE

Lithuanian Information Bureau 
38 Park Row, opposite City Hall 

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

Equitable Service Bureau
Lietuviška

Susisiekimo ir Ištyrimo

Tat

HUDSON COAL Brooklyn, N. Y.
Šviežiai iškasta dubeltai sijota Peninsylvania Anthracite

r Ne Būtleginta ar Truckers Anglis
Pigi anglis yra pigi, bet mūsų anglis ne brangi.

Pilnas svoris ir kokybė garantuojama.

šaukite sfove 1 0*^5 Klauskite
INgersoll 2-6767 CAPRARIL

Whiskey A Blend 
ALL STRAIGHT WMItKHS {

hit
SĮI'Hm no' ph rs fob sb ye ar'

Jo.TfinchBC.,... '

License L-1370

HYMAN BERGER
SAVININKAS

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

Tel. Stagg 2-2996

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

rioms parems degtinių, kreipkitės pas mus.

| CHARLES UP TO-DATE 

BARBER SHOP
K. Degutis Savininkas

PLAUKŲ
kirpimas

SKUTIMAS 15c
Prielankus
100 Union Ave., Brooklyn 
Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

Patarnavimas

Sergančių Vyry ir Motery 
Chroniškos Ligos Gydomos

Gydoma Kraujo 
N e n ormalumai, 

Ą Odos Išbėrimai, 
H ■__ I Nervų Ligos,

Bendras Nusilpi- fry» fen mas, Nervų Jė- 
, CLA i gos išeikvojimai,' J0K. J K a t a r i n iai ir Jfe / Chroniški Skau-

dūliai, Skilvio ir 
Nų. žarnų L i g os,ESSk. Mėšlažamės Li

gos, Hemorrhoidal, Nervų Įdegimas 
ir Įsisenėję Reumatiški nesveikumai, 
Sciatikos (kojų didžiųjų nervų). No
sies Gerklės, Plaučių, Kvėpuojamų- 
ų Dūdų nesveikumai, Inkstų Ligos, 

ir kitos Vyrų ir Moterų ligos gydo- 
mos greitai ir su patenkinančiomis 
pasekmėmis; o jeigu jūs turite kokj 
au nesuprantamą nesveikumą, atei

kite su pasitikėjimu pas mane pasi
tarti.
Kraujo Tyrimai, Laboratoriniai Iš
bandymai, X-spinduliai, Serumų ir 

čiopų įleidimai
MANO KAINOS YRA PRIEINAMOS 
Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

DR. L. ZINS
110 East 16 Si, N. Y.

Įsisteigęs virš 25 metai;
Tarp 4th Avė ir Irving PL 

NEW YORK __
Valandos—9 A. M. iki 8 P. M. 
O sekmadieniais 9 iki 8 P. M. 

MES KALBAM® LIETUVIŠKAI




