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umuja slaptas iiiuuuy* 
ir Albertui Kayseriul,

PEIPING.--Japonai atsiun
tė dar vieną savo kareivių 
kuopą į Kalganą, kuris at
imtas nuo chinų kelios die
nos atgal. Japonija reika-

Japonai dabar Mivuan 
miestelyj rengia sau didelę

Pirmas Lietuviu 
Darbininkų Dienraštis 

(First Lithuanian 
Workers’ Daily) 

Išeina Kasdien, Apart 
Sekmadienių

SIĄS IKI PERGALĖS
ROMA, Gruod. 18.—Pa

gal Mussolinio fašistų ko
mandą, 4,000,000 moterų su
nešė į paskirtas vietas savo

Grūmoja slaptas nužu^ 
mas ir _____ '
komunistui buvusiam V' 
kiet. seimo atstovui, kuriai 
paskutinę minutę Hitler 
gruodžio 17 d. pakeitė mii 
ties bausmę amžinu kalėj 
mu.

do politinius kalinius neva 
už “bandymą pabėgt.” T#ip ‘
slapta nužudytų yra tiek 
daug, kad sunku būtų jUQS t
ir suskaityti.

Dabartiniu laiku, smai> 
kėjant žmonių brūzdė jin|ui . 
prieš Hitlerį, komunistai. Ir 
darbininkai įtariami kaip 
komunistai yra vienu sykiu 
po 20 ir daugiau nusmęr* 
kiami įvairiuose nazių teis
muose. ' ’>4- /„
Gręsia Slaptas Nužudymas

Drg. Albertui Kayseriui

BERLYNAS.—Pagal ną- 
zių neva “liaudies teismo” 
nuosprendį, gruodžio 17' d. 
beauštant buvo nukirsta 
galva drg. Rudolfui Claū- 
sui, 47 metų amžiaus. Jis ta
po nusmerktas ir nužudy
tas už tai, kad jis buvo iž
dininkas Vokietijos Tarp
tautinio Darbininkų Apsi
gynimo (Raudonosios Pa- 
gelbos) ir darbavosi susel- 
pimui politinių kalinių ir jų 
šeimynų. Tą drg. Clauso 
veiklą nazių teismas apšau
kė “rengimusi prie valstjj- 
bės išdavystės.”

Claus buvo pabėgęs iš Vo
kietijos greitai po to, kai 
Hitleris pasigrobė valdžią* 
bet už kelių mėnesių drg. 
Claus sugrįžo darbuotis 
šelpimui politinių kaliniu U* 
jų šeimynų. '

Drg. Claus rinko aukas, 
kuHbhiis šelpė tūkstančius 
giltinių kalinių: žydų, ka
talikų, socialistų, respubli
kos šalininkų ir komunistų, 
suvarytų į koncentracijos 
stovyklas bei sumestų į ka- 
Įėjimus.

1920 m. drg. Claus dalj 
vavo darbininkų revoliue; 
niame sukilime Saksonijc 
ir ilgus metus buvo veiklus; 
darbuotojas komunistų jjun 
dėjime.s Bet, kaip prane
šama iš Berlyno New Yor
ko Times’ui, jis liko Pus- ’ 
merktas ir nužudytas spe
cialiai už tai, kad buvO\ 
Tarptautinio Darbininkų 
Apsigynimo iždininkas ir 
šelpė politinius kalinius ir 
jų šeimynas.

'■ l,V' Naziai Daugelį Nugalabjja
Be Teismo " ■ « 

1 Pagal tą patį praneširųį 
1933 m. naziai sulig teismų 
nuosprendžių nužudė 64^p 
paskui po mažiau. Bet ų|- 
tat jie nuolat be teismo fa 
do politinius kalimus neva
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RYTOJ PASIBAIGS
“LAISVĖS” VAJUS

Draugai Udarninkai! 
“Laisvės” vajus gavimui 
naujų skaitytojų pasibaigs 
rytoj.

Brooklyniečiai visi turi 
priduoti savo prenumeratas 
ir pinigus tą pačią dieną, 
gruodžio (Dec.) 20 d.

Iš kitų miestų visų vaji- 
ninkų prašome išsiųsti pre
numeratas ir pinigus ne vė
liau kaip šeštadienį, gruo
džio (Dec.) 21 d.

Pirmadienio rytą visos 
prenumeratos ir pinigai tu
ri būt “Laisvės” raštinėje.

“L.” Administracija.

Pasaulio Istorijoj Negir
dėta Sovietų Milžiniška 

Statyba
MASKVA. — Walter 

Duranty, New Yorko 
Times korespondentas, ra
šo, kad tokios milžiniškos 
namų statybos, kaip dabar 
Sovietų Sąjungoj, dar nie
kur ir niekada nebuvo visoj 
pasaulio istorijoj. 1936 m. 
Sovietai išleis 32 bilionu 
rublių, arba 15 iki 20 bi- 
lionų dolerių statybos dar
bams, kurie eina nuo šal
čiausios šiaurės iki Juodųjų 
marių ir nuo vieno milžiniš- jauja, kad chinaf užleistų 
kos šalies krašto iki kito.

Statybos meistrų suvažia
vime Maskvoj dalyvavo J. 
Stalinas ir kiti žymiausi 
komunistų ir Sovietų vadai. 
Bet ir paprasčiausi darbi
ninkai nesidrovėjo atvirai 
kalbėt, nurodant dar esa
mus trūkumus statybos dar
buose. Taip antai, paprastas 
mūrininkas, bet smarkus 
darbininkas stachanovietis 
Zmurin’as ilgai ir atvirai 
kalbėjo, išrodinėdamas trū
kumus medžiagų ir kitų da
lykų. O ant rytojaus “Prav
da”, svarbiausias Sovietuo
se dienraštis, išspausdino 
jo kalbą, kuri užėmė tris 
ketvirtadalius pirmojo pus
lapio! “Pravda” gi turi 5 
milionus skaitytojų.

GROBIKIŠKOS TAIKOS 
PLANAS BŪSIĄS 
ATMESTAS

GENEVA, Gruodžio 18.- 
United Press žiniomis, Tau
tų Lygos Taryba veikiausia 
turės atmesti Francijos ir 
Anglijos ministerių,. Lavalio 
ir Hoare’o, taikos planą, 
kuris teikia Italijai beveik 
pusę Ethiopijos. Tam pla
nui smarkiai priešinas ypač 
mažesnių tautų atstovai ir 
Sovietai.

Ethiopijos delegatas W. 
Mariam įteikė Lygai notą, 
kurioj aštriai kritikuoja mi
nimą taikos planą.

Mussolini taipgi nesutin
kąs su Francijos-Anglijos 
pasiūlymu. Jis norėtų val
dyti bent pusę Ethiopijos 
be jokio apribojimo iš Tau
tų Lygos pusės.
. Manoma, kad pati Tautų 

Lyga turės išdirbti naują 
taikos pasiūlymą. ‘

MASKVA..—čia leidžia
mas laikraštis francūzų kal
ba “Journal de Moscou” ra
šo, iog ko italai nepajėgia 
Ethiopiioi užkriauti, tą 
iiems dabar siūlo Anglija 
ir Francija per savo taikos 
planą. O tai 'planas, kuris 
skiria Italijai beveik pusę 
Ethiopijos. “Journal de 
Moscou” sako, jog tuo bū
du Francija ir Anglija “vai
dina Italijos talkininku ro
lę” karo žygyje prieš Ethio-

Tas laikraštis nurodo, 
kad jeigu Tautų Lyga už-

PRAGA, Gruodžio 18.— 
čechoslovakijos seimas mil
žiniška balsų, dauguma iš
rinko užsieninį minister} 
dr. Ed. Benešą šalies pre
zidentu vieton pasitrauku
sio T. G. Masaryko.

Telephone STagg 2-3878 Brooklyn, N. Y., Ketvirtadienis, Gruodžio (Dec.) 19, 1935 Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XXV, Dienraščio XVII

Japonijos Orlaiviai
Bombardavo Chinijos

Miestą Kuyuaną

SHANGHAI, gruod. 18.— 
Chinų pranešimais, japonai 
bombomis iš lėktuvų bom
bardavo Kuyuan miestą, 
Chahar provincijoj, šiauri
nėj Chinijoj. Sykiu jį ata
kavo Manchukuo kariuome
nė. Japonai taipgi mėtė iš 
oro lapelius, šaukdami gi
nančius miestą chinus pasi
duoti.

šešis rytinius Chaharo aps- 
kričius Jeholui, kuriame šei
mininkauja japonai.

Kalgan yra už 116 mylių 
į šiaurvakarius nuo Chini- 
jos senosios sostinės Peipin- 
go. Kalgan svarbus tuom, 
kad jis randasi prie didžio
jo kelio, einančio iš Chini- 
jos per Mongolijos Liaudies 
Respubliką į Sovietų Sibi
rą. Japonijai Kalgan ypač 
naudingas kaip kariškas 
punktas prieš Liaudišką 
Mongoliją ir Sovietų Sąjun-

kariškų lėktuvų stovyklą, 60 
mylių į šiaurę nuo Peipin- 
go.

Studentų Demonstracijos
Išnaujo pakilo chinų stu

dentų smarkios' demonstra
cijos prieš Japoniją. Pas
kleista daugybė lapelių su 
tokiais obalsiais: “Priešin
kimės ginkluotam įsiverži
mui,” “Kovokime prieš nar- 
davikiškų vadų nusileidimo 
politiką,” “apginkluot visus 
žmones kovai,” ir tt.

Ligoninėse yra 100 su vir
šum studentų, sužeistu per 
vakarykščius susikirtimus 
su kareiviais ir policija. Ja
ponai ir parsidavėliai chi- 
nai valdininkai kaltina ko
munistus už studentų išsto
jimus prieš Japoniją.

“Savivaldybė”
PEIPING, gruod. 18—Ja

ponai ir išdavikai chinų po
litikieriai paskelbė 'šiauri
nės Chinijos provincijas Ho
pei ir Chaharą pusiau-savi- 
valdišku kraštu.

TIENTSIN, gruod. 17. — 
Sprogo bomba tuščiame na
me greta japonų generolo 
Havao Tada buto. Bomba 
sužeidė tris chinus, bevalant 
jiems tą namą.

FRANCI JA IR ANGLIJA DUODA ITALIJAI, KO 
MUSSOLINI NEPAJĖGIA UŽKARIAUT

girs tokią grobikiška taiką, 
tai galės žlugti ir ^ati Lyga.

“Journal de Moscou” taip
gi primena, kad jeigu 
Tautų Lyga nesuvaldys Ita
lijos, tai bus padrąsinimas 
Vokietijai ir Japonijai pul
ti kitus kraštus, ypač So
vietų Sąjungą.

Sovietai yra griežtai nu
sistatę prieš Ethiopijos gro
bimo planą, kurį patiekė 
Francijos ministeris pirmi
ninkas Lavai ir Anglijos 
užsieninis ministeris Hoa- 
re.

HAVANA, Cuba. — Buvo 
suimti trys vyrai kaltinami, 
kad dalyvavę pagrobime 
Kubos milionieriaus Nicolo 

šliūbinius žiedus ir paauko- Castano, už kurio paleidimą 
jo juos karui prieš Ethiopi- reikalavę $300,000.

Mussolini savo kalboj už- 
reiške, kad Italija nepaisys 
kitų šalių pasipriešinimų ir 
tęs karą, iki sumuš Ethio
piją ir įves ten savo “ci
vilizaciją.”

Beve
žant tuos tariamus žmog- 
vagius, jia tapo sušaudyti iš 
kito pravažiuojančio auto
mobilio. Bet nei vienas iš 
kariškų sargybinių, vežusių 
kalinius, nesužeistas. Ma
noma, kad kalinius sušaudė 
pati policija.

Ethiopai Atmušė Italus 
20 Mylią Atgal

ROMA.—Kaip praneša 
pati italų komanda iš šiau
rinės Ethiopijos, gruod. 17 
3,000 ethiopų netikėtai už
puolė italų kariuomenę pa
lei Takkaze upe ir po mū
šio privertė bėgti. Ethio- 
pams juos vejantis, paskui 
italai buvo antrą sykį su
mušti ir pabėgo toliau 15 
iki 20 mylių į Scire sritį.

Žymia dalim buvo kauja- 
masi durtuvais; todėl ma
žai tegalėjo italams pagel
bėti jų orlaiviai ir tankai.

Pirmame susikirtime bu
vo užmušta keturi italai 
oficieriai ir 9 kareiviai; be 
to, žuvo kelios dešimtys Ita
lijos juodaspalvių kareivių 
iš Eritrėjos.

Mussolinio valdžia sten
giasi užgniaužti žinias apie 
didelius italų pralaimėji
mus.

Sovietuose Rado 30 
Svarą Aukso Gabalą

MASKVA—Pereitą sek
madienį kooperatyvis auk
so j ieškotojų būrys rado 30 
svarų gryno aukso gabalą 
ties Polevski? ♦ kaimu Ura- 
luose.

Dabar Sovietų šalyj auk
so jieškojimu užsiima virš 
100,000 žmonių, kurie dar
buojasi kooperatyviškai, ar
telėmis. Sovietų vyriausybė 
duoda aukso jieškojimui 
plotus, o j ieškotojai gauna 
pragyvenimo reikmenis ir 
tam tikrą nuošimtį savo ati
randamo aukso. Šiuo būdu, 
per metus Sovietų iždan 
įplaukia apie $100,000,000 
vertės aukso, kaip skaitliuo- 
jama New Yorko Times 
specialiame pranešime.

• Be to, Sovietinis Aukso 
Trustas, pagal tą patį pra
nešimą, pagamina apie 
$200,000,000 aukso per me
tus. Taigi jau dabar So
vietų aukso gamyba toli 
pralenkia Jungtines Valsti
jas.

Battle Creek, Mich. — 
J Jungtinių Valstijų kon
gresą laimėjo rinkimus V. 
W. Main, republikonas, ša
lininkas Townsendo plano, 
reikalaujančio $200 mėnesi
nės pensijos seniams, sulau
kusiems 60 metų amžiaus. 
Jis gavo 24,686 balsus, o 
prieš jį kandidatavęs demo
kratas Cavanagh 11,342 
balsus.

Krito Bulgarų Žandaras - 
Kovoj su Darbininkais

SOFIJA, Bulgarija.—Su
sikirtus žandarams su dar
bininkais, .vadinamais ko
munistais, Gorno-Dremovo 
kaime, vienas žandaras tapo 
užmuštas ir du sužeisti, 
kaip praneša Associated 
Press.

Protestų Audra prieš Hitlerio "i 
Budelius, Nukirtusius Galvą Rw* 
dolfui Clausui, T.D.A. Veikėjui

-.............................................................. ......................... ......................... ' ■ -Mt?;

Protestuoja J. L Lewis, Mainierių Unijos Prezidentas; Se- p pk,,- p,,w_ re
, • p • ' 0 • ir j wr TL e* “• !*• LldUo DUYv DlUVylAb natomis rrazier, Socialistu Vadas Norman I nomas; Siuvėjų 7

NEW YORK, 18.—Komu
nistai ir pritarėjai trečia
dienį surengė energingą 
demonstraciją prie Vokieti
jos konsulato, protestuoda
mi prieš galvos nukirtimą 
komunistų vadui Rudolfui 
Clausui Vokietijoj.
J. L. Lewis Bjaurisi Na- 

ziais žmogžudžiais
WASHINGTON.—Jung

tinės Mainierių Unijos pre
zidentas John L. Lewis 
gruodžio 17 d. pareiškė, 
kad Hitleris, nukirsdamas 
galvą R. Clausui, iždinin
kui Vokietijos Tarptauti
nio Darbininkų Apsigyni
mo, atliko tokį darbą, ku- 
riuom turi “bjaurėtis kiek
vienas . padorus žmogus.” 
Hitleriu tuomį vėl užsitar
navo, kad jd diktatūrą pa
smerktų Amerikos darbi
ninkai, sako Lewis.

Republikonas senatorius 
taikininkas Frazier pareiš
kė, kad tokie žudymai tai 
yra “dalis dabartinės tvar
kos” Vokietijoj.

David Lasser, preziden
tas Amerikos Darbininkų 
Susivienijimo, sako: “Šis 
Rudolfo Clauso nužudymas 
nurodo, iki kokio nuožmu
mo eina Hitlerio išgamiški 
žiaurūnai.”

NEW YORK.—Socialistų 
vadas Norman Thomas 
smerkia Hitlerį “už žvėriš
ką nužudymą Rudolfo Clau
so, komunistų vado, kuris 
drąsiai sugrįžo iš užsienio į 
Vokietiją, idant galėtų dar
buotis šelpimui” politinių 
kalinių. “Kiti mažiau žino
mi irgi buvo viešai bei slap- 

džia yra tokia žiauri ir sy
kiu tokia nepakenčiama 
drąsiems žmonėms, kad ji
nai tegali tik žudymais pa
silaikyti,” sako Norman 
Thomas: “Tarp tokios val
džios ir pasaulio darbinin
kų negali būti jokios tai
kos.”

Julius Hochman, vice-pre- 
zidentas Tarptautinės Mo
teriškų Drabužių Darbinin
kų Unijos, pareiškia, kad 
Clauso nužudymas turi būt 
signalas pasmarkint protes
tus prieš hitlerizmą ir fa
šizmą apskritai.

Joseph Schlossberg, ge- 
neralis sekretorius Amalga- 
meitų Siuvėjų Unijos, sako: 
“Aš prisįdedu prie visų lais
vės draugų ir hitlerizmo- 
priešų, pasmerkdamas Hit
lerio terorą, jo žudymus 
darbininkų organizacijų at
stovų.”

Amerikos Kom. Partijos 
Sekretoriaus Browderio

Pareiškimas
“Baisi žinia, kad Hitleris 

vakar nužudė mūsų draugą 
Clausą, turi sukelti kiekvie
ną darbininką ir visus žmo
niškumo draugus į rūsčių 
protestų audrą. Ta žmog
žudystė visu aštrumu pa
brėžia pavojų draugui Tha- 
elmannui, kuris jau treji 
metai laikomas kalėjime be 
teismo ir kurio Hitleris už
vis labiausia nekenčia, ka
dangi Thaelmann atstovau
ja tą didį judėjimą, kuris 
sukriušins fašizmą. Tatai 
vėl aikštėn iškelia dalyką 
socialisto Ossietskio ir tūks
tančių kitų kalinių—socia
listų, komunistų ir bažny
tinių žmonių, kamuojamų 
kalėjimuose ir koncentraci
jos stovyklose. Todėl reikia 
juo ląbiau pasmarkinti boi
kotą prieš Vokietijos Olym
piads

“Clauso nužudymas dar 
šlykštesnėj šviesoj parodo 
nužudymą socialisto Shoe- 
makerio Floridos valstijoj, 
Amerikoj, kuris sekė po 
komunisto Normano nužu
dymo.

“Mes turime subudavot 
bendrą frontą prieš žvėriš
ką nazių fašizmą ir prieš 
kylantį fašizmą Jungtinėse 
Valstijose.”

Francijos Taikos Planą 
lik Silpnai Remia Seimo 

Atstovai
PARYŽIUS.—Po audrin

gų protestų Francijos seime 
prieš ministerio pirmininko 
Lavalio taikos planą, siū
lantį Italijai mažne pusę 
Ethiopijos, Lavai gruod. 17 
pareikalavo, kad seimo at
stovai balsuotų, ar jie pasi
tiki jo politika ar ne. Prieš 
La valį balsavo 252, o už jį 
304. Vadinasi, jis gavo tik 
52 balsų daugumą; tai yra 
visai menka dauguma.

Francijos Liaudies Fron
tas, vadovaujamas komunis
tų ir socialistų, rengiasi į 
didžius masinius išstojimus 
prieš grobikišką Lavalio po
litiką, padedančią Mussoli- 
niųi kare prieš Ethiopiją.

Ikrai—Vaistas
CAMBRIDGE, Mass. — 

Duodant po du šaukštuku 
žuvų ikrų kasdien per mė
nesį, tapo visai išgydyti 20 
kūdikių, kurie ’ sirgo kaulų 
liga “ricketais.”
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Draugas Rudolf Claus
Telegrama praneša, kad gruodžio 17 

Berlyne buvo nužudytas Vokietijos ko
munistas, kovotojas, veikėjas, d. Rudolf 
Claus. Nazių teismas nusmerkė jį mirti 
del “ruošimo didelės išdavystės.” Ta “iš
davystė,” aišku, kerėjo tame, kad d. 
Claus, kaip ir visi kiti kovotojai, kaip 
šimtai tūkstančių komunistų ir kairiųjų 
social-demokratų, kovojo už darbo žmo
nių reikalus, kuriuos fašistai ne tik pa
neigė, bet sutrempė, sulamdė.

Tuojau po fašistinio perversmo Vokie
tijoj, d. Claus buvo pasišalinęs iš tos ša
lies, bet vėliau ir vėl sugrįžo ir veikė pa- 
lėpyj; jis buvo Tarptautinio Darb. Apsi
gynimo Vokietijoj nacionaliniu sekreto
rium. Tai buvo kovotojas, kurį žinojo 
visa. Vokietijos darbininkų klase ir ne
maža dalis pasaulio darb. klasės.

Drg. Kayser, kitas didelis žmogus, di
delis kovotojas-komunistas nusmerktas 
visam amžiui kalėti.

Su mirtimi d. Claus, Vokietijos ir vi
so pasaulio darbininkų klasė nustoja vie
no didelio veikėjo ir kovotojo. Bet tegul 
nemano fašistai budeliai, kad jie, su nu
žudymu d. Claus išriš tuos baisius sun
kumus, kuriuos atnešė ju viešpatavimas.

Drg. Clauso vietoj atsistos tūkstančiai 
naujų kovotojų, kurie su didesne energi
ja’ tęs jo pradėtus darbus už išlaisvini
mą darbo žmonijos.

Amžina atmintis fašistų budelio nužu
dytam d. Clausui!
. Neatiaidi kova kruvinajam fašizmui!

Genevoj
Šiuos žodžius rašant, į Genevą suva

žiuoja Tautų Lygos Tarybos posėdin įvai
rių Europos kraštų atstovai. Vyriausias 
Taryboj klausimas bus, aišku, taikos tar- 

- pe Italijos ir Ethiopijos klausimas. Ang
lija ir Francija, kaip žinia, pasiūlė “tai
kos projektą,” kuriuomi apie du trečda
liai Ethiopijos atplėšiama ir pavedama 
Italijai, jei ši sutiksianti taikytis. Ki
tais žodžiais, Londono ir Paryžiaus val
dytojai nori atiduoti Mussoliniui tą, ko 
jis trokšta, na, ir tuo būdu , išgelbėti Ita
lijos fašizmą ir “užbaigti karą.”

Žinomas dalykas, jei Tautų Lyga pri
imtų šį Lavalio-Hoare’o pasiūlymą, šį 

• “taikos projektą,” tai pačiai Tautų Ly
gai tektų del to iširti. Nebūtų tikslo ją 
palaikyti ilgiau, kadangi ji ūžgirtų gro
buoniškus Italijos fašistų planus; dau
giau, jinai atiduotų milžiniškas Ethiopi
jos sritis tam, kad patenkinti užpuolikų 
užmačias.

Jeigu Tautų Lyga tai padarytų su Mu- 
ssoliniu, tai Japonijos imperialistai dar 
drąsiau veržtųsi į Chiniją ir Sovietų Są- 
jungą, o Vokietijos naziai—į Lietuvą ir 
kitas Pabaltės valstybėles, o paskui į So
vietų Sąjungą. Kiekviena iš imperialis
tinių šalių turėtų moralį pasiteisinimą, 
parodydama pirštu į Italiją.

Taigi Tautų Lygos Tarybos nariai tu
rės gerai pagalvoti pirm, negu jie darys 

. šito projekto užgyrimą.
Pranešimai skelbia, kad Skandinavijos 

šalys, Mažoji Entantė, ir Turkija yra 
nūšistačiusios prieš šį projektą ir jam 
smarkiai priešinsis. Sovietų Sąjunga, 
nėrėikia nei aiškinti, to projekto neuž
tars. Atpenč, Maskva stoja už pravedi- 
mą sankcijų taip, kaip jos buvo planuo
tos. Ji nori, kad Tautų Sąjungos nutari- 

iriai būtų vykdomi gyveniman, bet ne 
daromi nauji skymai padėjimui Mussoli- 
niui. /

Pačioj Franci joj kairysis sparnas pra
deda bruzdėti prieš Lavalio politiką. An
dai Herriot pareiškė savo nusistatymą 
tuo reikalu, pasakydamas, kad tokia tai
ka, kokią siūlo Laval-Hoare, nėra taika'.-

Yra vilties, kad šis imperialistų žygis 
Tautų Lygoj nepraeis. .

Būtų gerai, jei toji viltis pasitvirtintų!

Girdėjo Skambinant, bet 
Nežino, Kur

Clevelando smetoniškas kavalierius 
rašo: “Amerikos lietuviai komunistai 
rengia vėl savo kokią tai ‘prieš-fašistinę 
ir prieš-karinę’ konferenciją ir į ją pasa
lomis kviečia tautines ir katalikiškas 
draugijas siųsti savo atstovus. Konfe
rencija įvyks neužilgo ir atsibus Cleve- 
lande.”

Karpius girdėjo skambinant, bet neži
no, kur. Visųpirmiausiaų ne lietuviai 
komunistai šaukia paminėtą konferenci
ją, bet Amerikinė Sąjunga Kovai prieš 
Karą ir Fašizmą. Šitą organizaciją su
daro įvairių politinių krypčių žmonės. 
Josios priešakyje stovi visa eilė žymių 
amerikiečių intelektualų, advokatų, ra
šytojų, ir net religinių žmonių—kunigų. 
Visi, kas trokšta kovoti prieš karą ir fa
šizmą, dalyvaus Trečiajam Kongrese Ko
vai Prieš Karą ir Fašizmą., Kongresas 
įvyks sausio mėnesio 3-4-5 dd., 1936, Cle- 
velande.

Lietuviai komunistai ir prieš-fašisti- 
niai nusistatę žmonės ne pasalomis kvie
čia visus laisvę mylinčius lietuvius daly
vauti šiame suvažiavime bet viešai ir at
virai, kadangi tai yra mūsų visų gyvas 
reikalas.

Tegul smetoniškas kavalierius šaukia, 
kiek jis gyvas, prieš šį kongresą, bet kon
gresas bus pasekmingas ir jame bus. at
stovauta didelis skaičius lietuvių darbo 
žmonių.

“Rudasis Tinklas”
“Lietuvos Žinios” praneša, kad nese

nai “Paryžiuje išleista knyga, pavadinta 
‘Das braune Netz”—‘Rudasis tinklas- ar
ba ‘Kaip Hitlerio agentai dirba užsie
niuose ir rengia karą.” Dokumentais pa
rodoma, jog hitlerine propaganda varo
ma labai plačiai, galima sakyti, visoj 
Europoj. Vienose šalyse ji vedama vie
nokiais—sakysim, politiniais sumetimais, 
—o kitur—kultūriniais bei ekonominiais; 
pastaruosiuose bandoma fiziška kultūra 
paskleisti, gauti daugiau naziams simpa
tijų. “L. Ž.” nurodo, kad

Visuose šiuose kraštuose ir varomas ata
tinkamas slaptas darbas, kuris turįs prives
ti prie šių siekimų įvykdymo.

Šiam darbui vadovaujanti Gestapo (Ge- 
hęime Staatspolizei), t. y.—slaptoji valsty
bės policija, kurios agentų pilna visuose 
kraštuose. Ten, kur aplinkybės susidaro 
palankesnės ir daugiau turima gyvosios me- * I
džiagos, tie slaptieji agentai skatina gyven
tojų tarpe judėjimus, kurie galutinoje išva
doje turi bedėti įvykdyti pagrindinį sieki
mą—Vokietijos įsigalėjimą.

ši Gestapo agentų akcija, plačiai varoma, 
siekia pirmiausia Austriją, su kurią trečia
sis reichas žūt, būt pasiryžęs susijungti ir 
susilieti. Paskutinės žinios apie anšliusą 
praneša, kad nacių darbas ne be pasėkų.

Gestapo agentų darbas, kaip padedamasis 
diplomatijai,, plačiai varomas Anglijoje, ku
ri stengiamasi nuteikti palankiai Vokieti
jai. Jei Gestapo agentai moka prisitaiky
ti prie individuališkų kiekvienos šalies nuo
taikų, tai Anglijoje jie muša į tarptautinį 
teisėtumą, sutarčių pildymą, žinoma, tas 
darbas ne be tam tikrų laimėjimų, kuriuos 
ir mums tenka pajusti.
Franci jo j, sulyg ta knyga, naziai palai

ko francūziškus fašistus, su de, la Roc- 
quo (de.la Roko) priešakyje. , Akyva, sa
ko “L. Ž.”, kad kaip tik tą patį de la (Ro- 
que palaiko ir Lietuvos fašistų spauda.

Jungtinėse Valstijose, aišku, taipgi 
yra užtenkamai nazių agentų, apmoka
mų Gestapo, kurie čia varo pražūtingą 
darbą. Lietuviuos jų,, be abejojimo, ir
gi randasi.
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dieniais ir penktadieniais nuo

7 iki 9 Vai. vakare.

Yra kviečiami draugai ir pa
žįstami jį aplankyti.

j. Miškeliuniene.

LAISVI

Fartherių-Dąrbo Partija Yra Bū
tina Kovai Krieš Karą ir Fašizmą
JUNGTINIŲ VAtSTIJU KOMUNISTŲ PAKTUOS CENTRO KOMITETO REZOLIUCIJA 

FARMERIŲ DARBO PARTIJOS KLAUSIMU

(ši rezoliucija Farmėriiį-Darbo Partijos’ 
klausimu buvo priimta Lapkričio mėn. 
Plenume Amerikos Konjunistų Partijos

* Centro Komiteto)
(Pabaiga) 

. I ( • į

Tai tokiu keliu einant bus prirengta darbi
ninkų klasė ir visi darbo žmonės prie revoliu
cinės kovos delei kapitalistų viešpatavimo nu
vertimo, delei kapitalizmo panaikinimo, ir delei. 
socializmo budavojimo. Tai šitoks kelias ves 
žmonių mases į kovą' už Amerikos Sovietus, 
kurie vieni tegali išbudavot socializmą šioje 
šalyje.

Iš to seka išvada, jog tai yra savęs apsigau- 
dinėjimas—rreformistinis apsigaudinėjimas — 
manyti, būk Farmerių-Dąrbininkų valdžia ga
lės ramiai—bę socialistinės revoliucijos ir be 
proletariato diktatūros—nugriauti kapitaliz
mą ir įsteigti .socializmą, įkurti tokią varką, 
kur būtų daiktai “vartojimui gaminami.” Ga
minimas vartojimui reiškia socializmą, o so
cializmas yra negalimas be Sovietų" valdžios. 
Komunistai, tačiaus, nesipriešins tokiai politi
kai, kuri reikalauja, kad Farmerių-paębo Pąr- 
tija priimtų programą “gamint reikmenis var
tojimui.” Nes tokia programa išreikštų, nors 
ir neaiškiu būdu, plačiųjų masių pageidavi
mus socializmo. Tuo pačiu laiku komunistai 
stengsis įtikinti minias, remdamiesi jų pačių 
patyrimais kovose Farmerių-Darbo Partijos, 
jog vienatinis kelias į socializmą yra kelias 
proletariato diktatūros ir Sovietų galios.

Suvienytas Frontas
III. Norint suorganizuot milionus darbi

ninkų ir ūkininkų į Farmerių-Darbo Partiją 
prieš galingus jų priešus, kurie naudoja viso
kiausius budus, idant suvedžiot, išsklaidyt ir 
nuslopint darbo minias, tai reikia, kad visos 
pažangios ir progresyvės jėgos darbininkų ju
dėjime suvienytų savo spėkas, siekdamos to 
tikslo, šičia ypatingai yra svarbu kuo greičiau
siai sukurti pastovų. suvienytą frontą Soc. ir 
Komunistų Partijų ir palengvint apie šį ben
drą frontą sųsitelkt visoms, pažangioms jė
goms darbo unijų judėjime, tarp farmerių,’ 
tarp inteligentų ir tarp vidurinės klasės mies
tuose ir miesteliuose.

Tuojautiniai Uždaviniai
IV. —Idant-šis bendras frontas susidarytų ir 

idant padėti darbininkams ir farmeriams su
organizuot. jų partiją kaip galint greičiau ir 
taip, pagrindais kasdieninių kovų, išstatyti 
šią partiją priekin, kaip svarbų veiksnį 1936 
metų . rinkimuose, tai Amerikos Komunistų 
Partijos Centro Komitetas deda sekančius už
davinius kaipo svarbiausius, kuriems turi’ 
darbuotis yisos mūsų partijines organizacijos 
šiuo laikotarpiu:

Agitacija už Farmerių-Darbo Partiją
1. Išvystyti plačiausią masinę agitaciją už 

Farmerių-Darbo Partiją masiniuose susirinki
muose, politiniuose simposiumuose (kur da
lyvautų įvairių partijų atstovai), diskusijose 
darbininkų ir farmerių organizacijose, dirbtu
vėse ir kt. Iškelti ir gvildenti tą klausimą 
darbo unijose, .mūsų laikraščiuose, farmerių, 
negrų ir jaunimo spaudoj ir tt., pabrėžiant 
tuojautinius ir vietinius reikalus įvairių tų 
grupių ir taip vėst jas pirmyn linkui išvys
tymo kovos už Farmerių-Darbo Partiją’ pasi
remiant jų pačių' patyripiais.,,Taipgi turi būt 
paskleista patyrimai, įgyti darbo partijų ir 
darbininkų kandidatų iš praeities rinkimų.

• . - U . i » . ..«

Darbo Partijų Sudarymas
.2. Išvystant visur agitacijos vajų, reikia 

praktiškai organizuoti vietines ir valstijines 
Darbo Partijas visose vietose/ kur jau', yra 
sudarytą pakankamas pagrindas tokioms Dar
bo Partijoms. Reikią teirautis, jieškoti ir vie
nytis su visomis Jėgomis ir grupėmis, kurios 
jau yra pasižadėjusius prįšidėti prie tp rei
kalo, ir sų tomis spėkomis, kurios gali D».uti 
prie jo patrauktos (kaip kad Socialistų Par
tijos lokalai, pažangūs zmpnęš ir tt.). Dar
buojantis tpkiefnš uždaviniams įvykdyti, rei
kia, iš vienos pusės, vengt neveiklumo (pasy
vumo) ir laukimo; nereikia pasiduoti sabota- 
žuojantiems , tą dalyką žmonėms ir grupėms, 
kurie išras visokių keblumų', stengdamiesi pa
stoti kelią įkūrimui vi.ętiųįų. „Darbo .Partijų. 
Iš antros pusės, reikia žiūrėti, kad nebūtų 
peranksti organizuojama tokios partijos, kol 
dar nėra subrendusio joms pagrindo, nes tatai 
tik diskredituotų (žemintų) tokius judėjimus 
ir patarnautų priešams Darbo. Partijos judė
jimo. Ar yra subrendęs tokiam žingsniui pa
matas, geriausia galima spręsti iš to, kiek pa
vyksta patraukt darbo unijas, kad jos stotų 
už Darbo Partiją.

Ketvirtad., Gruod. 19/1935

Darbo Partijos Komitetai
3. Farmerių-Darbo Partijos judėjimui' kelti, 

geriausia, paprąstai, tarnauja sudarymas ko
mitetų kiekviename mieste ir valstijoj veikti 
už Darbo Partiją unijose; tuo pačiu laiku rei
kia įsteigti panašius komitetus’ farmerių or
ganizacijose, tarpusavines pašalpos draugijose, 
sveturgimių organizacijose, ir kt. Tokius ko
mitetus darbo unijose turėtų organizuot ne 
vien komunistai ir jų pritarėjai. Komunistai 
privalo pirmi susisiekti su socialistais, pažan
giais unijistais ir kt., kad sudaryt tokius ko
mitetus, šaukt konferencijas ir tt., gaunant 
kuo plačiausios paramos ,toms pastangoms. 
Tuo tikslu reikia svarstyti Farmerių-Darbo 
Partijos klausimą vietinėse unijose, priimti 
tinkamas rezoliucijas, įtraukti vietines orga
nizacijas ypač tų tąrptaųlįnių unijų, mieštų 
unijų tarybų’ir valstijų federacijų, kurios jau 
■pasisakė už darbo Partiją., Tuo pačiu ląįkų 
mes būsime pasirengę susidėti,, per savo jėgas 
darbo unijose, su visomis kitomis spėkomis, 
kad bendrai sudaryt komitetą veikimui-už 
Darbo Partijoj įsteigimą'visai šaliai, panašiai 
kaip kad, industrinių unijų šalininkų blokas, 
laike Amerikos Darbo Federacijos suvažiavi
mo, sudarė savo komitetą industrinėms uni
joms plėtoti ir neorganizuotiems darbininkams 
organizuoti.

Darbo Urii j ų Būdavo j imas
4. Pasisekimas šio judėjimo delei Darbo 

Partijos įsteigimo žymia' dalim priklauso nuo 
to, , kiek neorganizuotų, darbininką minięs bus 
įtrauktos į darbo unijas'. O tas savo keliu 
priklausys, nuo to, .kiek bus leista darbinin
kams susiorganizuoti industrinių unijų pama
tais, ypač daugmeniškos gamybos pramonėse. 
Traukti milionus neorganizuotų darbininkų į 
darbo unijas turi būt pamatinis ir kasdieninis 
uždavinys visų mūšų partijinių organizacijų; 
tuo tikslu mes turime visomis galimybėmis 
remti darbo unijas ir pažangiąsias jėgas.. . O 
viena iš mūsų pareigų čia yra ypač stengtis 
įtraukti negrus darbininkus į unijas.

i.-,.- S., 
Bedarbių Kovos

5. Bedarbių kovos, visa Roosevelto valdžios 
politika, kas liečia pašalpų, vaidins svarbią 
rolę ateinančiuose rinkimuose; tatai bus viena 
iš svarbiausių dalbų (buomų), kurios pagel- 
ba, mes galėtume atlaužt mases nuo dviejų se
nųjų pąrtįjųi o pastūmėti linkui Farmerių- 
Darbo Partijos, čia mes turime nugalėti dar 
tebesančius trūkumus kovoje už pašalpą ir 
praplatinti judėjimą delei bedarbių apdrau- 
do^. O būtinoji sąlygą kovos pasisekimui šioj 
srityj tai yra pasiryžusiai kovoti už bedarbių 
judėjimo ap vieni j imą.

Kaip Patraukt Townsend’o ir EPIC 
Grupes

6.. Labai reikalinga patraukt prie Farmerių- 
Darbo Partijos tas mases, kurios spiečiasi 
aplink, Townsend’o ir EPIC judėjimus. ir jų 
organizacijas. Mes turime jose darbuotis, 
stengtis sudaryt bendrą frontą' su jomis, 
idant įtraukt jas į Farmerių-Darbo Partiją. 
Principas, kuriuo paremtas vyriausias reikalą- 
vimas Townsend’o judėjimo, senatvės pensijų 
ir užtikrinimo reikalavimas,' yra teisingas 
•principas, jis yra mūsų principas ir mes turi
me 'kovoti išvien su šio judėjimo sekėjais, 
idant tas principas būtų įkūnytas gyvenime. 
Tiktai Farmerių-Darbo Partija sugebės tą 
principą įvykdyti praktikoj. Svarbųjį klausi
mą ; kaip gauti pinigų senatvės pensijoms— 
apdedant mokesčiais turčius, kaip kad mes 
siūlomo, ar nupiginti dolerio vertę (per in- 
fliapiją), darant skriaudą biedniesiem', kaip 
kad peršą Townsend’ąs—šį klausimą mes tu
rime stengtis teisingai išspręst (bendrai, sų 
Townsend’o grupėmis Farmerių-Darbo judė
jime, pagal pačių masių nutarimą.

Panašiai ir kas liečia kitą .principą, kuris 
patraukia žmonių mases prie EPIC plano, šis 
principas,. skelbiantis “gamint vartojimui,” ir 
jo reikalavimas atidaryt dirbtuves bedarbiams 
yra teisingi ir tinkami, Jie yra musų,-ir mes 
juos remiame. Veikdami sykiu su EPIC( se
kėjais i)’ organizacijomis, idant būtų atidary- 
tos dirbtuvės ir kad galėtume juos patraukti 
prie Farmerių Darbo Partijos, mes stengia
mės pertikrinti juos, jog. tai yra savęs apsi- 
gaudinėjimas, jeigu kas tiki, būk galima esą, 
kaip Sinclair, tvirtina, subudavoti atskirą be
darbių ūkį . (ekonomiją) kapitalizmo viduryj 
arba buk galima, esą įsteigti tokią sistemąr— 
“gaminti vartojimui” be kapitalizmo panaiki
nimo. T .

Tuo būdu mes subūdavosime žmonių frontą 
(Tą^sa 5 pusi.)

Lietuvis Mokėjo f 
Bet Negalėjo Sulau

Gyventi
Praeitą savaitę mirė' vienas 

senas “singelis,” anię\50' įlie
tų.’' kaliko apie $3O,o6t>, kaųf 
buvo laikraštyj paduęta.' Ir 
žmonės taip kalba: Ttfas’aT žmo
gus neprigulėjo jokioj draugi
joj'. jisai* nežinojo jijkio* pasi- 
linksminimd. Jisai nėra nieka
dos važiavus karu* nė trauki
niu. Ir nereikia’ ahejbti,' kJad“ 
žmogus buvo paprastas dar-, 
bininkas ir.sutaupo l’ŠOjOOO į1' 
30 metų. Išėjb vienas ttflcstan- 
tis įmetus'. Tai turėjo būti*di
delis skupuolis.'

• Pirnilaūs , gYvenįiavęsj)as 
žnioneš? kaiįl lietuviai' šilko, 
“ant burdo.” Vėliaus gyvehęs 
kokiam sk’le'pukę vienas.

Kada jisai susirgo if tąpoi 
n u gab e n tas 1 igon i n ėn, kur tuoj 
mirė’, du* bro'liąi-jauiįdbifaf jjsi- 
daužė ton j<j gyvenimo - vieton 
ir suradę piniįįų pįadėjd lė
bauti. Tapo areštuoti ir laiko-
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mf Šaltojoj. ■ ‘
Namo savininkas, po jo mir

ei a, pradėjo* valyti j b gWeni- 
mo vietą ir, siemke surado 
$300. Ati'davė valdžiai. Vie- 
riąni žmogui nab'ašninko ser
mėga pateko, kurioj^’ suradęs 
lopuose apie PŽ Šimtų.

Jo draugai ^ąkydayok:„J&lm 
fiį Juozai, gėdini tubs'pini As‘ 
niekur neini. Jisai sakydaVo! 
kad jisai žiiiįį kad jam1 rei
kės gyventi a$e 90 metų? tat 

'kada būsiąs senas, tai valgy
siąs tiktai jauhiiš' viŠfiilnib ir 
gersiąs šampaną. Bet nabagas 
to savo pasibriešto tikslo nepa
siekė.

Jisaį turėjo .du brolius,, bet; 
dabartės valdžią jieŠlcb jį ir 
iki šiolei nesurado. Jo vardas' 
Juozas Juzėnas'. Gal jo bčoliai 
kur randasi. Patys galėtų at
vykti ir sunaudoti velionio 
turtą, arba kas kitas sužinojęs 
gali pranešti jo broliams. Aš 
bandysiu sužinoti'daugiau apie 
velionio biografiją ir. parašy
siu. ...

Atsišaukimas į Biznierius

Patersono miesto šilimo dar
bininkai randasi streiko lauke 
septintą savaitę* Jie streikuo
ja prieš algų kaįojimąV prįes 
nežmoniškas darbo sąlygas' 
dirbtuvėse, prieš vaikų darbą 
ir už išiaik’ymą savo organiza
cijos, už kurią jie yra kovoji 
ir kentėję.

Tik . bėgyje viępt£ mętu 
prieš šitą generąlį streiką^bu- 
vo yędama. apie 350 streikų 
atskirose šapdsė, prieš algų 
ką’pojimą ,ir _u’^ sutvą^kvmą 
.sąT^gų. Įvedimas nųsįa^tų* 
pastovių algų Patęršoho' šilko 
darbįmnkąms sūterktį .tai# paV 
daugiau biznip įsįįeYsono' ir 
apielinkes biznieriams.

Menesiai kovos iŠsimkėT uni
jos iždą.

Ąmerlcan federation of 
Silk W.orlcers Ųnij'ps faj&rso- 
no čtistriktaš šiūomi kreipiasi į 
jus, Patersono ir ajJielinKėfl 
liečiu’s ir biznierius įfagelbos. 
fagelbėkite mūsų darbinin
kams laimėti šitą kovą, jSaaji- 
kodami- pagal savo, išgįlę. 
Tuomi . jūs .pąlinksipinsitc 
streikuojančių darbininkų šei
mynas. . >r _ _ 3 , .

, Mes esame tikriu kad 
kokią jiems pągęlbą, .^uįepętą 
laike šio streikd,. Čfarbiriinka'i 
neužmirš jūsų, kuomet jiį su
grįš į darbą laimėje šig kovą.

AmėriČah, federatidbdf 
Sijk Workers, Pa^ėl^L 
District. L

Alex Wilftfln., 
į t • Genefal M’dna^er.
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CLEVE CONGRESS TO HIT 
WAR AND FASCISM IN U. S.

BRAZILIAN ARMY AT
TACKS REBEL FORCES

Loss of Life Heavy 
On Both Sides

NAZIS BEHEAD ILD LEADER 
FOR AIDING THE NEEDY

When the Third Congress 
Against War and Fascism will 
convene in Cleveland’s im
mense Public Auditorium on 
January 3, 4, and 5, 1936, it 
will be attended by more than 
4,000 delegates, representing 
over two million persons in 
the United States, who will 
voice in the course of the Con
gress their determination to 
wage a fight against the as
cendency of war and fascism 
in the U. S.

Speakers* during the three 
day session will be General 
Smedley Butler, U. S. M. C., 
retired, Bishop Edgar F. Blake 
of the Methodist Episcopal Church, 
Dr. Robert Moss Lovett of the Uni
versity of Chicago ,and the chairman 
of the American League Against 
War and Fascism, Dr. Harry F. 
Ward of the Union Theological Se
minary, N.Y.C.

In a statement announcing the 
convention ,the American League 
Against War and Fascism stated: 
“All who desire peace and freedom 
must unite to defeat their enemies. 
It is the only organization calling 
all people to unite in a common drive 
to keep the country out of War, to 
beat back the forces of repression, 
to achieve peace and freedom.”

Calling upon trade unions to back 
the Congress the Cleveland Citizcbi, 
official organ of the Cleveland Fe
deration of Labor stated in an edi
torial:

“Let us not deceive ourselves that 
it 'can’t happen here’. Only a year 

(Continued on page 2)

New York Police Raid 
Students Meeting

NEW YORK (YNS)—Uniformed 
police raided the home of Herbert 
Wechsler and forcibly broke up a 
meeting of Stuyvesant High School 
students, who had gathered to discuss 
the impending amalgamation of mi
litant student organizations.

At the behest of the principal of 
the school, Sinclair J. Wilson, who 
had learned of the meeting through 
handbills distributed in the school, 
the police were sent. They broke 
into the house and ordered the fifty 
students to leave. Several students 
and James Wechsler, former editor 
of the Columbia Spectator and 
author of “Revolt on the Campus”, 
who was to speak, were taken to the 
office of the principal and questioned 
for an hour and a half. During this 
period the boys were not permitted 
to talk among themselves.

James Wechsler, in telling of the 
time spent in the principal’s office, 
reported that Mr. Wilson had a list 
of students who were known as ra
dicals. This list was submitted to 
him by spies among the student 
body. The name and address of each 
student Was listed and his activities.

The American Civil Liberties Union 
and other organizations have lodged 
protests with Mayor LaGuardia, Po
lice Commissioner Valentine. Osmond 
K. Frankel, well-known constitutio
nal attorney, is handling the matter 
for the Union.

Ifrazilian government troops, remaining loyal to the regime of Pres. Var
gas, took advantage of a breathing spell in the recent fighting to advance 
on barracks occupied by cadets siding with the revolters. Heavy losses of 

life were sustained by both revolutionists and government forces.

Vote Leaves Olympic 
Question Unsettled

NEW YORK — (NYS)—Defeated 
by a close vote on the issue of 
America’s entry into the Olympic 
games at Berlin in 1936, opposition 
forces are continuing their fight to 
keep American athletes out of Nazi- 
land.

Pres. Avery Brundage of the Am
ateur Athletic Union, who had 
favored American participation is 
frankly fearful that he may be un
able to raise the $350,000 necessary 
to send a full team to Berlin. The 
votes of independent groups affili
ated with the American Olympics 
Committee had been successful in 
carrying through the favoring vote, 
but only' after intense debate over 
the pros and cons of the subject.

Ex-president Jeremiah Mahoney of 
A.A.U., head of '■ the opposition 
forces, has announced his intention 
to carry on the fight. At the same 
time prominent Olympic leaders 
have handed in their resignations 
rather than participate in the Berlin 
Olympiad.

Herndon Decision
ATLANTA, Ga. (YNS)—When 

Judge Hugh M. Dorsey held the 
Georgia “slave” law unconstitutional, 
the ruling not only freed Angelo 
Herndon, but it affected the fate of 
eighteen other Negro and white de
fendants who were indicted under the 
same law.

The mostly widely known of the 
eighteen defendants are the “Atlan
ta Six”. They are Ann Burlak, white, 
Communist leader, Mary Dalton, 
white, Herbert Newton, Negro secre
tary of the International Labor De
fense in Chicgao, Henry Story, mili
tant worker of Atlanta, and two 
white labor organizers.

It is believed that the first time 
the “insurrection” law was invoked 
since 1866 was ih. the “Atlanta Six”

Amer. Youth Congress 
Offers Aid To N.Y.A.
NEW YORK — (YNS)—Disma

yed at the failure of the National 
Youth Administration to provide 
sufficient and workable projects for 
the young people of New York 
City, the city committee of the 
American Youth Congress has 
offered to the Roosevelt adminis
tration its own list of suggested 
projects.

The program, designed to provide 
employment and “activities with vo
cational, educational, recreational and 
cultural” content, will aid 5,000 
young men and by the NYA and 
last until the NYA ends its activites.

The Youth Congress proposals call 
for the NYA to:

1. Render socially useful work for 
young people.

2. Provide vocational training op
portunities.

3. Provide for an adequate survey 
of youth needs.

The American Youth Congress will 
assume the responsibility, it has 
told the National Youth Administra-

Affects 18 Others
cases in 1930. These defendants 
are now under indictment but are 
free on bail totalling $18,000.

The eleven remaining defendants 
were held under the law for mem
bership in the International Workers 
Order, the only Negro and white 
fraternal insurance society in the 
United States.

ALBANY, N. Y.—(YNS)—100 ap
plications daily are being received 
for NYA jobs from up-state students, 
reports Dr. R. S. Snyder, director 
of education under WPA. Of. the 
9,000 ųp-state quota, 4,000 jobs are 
already filled. It is expected that 
the quota will be filled by January 
1st.

BERLIN—What was consi
dered as one of the most atro
cious acts of Hitler regime, a 
Nazi executioner beheaded 
Rudolph Claus last Tuesday. 
Claus was the treasurer of the 
International Labor Defense of 
Germany and was an active 
worker in the ■ Communist 
movement of Germany.

For the “crime” of being 
treasurer for the LL.D, and 
helping get relief to the fami
lies of prisoners in Hitler’s 
dungeons, Claus had been sen
tenced to death on July 25th 
by the so-called People’s 
Court.

At dawn Tuesday the 47-year-old 
courageous Communist leader was 
taken from his cell and led into the 
courtyard to the chopping block.

A Communist Reichstag deputy, 
Albert Kayser, was also sentenced 
to die with Claus but his sentence 
was commuted to life imprisonment 
at the last- minute. Scores of pri
soners have been executed in Ger
many under the pretext that they 
were “trying to escape”.

According to Anna Damon, act
ing national secretary of the Inter
national Labor Defense, Claus es
caped from Germany soon after the 
Hitler Regime got into power, but 
returned within a few months to 
carry on his work. ,

It was on a charge that he car
ried on humanitarian work that he 
was arrested and tried by the special 
Nazi People’s Tribunal for “prepar
ing to commit high treason” and sen
tenced to death last July.

Laisve Youth Section 
To Have New Editor

Starting with next week er some 
time later, and every week thereafter, 
the work of editing the Laisve Youth 
Section will be taken over by Vete 
Zablackas, member of the National 
Lithuanian Youth Committee.

This change is due to the short
age of comrades on the Lithuanian 
section—Comrade Zablackas writes 
in Lithuanian—and also to the fact 
that Charlie Kwarren, the present 
editor, is taken up with work on the 
National LDS Sports Committee, to 
which he will be able to devote the 
major part of his time in the fu
ture.

All letters that are not meant for 
Comrade Kwarren personally should 
be addressed to the Laisve Youth 
Section .

All correspondents who have been 
regular contributors in the past 
should not fail to be such in the 
future. News of activities in your 
particular part of the country are 
welcome. Send them in!

1 1 : • u- - -

CINCINNATI, Ohio (YNS)—Wil
liam DeHart Hubbard, famous Ne
gro athlete and broad jump champion 
of the 1928 Olympics, has' protested 
against American participation in the 
1936 Olympics in Nazi Germany.
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Y.C.L Calls On Youth To Raise $5,000 for ‘Y.W.’
Two fundamental tasks face the 

working class youth movement at 
the present time: First there is the 
need of creating a common basis for 
permanent cooperation of all non
fascist youth organiztaions in order 
to defend the interests of the young 
people of America. Second: is the 
job of uniting the ranks of Socialist, 
Communist and all anti-fascist youth 
in a single working class youth or
ganization which will educate our 
generation to the need for a trans
formation of society and for social
ism.

It will be clear to all that the job 
of translating, these decisions of the 
recent Congress of the YOUNG 
COMMUNIST INTERNATIONAL in
to action will require the most inten
sive- education ever undertaken in the 
YOUNG COMMUNIST LEAGUE and I

■i' .'S'sr ■Mi7Trlia.,Įj«<wBaE y ; .m

BUILDERS ELECT NEW 
EXEC.; PLAN ACTIVITIES
The Brooklyn BuiLDerS held their 

final meeting this year closing it 
with an election of a new executive 
committee for the year of 1936. A 
fine, group of capable and reliable 
boys, and girls, as follows:

Pres.—Charlie Kwarren
Sec’ty.—Amelia Yeskevich 
Fin. Sec’ty.—Helen Kaunas 
Treasurer—Eddie Green

Tony

and

Mary

I must say that we cer-

The Little Red—

us. 
this

Dotty composed a number of snap
py songs lately. You know, we cer
tainly do appreciate good snappy 
numbers. I hope we don’t strain our 
vocal chords in harmonizing them.

and expense to 
with the best of 
this occasion we 
services of Ted

The next event we are planning 
for is the coming of Johnnie Orman. 
Arrangements are almost complete. 
We expect a large crowd to welcome 
Johnnie.

Better scram befort I’m put 
Watch for me in the next issue 
I’ll 
the

Now that, the smoke of the battle 
has cleared, the shouting, is over, 
and the vanquished have fallen^ we 
give the outcome of the official 

the

its very beginning zand ending the. 
evening with current events. Every
one with a desire to learn, the Lith. 
language and discuss current events 
is welcome to the School.

The* Lithuanian Juniors are 
holding a. dance on December 
21 st, Saturday night ąt 7:30 
P. M. at Laisvę Hall, 419’ Lqrir 
mer St. There?«; going to, he a. 
swell program, loads of( re- 
freahnwita, ąnd still, more 
fan! Dancing to your heart’fc

content with a fine orchestra. 
Only 25c; one. quarter of: a 
dollar1.

Also Wednesdays the BuiLDerS 
hold socials where lots of glamour
ous fun is had by all. Dancing to 
your heart’s content, at times tea is 
served, in bushel fulls, and before I 
forget those fellas that canlt as yet 
dance, we have marvelous instruc
tors. So if you want to refrain 
from being wallflowers come to the 
socials at Laisve 46 Ten Eyck St.

And now in conclusion, let’s greet 
the New Year with a bang of wel
come and wish the branch more suc
cess than in the previous years.

Retiring Reporter,
—T. S.—

P.S. Every Thursday, at Laisve the 
Brooklyn Youth School is held start
ing at. 8:00. p.m. A chance for. every
one to learn the Lithuanian language, 
or to improve his knowledge of it, 

, also history of Lith. is related from lit

Comm, for activities are as follows: 
Corresp.—Vincent Kunigėnas 
Librarian—Joe Dobrow 
Sport Comm. Ch. Kwarren, 

Navikas, and Al Purvėnas.
Educat. Com.—Alda Kairys

Vincent Kunigėnas.
Social Com.—Joe Dobrow, 

Sineus and Helen Kaunas.

And- lo! before the ole year is 
over a hike has been arranged on 
Dec. 29 to Oakland Hills, L. I. Ah! 
for the benefit of those who’ve never 
been there. I, as an individual, re
commend this pulchritudinous hill as 
a suitable place to spend a lovely 
day,. Fear not, folks, of the cold. If 
ole man winter should sting, merely 
gather kindling and. within three 
shakes of a lamb’s tail,—a fire. So, 
all are welcome tp meet at Laisve
Hall, 419 Lorimer Street, at 8:30 
a.m, on Dec. 29.

As for sport activities, a gym has 
been secured at the Settlement 
House located ta Jackson St. corner
of Manhattan Ave., every Thursday 
promptly at 7:00> p,m. We have \ise 
of the gym. for three quarters of an 
hour. So. those fellas who are in
terested. and wish to come down 
either see some one from the sports
committee or else visit the gym on 
Thursdays. In the near future we 
hope. tft> play basketball games with 
various teams in. our locality.

-^Another feature up before the house 
is the arrangement for. an affair 
for the coming year, preferably the 
latter part of January. Say, a barn 
or a..baloon dance of something out 
of the ordinary. So look for the 
date.

among the youth generally. And 
precisely for this reason, does out 
official organ, the YOUNG WORK
ER acquire such importance in car
rying out the reorganization of the 
YOUNG COMMUNIST LEAGUE.

The present financial drive for 
$5,000, which we are initiating, is 
part of the struggle to carry out the 
basic tasks facing the YOUNG COM
MUNIST LEAGUE. We cannot speak 
of reaching the youth of America 
without an improved youth paper. 
We want many new changes for the 
YOUNG WORKER. We would like 
to have more pages, better pictures, 
up-to-date stories and additional fea
tures. All of this requires more 
money.

We must appeal to our member
ship and our supporters to help us 
raise this $5,000 so that we can is-

CORRESP. GIVES ‘DOPE’ ON 
ACTIVITIES IN SHENAN. PA.

Well, here’s another one of the 
weekly contributions to the Youth 
Section from Shenandoah.

All we hear around here is “Youth 
Club”, and we certainly do have a 
number of youth from Che chorus 
who are interested in the organiza
tion. Come on, more of you young 
choristers join next week, won’t you?

The comrades of Shenandoah are 
in for a surprise on Christmas day. 
Oh gee, I better keep quiet and not 
give the secret away. I may let 
you in on it in the next issue of 
the Youth Section. Watch for it!

We hope the Brooklynites appre
ciated our performance of. “Vestuves 
Pušyne”!
tainly had a nice time last. Sunday. 
Thank you, dear comrades of Brook
lyn, for the good time shown 
We hope to be able to return 
good timę in the near future.

off. 
and 

give you some more “dope” on 
events around here.

So-long, 
-----Toots.—

CLEVE. CONGRESS TO HIT 
WAR AND FASCISM IN U. S.

(Continued from page one)

ago General Smedley Butler made 
the interesting public announcement 
that he had been solicitated by in
termediaries of certain financial in
terests to lead an army on Wash
ington for the purpose of sęizing the 
reigns of government and establish
ing a dictatorship”.

Every Lithuanian organization 
should not fail to send a delegate to 
this ąll-imp.ortant congress. With 
the world situation as tense as it. 
is today, the work of carrying on a 
fight against war and fascism must 
be made into a mass movement 
amongst the Lithuanians. Send a 
delegate and learn what tactics to 
use.

s*-

sue a bigger and better YOUNG 
WORKER that will lead the Ameri
can youth to greater victories and to 
a united front against the two ene
mies of the youth today, war and 
fascism. >

NAT’L COMM. Y.C.L.

The world is up in the air, and the hammer and sickle of the 
Communist International is necessary to bring it down, to earth— 
that seems to be the massage of this display balloon carried in 
Moscow’s Nov. 7 parade celebrating the 18th anniversary of the 

revolution.

“TWINKLING STAR” DANCE 
IN PHILADELPHIA, PA.

The young people of Phila. will at
tain a new pinnacle in the youth 
movement when a joint dance spon
sored by Lithuanian, Russian and 
Ukrainian organizations will be held 
on Dec. 28 at 7:30 p.m. at Girard 
Manor Hall 909 W. Girard Ave. 
This affair, without doubt, will 
eclipse any youth social of the past.

Your feet just won’t keep still 
when under the beams of the “Twin
kling Star”, your ear will: hear the 
strains of no less a band of hot-cha 
slingers than Johnny Bulovą and 
his seven piece orchestra.

Last but not least, with every sec
tion of Philly and its environs look
ing forward to this nite of nites, 
it is expected that the tickets are 
at a premium. Yet tickets may, be 
procured from any member of thę 
above organizations at the nominal 
rate of 35 cents per person.

elections of Lyros Chorus for 
following year:

J oe Mathias—organizer 
Olga Norvich—asst, organizer 
Ann Sholomskas—sec’ty 
Alice Pivariunas—fin. sec’ty 
Frances. Gedviles—treasurer
Congratulations and a successful 

New Year.

LITH. JUNIORS ARRANGE 
GALA ENTERTAINMENT

Thursday, December 19, 1935

UP IN THE AIR’

Moscow Celebrates 18th 
Anniversary of the 

Revolution

YOUNG MEN’S LITH. ASSN. 
TO HOLD DANCE DEC. 25th

After a successful and merry sea
son of parties at their club rooms, 
the Young Men’s Lithuanian Ass’n. 
Inc. of Brooklyn N. Y. are looking 
forward to their 18th annual Christ
mas Dance, to be held on Christmas 
Night, Dec. 25th 1985, at the Grand 
Paradise Ballrooms, 318 Grand St., 
Brooklyn N. Y.

For this affair the Club has gone 
to great trouble 
furnish the public 
dance music. For 
have engaged the
Navarre and his orchestra, now ap
pearing at the Brooklyn Roseland 
Ballrooms. For entertainment, we 
have engaged that sophisticated vo- 
calizer,. Johnny Rullo, now appear
ing with Ted Navarre, and our own 
popular vocalists, “The Stardust 
Twins” and “Doc petre” who will 
also act as the Master of Ceremo
nies.

AMER. YOUTH CONGRESS 
OFFERS AID TO N.Y A

(Continued from Page One) 

tion, of recruiting eligible candidates 
from its various organizations and 
will cooperate with any other exis
ting agencies.

Twenty five hundred young people 
throughout the city would be enrolled 
in the vacational training courses set 
up under the program, each student 
receiving a minimum allowance of 
$25~a month to cover training ex
penses. A conference called by the 
NYA for the purpose of formulating 
a program of apprenticeship training 
is also called for by the Youth Con
gress.



How Our Cousins Live
—By John Ormant— 

(Recently returned from Lithuania and USSR)

Who stole the abandon of your songs, 
The,, smiles of your youth, 
The gayety of the hamlets and the girls, 
The merry insolence of your, young men ?
The sun hangs like a suicide
Like a rotting corpse on every wind 
Hunger, the*, propagandist of our thoughts 
Strides among the tents.

Smoke hangs over familiar regions,
The wheat-fields are bare.
The master has tom up the grain by the roots, 
My wasted: village, my unfortunate, 
I did not recognize you!
I did not recognize you!

Everywhere. you could meet him— .
In. the suburbs, the villages and on the fields. 
Men; sleep , with him in the cities 
And share their- meals with him.
He is in the huts—
He is silent in. the machines.
He is the pale light in the eyes of youths, 
He gnaws the heart with the teeth of a mouse— 
He reaches the roots of the brain.

DEFIES HITLER

City Life

BEANO PARTY IN DETROIT

What do you think of the dancing 
fad lately?—O. Shake.

Great! But Pm afraid it’s likely 
to produces Hop fiends!

Does horseback riding give one a 
headache ?—Enthus.

No, there are other parts of the 
body that are much closer to the 
saddle!

Do you believe kissing is really 
dangerous ?—Puzzled.

Yes, it often .brings on marriage!

A girl I know has pistols and guns 
all over the house, because she says 
she like to have arms around her! 
Oi, jaj, oi!

Overheard
Lady (in music store)—“Have you 

‘Kissed Me By The River’ ?”
Clerk—“Nope, I’m a new man 

here. - Maybe it was the other fel
low’ ’..

TAKE IT FROM ME
Seeing is not always believing— 

I’ve seen a lot of people I wouldn’t 
believe.

If there is any question as to 
what is fair, give the other’fellow 
the advantage.

So long, my friends, I will be with 
you again sometime—maybe.

Like, the propagandist, of the revolution
Hpjįgėy, Won,g thę,

:li i.> .< ttBAW

Thursday, December 19, 1935

One of. the few Germans— 
alive^to) defy. Adolph Hitler, 
openly ia Hoy, Martin Niemr 
oelter of BęrJip, moat, widely 
knowja of Germany’s indepen
dent. Protestant pastors. Ha

Signed by the parents.
I spoke to my cousin, who is 21 years old. 

I asked him-about life there. Here is-a short 
biography of his life. ' He went to school 
when he was able and larned to read and 
write a little. From then on, he had to 
work dn the farm. He has done that for 
many years already. He gets up before day
break- and prepares for work. As soon as 
it is light enough to see, he goes out into 
the fields; and works, works, works—until, 
dark. Then he takes the cattle in; and sees

Beggars!
Thick as mushrooms 
They, swarm the streets!

FACTS AND CRACKS
—By Charlie —

Well, looks like I’ve been missed. 
—with plenty of literal tomatoes. A 
few people have submitted questions 
to this column and insisted that they 
be answered. Too bad no political 
questions were asked, with the in
tention of receiving a wisecracking 
answer; But here goes:

Is it true that home brew will 
bleach people’s hair?—Dave Dasent.

Rather. I’ve seen many people made, 
light-headed with it-!!

(Continuation from last issue)
Love has so very little to do with mar

riage in Lithuania. If someone marries for 
love, and; does not give a whoop about a 
dowry, then all the women in the village 
gossip about them and say that it was, what 
we in America would term, a “shot gun wed
ding”. The proper thing to do is look for 
a dowry. The ugliest girl with the nastiest 
disposition, could get the best man in the 
village if her parents had made an offer of 
a dowry of several thousand lits, a cow, or 
a pig, etc.

The man my cousin married was not a 
wealthy man, but he had about 27 hectares 
of land and a little bit of cattle.

“Did they love each other when they mar
ried ?” I asked my uncle when he told me 
of the dowries, etc.

“Maybe they didn’t. But I could not-feed 
her forever, and the dowry was not so big. 
I just finished paying it. We were glad 
that he did not take a bigger dowry. He is 
twice as old as she is, but what difference 
does it make? They get along good now. 
He is a very nice man. Wait til you meet 
him”.

He was a very nice man, but men are not 
always that way. Many young girls are ta
ken off their parents hands for a small dow
ry and that is the constant torture of a 
young bride. She is told by a mean husband 
that he could have taken a bigger dowry 
if he had married someone else.

As is natural, I was surprised when he 
asked me how much dowry I got. I told 
him that in America there is no such thing 
as dowries.

He was surprised, and so were my young
er cousins who listened very, intently while 
I spoke of conditions in a democratic coun
try. If someone tells the reader about the 
great progress made in Lithuania under 

. Smetona’s stupid dictatorship, he will be 
consciously lying, he will be a propagandist 
for the Smetona fascist regime.

Exactly, the same thing goes on in the city. 
Imagine as poor worker in Kaunas marrying 
off his daughter, when he makes 3 or 4 lits 
a day at most WHEN he works !

Marriages, in Lithuania must be made in 
the church. There is no civil marriage, and 
if you do not. believe in the church, you have 
to go to Klaipeda to get married. The ex
pense of the trip is prohibitive, so many peer 
pie just announce to their friends, that they 
are married, and live together withtout any 
formal regisration.

The same thing is true about giving chil
dren, a name.. Every o^ce in a while one- 
cajit see in the “Lietuvos žinios” an item in
forming the public that: * ,

A gif! was born to the undersigned, on 
May. fifths and we have decided to name her 
Ona.

that they have enough fodder, water, etc., w 
and that everything is looked up. Then he 
goes to sleep, and repeats the process after 
a few hours. The only time he has been to 
the city is when he went to the market,, and 
then someone cheated him, so. his father 
does not let him go anymore.

He is 21 years of age. Has one shirt, 
one necktie, and a suit made from home 
made cloth. His father does not even have 
that. Why do tjie Lithuanians live so poor
ly? Why do they think that it was better 
under the Czar? What are the actual facts 
as the government sees them? Does the 
government try to make progress ? Are there 
any signs of progress from statistics ? This 
will prove interesting.

But before we go into these statistics, it 
is necessary to'go a little into the city life 
of the youth.

There is much to say about the city life 
of our cousins in Lithuania. We must, first 
of‘all realize that our cousins like to live 
a well rounded happy life, just like we do. 
They love culture, song, music, and freedom. 
Do they get it? The obvious answer is NO, 
and the capital letters, are placed there pur
posely.

About work and jobs, we can very well 
say that unemployment is the greatest. There 
are many young people very near 30 years 
of age who never had a job. There is much 
prostitution in the cities. The youth who 
are working get such miserably low pay that 
it is hard to exist. The unemployed youth 
get no relief whatsoever. There are even 
shanty towns (what we call Hoovervilles. 
Perhaps a good name for them in Lithua
nia is “Smetonine”). Some of them were 
torn down just before the World Congress 
of Lithuanians to make a better showing.

One of the best ways to see how actually 
the youth are living is by a camparative 
wage. According to officiaL statistics the 
men now get an average daily wage of 2 lits 
and. 60 lit>cents a day ; the women get one 
lit and 80 lit-cents a day. The youth have 
no official statistics, but they are even low
er. I spoke to many waitresses who lived 
only on. the tips which they received, and 
the people who earn such low wages can
not very well afford to give many tips.

(To be continued in next issue)

PROPAGANDIST

The social committee of.the Aido 
Chorus brings to your attention 
that there will be ale Beano Party 
at the Aido Chorus Clubrooms, Sa
turday, December 21st at 8s P. M. So 
hear ye, all ye members of the 
chorus make sure and be down and 
bring down your friends. Addmission 
to the Beano Party is free. Proceeds 
from the affair will go for the 
“Daily Worker” so here is yo.ur 
chance to support America’s Only. 
Working Class Newspaper. The Tur
key Raffle that was supposed to 
take place the first of December will, 
officially take place at the Beano. 
Party, so, Aido Chorusites, don’t 
forget to bring in the stubs from 
the raffle books. '

P. S. Also the money. Outsiders 
are also invited to the Beano Party.

—Social Committee.—
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A. H. S.—

Political Education

all overdue literature 
evening.

any 
the
ex-

of this talented 
properly belongs in 
spiritualist seances, 
fortune telling with 
black goats and si-

SURVEY SHOWS INCREASE 
OF CHIU) LABOR

fascism and war in order to hold the der had in mind when he stated at

The “Pariser Tageblatt” recently 
carried a note that the publishing 
firm Lutolfa^ in Braunshweig had 
published Alfred Heiss’ book on 
Beethoven.

The foreword to this, apparently, 
inimitable work declares: “Not a 
single student of music, except Heiss, 
has succeeded in penetrating Bee
thoven’s creative secrets and tracing 
them to their very depths. His dis
covery is a true key, without which 
the comprehension of Beethoven is 
unthinkable. It was not today, but 
thirteen years ago that Heiss dis
covered in Beethoven, and specifi
cally in his “Heroic Symphony,” a 
premonition of the appearance of the 
People’s Chancellor Adolpth Hitler.”

It is difficult to comment on this 
“valuable” piece of information, 
which is taken from the foreword to 
Herr Heiss’ book.’The point is that 
the “clairvoyance 
“art specialist” 
the field of 
table tappings, 
coffee grounds, 
milar deviltry.

It remains for us to hope that in 
his succeeding treatises Herr Heiss 
will continue to amaze the world 
with his remarkable insight. It may 
be that listening attentively to 
Wagner’s “The Death of the Gods” 
some fifteeh or twenty years ago, 
Herr Heiss already sensed that 
certain gentlemen in the National 
Socialist Party would rudely slit 
the throats of other gentlemen in 
the same party, and while in Shu- 
mann’s lyrical motives, which Heiss 
heard in the cradle, he foresaw the 
peaceful, joyful life of the German 
people after the announcement of

Benefit Your Health During Hie Winter
workers in industrial slavery under 
conditions of super-exploitation while 
the capitalists cbndUct a world dump
ing campaign for markets and pre-

a recent speech that “We Commu
nists love our country with the same 
passionate love which Lenin bore for 
Russia”. For it is the workers who

—By The Naturalist—

Communists and “Love of Country
Quite So

Wife—“No, I didn’t sew a button 
on your pants. I was too tired. 
Which is more important, anyway— 
your wife or your pants?”

Husband—“Well, there are places 
I can go without a wife.”

If Communists are opposed to na
tionalism, then why do Communist 
leaders use such phrases as “We 
Communists loye our country?’!
. Communists are opposed to jingo-

Already we see evidence that 
winter—“with its cold and chilly 
blast”—is here, and the recent snap 
indicated to me that many people 
have forgotten the lessons learned 
during the summer. The excellent 
weather encouraged most people to 
live an outdoor life, with sensible 
open-air clothing, yet when that 
first cold spell came along every
thing is muffled up!

It seems that there are many 
people who take a delight in codd
ling, and instead of enjoying the 
keen air of winter, suffer it, by 
wrapping up in mufflers and great 
coats.

A well known doctor stated that 
a man or woman who lived conti
nually in a country were summer 
weather was the rule, would sure 
have a break down.

Winter Necessary

Winter, he said, was the time for 
bodily recuperatipn. Anyone who 
tried to obtain an artificial summer 
all the year round was asking for 
trouble.

There’s a great deal of truth in 
this. The. body, like nearly every
thing else, requires change—and! the 
change in seasons affects it to a con
siderable extent.

Winter is the testing time for 
the body. It is the time when bodily 
functions,through lack of outdoor 
exercise and sun-filled food, is at 
a low ebb—and it becomes perfectly 
obvious that to retain that summer 
feeling of fitness during winter 
you’ve got tov plan an adequate pro
gram of exercise. Most persons who 
can claim the title of physical cul- 
turist look forward to winter as the 
time of self«reconstruction, knowing 
that it is chiefly during summer that 
most energy is expended. Work out 
a program of activity and stick to it. 
See how much you will benefit from 
it. -

Although many health questions 
were answered by return mail, w« 

below two of the latest ones: ;
.<'*'• . ■ .' , A 

general military conscription. In 
case, his work, together with 
publishers’ foreword, gives an 
ceedingly vivid picture of the artis
tic heights which the brown bards 
have attained.

Black Lists
The “Pariser Tageblatt” advises 

that the head of the imperial cham
ber of literature has now defined 
more exactly his first decree con
cerning literary censorship. Jn the 
future the chamber will issue a 
special list of books which are “dan
gerous to National Socialist cul
ture.” The distribution of these books 
either for sale or in the libraries 
will be .strictly forbidden.

Apparently the pillars of German 
culture are not satisfied with the 
first “selection” of “anti-cultural 
books.” Apparently it is recognized 
that, the flames of gigantic bonfires, 
which devoured the most valuable 
productions of human genius, do not 
constitute a sufficiently strict filter. 
Now is to come tedious work—the 
study of the entire book production 
of the Third Etaipire. It will be ne- 
ressary to make a careful study of 
each book in order to determine with 
microscopic accuracy to which lists it 
should be assigned—the “black,” or 
the “gray,” providing for the removal 
of books from the windows of book 
stores and goarding youngsters of 
up to 18 against their pernicious in
fluence. It would be extremely inte
resting to know what books will not 
enter into these lists and how the 
Imperial Chamber proposes to act 
in regard to the books of “unified” 
authors! In all likelihood special 
“brown” lists will be issued.

STIFFNESS
My trouble is that there is a ge

neral stiffness all over my body, I 
go in for a great deal of sport -and 
exercise, but still the trouble .per
sists.—G. N.

Thes stiffness of which you com
plain is probably due to acidity. 
You should drink plenty of water, 
soda and alkaline waters. You should 
eat plenty of fruit and vegetables, 
dairy produce, cereals, and take 
meat in moderation. Restrict starch 
and sugar, especially white bread, 
potatoes, cakes and pastry, jams, 
preserves, and sweets. Massage the 
muscles well with some athletic rub 
and if there is much stiffness as the 
result of exercise take a seaweed 
bath—you can get seaweed from 
your druggist.

HEIGHT INCREASE AND HIP 
REDUCTION

Could supply me with two sets of 
exercises—one for increasing height 
and one for reducing the hips?— 
Miss .Jay.

The following are useful exer
cises for increasing the height nad 
reducing the hips: Stand erect, arms 
extended above the head, bend down 
to touch the toes, keeping the head 
in line with the arms and the knees 
straight.. Stand erect, arms bent 
above the head, hands clasping the 
elbows, let the body fall sharply for
ward from the waist, keeping the 
knees braced. Stand erect, arms to 
the sides, bend over to touch one 
leg as far low down as possible 
without bending the knees, alter
nate each side, fairly quickly. Stand 
erect, hands on hips, raise one knee, 
then extend the leg and lower with 
the knees straight and muscles brac- 
d. Lae on the floor, arms extended 
above the head, sit up without lift
ing the heels, and in one movement 
bend forward to touch the toes, 
keeping the knees straight. Lie on 
the floor and raise the legs, carry
ing them up till the toes touch the 
floor above the head. Continue also 
with your leg ąjvinging exercises. , 
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The second meeting of the Society 
for the Advancement of Intellect by 
Literature took place on Friday, Dec. 
13 at the local workers center.

Business matters were given atten
tion and a few suggestions were 
brought up.

During the evening, Ann Wilkaitis 
acted as chairlady and gave a talk 
on current topics, after which ques
tions were asked pertaining to the 
topics discussed.

We hope to have a greater num
ber of/ youth join this society next 
week, as we feel that there are many 
young people who are interested in 
the work that we are doing.

Each member of the club should 
try his and her best to bring in 
new members.

Next meeting will be held at the 
home of Miss 
Ohio Ave.

Kindly have 
in this Friday

The New Deal
What are the main characteristics 

of the New Deal?
The New Deal represents the ruth

less efforts of American capitalism 
to organize a gigantic slave machine 
for the super-exploitation of the 
workers in order to reconsolidate its 
position and increase its profits at 
the expense of the living standards 
of the working class.

The New Deal is driving toward 

pare for a redivision of the world.
•The essential characteristics of the 

New Deal are super-trustification, in
flation, the increased servitude and 
exploitation of the workers, and ac
celerated military and' naval prepa
rations to back up by force of arms 
the world offensive of American ca
pitalism for markets.

The New Deal has accentuated the 
process of consolidation of the big 
monopolies. The little business men, 
as the Darrow-Thompson report 
showed, have in many cases been ex
terminated by the codes which favor 
the monopolies—and which, in fact, 
were written by the monopolists 
themselves. Through throttling of 
production, price fixing, and big 
loans and subsidies from the govern
ment, the monopolies have increased 
their hold upon, the economy of the 
country.

The New Deal has steadily pursued 
inflationary policies. It has raised 
prices, thus indirectly reducing the 
wages and living standards of the 
workers. On the basis of the depre
ciated dollar the American capitalists 
have conducted a world-wide cam
paign to wipe out their ompetitbrs.

The New Deal has intensified the 
exploitation of the workers. Speed
up and the stagger system have re
duced the incomes of the workers 
while bringing huge profits to the 
bosses. At the same time the New 
Deal has legalized company unions, 
introduced compulsory arbitration, 
and is moving in the direction of the 
outlawing of strikes and genuine la
bor unions. At the present mo
ment the drive for fascist unions is 
being conducted at an accelerated 
tempo.

Finally the New Deal is building 
the greatest military machine in the 
world which the capitalists intend to 
use for imperial expansion.

NEW YORK (YNS)—Child Labor, 
scourge of American industry, is on 
the upward path once again.

The death of the NRA at the 
hands of the bewhiskered nine old 
men of the Supreme Court last Sum
mer is the reason, the National Child 
Labor Committee reports, after mak
ing a survey of the situation.

Things are back where they were 
three years ago, the report concludes. 
Children 14 and 15 years old were 
granted 1,428 permits for full time 
jobs in New York City during the 
month of September alone, the com
mittee found. Thjs is almost five 
times the number given out in Sep
tember, 1935.

The difficulties which stand in the 
way of curbing child labor are amply 
shown by the survey, the report 
found, when no legal protection is 
given children. Though 88% of the 
employers promised, immediately fol
lowing the demise of the Blue Eagle, 
that they would not hire children 
for their factories, the remaining 
12% of their competitors broke down 
the whole effort to end the children’s 
toil.

The committee calls for passage 
of the 22nd Amendment, which would 
bar child labor by law.

istic nationalism as a political ex
pression of the ruling class. They are 
fighting to establish the international 
union of all the toilers of the world 
into an International Soviet. But 
they are not opposed to a genuine 
love of country, and that is fine and 
best in their country’s culture and 
traditions. It is that Comrade Brow- 

really love their country, it 4s they 
who in Browder’s words are the “un
challenged heirs” of the revolution
ary and best cultural traditions of 
the United States.

Capitalists have no love of coun
try. To them it is something to be 
plundered and ruined for the sake 
of profits. The American capitalists 
are selling munitions and other war 
suppiles to the Japanese imperial
ists which will be used against Ame
rican workers in the event of war. 
During the last imperilist war Bri
tish soldiers were' killed by shells 
sold to the German armies by British 
companies, just as German soldiers 
were butchered by guns sold to the 
Allied forces by the German muni
tions makers.

The capitalists do not love their 
country or its traditions. They will 
at any moment sacrifice them both 
for the sake of an extra dollar. Their 
jingoistic slogans are raised for the 
purpose of mobilizing the nation be
hind their plans for imperialist ex
pansion and war. Against this reac
tionary nationalism Communists 
fight. They point out to the work
ers that to succumb to the kind of 
“patriotism” preached by the Hearsts 
and other Capitalist jingoes is to aid 
in the enslavement of the working 
class. We must oppose the greed 
for profit common to the ruling 
cląss of all capitalist countries with 
the international solidarity of the 
working class of- the world. And to 
rescue our country from the disaster 
which the capitalists are plunging it 
into, the workers of the United 
States will employ the revolutionary 
solution that is not something 
foreign to American history, but re
presents the only vital and progres
sive trend in the American tradition.

f
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FalWiU-Dafbo' Partija Yra Būtina Kovai Prieš Karą ir Fašizmą

ir 5 (kl. (300-301)

Baisi Meilės Tragedija Lietuvoje PRANEŠIMAI Iš KITUR

512

Tat

License L-1370 Tel. Stagg 2-2996

NOTARY public

$150
ar

mažiau

Nuo

h Ap no ph roh sow

Kambarys, 
plaukymui

Del Kalėdų šventės, 24to ir 31 mo 
gruodžio dienose, kurios regulia
riai yra moterų dienos, bus vien 

tik vyram. Moterim nebus.

SKAITYK LAISVE 
[R KITIEMS UŽRAŠYK

Priežastis—gyve- 
neleido susituok-

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J

Kampas E. 23rd St.

i

S. Jasilionis.
(300-301)

28 
t u r-

atgal Semeliškių
eigulis,

Kviečia Komisija.
(299-300)

VYKŲ
Trečiadieniais, 
penktadieniais, 
sekmadieniais

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

rioms parems degtinių, kreipkitės pas mus.

NEDĖLIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

Sekr. K. Rušinskienė.
(300-301)

WORCESTER, MASS.
Su gruodžio 13 diena prasidėjo

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu, paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

FLUSHING RUSSIAN AND TURKISH BATHS, INC.
29-31 Morrell St. Kampas Debevoise St. Brooklyn.
Kelrodis: Broadway eleveiteriu išlipkite nat Flushing Ave. stoties.

Canarsie subway išlipkite ant Montrose Ave. stoties. Bile karu ant
Broadway išlipkite ant Flushing Ave. Bushwick Ave. krais iš

lipkite ant Cook Street.

Susimylėjo su Savo Šeimininke 
ir del to Papildė Žmogžudystę

(Tąsa iš 2 pusi.)
prieš kapitalistų ofenšyvą, prieš reakciją' ir 
kąrą, išvystysimė pasipriešinimo ūpą tarp 
darbininkų kompaniškose unijose, sukursime 
jį viduj judėjimus delei kompanijų kontro
les pančių sutraukymo taip, kad jie prieis ar
čiau prie tikrų darbo unijų ir sudarys derlin
gą dirvą veikimui už Farmerių-Darbo Partiją. 
Tos progos turi būt kuo plačiausia išnaudoja
mos.

Coughlino šalininkų Patraukimas
^Lygiai svarbu, o gal dar svarbiau, darbuotis 

tarp Coughlino sekėjų. Jo aiškūs fašistiniai 
palinkimai ir jo ryšiai su tūlomis reakcingiau- 
siomis jėgomis šioj’ šalyj daro jo masinę įta
ką, ypač pavojingą darbo žmonėms ir augan
čiam' Farmerių-Darbo Partijos judėjimui. 
Coughlin įgyja įtaką, lošdamas opiausiais ma
sių reikalais, išnaudodamas teisingą jų nea
pykantą bankininkų ir monopolijų'; jis lošia 
žmonių masių karštu troškimu sutraukyti ban
kininkų kilpas, užnertas ant šalies gyvenimo, 
ir pasiekti tam tikrą laipsnį visuomeninės tei
sybės. . Bet del to mes kovojame, o ne Cough
lin. Todėl mes turime darbuotis tarp jo se-

kėjų, patraukti juos prie tikros kovos už socia- 
lę teisybę ir parodyti jiems tikrąjį būdą, kaip 
galima sulaužyt bankininkų viešpatavimą. Ko
va už Farmerių-Darbo Partiją, todėl, pasida
rys gyvas ir svarbus klausimas taipgi tarp 
Coughlino sekėjų.

KomUnistų Partijos Būdavo j imas
V. Tas milžiniškas istorinis uždavinys — 

greitai atplėšti plačiąsias mases nuo republi- 
konų ir demokratų partijų ir išbudavoti Far
merių-Darbo Partiją, išreiškiančią opiuosius 
masių žmonių reikalus,—reikalauja sustiprinti 
Komunistų Partiją organizaciniai ir ideologi
niai, idant jinai galėtų pilnai tarnauti masėms 
ir vadovauti joms bežengiant į šį naują laip
snį.

Partijos organizacijos, todėl, turi statyti 
sau tokį uždavinį—kiekvieną Partijos narį pil
niau išauklėti ir išlavinti, supažindinti darbi
ninkus su Partijos programa ir tuo būdu save 
pačią sudrūtinti, įtraukiant į Partijos eiles 
pažangiausius darbininkus. Juo stipresnė pa
sidarys Partija, juo geriau ji bus, taip sakant, 

, įrengta, tuo geriau ji sugebės subudavoti platų 
liaudies frontą prieš fašizmo ir .karo pavojus.

WORCESTER, MASS.
ALDLD 11 kp. susirinkimas įvyks 

nedėlioj, 22 d gruodžio, Lietuvių 
svetainėje, 29 Endicott St., 10 vai. 
ryto. Visi nartai būkite laiku, nes 
bus rinkimai naujos valdybos.

Sekr. J. Bakšys.
(300-301)

BRIDGEWATER, MASS.
LDS 20 kp. šaukia speciali visuo

menės susirinkimą nedėlioj, 22 d. 
gruodžio, B. P. Kliube, 9:30 vai. 
ryto. Čia bus apsvarstymas kiek bus 
galima pasiųst delegatų į Clevelan- 
do Kongresą, kuris įvyks sausio 3, 
4

K. Peslis.
(300-301)

MINERSVILLE, PA.
ALDLD 14 kp. metinis susirinki

mas įvyks sekmadienį, 22 d. gruo
džio, 7 vai. vakare, Darbininkų sve
tainėje. Visi nariai privalo dalyvau
ti, nes bus rinkimas naujos valdy
bos.

BINGHAMTON, N. Y.
LDS 6 kp. rengia svarbias prakal

bas drg. J. Ormanui, kuris čia kal
bės nedėlioj, 22 d. gruodžio, 2 vai. 
po pietų; Lietuvių svetainėje. Kon
certinę programą išpildys dvieilis 
Aušros Choro Kvartetas, armonistė 
K. Kižiutė ir deklamatorė Žemaitytė. 
Kviečiam visus skaitlingai dalyvaut. 
Įžanga veltui.

I savitarpinio lavinimosi mokykla. 
Į Visi draugai ii’ draugės kviečiami 
skaitlingai lankyti. Bus studijuojama 
Komunistų Internacionalo Septinto 
Kongreso Rezoliucijos, pora ALDLD' 
leidinių, taipgi bus praktikuojama ra
šymas korespondencijų.

Mokykla tęsis per gruodžio, sau
sio, vasario ir kovo mėnesius. Visi 
draugai, kurie atsilanko 13 gruodžio, 
pasižadėjo patys dalyvauti ir agituo
ti kitus. Visi draugai turėkit sau už 
pareigą, lankyti mokyklėlę. Lavintis 
mums visiems reikalinga. Tad .visi 
pasižymekit sau visus penktadienius, 
neikit niekur į svečius, negi kitus 
kvieskit pas savę, bet susitarkit su
sitikti mokykloj.

HAMTRAMCK, MICH.
ILD Kazio Giedrio 72 kp. susirin

kimas įvyks penktadienį, 20 d. gruo
džio,, Darbininkų Name, 3014 Ye- 
mans St. Visi nariai malonėkite da
lyvaut, nes turim daug svarbių da
lykų apsvarstyt.

F. Kubilis.

WORCESTER, MASS.
TDA 13 kp. rengia svarbias dis

kusijas, nedėlioj, 22 d. gruodžio, 2 
vai. po pietų, Lietuvių svetainėje, 29 
Endicott St. Tema diskusijų bus: 
“Kuri partija paliuosuos Lietuvos 
dirbančią liaudį nuo fašizmo jungos.” 
Kviečiam visus lietuvius atsilankyti 
ir padiskusuot savo gyvenimo klausi
mus.

FLUSHING RUSIŠKOS IR TURKIŠKOS
PIRTIS

VISADA ATDARA
DIENĄ IR NAKTĮ

Garinis kambarys, Turkiškas
Rusiškas Kambarys, didelis

■ prūdas, šviežus šaltinio vanduo, moksliniai 
mankštymai, restauracija, barbernė ir 

ir prirengimai miegojimui.
Kaina 5Oc. dieną ir naktį, bile laiku.

SPECIALES KAINOS PER SAVAITĘ

DIENOS
Ketvirtadieniais, 
šeštadieniais ir 

atdara dieną ir 
ir naktį.

(Koresp. iš Lietuvos)
A U KšTADVARIS, Trakų 

apskr. — Lapkričio 29 d. 
Aukštadvario kalėjimai! (ku- 
ris yra valsčiaus name), atva
rė surakintą jauną" vaikiną 
Jpną Karašauską, paeinantį iš 
Nikronių kaimo. Diena laiko 
atgal jis kirviu suskaldė galvą 
savo šeimininkui Pranui Du
nojui, iš Aitulionių kaimo.

Istorija šitos baisios žmog
žudystės šitokia. Užmuštojo 
Dunojaus bernas susimylėjo 
su Dunojiene, 26 metų am: 
žiaus. Meilužiai susitarė kaip 
nors prašalint jiem iš kelio 
Dunojų ir paskui apsivesti. 
Per kiek laiko jiedu taikėsi 
žmogų nudėt, bet vis jiem ne
vyko. Ketvirtadienį, 28 d. 
lapkričio, šeimininkas Duno-1 
jus išvažiavo į Žiežmarius 
turgun. Tada, vakare, Duno
jiene davė bernui kirvį ir lie
pė jam eit į Aitulionių miške
lį netoli Beižionių kaimo ir 
pąlei kelio laukt, kai Dunojus 
grįš namo.

Jau buvo nakties laikas. 
Nors buvo tamsoka, bet ber
nas pažino parvažiuojant savo 
šeimininką iš turgaus, šoko 
priešais ir kirto kirvio ašme
nimis kakton; paskiau keliais 
smūgiais suskaldė galvą į ke-| 
lis kavalkus. Apsidirbęs su 
šeimininku, metė kirvį į krū
mus, parbėgo namo, apsikabi
nti savo mylimą gaspadinę ir 
pranešė, kad dabar jie jau 
laisvai Įgalės myluotis.. 
neilgai jie mylavosi.

Tuo tarpu tuo keliu važia-1 
vo kiti žmonės ir rado Dunojų , 
vežime mirštant. Kadangi tai 
buvo Dunojaus kaimynai ir jį 
pažino, parvežė namo ir grei
tai pranešė Aukštadvario poli
cijai. Atvykus policija suareš
tavo berną Joną Karšauską, 
nes jau žmonių buvo nutėmy- 
ta jo meiliški santikiai su šei
mininke, nors jie labai tą no
rėjo slėpti.

KAlėjlnran paimta ir šeimi- 
ninlcė Dunojienė. Dabar tie 
meilužiai, papuolę bėdon, kal
tina vienas kitą: bernas sako, 
kad šeimininkė jam liepė jos 
vyrą nužudyt, o šeimininkė 
sako, kad jis pasakęs, “jei ji 
nenužudys savo vyro, tai jis 
abu juos nužudys.” Bet visgi 
bėrnas prisipažino, kad jis 
vienas nužudė Dunojų. Tai 
prie ko privedė, taip sakant, 
neapgalvotas romansas.
Girtas Vaikinas. Nuvirto 

Tilto ir Prigėrė
Tą pa£ dieną, tai yra 

lapkričio, Žiežmariuose 
gaus dienoje gerokai įsigėręs 
tūlas vaikinas iš Strėvininkų, 
ėjo namo per tiltą (ant Strė-

vos upės), užsigulė ant tilto 
barjero kaip ir pažiūrėt į van
denį ir, nustojęs lygsvaros, 
puolė vandenin stačia galva. 
Kolei subėgę žmonės jį išvil
ko, jau buvo prigėręs.

i---------
Nusinuodijo Mergina del 

Meiles
Šiomis dienomis netoli Se

meliškių miestelio, Antanavos 
vienkiemyj, nusinuodijo 20 m. 
mergina del to, kad motina 
neleido tekėt už vaikino, kurį 
ji mylėjo. (Gaila, kad užmir
šau jos pavardę).

čia turiu pažymėt, kad Se
meliškės pagarsėję saužudys- 
tėmis. Keli metai atgal čia ant 
upės (Strėvos) krantelio nu
sišovė du meilužiai—vaikinas 
ir mergina, 
nimo sąlygos 
ti.

Du metai
miestelio gyventojas 
nušovė savo poną—girininką.' 
Jie abu buvo užprašyti vestu- 
vėsna, gerai paūžę, nakčia va
žiavo namo ir susibarė. Ir ei
gulis (miško sargas) vežime 
nušovė girininką.

Metai atgal nusišovė Seme
liškių teismo sekretorius J. 
Ivickas, apie 35 metų amžiaus 
vyras. Priežastis—atvažiavo iš 
Kauno revizija peržiūrėt teis
mo kasą. Kasa buvo užrakin- 

j ta, tai Ivickas nubėgo į savo 
namus atnešt raktus. Bet vie
toj atnešt raktus, jis pasiėmė 
revolverį, nuėjo prie netoli, 
miestelio esančio ežerėlio, at- 

įsisėdo ant pievos ir paleido 
CLįšūvį sau smilkinin. — Paskui 

' paaiškėjo, kad kasoj trūksta 
i apie 7 tūkstančių litų.

Martynas.

Nusibodo Kapoti Gaivas
PARYŽIUS. — Valdiškas 

budelis Henri Deibler yra 
giljotina nukirtęs galvas 
daugiau kaip 300 nusmerk- 
tų mirti. Dabar jis norėtų 
pasitraukt iš tos “profesi
jos”; bet Franci jos valdžia 
neranda kito į jo vietą; to
dėl prašo, kad jis dar kiek 
pabūtų toje tarnyboje.

HILLSIDE, N. J.
ALDLD 200 kp. susirinkimas įvyks 

,nedėlioj, 22 d. gruodžio, 8 vai. vaka
re, pas drg. Yankauską, 61 Howard 
St. Visi nariai būkite laiku, nes 
apart svarbių dalykų ant dienotvar- 
kio turėsim apsvarstyt vakarienės ir 

’“card party” reikalus.
Org. A. Žalienė.

(300-301)

PHILADELPHIA, PA.
TDA 9 kp. susirinkimas įvyks an

tradienį, 24 d. gruodžio, 8 vai. vaka
re, Liaudies Name, 735 Fairmount 
Ave. Šis susirinkimas bus vienas iš 
svarbiausių metinių susirinkimų, tad 
visi nariai malonėkite dalyvaut ir at
siveskite naujų narių prirašyt. Ne
pamirškite ir duoklių užsimokėt.

Sekr. B. Ramanauskiene.
(300-301)

Geriausios Degtines Amerikos Išdirbimo ir 
Importuotos Žemiausiom Kainom

KAS ATEIS SU ŠIČ SKELBIMU, GAUS Už 
NUPIGINTĄ KAINĄ

nepamirškite pasiimt skelbimą eidami pirkt.

Šis didelis nupiginimas tik trumpam 
laikui, tuojau naudokitės proga.

J./ls fl.TKįic.

Whiskey A Blend 
ALL STRAIGHT WHUKilS .

HYMAN BERGER
SAVININKAS

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

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

WILLIAMSBURGHE,
252 Berry Št., 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.

Čia randasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus daug 
prieinamesne kaina, negu kitur dabartiniu laiku.

A. M. KISHONj AptiėkOriūs Savininkas
8701 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

U____________ —___------------------------------- —— r>
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grupių ir pavienių. 
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 

j' s u d a r a u su 
r amerikoniškais. 
Reikalui esant 
ir padidinu to
kio dydžio, ko
kio pageidauja
ma. Taipgi at- 
maliavoju įvai
riom spalvom.

JONAS STOKES
Marion St., kamp. Broadway 

ir Stone Ave., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stočių BMT Line. 

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

Telefonas: Evergreen 7-7770

PAUL GUSTAS
LIETUVIS GRABORIUS

fesijoje ir Brooklyno apielin- 
kėj plačiai žinomas. Tik dabar 
Senai dirbąs graborystės pro- 
atidarė savo ofisą ir patarnau
ja balsamavimu ir palaidojimu 

mirusių.

Veltui Chapel Šermenim
Parsamdo automobilius šerme
nims, vestuvėms, krikštynoms 

ir kitokioms parems, 
šaukite dieną ar naktį.

423 Metropolitan Avė.
Brooklyn, N. Y.

NUO REUMATIZMO SKAUSMŲ 
AR GĖLIMO

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

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

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

Vienintelė Lietuviška Vaistinė Worcesteryie.

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai legaliSkas svoris. Prista
tome greit į jūsų namus. Prašom* 
jsitėmyti adresą ir telefoną.

Telefonuokiter' Evergreen 7-1161 
arba užeikite pasikalbėti į ofisą 

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

TRU-EMBER COAL COMPANY 
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA) 

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

MATTHEW P. BALLAS, Inc
Undertakers and Embalmers 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, dėl jūsų mylimųjų pašarvojimo.

Gerbiami Lietuviai! Klauskite patys savęs: kodėl 
lietuviškus laidotuves 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 įstaigą su-

, taupyt’ daug piųigų, kurie bus naudingi jūsų kasdie-
i šie paveikslai parodo ką galite gaut už $150 ar mažiau. Tėmykite, ką mūsų įstaiga suteiks už tamstų pinigu*.

niniame 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.

Tik už $150 Garbingos Laidotuvės
' Grabąs aptrauktas arba medinis, iš kieto medžio, su 
; metalinėmis rankenomis; vidurys išmuštas bąltįu šilku 
Į ir paduška to paties šilko; vardo blėtelė. Išviršininė 
grabui dėžė taip pat padaryta iš kieto medžio. Par
vežimas kūno iš ligoninės, išbalsamavimas;. siųtap ar
ba dresė; žvakės, kryžiai ir krėslai, karpetai, palmos 
ir ant durų kvietkas.. Išimame visus leidimus (permi
tus), Suteikiame karavaną, kuriuo grabą vęža, ir vie
ną automobilį į visas kapines New Yorko miesto apy- ’ 
linkėj; grabo dėžę nuvežame j kapines bef mokesčio. 
Koplyčią duodame nemokamai. Visokių kitų pasirin-t 
kimų taip pat galima gauti už prieinamą kainą.

Visas metalinis grabas pilnai atidaromas už $2Ž6
Vidurys išmuštas baltu šilku ir paduška to paties 

šilkų; vardo bletelė. Išviršininė grabui dėžė taip pat 
padaryta iš kieto medžio. Parvežimas kūno iš ligo
ninės, išbalsamavimas ir prižiurę jiųias; siūtas arbft 
dresė; žvakės, kryžiai ir krėslai, karpetai, palmos ir 
ant durų kvietkas. Išimame visus leidimus (perini
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 už prieinamą kainą.

Bieliauskas patarnavo daugumai svetimtaučių; patarnaus ir lietuviams, kurie į jį kreipsis 
' nuliūdimo valandoj; o patarnavimas bus kuo tinkamiausias ir teisingas. Tel. Stagg 2-5043
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NEW YORKO IR APYLINKES ŽINIOS
Areštavo Prieškarinę Delegaciją Avė., Brooklyne. Rengia TDA 

Angelo Herndon kuopa.

Įvarių darbo, taikos, rašyto
jų,‘bažnytinių, jūrininkų ir ki
tų organizacijų atstovų dele
gacija vyko iš New Yorko į 
New Jersey, kad ten sykiu su 
tos apielinkės delegacija pa
reikšti 1 aivo Spero kapitonui 
protestą prieš gabenimą Mus- 
soliniui karo medžiagos. Jie 
norėjo paklaust, kodėl jis, 
akyvaizdoj pasaulio protestų 
ir jo paties šalies per Tautų 
Lygą pasisakymą už taiką, vis 
tebelioduoja savo laivą karo i medžiojo į policvežimį. Tai

• medžiaga. Jie taip pat norėjo • buvo sykiu ir įtekminga dele- 
pikietuoti laivą, tuomi pareikš- gacija, atstovaujanti šimtus 
darni simpatiją laivo jūrinin- tūkstančių narių.
kams, paskelbusiems protesto i 
Streiką.

Policija pastojo jų kelią! 
pervažų (ferry) name. Dele
gacija įrodinėjo, kad net pati 
darbo ministerė, Francis Per-1

kad pareiga kiek- 
ir laivakrovio 

karo medžiagos, 
pat reikalavo teisės
stotyje iki gaus nuo 
atsakymą į dvi tele- 

Publika ėmė jiems

kins, sakė, 
vieno jūreivio 
nepraleisti 
Jie taip 
pasilikti 
kapitono 
gramas.
plot. Policija pradėjo delega
ciją stumdyt.

Delegacija buvo kovinga. 
Vienus areštavus, likusieji tę
sė kalbą ir demonstracija ne
siliovė, kol visus delegatus su

karo i medžiojo į policvežimį.

Areštuoti S. R. Solomonick, 
Miss Elinore Brannon, J. B. 
McKinney, James Yates, Mrs. 
Julia Church Kolar, Helen 
Seelman, Anna Clark, Lillian 
Andrews.

Ar Jau Rengiatės Ateit 
1 Linksmą Vakarėlį?

Sekmadienių “Daily Worker” 
Bus Labai įdomus

Vakarėlį rengia LDS Brook
lyn© vaikučių kuopelė, “Lais
vės” svetainėj, 46 Ten Eyck 
St., lygiai kaip 7 :30 vai. vaka
re, šį šeštadienį, gruodžio 21 
d. Įžanga tik 25 centai. Jums 
yra užtikrinta proga gerai pa
sišokt prie Geo. Kazakevičiaus 
orkestros ir užkąst skanių už
kandžių, kuriuos priruoš pa
čios kuopelės mergaitės.
- Šis parengimas yra sureng
tas tikslu sukelt finansų žur
nalui “New Pioneer.” Tai yra 
vaikų žurnalas ir vaikai ban
do jį palaikyti.

Ši kuopelė turi mokyklėlę 
kas šeštadienį, “Laisvės” sve- 
'linėj, nuo 1:30 iki 4:00 vaE 
>0 4>iet, kur jie yra mokinami 

lietuviškai rašyt ir skaityt, dai
nuot, taipgi mergaitės mokina
si. Siuvinėti, o vaikai budavoja 
aėrpplanus ir tt. Kurie tėvai 
norėtu, kad vaikai daugiau su
sipažintu su lietuviais, išmoktu 
jų kalbą ir anie darbininku 
judėjimą, atsiųskite savo vai
kučius i “Laisvę” šeštadieni, 
kai 1:30 vai. no piet. Jie čia 
gal ės 
norės 
tuvių.

Su 12 sausio darbininkų an
gliškas dienraštis “Daily Wor- 
keris” pradės išeidinėti ir sek
madieniais. Sekmadienių laida 
bus ant tiek paįvairinta, kad 
pralenks daugelį senų kapita
listinių laikraščių savo įvai
rumu ir gražumu. Kas 
liečia turinio vertę, žinoma, 
kiekvienas “Daily Workerio” 
numeris visuomet pralenkė bi
le kapitalistinį laikraštį. Ta
čiau stokuodavo įvairumo.

Sekmadienio laidai bendra
darbiaus geriausi artistai, Red
field, Gellert, Gropper, Glint- 
camb. Jie atvaizduos savaitės 
įvykius karikatūrose. Bus vai
kučiu mėgiamas Mickey 
Mouse pavaduotojas. Lengvo 
pasiskaitymo mėgėjai ras 
trumpų vaizdelių. Taipgi bus 
moterų, meno, sporto ir daug 
kitokių skyrių.

Mano Nuomonė Apie Shenan- 
doahriečius Ir Jy Operetę 
“Vestuvės Pušyne”

nenudavimas. Meilę nuduot, 
tai reikia veido išraiška pa
rodyti, kad myli. Daleiskim 
prieš bučkį, kur jis nereikia 
skubint, reikia padaryt pauzą 
ir tojoj pauzoj meiliai į viens 
kitą žiūrėt, ir tik paskui bu
čiuotis.

Trečia pastaba, tai brook- 
lyniškiui plaukų ir panikų 
pristatytojui, kuris plaukus ir 
parūkus netinkamus pristatė 
arba paėmė iš kostiumų namo. 
Justei plaukai buvo negalima 
pritaikyt, nes negražūs buvo. 
Imant tokius daiktus reikia la
bai gerai žinot, kokiam tipui, 
kokių reikia.

Apie muziką ir dainas gal 
mūsų kompozitorė ką nors 
parašys. Man gi atrodo, kad 
apygerai pritaikyta operetei. 
Aš nuo savęs tai duodu kre
ditą draugei Zdaniutei už pa
gaminimą .muzikos ir patariu 
rašyti ir kitoms naujoms ope
retėms muziką. Mat, jei pir
ma taip gerai nusisekė, tai ki
tos bus dar geresnės.

Draugei Zdaniūtei ir S. Kuz-many šuh, jtakoje ir penki de. 
mickui reikia atiduot kreditas] 
už surežisieriavimą. Surežisie- 
riuota gerai.

Kalbant apie veikalą ir . jo 
turinį, tai silpnokas, bet kad 
geresnių operečių dabar nėra, 
tai galima naudot.

Abelnai imant shenandoah- 
riečių lošimą, tai man patiko, 
nes jie gražiai lietuviškai kal
bėjo ir judėjimą lošdami nu
davė netik keli, bet beveik vi
si labai gerai.

Veikit smarkiai ir ateityje, 
jūs, draugai ir draugės she- 
nandoahriečiai, proletarinio 
meno darbe! Jums sekasi.

J. Juška.

Di-

mokratai pasirašė po raportu. 
Du republikonu pažymėjo 
sutinką su raportu be tų už
metimų komisionieriui.

Kaltinime sakoma, kad/trys 
valdininkai buvę paskirti vie
no alga ir kitokių panašių da
lykėlių primetama.

Išgirdęs tokį raportą Blan- 
shard pareiškė, kad tie užme
timai esą politinis gaidukas. 
Fusionistai mano, kad tuo gai
duku jų priešai norį garbingai 
įjoti galion.

Kur Pirksite Laikrodžius?
Šiais laikais perkant laikrodžius reikia gerai apsižiūrėti, 

nes daugelis laikrodžių yra pertaisyti iš senų, ir tuomi 
apsigauna.

Swiss. Visi naujausios 
mados. Taipgi užlaikau ir 
kitokių auksinių daiktų, 
kokie tik auksiniai daik
tai krautuvėse parsiduo
da. Ypač moterims, tai 
turime gražių setų, pa
puošalų. Taipgi turime ir. 
sidabrinių indų naudoji
mui prie valgio. ,

didelis skaičius pirkėjų

<

Konferencijos Atidarymo 
Mitingas Penktadienį 

šeštadienį šaukiama viso 
džiojo New’ Yorko organizaci
jų konferencija, kuri bus di
džiausia iš visų buvusių prieš
karinių konferencijų. Išvaka
rėse konferencijos penktadie
nio vakarą, 20 gruodžio, Ame

rican Women’s Auditorijoj, 
361 W. 57th St., įvyks masi
nis konferencijos atidarymas, 
kur, apart delegatų, galės da
lyvauti ir šiaip publika. Mitin
ge kalbės ir streikuojanti lai
vo Spero jūrininkai. 

-----------------
Tammany Komisija Kaltina 
Blanshard Netikslumuose

Antradienį. Aldermanų Ta
ryboj apyskaitų komisionieriui 
Blanshard iškelta didelė 
užmetimų, būk komisija 
netikslumų jo vedamose 
kaitose. Komisija yra

Areštavo 35 Pikietus
Prie Wanamaker’s depart- 

mentinėš krautuvės, 9th St. ir 
Broadway, -N. Y., šeštadienį 
įvyko masinis pikietas, kuria
me dalyvavo 300 streikierių ir 
Kostumerskų Kriaučių Unijos 
Pirmo Lokalo narių. Areštavo 
35 unijistus.

Taigi kuriems reikalin- 
linga laikrodžių, prašau 
atsilankyti pas mane. Aš 
užtikrinu, kad gausite tą, 
ką norite pirkti pigiau 
negu kur kitur.

Aš užlaikau geriausių 
i š d i r bysčių laikrodžius, 
kaip tai: Gruen, Hamil
ton, Waltham, Elgin ir

Aš taisau visokius laikrodžius ir auksinius daiktus.
Kuriems reikalinga patarnavimas kreipkitės pas mane, už ką būsiu 

dėkingas ir stengsiuos pilniausiai patenkinti jus.

VIKTORAS JANUŠKA
127-17 Liberty Ave. Richmond Hill, N. Y.

(tarpe 127 ir 128 Sts.)

pirtis 
radus 
apys- 
Tam-

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.

ŽOLELIŲ ARBATA
Registracijos Numeris 12143

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

iš

PAJIEŠKOJIMAI
SVARBUS PAJIEŠKOJIMAS

Nesenai Waterbury, Conn. mire 
Juozas Jusiunas; sakoma New Jer
sey valstijoje turįs seserį, Hartford, 
Conn.—brolį ir Lietuvoje—seserį. 
Manoma, kad velionis yra iš Šiaulių 
Apskričio, nes ten susirašinėjęs su 
kaimynu, Beniu Grunskiu.

Velionis yra palikęs turto ir iki 
šiol dar niekas iš giminių neatsišau
kė.

Jei šis pranešimas pasiektų jo bro
lį ar seserį, arba jei kas žino, kur jo 
brolis ar sesuo yra, prašome kreiptis 
—F. B., 427 Lorimer St., Brooklyn,

Jusiunas taipgi buvo žinomas kaipo 
Joseph Jozenas.

(301-303)

Cortlandt 7-4305

LIETUVIŠKA INFORMACIJŲ 
RAŠTINĖ

Lithuanian Information Bureau 
38 Park Row, opposite City Hal) 

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

Equitable Service Bureau
Lietuviška

Susisiekimo ir Ištyrimo

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

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

Persitikrinsit
417 Lorimer Street, Brooklyn. “Laisvės” Name

SAVININKAI J. P. MARGIUKAI

Vaikas Linksmas, jis 
geria “Broncotone” HUDSON COAL

Pirkite nuo lietuvių anglių kompanijos
300 Lincoln Road, - Brooklyn, N.Y.

šviežiai iškasta dubeltai sijota Pennsylvania Anthracite

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

Garantuota pirmos rūšies anglis ir pilnas patikrintas 
svoris, 2000 svarų į toną.

šaukite Stove f Klauskite
INgersoll 2-6767 Nu t 1 VJ BEN DUBIN

Pajieškau savo gimtinių draugų: 
Antanina ir Marijona Kasparaitis; 
Julia ir Aleksandra Gidvilas, iš Kau
no redybos, Telšių Apskričio, Vieš
vėnų miestelio. Gyvena Chicagoje, 
Illinois valst. Prašau atsišaukti arba 
kas apie jas žinote, malonėkite man 
pranešt.

Daugiau Socialistų Lokalų 
Parėmė Miesto Komitetų

Socialistų New Yorko Loka
lo nesenai išrinktas naujas 
kairiojo sparno Miesto Komi
tetas gauna vis daugiau prita
rimo iš kitų lokalu. Didelė di
džiuma New Yorko priemies
čių lokalų pasireiškė už nau
ją komitetą ir pasižadėjo da
lyvauti Utica konferencijoj, 
kuri įvyks 28-29 sausio, ir ku
rio i manoma išrinkti naują 
valstijos komitetą.

Šią savaitę laikiusieji susirin
kimus aštuoni už N. Y. miesto 
ribų esantieji lokalai taipgi 
pasisakė už dalyvavimą kon
ferencijoj. Kovingieji socia
listai gauna pritarimo nariuo
se ir socialistams pritariančioj 
visuomenėj.

Ona Beranaitė,
3329 N. Palethorpe St. W., 

Phila., Pa.
Pajieškau pusbrolių Povilo ir Jono 

čepokų arba Čeponis, jie paeina iš 
Anykščių parapijos, Burbiškiu dva
ro. Kas apie juos žinote arba jų an
trašą žinote, malonėkite man pranešt 
arba prašykite jo parašyt sekamu 
antrašu: J. Girkus, Streamstown, 
Alta, Canada.

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

jau

M. S.

191

Valdyba.

Čia priduodame keletą degtinių ir vynų su

gaut nažinti su kitais ir 
daugiau veikt tarpe lie- Pajieškau savo švogerio Petro Žibos 

Pirmiaus gyveno Siuox City, Iowa,da
bar ten nesiranda. Prašau jo paties 
atsišaukt arba kas apie jį žinote, 
malonėkite man pranešt, už ką būsiu 
labai dėkingas.

Joe Girkus, 
Streamstown, Alta, Canada.

paliuo- 
atstovų 
po 5 
Julius

Labai didelis pasirinkimas no
rintiems suteikti dovanas savo 

draugams ir giminėms per 
šventes.

SUSIRINKIMAI
NEW YORK CITY

ALDLD 23 kp. susirinkimas jvyks 
penktadienį, 20 d. gruodžio, 7 vai. 
vakare, pas drg. Ch. Matthews, 410 
W. 33rd St., Apt. 4. Visi nariai da
lyvaukite laiku.

Sandelis visokių degtinių, Kon
jakų, Vynų Amerikos išdirbys- 
tės ir importuotų iš Kanados ir 

Europos

$2.29 pusbutelis $1.19
2.59 pusbutelis 1.34
1.93 pusbutelis .98
1.90 pusbutelis .98

• 2.09 pusbutelis 1.09

REPUBLIC LIQUOR STORE 
(LIETUVIŠKAS MONOPOLIS)

431 Grand Street (arti Keap Str.) Brooklyn, N. Y.

Aleksiunas Padarė Didelį 
Išradimą Radio Srityje

Charles Aleksiunas, 
Richmond Rd., Staten Island, 
pagamino sujungtą radio seta, 
kųriuomi galima priimti ir 
perduoti garsą. Setas susideda 
iŠ dviejų dalių, bet jis gali bi
le kuria perduoti ir bile ku
ria priimti. Kiekviena dalis 
sveria tik po tris svarus, bet 
galima operuoti 2 mylių plote. 
Kiekviena iŠ jų turi po atskirą 
batarėją.

Aleksiunas eksperimentavęs 
per du metu.

Prasidėjo Dresmeikeriy 
Derybos Su Bosais

< t Int. Ladies Garment Wor
kers Unijos viršininkai pradė
jo derybas su bosais už naują 
Sutartį. Senasis kontraktas pa
sibaigia su 31 d. sausio. Jei 
Bepavyks padaryti naują su
tartį, įvyktų milžiniškas strei
kas, paliečiantis apie 100,000 
darbininkų. Deryboms vado
vauja David Dubinsky ir Ju-i 
liūs Hochman. Taipgi dalyvau- 
ja 10, 22, 60 ir 89 lokalų ma- 
nadžeriai ir Joint Boardo kon
ferencijos komitetas.

Dresmeikeriams dabar labai 
svarbu akyvai sekti derybas.

“Laisvės” reporterio 
buvo aprašyta ir gana gerai, 
bet dar vistiek galima šis tas 
pridurti.

Aš noriu čia paminėti tuos 
aktorius bei aktorkas, kurie 
geriausiai lošė ir kodėl jie bu
vo geriausi. Gi iš moterų pu
sės, tai V. Kuzmickienė geriau
sia lošė. Ji Barbutės role lo
dama labai gabiai mokėio ni- 
dėt ir tuomi žavėio publiką. 
Antra gi — B. Judzentavlčiu- 
tė Nastutės rolėj. Ji taincri ne
blogai lošdama judėio. bet jai 
trarbė reikia suteikt labiausia 
už tai, kad ji triūsdamasi anie 
stalus, tai yra dėliodama stik
liukus ir bonkas ant stalu na- 
iė^ė dainuot, būk nei nežino
dama. kad nianu kas nors jai 
skambina. Iš* vyru nusės, tai 
grrt>ė priklauso S Kuzmickui 
už io stinru ir aiškiai skam- 
banti baisa. Kada iis dainuo
ja. rndos, kad koks varpas 
skamba.

pastabas gi galima padaryti 
tokias:

■Pa^kntinipm veiksme, kur 
pirą saldainiu d^G’nimas ir bė
rimai, vra pakalbamu vietų. 
Tpn reikia idėt. kad aktoriai 
"•a’p tu k a nnrs kalbėt. Tain. 
Gain kad dabar vra,. tai atro
do kad tuščios vietos,* Gi ves- 
fpvesp jaunimas nenustoia 
tarpiai kalbėt, nežiūrint, kad 
jaunikis ar kas kitas atėms 
sflldpinps dalina, ar ka kita 
veikia. Bet, žinoma, čia vei
kalo kaltė, o ne aktorių.

Antra gi pastaba, tai meilės

Ruošias Sveikint Hemdoną
Organizacijos, kurios suda

rė bendrą komitetą kovai už 
Hęrndono paliuosavimą, ruo
šia masinį mitinga pasveikini
mui Hęrndono dalinu laimėji
mu ir sustiprinimui kovos už 
galutiną, besąlyginį jo 
savimą. Organizacijų 
sveikinimams paskirta 
minutes. Pirmininkaus
Hochman, ILGWU vice-pirmi- 
ninkas. Tarp kitų kalbėtojų 
bus ir Motina Bloor. Įvyks šio 
penktadienio vakarą, St. Ni
cholas Palace, 69 W. 66th St., 
New Yorke.

Kas Tas Clyde Allen?
Daugelis bus girdėję apie 

“plaktuko vyro” nuteisimą 35 
metams kalėjimo. Jam prime
tama, būk jis užpuldinėjęs mo
teris ir plėšęs. Tuo kaltinimu 
jis, ant greitųjų, ir buvo nu
teistas.

Kodėl jis nuteistas? Kame 
buvo priežastis tokio skubini- 
mo ir kitais su byla surištais 
klausimais bus kalbama masi
niame mitinge, kuris įvyks šį 
vakarą, 19 gruodžio, Wil
liamsburg Christian Church, 
N. 8th St., kampas Driggs

SherryWin*

Old Farm bonka 
Calvert bonka 
Wilkens Fam. 
Crab Orchard 
Old Quaker

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Skalius
(ŠALINSKAS)

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

prastai vadinamą koplyčią.

84-02 JAMAICA AVE.
Pries Forest Parkway,

I Woodhaven, L. I

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
(Undertaker)

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

parėm, krikštynom ir kitokiem 
■reikalam.

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

kainomis

Port Wine, Sherry, Muscatel ir Tokay, 
Galionas nuo $1.79 iki $2.25. Pusga- 
lionai —• nuo 89c iki $1.25. Buteliais 
—’nuo 55c. iki $4.50 ir 1.1. 25c

Taipgi turime Lietuvos valstybinės
Turime Canadian Club, Seagram VO ir kitos. Koniakai: Marteli. Hen- 
ness y, Remy Martin, Codet ir kiti. Taipgi Jaihaica Rum ir Irish Whiskey

Produktai pirmos klasos, o kainos mūsų yra žemiausios. 
TŪKSTANTIS SKIRTINGŲ RŪŠIŲ’!

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

Tel. StaRg 2-0783 NOTARY
Night Tel. Juniper 5-4912 PUBLIC

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS |
Patarnauju visiems be skirtu^ I
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite
107 Union Avenue

Brooklyn, N. Y.

Sergančių Vyrų ir Moterų 
Chroniškos Ligos Gydomos 

Gydoma Kraujo 
N e n ormalumai, 

Odos Išbėrimai, 
Nervų L i g os, 
Bendras Nušilsi
mas, Nervų Jė
gos išeikvojimai, 
K a t a r i n iai ir 
Chroniški Skau
duliai, Skilvio ir 
žarnų, Ligos, 
Mėšlažamės Li

gos, Hemorrhoidai, Nervų Įdegimas 
ir Įsisenėję ReumatiŠki nesveikumai, 
Sciatikos (kojų didžiųjų nervų). No
sies, Gerkles, Plaučių, Kvėpuojamų
jų Dūdų nesveikumai. Inkstų Ligos, 
ir kitos Vyrų ir Moterų ligos gydo
mos greitai ir su patenkinančiomis 
pasekmėmis; o jeigu jūs turite kokį 
jau nesuprantamą nesveikumą, atei
kite su pasitikėjimu pas mane pasi
tarti.
Kraujo Tyrimai, Laboratoriniai 18- 
bandymai, X-spinduliai, Serumų ir 

čiepų Įleidimai.
MANO KAINOS YRA PRIEINAMOS 
Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

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

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

NEW YORK
Valandos—9 A. M. iki 8 P. M. 

• sekmadieniais 9 iki 3 P. M. 
MES KALBAME LIETUVIŠKAI




