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Nazių Kirvis Lietuvai?
Apsigynimo Frontas.
Ethiopijos “Draugai’’

Rašo S. Laisvietis.

Lietuvai Gręsia Nazių 
Karas; Anglija Nori 

Išlaikyt Taikų

Draugai skaitytojai, pasi
klausykite sį penktadienį ra
dio kalbu iš Amerikos Trečio 
Prieškarinio P r i e š f a šistinio 
Kongreso, kuris posėdžiaus 
Clevelande, Ohio, sausio 3-5 d.

l.š WGAR stoties [10:30 vai. 
naktį kalbės Dr. H. F. Ward, 
nacionalis kongreso vwziden- 
tas. Iš tos pat stot’es 11 vai. 
naktį sakys kalbą generolas 
Smedley Butler, buv»s koman- 
lierius Jungtiniu Val tiju Ma- 
rininkų Korpuso, dalau prie
šininkas imperialist.nn karo.

Amerikos Pilietiniu Laisvių 
Sąjungos veikėjas Roger Bald
win kalbės iš WJAY ndio sto
ties 5 vai. vakare.

Jų kalbos išreikš b tisą tūks
tančių inteligentų ir profesio
nalų, kurie dedasi rie darbi
ninkų ir farmerių k »voj prieš 
karą ir fašizmą.

Spaudos pranešimais, Sme
tona kelios savaitės atgal bu
vo pradėjęs slaptas derybas 
su Hitleriu. Bet iš šiandien tal
pinamos žinios matome, kad 
naziai vėl galanda kardą ar 
kirvį Lietuvai.

Hitlerininkai su Lietuva, 
matyt, taikytųsi tik tuomet, 
jeigu Lietuva taip pasiduotų 
Vokietijai, kaip Chinijos dik
tatorius pardavikas Chiang 
Kai-shekas Japonijai.

1936 metais Amerikos lietu
viuose turėsime jšvvstyt juo 
platesnę bendro fronto kovą 
Lietuvos nepriklausomybei ap
ginti.

Senieji metai užsibaigė ap- 
sivienijimu Tarptautinio Dar
bininkų Apsigynimo su kelio
mis kitomis negrų ir baltųjų 
ą p skynimo organizacijomis, 
kovai už nekaltų Scottsboro 
negrų jaunuolių paliuosavimą. 
čia irgi bendro fronto laimė
jimas.

Anglijos ir Franciios politi
kai bijo, kad ethiopai. ko gero, 
gali ansidirbti su italais be 
Tautu Lvgos pagelbos.—rašo 
New Yorko Times londoniškis 
koresnondentas gruodžio 30 d.

Ethiopu laimėjimas padrąsin
tu Franciios ir Anglijos pa
vergtu kolonijų žmones smar
kesnei ir gal nasekmingon ko
von prieš svetimųjų junga.

Ne veltui Franciios ministe
rs pirmininkas Lavai ir buvęs 
(Anglijos užsieniu reikalu minis- 
teris Hoare buvo nasineše už
kart Ethiopiiai tokia “taika”, 
kad būtu nusė Ethiopijos ati-Į 
duota Italijai, o kita pusė per
vesta vardu Tautų Lygos Fran
ci jai su Anglija.

Tas plėšrus taikos planas bu-’ 
vo padarytas kaip tik tuo lai-1 
ku. .kada ethiopai pradėjo pliekt 
italus ,ir stumt juos atgal.

Bijodami ethiopu laimėjimo, 
dabar Anglijos ir F ra n ei jos di
plomatai daro spaudimą Tautų 
Lygai, kad vis dar nesulaikytų 
aliejaus, geležies ir medvilnės 
išvežimų Italijai iš kitų šalių. 
Taip tai jie “gina” Ethiopijos 
nepriklausomybę.
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. ŽMONES AMERIKOJ
NEW; YORK. — Tarp- 

tanHriM Darbininku Apsi- 
gw skaitlinėmis, na
ši mis nauju metu die-
n ?rnai darbininku ir

ru farmerių strei- 
buvo užmušta 49 
riai Jungtinėse Val- 
Be to, buvo nulvn- 

3 negrai ir 1 baltas, 
metai pasižymėjo 

'Sniais kapitalistų te- 
eiksmais prieš komu- 
socialistus ir nepar- 

s darbininkus.
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NAZIAJ METO GATVĖN ŽUVUSIŲ PASAULINIA
ME KARE ŽYDŲ NASLES IR NAŠLAIČIUS

LIETUVA SVARSTO SU
TARTI SU SOVIET ATq 

APSIGINT NUO NAZIŲ

LONDON, Gruod. 30. — 
Lietuvos valdžia paskutiniu 
laiku protestavo Anglijai ir 
Francijai, kad hitlerininkai 
Klaipėdos krašte elgiasi lin
kui Lietuvos taip, lyg jie 
būtų “užkariautojai” ir tar
tum Lietuva neturėtų jokios 
vyriausios galios Klaipėdoj.

Klaipėdos naziai visiškai 
nesiskaito su Lietuvos val
džia ir ima įsakymus tiktai 
nuo hitlerininkų apskrities 
vado iš Karaliaučiaus, sako 
Smetonos vyriausybė mini
mame savo proteste-skunde, 
anot pranešimo “N. Y. 
Times’e.”

Lietuva primena, kad taip 
elgtis hitleriecius padrąsino 
Francijos ir Anglijos val
džios. Jos keli mėnesiai at
gal padarė spaudimą Lietu
vai, kad duotų daugiau lais
vės “vokietininkams” na- 
ziams Klaipėdos krašte. Da
bar Lietuvos vyriausybė ap
gailestauja, kad perdaug pa
sidavė Anglijos ir Francijos 
pageidavimams nazių nau
dai.

Taigi Lietuva šiuo atveju 
ir kreipiasi į Anglu ir Fran- 
cūzų valdžias, kad jos pa
veiktų vokiečius, idant jie 
“protingiau” elgtųsi, kas 
liečia Klaipėdos kraštą.

Lietuva specialiai skun
džiasi, kad Vokietija įvedė 
ekonomine blokada prieš 
produktų įvežimus iš Lietu
vos, tuom neva atsakydama 
i vokiečių teisių varžymą 
Klaipėdoj.

Lietuvai gręsia toks arti
mas karo pavojus iš Vokie
tijos pusės, jog dabar Lie
tuvoje atvirai kalbamasi 
apie padarymą glaudžios 
sutarties su Sovietų Sąjun
ga, apsigynimui nuo Hitle
rio.

Tokios sutarties labai ne
pageidauja Anglijos vyriau
sybė, kuri, tačiaus, numato 
galimybę kokio greito nazių 
kariško žygio. Tik, girdi, 
Lenkijai būtų nesveika, jei
gu Hitleris užimtų Lietuvą. 
Todėl, sako, Lenkijos pasi
priešinimas galėtų sulaikyt 
Vokietiją nuo Lietuvos pa
grobimo.

Tačiaus, tas dar neduoda 
jokio užtikrinimo Lietuvai. 
Todėl Anglija per savo am
basadorių Phippsą Berlvne 
kreipėsi į Hitlerio valdžią, 
norėdama sušvelninti santi- 
kius tarp Vokietijos ir Lie
tuvos. Phipps pradėjo tuom, 
kad užklausė, ar Vokietija 
nesutiktų apsimainyti poli
tiniais kaliniais su Lietuva. 
Jeigu nazių valdžia teigia
mai atsakys, tai Anglija da
rysianti tolesnių žingsnių 
gerinimui santikių tarp Vo
kietijos ir Lietuvos.

CHINIJOS DIKTATORIUS
PASIDUODA JAPONIJAI

Shanghai. — Chiang Kai- 
shek, fašistinis Chinijos dik
tatorius, gruodžio 30 d. per 
savo užsienių reikalų minis
ter} pareiškė, kad jo valdžia 
dabar daro derybas su Ja
ponija delei draugiškesnių 
santikių sumezgimo tarp tų
dviejų šalių. Jis sako, kad 
“dabar atmosfera pagerė
jo” susitarimui Chinijos su 
Japonija.

Japonija plėšia penkias 
šiaurines Chinijos provinci
jas ir daro iš jų atsikrą ne
va “savivaldiška” krašta. 
Kualang žinių agentūros 
pranešimais, Japonija ren
giasi pasiųsti dar virš 100,- 
000 savo kareivių į tas chi- 
nų provincijas. Studentai, 
darbininkai ir valstiečiai 
galingomis demonstracijo
mis šaukia griebtis ginklo 
ir išvyt Japonų imperialis
tus iš Chinijos. O Chiang 
Kai-shekas šneka apie san
tikių “pagerėjimą” tarp 
Chinijos ir Japonijos! Aiš
ku, kad jis pasiduoda Japo
nijai ir parduoda savo ša
lies reikalus.

Naziai Areštavo Karžy
gį Protestonų Kunigą
BERLYNAS?— Hitlerio 

vyriausybė padėjo po nami
niu areštu liuterionių kuni
gą Martiną Niemoellerį ir 
policininkais apstatė jo na
mus, kad jis negalėtų išeit 
sakyt pamokslų per kalėdų 
ir naujų metų šventes.

Niemoeller yra vadina
mas “kariautojas” kunigas. 
Jis laike pasaulinio karo bu
vo komandierius pojūrinės 
vokiečių valties (submari
ne) ir už narsą gavo Gele
žies Kryžių, augščiausią ka
riškos garbės laipsnį kaize
rinėj Vokietijoj.

Niemoeller pats yra fašis
tas, bet jis reikalauja savo 
bažnyčiai nepriklausomybės 
nuo nazių diktatūros religi
niuose dalykuose ir smerkia 
hitlerizmą už bandymus pa
naikint krikščionybę, o jos 
vieton pakišt nazių valsty
bės religiją.

Belgijos Karalius Tarpinin
kauja Italijos Naudai

BRUSSELS. —- Belgijos 
karalius Leopoldas vėl išva
žiavo į Angliją. Pirmesnių 
atsilankymu Londonan jis 
nuvežęs Italijos karaliaus 
laiška su prašymu Anglijos 
karaliui Jurgiui, kad palai
kytu Italijos pusę kare su 
Ethionija. Anot spaudos 
pranešimu, Italijos karalius 
tame laiške išreiškė baimę, 
kad turės griūti jo sostas, 
jeigu Italija pralaimės da
bartinį karą.

BERLYNAS. — Kiek 
pirmiau hitlerininkų vyriau
sybė nusprendė panaikint 
nuo paminklų vardus visų 
žydų kareivių, žuvusių pa
sauliniame kare. Dabar, pa
gal pranešimą gruodžio 30 
d., naziai nutarė išmesti 
kritusių žydų kareivių naš
les ir našlaičius iš specialių 
namų, kurie buvo valdžios 
kaštais pastatyti žuvusių 
kareivių šeimynoms gyven
ti pigiomis rendomis (nuo
momis). Sulig šio nazių pa
tvarkymo, visi žydai turės 
būt išmesti iš tokių namų ne 
vėliau kaip balandžio 1 d.

Hitlerininkai jau dabar

VOKIETIJOS "UODŲ” LAIVYNAS ATKREIPTAS 
PRIEŠ SOVIETŲ SĄJUNGĄ

BERLYNAS.— Vokieti
jos Laivyno Rankvedis išė
jęs gruodžio 30 d. parodo, 
kad hitlerininkai budavoja- 
si daug mažų greitų karo 
laivukų, kaip “uodų.” De
šimt tokių “uodų” bus po 
600 tonų įtalpos. Jie bus 
ginkluoti pusvienuolikto ir 
pusketvirto centimetro ka- 
nuolėmis ir patrankomis 
mušti priešo n'ktuvus. Jie 
darysią apie 30 mylių per 
valandą.

Pastatyta bei baigiama 
statyt 15 karišku greitlai- 
viu po 100 tonų įtalpos. Jie 
ginkluoti kulkasvaidžiais ir 
torpedomis. Jų greitis bū
siąs 40 iki 50 mylių per va
landą.

Be to, Vokietija turi pa-

Uždrausta Žydams Mokint 
Muzikos Vokietijoje

BERLYNAS. — Žydų Te- 
legrafo Agentūros žiniomis 
gruodžio 30 d., nazių valdžia 
uždraudė žvdams net priva- 
tiškai mokinti muzikos.

Pagal hitlerininkų pa
tvarkymą, 30,000 vokietai
čių ir kitų “arijų” merginų 
žemiau 35 Ametų amžiaus 
apleido tarnybas žydų na- 

tmuose.

SOVIETŲ SKUNDAS 
TAUTU LYGAI PRIEŠ 

URUGUAY

MASKVA, gruod. 31. — 
Sovietų Sąjunga formaliai 
užprotestavo Tautų Lygai, 
kad Uruguay valdžia, Pie
tų Amerikoj, nutraukdama 
diplomatinius ryšius su So
vietais, paskelbė, būk Sovie
tų atstovas Uruguayuje so
vietiniais pinigais rėmė su
kilimus Brazilijoj ir kitose 
šalyse Pietinėj Amerikoj. 
Sovietų vyriausybė reika
lauja, kad Uruguayk4tą įta
rimą įrodytų faktais Tautų 
Lygoje.

Sovietai, p r o t estuodami 
prieš šmeižtą iš Uruguay 
pusės, nutarė nebepirkti jo
kių produktų iš tos šalies.

paliepė, be kitų, išsikraus- 
tyt iš tokių namų vienai žy
dei našlei, kuri laike pasau
linio karo prarado savo vy
rą ir du sūnų, kaip Vokieti
jos kaizerio kareivius. Jinai 
buvo atsišaukus į dabartinį 
Vokietijos karo ministerį, 
bet per kalėdų šventes gavo 
atsakymą, kad karo minis
terija “neturinti jokios ga
lios ką nors daryti tokiais 

| klausimais.” I
Jaigi įsakyta visiems žy

dams nuo balandžio 1 d. iš
sikraustyti iš pigesnių na
mų, kurie buvo pastatyti su 
valdžios finansine pagelba.

sistačius 20 karinių laivukų 
po 90 tonų įtalpos ir 16 po 
45 tonus. O į šį marių “uo- 
dų” skaičių dar neįeina po- 
jūrinės valtys, reguliariai 
laivąi-naikintojai, torpedi
niai laivukai, -minų graiby- 
tbjai ir kiti, kuriuos Hitle
ris statydina taip greit, 
kaip tik pajėgia.

Dabartiniu laiku yra bū
davo jama du dideli karo 
laivai pp 26,000 tonų įtal
pos ir baigiama vienas “ki
šeninis” šarvuotlaivis su 
10,000 tonų įtalpos.

Bet ir mažieji nazių karo 
laivukai yra taikomi ne tik 
apsigynimui, o ir užpuoli
mui. Jie pirmoj vietoj at
kreipti prieš Sovietų Sąjun
gą

Buvęs Francijos Premjeras 
Tardieu-Mussolinio Sėbras

PARYŽIUS. — Kadangi 
dabartinis Francijos Respu
blikonų Centro Partijos va
das Paul Reynaud ragino, 
kad ministeris pirmininkas 
Lavai palaikytų Anglijos 
pusę prieš Italiją ir kadan
gi Reynaud seime balsavo 
prieš Lavalio politiką, pa
taikaujančią Mussoliniui,— 
todėl iš tos partijos protes
tuodamas pasitraukė Andre 
Tardieu, seniau buvęs Fran
cijos ministeris pirmininkas 
ir Respublikonų Centro Par
tijos prezidentas.

Kiek pirmiau Ed. Her- 
riot atsistatydino iš Radika
lų Socialistų Partijos pirmi
ninko vietos todėl, kad tūli 
jo partijos atstovai seime 
sakė, jog ministeris pirmi
ninkas Lavai varo “arklių 
meklerio” politiką, kas lie
čia Italijos karą su Ethiopi- 
ja.

NELEMTAS “JUOKAS”
BUFFALO, N. Y.— Ro

land E. Markeli, 21 metų 
amžiaus, prisipažino, kad 
jis tik “juokais” rašinėjo 
laiškus laikraščių leidėjui 
E. Gannett’ui, reikalauda
mas $250.000 ir grasinda
mas jį “kidnapint,” jeigu 
nesunįokės tų pinigų. “Juok 
darys^ areštuotas.

Ethiopai Apsupa Ma
kale; Italai Bėga ir Žu
do Šiaip Gyventojus

BEDARBIŲ APDRAUDOS 
BILIUS KONGRESUI

WASHINGTON. — Sena- 
torius L. J. Frazier iš North 
Dakotos rengiasi įnešt at
einančiai Jungtinių Valsti
jų kongreso sesijai sumany
mą delei socialės apdraudos 
bedarbiams ir nusenusiems 
darbininkams. Jo sumany
mas būsiąs pamatiniai pana
šus į pirmesnį Darbininkų 
Bedarbių Socialės Apdrau
dos Bilių H. R. 2827.
. Vito Marcantonio, kong- 
resmanas iš New Yorko, 
pasižada remti Frazier’io 
įnešimą.

Šiemet kur kas didesnis, 
negu bet kada, skaičius dar
bo unijų, bedarbių organi
zacijų ir profesionalų rei
kalauja išleist tokios socia- 
lės apdraudos įstatymą kaš
tais kapitalistų ir valdžios.

Kviečiai ir Negimusių 
Kūdikių Sveikata

BOMBAY, India.—Kurios 
nėščios moterys valgė po pu
sę svaro ar daugiau Kviečių 
arba jų produktų per dieną, 
toms pirm laiko gimė tik 
trys kūdikiai iš kiekvieno 
šimto; kurios kviečių nau
dojo tarp 4 ir 8 uncijų, pas 
tas buvo 6 nuošimčiai pirm- 
laikinių gimimų; kurios te
valgė mažiau ketvirtadalio 
svaro kvietinio maisto per 
dieną, tai gimdė po 15 nuo
šimčių kūdikiu nirm laiko; 
o kurios visiškai kviečių 
maisto nevalgė, pas tas 
pirm laiko gimė po 20 kūdi
kiu iš kiekvieno šimto.

Tokius faktus parodė me
dicinos mokslininkai, kurie 
ištyrė kelis šimtus pirmlai- 
kinių gimdymų tarp Indijos 
moterų.

Čieli kviečiai arba jų čie- 
lų miltai yra svarbūs negi
musiam kūdikiui ypač tuom, 
kad jie apsčiai turi vitami
no BĮ.

AUDRINGOS ŠVEDŲ DE
MONSTRACIJOS PRIEŠ

ITALIJĄ
STOCKHOLM, Švedija.— 

Gyventojai sukilo į milžiniš
kas demonstracijas prieš 
Italiją, protestuodami, kad 
italai orlaivių bombomis ties 
Dolo, Pietinėj Ethiopijoj, 
sudaužė Raudonojo Kry
žiaus ligoninę ir užmušė de
vynis švedus tos įstaigos 
darbuotojus ir 23 ethiopus.

Demonstrantai buvo pasi
nešę išdaužyt Italijos kon
sulatą ir tik ūmai pašaukti 
policijos būriai apsaugojo 
Mussolinio konsulo rūmą 
nuo įnirtusios minios.

400,000 ETHIOPU Iš RY
TŲ IR VAKARŲ ŽYGIUO

JA ANT MAKALE

ADDIS ABA 
pai iš rytų ir v< 
grumiasi linkui 
svarbiausio iki šiol a 

imto miesto, šiaurinėj 
opijoj, kaip buvo iš prix 
nių šaltinių pranešta Unu 
ed Press’ai gruodžio 30 d.

Toj srityj ethiopai turi 
400,000 kareivių, kuriems 
imperatorius Haile Selassie, 
pagaliau, įsakė urmu ir ne- 
atlaidžiai pulti italus.

Haile Selassie protestuo
ja, kad italai, traukdamiesi 
nuo ethiopu iš Scire ir 
Tembien pozicijų, degino jų 
bažnyčias ir sistematiškai 
žudė ramius gyventojus.

Pats ethiopu karo minis
teris Mulugheta komanduo
ja 400,000 vyrų armijoms, 
kurios žygiuoja apsupt Ma- 

Ikale miestą.
Rytuose ir pietuose ethi

opai turi dar 300,000 karei
vių. Be to, Ethiopijoj yra 
1,500,000 tinkamų vyrų, da
linai pralavintų karui, ir jiė 
gali būt pašaukti iš provin
cijų ir pastatyti prieš ita
lus.

EXTR^'
ITALAI NUžUDe 32 R 

DONOJO KRYŽIAU
LIGONINĖJ

ADDIS ABABA, Gruoc 
31.—Italų lėktuvai bombar 
davo tarnaujančią ethio 
pams švedų Raudonojo Kry
žiaus ligoninę Dolo srityj, 
nrie Doria upės, pietinėj 
Ethiopijoj. Bombomis už
mušta 23 ethiopai. 3 šve
dai gydytojai: E. Norup. E. 
Smith ir Ake Helm, ir 6 kiti 
darbuotojai.

Likusieji Raudonojo Kry
žiaus ligoninės darbuotojai 
šaukiasi, kad jiems i Dag- 
gah Būrą ku©greičiausiai • 
atsiųstų maskų nuo italų 
mėtomų nu odingų dujų 
bombų.

Minimą ligonine, kuri bu
vo aiškiai atžymėta Švedi
jos vėliava ir raudonais kry
žiais, italai bombardavo- 
gruodžio 30 d.

Švedų Raudonasis Kry
žius protestuoja Tarptauti
niam Raudonajam Kryžiui 

- prieš tą italų fašistų bar
barišką žygį.

KLAIDOS P AT ATŽYMAS
“Laisvėj” buvo per tech

nišką klaidą išspausdinta, 
kad velionis J. O. Sirvydas, 
buvęs “Vienybės” redakto
rius, gaudavo 1 ie 1,000 
litų mėnesir 
Smetonc
100 litų
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Torgleris pas Fašistus
- Ernstas Torgleris, buvęs Leipcigo by
los dalyvis, kaltinamasis, nuėjo pas fa- 
šistus-nazius. Sakoma, jis rašąs knygą 
drauge su renegate Maria Reese, ir toj 
knygoj abu pabėgėliai pas fašistus nie- 

^ma, labiausiai komunistus.
buvo žinoma, kad Torgleris 

,a budeliams fašistams. Tam 
ueipzigo teisme tas buvo jau- 

Juk ištikrųjų tai, rodosi, ne Di
vas turėjo atremti didžiausias Hit- 

o prokurorų atakas, bet Torgleris, 
Kadangi jis buvo pripažintas vienu Vo
kietijos komunistų vadų. Bet išėjo prie
šingai: Torgleris nuolankavo, nervinosi, 
nesusigrobė, nemokėjo apginti komunis
tų pozicijos, supliuško, nesugebėjo išvys
tyti iš apsigynimo puolimo, o Dimitrovas 
didvyriškai gynė Vokietijos komunistus 
ir pasmerkė nazius, reichstago budinko 
degintojus, nenaudėliškus provokatorius 
ir klastuotojus.

Dimitrovas vėliau cha r akte r izavo 
Torglerį, kaipo sumiesčionėjusį, kaipo 
neužsigrūdinusį žmogų, negalintį pakelti 
revoliucionieriaus pareigų tam tikrais 
laikotarpiais, reakcijos laikotarpiais.

Klystų tas, kuris manytų, kad nuėji
mas pas fašistus Torglerio užduos didelį 
Vokietijos komunistams smūgį. Tokių 
įvykių juk pasaulyj buvo ir bus. Jų sun
ku išvengti. Mes tik antradienio laidos 
“Laisvėje” rašėme apie J. O. Širvydą, 
kuris iš kairiojo socialisto patapo fašis
tas. Tokių žmonių randasi visose tau
tose.

Todėl Dimitrovas Septintajam Kong
rese sakė pasaulio komunistinių partijų 
atstovams ir vadams: parinkite gerus 
asmenis į vadovaujančius kadrus—asme- 

kurie -būtų ne tik gabūs, bet (ir tai 
rbiausia!) pasišventę, atsidavę revo- 
niam darbininkų judėjimui, kūne ne- 
uptų prieš reakciją!

Dvi Smagios Žinios!
Antradienio “Laisvėje” skaitėme dvi 

abai didelės svarbos žinias. Jos buvo se
kančios:

1. New Yorke tapo sudaryta bendras 
komitetas gynimui Scottsboro berniukų, 
kurie greitu laiku bus ir vėl išnaujo tei
siami. Šis komitetas sudarytas iš penkių 
skirtingų organizacijų, per kurias atsto
vaujama liberalai, komunistai ir socialis
tai. Sekančios organizacijos turi po vie
ną-atstovą minėtam komitete: Naciona- 
lis Susivienijimas Negrų Tautai Kelti, 
Metodistų Bažnyčios Socialės Tarybos 
Organizacija, Amerikos Civilinių Lais
vių. Sąjunga, Tarptautinis Darbininkų 
Apsigynimas ir Industrinės Demokrati
jos Lyga.

Dabar, be abejo, bus galima kur kas

ryškiau ginti nekaltai įkalintus berniu
kus ir visą n^grų tautą nuo linčiuotųjų 
“teisėtumo.”

2. ColumbusG, Ohio, susivienijo Ameri
kos studentų oiganizacijos — Nacionalė 
Studentų Sąjunga ir Studentų Industri
nės Demokratijas Sąjunga. Pirmoji bu
vo daugiau mažiau komunistinė, o antro
ji—socialistinė. Abi organizacijos su
darė organinę vienybę kaip tik tuo lai
ku, kada jos labiausiai reikėjo.

Šitie du vienybės linkmėn žygiai turi 
nepaprastai didelės reikšmės visam 
Amerikos darbo žmonių judėjimui, prieš- 
fašistinei kovai.

Visi prieš-fašistiniai nusistatę žmo
nės, visi laisvę mylintieji žmonės, ku
riems rūpi už negrų tautos teises ir prieš 
fašizmo pavojų kova, iš to visko labai 
džiaugsis, nes tai ištikrųjų labai gera 
pradžia prie sudarymo bendro fronto.

“Mes Mirštame”
RUNA praneša, kad Šveicarijoj tūlas 

asmuo gavo atvirlaiškį nuo vieno savo 
pažįstamo piettyroliečio, kuris dabar 
randasi Italijos armijoj, pasiųstoj pulti 
Ethiopiją. Savo laiške, rašo RUNA, tas 
jaunas vyras-kareivis mini, jog girdi, vi
si italai kareiviai esą geriausioj sveika
toj ir puikioj nuotaikoj. Bet pabaigoj 
laiškelio rašytojas ragino gavėją atsar
giai nusiimti paštaženklį, kadangi savo 
laikais toki dalykai esą bus labai svar
biomis liekanomis. Kuomet pašto ženk
lelis buvo nuklijuotas, gavėjo nuostabai, 
pamatyta sekantis užrašas: “Mes čia visi 
mirštame!”

“Vilnis” Apie Dalykų Padėtį 
Lenkijoj

Mūsų draugų “Vilnis” rašo:
Gruodžio mėnesio pradžioje Varšavoj 

įvyko “Liaudies šalininkų” kongresas. Jis 
labai Svarbus, nes reiškiama liaudies bal
sas per kongreso tarimus ir reikalaujama, 
kad Lenkijos užsieninė politika būtų pa
sukta visai į priešingą vagą.

Per paskutinius kelis metus Lenkijos už
sieninė politika—tai buvo palaikymas Vo
kietijos hitleristinio imperializmo politi
kos. “Liaudies šalininkų” kongresas val
džiai pastatė sekamus reikalavimus:

“1. Atnaujinti glaudžius santykius su

“2. Pasisakoma prieš broliavimąsi su na
cių Vokietija.

“3. Reiškiamas nepasitenkinimas, kad 
su Čekoslovakija nemokama susitarti.

“4. Su Sov.. Rusija taipgi reikalaujama 
gerų santykių, kad nepasikartotų kruvi
nieji įvykiai.”

Skelbiama, kad sausio 3 d. įvyks social
demokratų suvažiavimas. Tas suvažiavimas 
tuomi svarbus, kad tikimasi, jog bus stiprus 
apačių, eilinių narių reikalavimas, kad 
būtų sudarytas bendras frontas su komu
nistais ir siekiamąsi sudaryti liaudies fron
tas, o gal ir liaudies valdžia.

Jeigu ir nesusidarytų Lenkijoj liaudies 
valdžia, bet visgi įvyktų pasisukimas už
sieninėj politikoj į draugingų susitarimų 
su Sovietų Sąjunga vagą. Tai jau būtų di
delis žingsnis pirmyn Europoj taikos už
tikrinime.

Lenkijos atsitraukimas nuo Hitlerio po 
litikos duotų smogiamą kirtį karo kursty
tojams ir pasimojėliams ant Lietuvos ne
priklausomybės iš Berlyno pusės.

Lenkijoj susidaranti palankesnė situaci
ja del taikos ir fašizmo panaikinimo turė
tų padrąsinti ir lietuvius į didesnę ir pla
tesnę kovą prieš Smetonos diktatūrą ir už 
demokratinių laisvių atsteigimą Lietuvoj.

■ Politinės Pastabos į
J. ----------------- g
Karštai reikia pasveikinti vieningumas ir susiklausymas, 

Grand Rapidso lietuvius darbi- kaip šiandien. Todėl mes pa
niukus. Jie mokėjo ir pajėgė 
susikalbėti ir sudaryti platų 
bendrą frontą. Grand Rapid
so ‘draugų socialistų 
turėtų pasekti kitų 
socialistai.

pavyzdį 
kolonijų

Paskirtųjų Jaunalietu 
vių "Atstovų” Suva

žiavimas Kaune
Šių metų lapkričio 3 d. įvyko 

paskirtų jaunalietuvių “atsto
vų” ir “vad.” suvažiavimas. Su
važiavimas priėmė karingas re
zoliucijas, nukreiptas prieš anti
fašistines ir opozicines jaunimo 
organizacijas, moksleiviją, stu
dentiją, prieš opozicines parti
jas ir bendrai prieš antifašisti
nę visuomenės dalį. Fašistai mo
bilizuoja visas savo jėgas ir 
skelbia kryžiaus karą visiems 
tiems, kas jiems nepritaria, 
ruošiasi sutrypti savo kruvinais 
batais visus tuos, kurie jiems 
nepasiduoda.

Fašistai galanda kalavijus ir 
veja virves galutinam priešfa- 
šistinių ir opozicinių organiza
cijų užsmaugmui. Valstiečių 
liaudininkų ir krikščionių de
mokratų partijas jau uždarė. 
Tas pats likimas laukia ir jau
nimo organizacijas. Komjauni
mas jau senai tai buvo numa
tęs, kad aštrėjant kovai prieš 
fašistų diktatūrą ir jų sauvalia
vimą, fašistai griebsis jėgų opo
zicinių partijų bei organizacijų 
užsmaugimui.

Jeigu anksčiau fašistų valdžia 
dar tenkinosi aktingesnių anti
fašistų persekiojimu, opozicinių 
ir antifašistinių organizacijų; 
žiežirbininkų, jaunimiečių, pa
vasarininkų ir kitų veikimą 
kliudyti policinėmis priemonė
mis, tai dabar aiškiai pasistatė 
sau uždavinį visas tas jaunimo 
organizacijas likviduoti ir at
kaklesnius jų narius sukišti į 
kalėjimus.

Lietuvos komunistinė jauni
mo sąjunga ne vieną kartą kėlė 
aikštėn tą pavojų. Tą pavojų 
matydama LKJS ne vieną kartą 
viešai kreipėsi į “žiežirbą,” sio
nistus—socialistus, Jaunimo Są
jungą, “Pavasarį” ir visas ki
tas opozicines jaunimo organi
zacijas ir jų narius, kad suda
ryti bendrą jaunosios kartos 
frontą kovai prieš fašizmą, ko
vai už demokratines laisves, už 
demokratinius seimo rinkimus, 
kovai prieš organizacijų ir jų 
veikimo persekiojimą, kovai už 
organizacijų, susirinkimų, spau-

mai yra 
klausimai, 
eilėse nėra

svarbiausi
Jais abiem mūsų 

jokio pasidalinimo.

“Naujienų” redakcija nebū- 
/ tų ištikima savo “senosios 
/ gvardijos” negarbingai misijai, 
jeigu jinai nėsidrabstytų pur
vais ir provokacijomis prieš 
komunistus. Dabar jinai pa
leido bjaurią provokaciją mū
sų adresu, būk kas nors iš ko- 

\ munistų įskundęs valdžiai Stil- 
I šoną (Butkų). Vyrai, nespręs

kite mūsų pagal save. Nejau
gi jūs visai netekot visokio 
žmoniškumo ir to paprasčiau
sio padorumo, kurio reikalau
jama nuo kiekvieno žmogaus, 

.juo labiau nuo kiekvieno 
{plunksnos darbininko?

LDD. O “Naujoji Gadir
yra oficiajis LDD organas 
o tie žmonės drįsta k 
apie “diktatūrą” ir “diskrimi-1 
nacijas” mūsų judėjime.

; tuose, kurie laikė 
slaptai organizavo- 

Komunistų Partiją. 
Partija gynės ir gynė mūsų 
judėjimą ir, mūsų supratimu, 
ji puikiai atliko savo pareigas.

lyne” jieškoti, 1 
!lNa, kokusus ii

Man atrodo, kad d. J. Kuo
dis pilsto vandenį ant butki- 
nių malūno, kuomet jis kalba 
nesąmones apie kokį ten bu
vusį Komunistų Partijoj “idio
tizmą” 1931 metais (“N. G.” 
gruodžio 26). Viena ranka, 
drauge, kovoti už vienybę, o 
kita ranka tokiais purvais 
drabstyt komunistams į veidą, 
nėra nei logikos, nei senso. 
Jūs nesate toks politinis kūdi
kis, kad nežinotumėte, kokios 
plaukia politinės išvados iš to
kio mūsų partijos charakteri- 
zavimo.

Ne partijoj, ne mūsų eilėse 
reikia jieškoti idiotizmo 1930- 
1931 metais, jeigu jau d. Kuo- 'Čią. 
dis ar kas kitas yra užsispyręs I

dos ir kitų laisvių.
Į tuos LKJS kreipimus, aukš

čiau minėtos organizacijos ir 
jų nariai silpnai atsiliepė. Kaip 
dabar matom, tas ėjo ir eina fa
šistų naudai. Fašistai, matyda
mi antifašistinės jaunosios kar
tos nesutarimą, skubinasi tai iš
naudoti, kad likviduoti visas 
viešas opozicines organizacijas, 
jų tarpe ir jaunimo organizaci
jas.

Didelė atsakomybė puola ant 
socialdemokratų, liaudininkų ir 
kitų opozicinių partijų, kad jos 
nesiskubina ir sabotažuoja ben
dro ir liaudies fronto sudarymą 
su Komunistų Partija, kuri jau 
ne vieną kart kreipėsi į tas 
partijas, kovai prieš fašizmą ir 
visus jų užsimojimus.

Kad sukliudyt tiems fašistų 
užsimojimams, galutinai li.kvi- 
duot jiems nepasiduodančias 
organizacijas, kad iškovoti or
ganizacijų, susirinkimų, spau
dos ir kitas demokratines lais
ves, visos antifašistinės ir opo
zicinės jaunimo organizacijos;

I žiežirbininkai, socialistai, sio
nistai, jaunimiečiai, pavasari
ninkai ir visi antifašistiniai nu
sistatę jaunuoliai, neatidėliojant ma “Laisvę” daug kartų paste- 
turi organizuoti ir sudaryti pla
tų jaunosios kartos kovos fron
tą prieš fašizmą.

Lietuvos komunistinė jauni
mo sąjunga, nieko nelaukiant, 
siūlo augščiau išvardytoms or
ganizacijoms tuč tuojaus pradėt 
bendromis jėgomis, bendrą ko
vos ir protesto akciją prieš fa
šistų kėsinimąsi likviduoti jau
nimiečių, pavasarininkų ir ki
tas opozicines organizacijas.

Kad ta kova būtų pasekmin
ga ir apimtų plačias jaunimo 
mases, reikia šaukti bendrus su
sirinkimus, konferencijas, suda
rant be pažiūrų skirtumo jau
nosios kartos fronto komitetus, 
šaukti protesto 
mitingus, organizuoti jaunosios 
kartos fronto eisenas su ©bal
siais, šalin fašistų valdžia, ša
lin fašistų smurto užsimojimai 
prieš jaunimo organizaciją.

(Iš “D. ir V. Jaunimas”)

ŠYPSENOS
į

Ilgais Pamokslas
Klebonas mylėjo sakyti 

labai ilgą pamokslą. Baž- ? 
nyčia jąu buvo tuščia; liko 
vien tik zakristijonas. Nur 
bodo pamokslas ir patara- 
jam. Pasilipęs prie pamok- 
slinyčioš, paduodamas rak 
tą klebonui, tarė:

“Kuomet užbaigsite^ išei
damas užrakinkite bažny- n

Surinko J. Šilingas.

dienosir daro. Taip nutarė Lovesto- 
no grupės suvažiavimas. Taigi, 
matote, 
kuomet 
darymu 
bę.

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

Tel.: Humboldt 2—7964

DARBININKŲ 
SVEIKATA

Gūžys
Drauge gydytojau, skaityda-

jo, prisieina vartoti, ant tos 
miesto šalpos gyvenant.

Jums gydytojai, vadinas, ne 
be pamato patarė vartoti lodi
no, manau tam tikro vandeninio 
iodo skiedinio. Nors iodas pik
tojo gūžio pilnai išnaikinti ir - 
negalėtų, tai vis viena nuo iodo 
gūžys pasidaro netoks piktas. 
Kartais, gerose gyvenimo sąly
gose, nuo gero gamtinio maisto, 
gūžys taip ir visai pasitaiso. O 
kartais priseina daryt kokia 
operaciją.

Ar būtinai jums reikėtų ope
racijos, tai tik ten pat ant vie
tos gydytojas tegalėtų spręsti.

Tik bendrai galima pasakyti, 
kad operacija nevisuomef yra 
reikalinga. Net ir blogą gūžį 
kartais pataiso švitinimais, A- 
Ray (Rentgeno) spinduliais ar
ba radium. Kartais gūžio ne
išpjauna, o tik kraujagysles 
jam perspaudžia, perriša, ir ta
da gūžys eina mažyn. Ypač 
jei da ir maisto labai pasirink
tum tikusio, ir dą iodo varto
tum.

Patariu jums, drauge, imti 
iodo tinktūros po lašą į stiklą • 
vandens, po valgio, tai po ’ 3 
lašus, keletą savaičių. Paskiau 
po lašą kas diena.

Maisto labai žiūrėkite. Ne
vartokite tų negyvų iškoštų, 
chemikališkai 
molų—baltos duonos, pyragų 
blynų, v i r t i e n i ų, makaronų, 
taipgi bulvinės košės. Bet var
tokite vis daugiau gyvų, žalių, 
nevirtų daržovių ir vaisių. Taip
gi visokių pieniškų, kiaušinių, 
jūros žuvų, šviežios mėsos, ru
pesnės duonos, kruopų— iš viso 
grūdo.

Jums labai reikia saldžių val
gių—unsulphured molasses, ru
dojo cukraus arba medaus, ge
riausia su citrinos sunka van
deny—lemonado pavidale. Ger
kite jo kad ir po dvi kvortas 
kas diena. Gerai užsaldykite. 
Jums saldumas padės apsaugot 
kitus kūno audinius nuo gedi
mo: juos gadina tos nenorma
lios gūžio sunkos, k

Dažniau pasilsėkite, ilgiau 
miegokite. Būkite ant oro, ant 
saulės. Pasivaikštinėlfite. Ven
kite rūpesčio, pykčio, \bai"**p. ’

Imkite džiovintų į—
Brewers yeast tablets, jpo
10 tablečių prieš valg 
aliejaus bent po šauk: 
diena. Gaukite ir Tr 
mides, 15 grs., 100 tai 
kite po tabletę stikle 
po valgio, per keletą 
Paskiau, nervams apsi 
nebereikės.

Jeigu kaip, tai galėtut 
ir be operacijos. Ir gei 
be operacijos—pastoviau 
tingiau.

bėjau jūsų gerus patarimus 
apie sveikatą. Gal ir man ką 
atsakysite per dienraštį “Lais
vę,” kurį aš nuolat skaitau, tai 
būsiu labai dėkinga.

Esu vedusi moteris, 31 metų, 
5 pėdų ir 4 colių, 128 svarų. 
Turėjau trejetą vaikų, bet per 
pastaruosius 10 metų vaikų ne
turiu. Prieš 14 mėnesių turė
jau operaciją ant aklosios žar
nos (apendiko). Prieš tą ope
raciją svėriau 145 sv. Po ope
racijai nustojo šoną skaudėti, 
bet pradėjo skaudėti gerklę, 
kaip ir dusinti. Pasidariau ner- 
vuota, taip kad net kartais pra
deda kojos bei rankos drebėti,

susirinkimus, į Taipgi atsirado aukštas kraujo 
slėgimas ir tankus pulso muši
mas. Daktaras pasiuntė į ligo
ninę. Ten patyrinėjo ir surado, 
kad man gerklėj auga piktasis 
gūžys (goitre). Bet tuo tarpu 
operacijos man nedarė. Sakė, 
kad jeigu operaciją reikės da
ryt, tai tiktai po kokių 6 mė
nesių. Ir patarė vartoti iodino, 
po 30 lašų per dieną, t. y. po 
10 lašų ryte, po pietų ir vakare. 
Bet tas mažai ką gelbėjo. Kaip 
pirmiau, taip ir dabar greit su
sinervuoju, pradeda kojos ir 
rankos drebėti, jaučių dusinimą 
gerklėj.

Eičiau ant operacijos, bet ne
žinau, ar tikrai turiu eit ar ne, 
nes iš viršaus kūne jokių žymių 
nematyt. Bet tik biskį jaučių, 
kad mano gerklė biskį storesnė. 
Maistą vartoju, koks papuola, 
nes gyvename ant miešto pašal
pos.

Ar būtinai reikia eit ant ope
racijos? O gal yra kokių vaistų 
sulaikymui to augimo?

Atsakymas
Visokių, Drauge, yra gūžių. 

Gūžys gali būti ir didelis, o 
blogo jis gali nedaryti, nebent 
tik gadinti išvaizdą. O vėl gū
žys gali būti mažytis, vos pas
tebimas patinimas, o jo sunka 
gali didelės žalos daryti visam 
organizmui.

Yra visokių gūžiui atsirasti 
priežasčių, bet visų dažniausia 
gūžiai atsiranda del mitinio 
trūkumų, del netikusio maisto, 
ypač del iodo stokos maiste. O 
Jūs, Drauge, akurat ir gyvena
te didžiųjų ežerų srityje—gū
žio juostoj (goitre belt). Ten 
žemėse visai jau mažai tėra 
iodo, tai tenai ir maistas yra la
bai neturtingas šituo elementu, 
o be jo, bet to iodo, skydinė ka
klo liauka negalį gerąi veikti. 
Be abejo, čia prisideda ir šiaip 
netikęs kitkuo maistas, suga
dintas, sucivilizuotas, išvogtas

Butkus veidmainiauja, 
jis tuo pačiu lūpų, ati- 
kalba neva už vieny-

baltintų krak-
9

Man atrodo, kad milžiniška 
LDD narių dauguma stoja už 
vienybę, už grįžimą į mūsų ju
dėjimo eiles. Iki šiol, kiek pa
skelbta “Naujoj Gadynėj”, dvi 
kuopos (St. Louis ir Chicagos) 
balsavo prieš vienybę, už LDD 
Centro Komiteto mažumos pa
reiškimą. Gi už vienybę bal
savo penkios kuopos (Phila-1 
delphijos, Richmond Hill, Mas- 
petho, Worcester ir Roseland). 
Brooklyn© centralinėj kuopoj 
susirinkime 17 balsų paduota 
už mažumos pareiškimą, o 16 
už didžiumos. Tačiaus buvo 
raštiškai priduoti keturi balsai 
už didžiumos pareiškimą, ku
rių pirmininkas nepriėmė. Va
dinasi, ir ši kuopa stoja už vie
nybę.

Ponas Tysliava, kuris lygiai 
socialistus ir komunistus vadi
na “plėšikais”, pakartoja šitą 
“Naujienų” bjaurią provokaci
ją. Matote, kaip vėl “senoji 
gvardija” pasitarnavo fašis
tams.

f *nūs mes sėkmingai išlyginame 
aisvų diskusijų ir laisvos savi- 
iritikos keliu, štai kas, drau

gai, svarbu: Mes visi, kaip vie
nas, stojame už bendrą frontą 
komunistų ir socialistų. Pas 
jus gi to vieningumo nėra. Mes 
norime, kad tie, kurie stojate 
už bendrą frontą, įtikintumėte 
tuos savo draugus, kurie prie
šingi bendram frontui, kad jie 
fnepasitarnauja darbininkų kla
sei.

Kuomet prieš garsųjį “Lais
vės” šėrininkų suvažiavimą 
1930 metais Butkus buvo už
viešpatavęs “Laisvėje”, tuo- 
jaus uždarė burną Pąrtijai ir 
Centro Biurui. Pirmks jo dik
tatūros žygis buvo/netalpinti 
Partijos ir Centro; Biuro pa
reiškimų. /

t

Dabar matome/tą patį pa
darant su “Naująja Gadyne”. 
Jo vadovybėje laikraščio di
rektoriai atsisako dėti Lietu
vių Darb. Draugijos (opozici
jos) oficialius dokumentus. At
sisakė atspausdinti padarytą
vienybės sutartį tarpe ALDLD maistas, kaip kad jums, be abe-

tariame draugams socialistarnsj 
neužsiimti bergždžiais prana
šavimais.
^Atsimenate, kadaise opozici
jos draugai buvo išradę “re
voliuciją” mūsų eilėse prieš 
Centro Biurą. Niekas iš to ne
išėjo. Patys išradimo autoriai^Keleivyje” vienas

korespondencijoj iš BrooklynoĮsave ant juoko pasistatė, 
rašo, būk lietuvių komunistų 
eilėse kilus audra, pasidalini
mas. Nip’

žmogus

Tas, žinoma, dar nereiškia, 
anašaus mūsų ei- )kad pas mus nekiltų skirtingų 

nuomuonių konkrečiais klausiJ 
imais pravedime bendro fronto 
Įjų atsiranda. Mes nesame ro
potai. Mes esame protaujantį 
komunistai. Bet tuos skirtu^

eilės puikiai 
'Aados pir- 

lip lietu- 
inistų ei- 

gražus

/ Mes taip pat vieningai sto
jame už apvienijimą Amerikos 
Lietuvių Darbininkų Literatū
ros Draugijos su Lietuvių Dar
bininkų Draugija (opozicija). 
Mums rūpi visų revoliucinių 
spėkų vienybe. Mes mįanome, 
kad tokiai vienybei sąlygos la- 
*bai pribrendę. Šitie dulklausi-

“Naujoj Gadynėj”, gruodžio 
26 d., savo straipsnyje Butkus 
atvirai pasisako, kokiu politi
niu keliu jis maršuoja. Jis at
virai prisipažįsta, kad jo ke
liai veda visai į skirtingą pu
sę nuo Komunistų Internacio
nalo kelių. Sako jis: “Nauji 
skirtumai.... yra daug svarbes
ni, negu tie, kurie buvo ‘seno
vėje*.” Jeigu taip, žinoma, tai 
ir kova Butkaus ir jo vienmin
čių prieš Komunistų Interna
cionalą turi būti dabar aštres
nė, negu “seijiovėje”. Jis taip
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vaLiberties for Alt Youth Organizations

A month or so ago the Lithuanian government pad- 
uvked several religious youth organizations—angeliečius, atei

tininkus and pavasarininkus. The .Central Committee of the 
į Knights, of Lithuania, the Catholic youth organization with 
^headquarters in Chicago, sent the following telegram to A. 
Smetona, President of Lithuania, protesting the attack against 
the Catholic youth organizations:

“Jo ekselencijai, Lietuvos Respublikos Prezidentui,
Kaunas, Lithuania:

“Amerikos Lietuvių Katalikų Jaunimo Vyčių Organizacijos vardu 
griežtai protestuojame del uždarymo pavasarininkų, ateitininkų ir ki
tų 'katalikiškų organizacijų Lietuvoje. Memorandumas seka.

Lietuvos Vyčių Centro Valdyba, 
Inž. A. Z. Mažeika, pirmininkas, 
M. Z. Petraitienč, sekretorė, 
M. Martinkus, iždininkas.”

fa 

fe

We agree that the Catholic youth organizations in Lith
uania should have the liberty to freely act las such, however, 
We must also strongly stress and emphasize that not' only the 
Catholics but ALL the Lithuanian youth should have organiza- 
tiOhsd freedom regardless whether they be Catholics, Socialists, 
Communists, Liberals or of any other political belief. This is 
Ohe issue on which all the American-Lithuanian youth organi
sations can stand together and with the strength of such a 
United Front strongly demand in our resolutions complete 
civil liberties for ALL youth organizations in Lithuania.

“Farrow” Backs United Action of Youth

has 
can 
the

the “Furrow

A: >;

■The “Furrow”, organ of the Lithuanian Youth Society 
definitely taken, a stand for United action of the Ameri- 
bom Lithuanian youth on certain issues that confront

youth as a whole. /
In the Dec. 24 issue of the “Naujienos,

zan drama, art, liter
ature, thought and lore among the American born Lithuanian 
youth,” states in part :

In the Dec. 24 issue of the “Naujjepi 
which ’has as its aim “Furthering Lithuan/ai

“...we do give our wholehearted approval to a partial front on 
issues such as the maintainance of Lithuanian independence, the trans
fer of Olympics from Hitlerland and a Lithuanian sports movement. 
On the other hand, we ask of those others to aid us in getting the 
Lithuanian language taught in schools where there are a large num
ber of Lithuanian students attending. And we want to go on record 
as campaigning for universal education, including entrance to higher 
'schools and full civil rights for youth.

“Some of you may immediately pęint out certain things to us. 
You may say that you cannot reconcile “Our Aim” with this new and 
important trend that we are taking and following. We only ask you 
to Closely examine the aims and the problems we are grappling with. 
It will be noted that to further the aims we advocate it is necessary 
to have conditions in which to carry on. In a world fraught with 
peril, in a world where fascism threatens the freedom and happiness 
Of youth, there can be no condescension to namby-pamby institutions.

' Lithuanian Youth, art, drama, literature, thought and lore are in 
danger. Over Lithuania is poised the ugly, spiked heel of Hitler, ready 

, to'crush everything dear, everything sacred to Lithuania. It is up to 
every conscious individual and organization to give voice and protes
tation. We make out stand.”

We wholeheartedly agree with the above statement 
and we welcome and commend the stand taken by the “Fur- 
rbW.” Unity of the Lithuanian-American youth on the above 

H issues is the burning need of the day.

Happy Days for the American Youth

■„g. On page three of this issue you will find the beginning 
tit an article by Max Weiss “Happy Days for American 
Yduth.” We urge every reader of the Youth Section to read1

•it# Besides being easy and interesting reading mat- j 
it tilearly explains'what kind of a life the workers in gen

ui the youth in particular, would lead under, a Soviet

Thursday, January 2, 1986

Lewis’ fiwk Bauol By 
New York M Setais

ALBANY, N. Y. (YNS)—Sinclair 
Lewis’ smashing expose of fascism 
in America, the best-selling “It 
Can’t Happen Here,” has no place 
on the average high school library 
shelves, according to Frank L. Tol- 
maft, director of the New York State 
Education Department’s Library Ex
tension Service.

If it’s used for special critical 
study, that’s o. k., though, the library 
expert opines.

“We feel books selected for school 
libraries should have a value as a 
part of the discussions of contempo
rary life and civilization,” he said.

Lewis’ books is regarded as one 
of the most important pieces of pop
ular writing this season.

HEARST HELPED 
DRIVE LINDY INTO 

EXILE-—SAYS POST

Y«mg Tailors’ five 
Lose—33-22

The newly formed Young Tailors’ 
Local 54 basketball team was de
feated by a more experienced and 
older team of the International 
Clothing Workers’ Union Local 158. 
After the first score Local 158 was 
never headed. Thus far the Y. T. 
Local 54 has won 3 and lost 1. 
High scoring honors go to Nedvarra 
and Silverzewitz with 8 points each.

Y. Tailors’
Briggs, If
Kraujelis, rf
Paulauskas, c
August, rg
Nedvarra, 1g
Kazakevich, rg
Sadauskas, c

NEW YORK—(YNS)—Sensational 
charges that William Randolph 
Hearst, millionaire reactionary pub
lisher had a hand in driving the Lind
berghs into exile, were made by the 
New York Post, a liberal evening 
paper.

Quoting Hearst as saying in part, 
“I think it is extremely distressing 
that this grand country of ours is 
so overrun with cranks, criminals 
and Communists that a splendid 
citizen like Col. Lindbergh must take 
his family abroad to protect them 
against violence.... ”, the Post went 
on to reveal the following points!

1. “That photographers in the pay 
of Hearst endangered the life of 
little Jon Lindbergh by crowding 
the car taking him home from 
school to the curb, forcing it to 
stop. This happened less than a 
month ago in Englewood, N. J. and 
Jon did not go to school since then.

2. That Hearst’s New York tab
loid newspaper the “Mirror”, trying 
to drum up circulation in Nazi circles 
in Yorkville had been printing a 
‘sloppily, sympathetic sentimental’ 
defense of Bruno Hauptmann, writ
ten by the convicted murderer-kid
napper himself.”

It has been reported that Hearst 
paid $10,000 for the Hauptmann 
story, thus helping to finance Bru
no’s campaign to delay his execu
tion. This report was mentioned by 
the “Editor and Publisher,” a news
paper trade magazine.

Local 54
2 1 5
2 0 4
2 1 5
0 0 0
4 0 8
0 0 0
0 0 0

10 2 22
G F P

ocal 158 • ;

G F p
2 0 4
4 0 8
3 0 6
2 3 7
1 0 2
2 0 4
1 0 2

15 3 33

GOTHAM COPS GOING 
IN FOR CHILD RAISING

NEW YORK—(YNS)—The cops, 
it seems, know how to bring up the 
younger generation.

So the Juvenile Aid Bureau of 
Gotham’s police department is open
ing up a batch of community youth 
centers, where little junior can sit 
at the heels of the neighborhood 
flatfeet and learn how to be so good 
he won’t have to gb to jail.

The first community center, lo
cated' in Brooklyn, was opehed with 
an eleborate speech by Mayor La
Guardia.

Totals

I.C.W.U.

Solomon, If
Silverzewitz, rf
Rubin, c
Kopperman, rg
Aaronowitz, 1g
Kotch
Dinowitz

Totals

Children’s Federation to Hold 
Movies and Puppet Show

The Williamsburg Children’s Fede
ration has arranged an excellent 
New Year Show for young and old. 
The program will consist of the 
Woodn’head Poodn’head Puppets in 
a varied program of skits, songs and ‘ 
plays. We are told that there will 
be a One Act Play from beginning 
to end, Ectoplasm the eccentric dane-, 
er, Madame Gargalina soprano extra- 
o-o-ordinary, Flip and Pip a clown 
and dog act, all of which are guaran
teed to break your ribs from laugh
ter. These will be followed by mov
ies—following which there will be 
the initiation of all new members 
of the Federation Clubs.

The program has been arranged 
for the benefit of the New Pioneer, 
the children’s magazine of the Fe
deration. The time and place: this 
Friday nite, Jan. 3, 7:30 p.m. at 
125 Boerum St., Brooklyn.

Admission is 5 cents for children 
and 15 cents for adults. We urge 
all readers to secure tickets for 
themselves and their friends from 
Mary Sineus, leader of the Brooklyn 
LDS Children’s Group. This group 
has already collected more than $10 
for the New Pioneer and with your 
cooperation expects to sell many 
tickets for this gala event.

Join theWS Juniors
The LDS Juniors invite all young 

people ranging from nine to sixteen 
years of age to attend Laisvg Hall 
every Saturday afternoon at 1:30 
o’clock. There one is taught to speak 
the Lithuanian language by comrade 
Siurba. Dramatics are taught by 
comrades Mary Sineus and Aldona 
Klim. The fee for those not belong
ing to the LDS is ten cents a month.

Attention! Contributors.
'Because the N«w Year 

holiday, seveTal ^iticies that 
were sent in Mdhday do not 
appear in this h jtte for techni- 
cal reMsonsr pub
lished in next week’s issue.

Bystander: Now that you’re all 
right, how į did you come , to fall in 
the lake * ’’ ’ 1

.. ... Man’’4'
• Įrike, I ‘

'rt come to fall in the

NEED AN ESCORT?
OSWEGO, N. Y.—(YNS)—A date 

bureau was recently established at 
Oswego State Normal School. For a 
10c fee one can ’Obtain acompanion 
*for ah evening oUtiitig,
\ Jij niii In i

Mother: Jdhnny, how do you want 
to take this castor Oil?

Johiihy: WtAt h Wk
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1 ers as a bible. Instead- 6f being' 
called Fuhrer or Duce, he is ‘ ad
dressed as The Chief. Instead of 
Storm Troops, he has Minute Men 
to commit his atrocities. Otherwise,

Book Review
IT CAN’T HAPPEN HERE, by Sin

clair Ix?wis, Doubleday, Doran Co.,

Reviewed By J. G.
Sinclair Lewis had built a success

ful career for himself by hating 
the stupidities about him that in
sult his intelligence. With a sting
ing brand of satire, he he has lashed 
out against such targets as small- 
minded small towns, American busi
ness men, clergy, etc. As effective 
as his writing has often been, it 
has lacked the strength of a writer 
who has positive convictions, Lewis 
has not realized that the Babbitts 
and the Main Streets he rips into 
are the direct products of capital
ism. And, from reading his novels, 
it is fair to assume that he has 
never had anything to substitute for 
the things he hates.

In his new novel you are still 
aware of this fundamentally futile 
attitude but, at the same time, you 
are aware that Sinclair Lewis has 
never used his talents more effec
tively. If you can discount his lack 
of political insight, “It Can’t Hap
pen Here” becomes the most im
pressive book he has ever written. 
It is not a particularly good literary 
job, and I don’t think it was in
tended to be that, but as a social 
document it is his most stimulating 
and useful book. So graphically does 
it picture the bloody chaos and vi
ciousness that would follow the es
tablishment of a fascist dictatorship 
in this country, that the novel should 
inspire all of its readers to become 
militant anti-fascists. By writing it, 
Lewis has-placed himself in the class 
of writers and thinkers who will be 
jailed, murdered, or exiled if and 
when fascism comes to America.

The Chief’s Minute Men
The narrative starts off on the 

eve of the 1936 presidential election 
of Berzelius Windrip. “Buzz”, as his 
friends call him, is built along the 
lines of the late Huey Long. He is 
a more successful demagogue than 
Father Coughlin. He likes to sound 
homely and folksey and, like Huey 
Long and Hitler, he writes an auto
biography which serves his follow-

his manner and his dictates are ex
actly like those of Hitler.

There are concentration camps, 
persecution of the Jews, subversive 
elements with underground organi
zations, complete censorship, lots of 
fake promises, and loud trumpeting 
about “expansion” and “American
ism”. Mr. Lewis has apparently 
benefited from his readings of Bil- 
linger’s “Fatherland” and the “Brown 
Book of Hitler Terror”. Much of 
the material in his novel is similar 
to the material in these books and 
other anti-fascist books 'recently 
published, but the author has done 
an excellent job of showing how the 
same horrible atrocities taking place 
in Germany and in Italy are per
fectly possible in a country like ours.

But What Replaces Fascism?
The story is told chiefly through 

the eyes and experiences of one 
Doremus Jessup, an elderly Ver
mont editor, who loses his news
paper when he dares write an edi
torial condemning Windrop’s reign, 
and eventually lands in a concen
tration camp. Jessup is pretty much 
of a Babbitt in his thinking, de
spite the fact ,that he is an editor. 
He was one of those who said, 
“It can’t happen here”, right up to 
the time it did happen. And when 
he decided to fight fascism, it was 
with the belief that a regime simi
lar to the present Roosevelt one 
would be the cure-all.

He does not ally himself with the 
underground Communist movement 
for reasons that all dwindle down 
to the fact that Lewis knows noth
ing about Communism and, certain
ly nothing about the Soviet Union. 
He mentions Stalin with a hiss; 
he talks about terrorism in the So
viet Union in William Randolph 
Hearst’s manner. He is unthink
ing enough to imagine that fascism 
is the fault of demagogues, rather 
than the fault of the capitalist sys
tem.

In spite of such misrepresenta
tions, “It Can’t Happen Here” is a 
valuable book that should be widely 
read. If it doesn’t give its readers 
the shivers about fascism, nothing 
ever will, except fascism itself.

“COMFORT” IN THE DESERT

Happy Days for American Youth
By MAX WEISS

I. “WHAT SO PROUDLY WE HAIL”!
In bygone years, poets of many lands spoke glowingly about 

the New World. Tired of the things which they had seen 
and heard for centuries in Europe, travelers came from far and 
wide to see the magic charms of this new and strange country 
—America.

They marvelled at the roaring thunder of Niagra Falls, at 
the slow moving waters of the yellow Mississippi River, at the 
towering snow-capped peaks of the Rock Mountains, at the 
giant redwoods of ęalifornia, at the breath-taking majesty of the Grand 
Canyon, at the rolling plain^ of the Middle West— poems all in water, 
rock and wood stretched three thousand miles from coast to coast.

Nor were these poets in love with 
minds alone had painted. For, truly,

It is rich in all the things boasted 
of by the garden spots of the world. 
There is scenery, climate, game and 
plant life the equal of any on this 
globe. One may travel by land, 
sea, or river, yet never tire of ad
miring the wealth of natural beauty 
which unfolds before the eyes.

In the fast moving rivers and 
falls which race across the land or 
drop in shining spray from mighty 
heights, there are powerful “white 
horses” capable of driving a million 
mighty dynamos to light up a hun
dred million homes. Oak, maple and 
walnut trees, upright for centuries 
in face of the wildest storms, wait 
for the axe and saw which can 
make of them homes and the things 
of home. Beneath the soil and in the 
hills of America, there is coal, iron, 
gold, silver and copper in huge 
quantities. Rich and fertile land 
yields wheat, corn, cotton, flax, bar
ley, tobacco, delicious fruits and tasty 
vegetables of every description in 
season. Meats can be had for every 
palate from the hundreds of thou
sands of head of live stock and poul
try which graze on the plains of the 
Middle and Far West and on the 
dairy farms of the east.

Everything For Happiness
Few indeed and far between are 

the countries which can boast of 
such natural wealth and beauty. We 
have almost everything within the 
boarders of America which is need
ed to give us a full and beautiful 
life.

have we the raw ma-

Its hot not only for this lucky” Italian soldier taking 
a shower in/Africa, but even Mussolini is sweating 
Under the collar due to increasing Ethiopian victories. -

only 
of happiness. We have also,

imaginary pictures which their own 
America is a beautiful land.

Twentieth Century Caravans

Come into Detroit from any di
rection you please. You will see a 
peculiar sight. Like a man carrying 
another on his back, hump-backed 
automobile caravans, brand new and 
shiny, crawl along like some strange 
monster. Mounted on a truck are 
two or three or four autos being 
carried to some distant city for dis
play and sale. Day in and day out, 
from early morning around the clock 
into the early*morning of the next 
day again, these twentieth century 
caravans crawl along the white rib
bons of winding concrete which are 
the highways of America.

America can produce autos! It 
has the factories, the tools, the dies, 
the belts, the iron and steel and rub
ber.

Take any road out of Pittsburgh— 
north, east, south and west. For 
mile upon mile you will pass wooden 
structures covering yowning holes 
in the ground out of which come 
cars laden with black hunks of coal. 
Coal for furnaces, coal for engines, 
coal for home. Ton after ton. Black 
diamonds without which the ma
chines of America would be stilled.

America can produce coal! It has 
the deposits, the mines, the machin
ery.

Go into any city you please. Every
where there are factories, mines, 
mills, plants. Everything iS'T-eady 
to hand. If the wheels turned, if 
the belts moved, if the clamor and 
roar of a humming industrial life

materials 
different

cities of 
steamers 
stranger

Not 
terials 
right under our noseis, the machin
ery and tools, the man-power and 
skill to work up these raw 
into the million and one 
things which are needed.

From the mighty coast 
•the Atlantic where giant 
bearing strange flags' and
cargoes float quietly at anchor to 
the far flung wharves of the Pacific 
where products of the Orient are 
docked, stretch three thousands miles 
of teeming industrial giants. Cities 
which are workshops for the world 
stand at the crossroads of a thou
sand highways within the borders 
of America.

Go along these highways! See 
these cities! Look at these work
shops !

Know America which should, and 
could, be ours!

Travel through the Mahoning Val
ley sometime. Go by night. As you 
approach Youngstown on the way 
into Cleveland, you see a red glow 
which stretches for mites across the 
darkened sky. As you come closer, 
you will see blinding sparks leap out 
of nothingness into space like flow
ing gold'. Both the red sky and the 
flowing gold come from mighty Bes
semers which day and night can 
vomit forth tons and tons of molten 
steel. Stėel for girdefs, steel fpf 
beams, steel for houses,, steel fbr 
bridges, stėel for everything tlidt 
can be built!

could be heard—what would happen? 
Would not the people gets the cars, 
the clothes, the buildings, the food, 
the things they needed? What else 
are they made for? Why else do 
these mighty industrial giants exist 
in Chicago, in Youngstown, in Gary, 
in Detroit, in Pittsburgh? Who needs 
them if they cannot nSake us hap
pier, if they cannot make our lives 
richer, if they cannot satisfy our 
every wish? Did we build them so 
that they might rot away from lack 
of use, that they might laugh in our 
faces, that they might taunt us with 
unbearable visions of what we could 
have but what we are not permitted 
to have?

What Are They Made For?

These are are the questions which 
immediately jump to our minds of we 
contemplate this vast machinery for 
the production of wealth. On every 
hand there are mighty plants, intri
cate machinery, stores of raw ma
terials. Yet a tourist travelling 
along the Lincoln Highway through 
to the west, or a more fortunate 
traveller going by rail along the 
same general direction, see these 
factories and plants empty 
less.

They are like ghosts of 
Windows are covered with 
Chimneys are smokeless, 
are cold. The fall of a 
loosened timber echoes with 
clatter through the deserted 
rooms ahd halts in which, be 
the crisis, millions worked and r 
duoed.

and life-

the past 
cobwel 

Fur> 
br'
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‘Hello, old top, new car? 
No, new top, old car”.

Labor 
set of 
of ar-
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For 
felt 
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called ?

Red 
eight

a dense crowd here tonight. 
Don’t be too pleased. We 
dense!

Political Speaker: I’m pleased to 
see such

Voice:
ain’t all

The Club Fighter 
...... by BILL BAILEY ..................................................
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he had never been floored since that Somewhere, deep within him, Red

and 
felt 
the 
al- 
He 

and

TEACHER W1 3 BET
FAIRMONT, W. Va.—(YNS)—Dr. 

Schreve, member of the Fairmont 
State Teachers College faculty won 
a dollar bet when he ran 100 yards 
barefoot over snow ••••■«* «u campus 
paths.

And in this corner Red Fino, 
159 pounds....”

The announcer’s voice trailed into 
the roof of the club. Red scuffed 
his feet on the canvas as his mana
ger pried at his shoulder muscles. 
The announcer was climbing from 
the ring and the ref. entering, call
ed the fighters to the penter. Red 
trotted and felt the familiar hand 
glide around his shoulder as the re
feree mumbled instructions. The 
other fighter was taller. Red peered 
curiously up at him and grinned. 
Olson grinned back at him. They 
parted and Red was waiting for 
bell.

He heard it sound distant 
strange. For a moment he 
terribly alone then he shrugged 
feeling away and moved out, 
ready crouched and shuffling, 
shook Olson’s extended hand 
stepped back.

“His Blood Surged”
Olson moved quickly, dancing in 

and flicking a short, tentative left. 
Red ignored it and moved forward 
The tall fighter jabbed again, ginger
ly, and stepped away. Red shuffled 
forward. Olson jabbed three light 
lefts and slipped to one side away 
from the corner. He jabbed again 
with more confidence. The Red grin
ned to himself, thinking that the 
Swede would open up soon and he’d 
be alright. His lip hurt a little from 
the jabs and he touched it gingerly 
with his tongue. Olson moved in and 
jabbed again, twice. Red saw him 
readying his right, hunching slightly 
to one side. Olson moved in, jabbed, 
threw the right. It came straight 
and fast but Red slipped it, moved 
his head quickly to one side, and 
snapped his left to the unprotected 
jaw. It banged home and Olson was 
sitting down slowly, a dull surprise 
on his face.

Red touched the mouthpiece again 
with his tongue as he moved to a 
neutral corner. He heard the ref’s 
Voice drenning; his Up stung where 
the jabbing had cut it. Blood surg
ed powerfully in him for the first 
time since the bell rang. He peer
ed up at the clock on the arena 
wall; only fifteen seconds of the 
round left.

“A Glutton”
When he turned to the ring again 

he saw Olson struggling on one knee. 
Fino felt surprise. Never had a 
fighter come so solidly as that. Ol
son was up, the referee wiping his 
gloves, and Red moved towards him. 
No use hurrying now, Fino thought, 
the round is almost over. Olson was 
wavery from another thudding left 
when the bell rang.

“That guy’s a glutton”, Red mut
tered to his manager, back in the 
corner. “He took the left”.

“Won’t take it again”, Lipson 
snapped. “You can get him this 
round if you work faster. That took 
a lot out of him”.

Red stopped listening to his mana- 
ger and stared across at Olson’s se
conds working feverishly. He won
dered how Olson felt. He had been 
on the floor himself and remember
ed the wave of darkness that had 
climbed over him, fading in a slow 
dreaminess, deep in his mind, on 
those occasions. He remembered the 
first one in the amateurs when he 
was still in school.. The second,; he 
thought, was in the amateur cham- 
pionships in Madison Square Garden, 

• the night he’d grabbed the welter 
itle. He remembered it distinctly;

was the first round and his oppo- 
nt >had -been a little Jewish kid. 
ost have been fully three years 

ago. His manager nudged him and 
ho gargled from the water bottle, 
then rose to his feat as ;<he stool

night, but often he’d felt that dark
ness. Sometimes it was strong 
enough to makp you forget until 
you’d ‘reached your corner. Some
times you didn’t wake up until the 
fight was over and you found your 
manager patting your back and you 
felt surprised when he told you you’d 
won.

When the bell rang Red trotted 
out faster than he did in the first 
round. Olson came out treading light
ly and warily. Red waited for the 
Swede to lead the left, but the other 
held back. Annoyed, Red crouched 
and weaved forward. He felt a left 
thud on his eye; another, another. 
He straightened and backed away, 
puzzled. Olson held off. Red ad
vanced again, upright. He pawed 
a left at Olson’s set face and took 
another sharp jab, this time ' on his 
sore lip. He shook his head and 
charged. A dozen lefts and rights, 
lightening fast and sharp but with
out driving power, smacked his face. 
He was inside, bent over and driving 
at Olson’s body. The other fought 
back in a flurry, driving straight 
lefts and rights, then hooking vi
ciously to the body. Red felt a 
trickle over his eye. He weakened 
and stepped away out of reach, heart 
pounding. Olson f ollowed quickly 
and kept his flicking left jab bang
ing in Red’s face. Fino shook his 
head and stepped back again. After 
another smothering tattoo of lefts, 
Red saw an opening and was about 
to launch forward when the Swede, 
grinning, danced away,

“Baffled”
Baffled, Red stood in ring center 

and waited for the other to lead. He 
thought dully that this was 
toughest foe he had ever faced, 
the first time in a ring Red 
the need of a damaging right,
it was powerless. He could never get 
any dynamite behind it, never the 
necessary snap. Olson was dancing 
around him, smiling, playing for the 
crowd. They’re probably shouting 
for Olson now, Red thought. He 
never heard them when he was fight
ing. Olson was dancing, feinting, 
pretending he was about to resume 
jabbing when the bell sounded.

“Got To Win”

knew a wretching strain. Something 
violent and draining. There was a 
tinge of blackness in his mind. Ol
son’s features were indistinct as he 
blasted forward behind the uneering 
left to smash right, left, right, left 
against Red’s chin. The wretching 
grew and tugged at Red’s heart. 
The blackness grew and became tain
ted and frozen. There was nothing 
and nobody suddenly, only a dreamy, 
frigid ice in Red’s mind.

“Four....” He picked up the re
feree’s voice counting. Christ, he 
was on the canvas, but it reeled and 
heaved beneath him. It reeled and 
sickened him; his awakening senses 
threw off the blackness, but he was 
still sick and now hopelessly tired. 
“Five....” Hell, he couldn’t sit there
all day like a goddam fool, could he? 
He’d have to get up. Must get up 
now. Must. Jesus Christ, I’m sick, 
Red thought as the blackness over
whelmed him again. “Eight....” He 
heard now, but the sickness was 
gone and the blackness leaving. Sur
prised, he found himself on one 
knee. “Wait for the count”, he 
thought, watching the absorbed, al
most distracted face of the gray
haired man counting above him. 
“Nine...” And he was facing a 
cruel-faced Olson, driving at him 
powerfully, relentlessly. The strength 
was flowing back in Red’s veins; he 
knew what was coming and poised 
himself for it. He’ll hook.
will, he thought, then he’ll cross 

j the right. He was* ready.

Teacher: Who can tell me what the 
former ruler of Russia was called?

Class (in unison): Czar.
Teacher: Correct. And 
his wife called?

Class: Czarina .
Teacher: Right. And 

the Czar’s little children
There was a pause and then a 

small timid voice called out from the 
rear, “Czardines!”

Question: What should a foreign- 
bom worker do when arrested or 
when he is held for deportation?

Answer: The International 
Defense has worked out a 
rules that apply to all cases 
rest of foreign-born workers,
apply especially to those workers 
held for deportation, or under arrest 
by immigration officials, but should 
also be kept in mind when under ar
rest by any officer whatsoever. Fail
ure to observe these rules may pre
vent legal steps to avoid deportation. 
The rules follow:

1. Always remember that immigra
tion Inspectors have absolutely no 
power to compel you to answer any 
of their questions.

2. Refuse to answer all questions 
—anywhere—in jail, at home, in or
ganization headquarters, on the 
street—except your name until you 
have seen an attorney.

3. Notify the I.L.D. immediately.
4. Give no address, place of em

ployment, the country you come 
from, when you arrived, whether or

, Don’t give 
the name pf the ship or the date 
when you came.

1 5. Don’t sign anything. Don’t be 
fooled into answering questions by 
anyone who says he is trying to help 
you.

6. Deportation hearings are held 
in private'. No workers are present 
The only people in the room are 
commissioners, stenographers, the de
fendant and the lawyer. Everything 
you say is secret. Don’t try to 
propagandize the officials at these 
hearings.

7. ALWAYS REMEMBER—the 
Department of Labor must prove 
that you can be deported. They can
not get a visa to any country unless 
they pYove you are a citizen of that 
country. Don’t give them any free 
information; It Will be used against \ 
you.

8. ALWAYS REMEMBER—the 
Department of Labor still has not 
the right of arrest without warrant. 
If an inspector tells you to come 
along with him, demand that he 
show you his warrant. The same 
applies if he tries to search your 
home. He must have a warrant.

ANSWER _ NO - QUESTIONS. 
DON’T SIGN ANYTHING.

The LABOR DEFENDER, official 
organ of the International Labor De
fense, carries > monthly discussion; of ; 
“what to 'do when under arrest”, and 
special discussion of the problems of 
foreign-Jbom workers under arrest. < 
; A' pėnny ifoldėr, easily distributed... 
andėofiąldedth^ .■ ■
from haijd-.to hand joh the picket-line , 
or; inplaceswlthtratattractjng 
attention, is published; by- the Inter* 
national Defense, to spread in- . 
fta^tiqhw *Wwt to do.vHten held t 
fordo 
worker ilabemadefruni

Olson 
hooked and Red moved < with the 
punch, easing the snap from it. Ol
son hooked viciously again, and once 
more Red eased to one side with 
the punch, watching the right. It 
came and he slipped in to crash his 
left home. Without waiting for Ol
son to topple he was in, smashing 
the stricken face again and again. 
Three pole-axing blows and now 
Red was watching the distorted face 
on the canvas and blood beginning £££
to spread beneath it. As he turned 
to a corner Red noted the time; still 
a minute of the round left. Olson was I 
unstirring on the ring floor, 
watched the count and the 
knew the fight was his.

“A Tough Mug”
Going to his corner a searing wear

iness hit his legs without a warn
ing so quickly he almost fell. Christ, 
I hope O’Leary won’t be as tough, 
he thought. But he will be. He 
will be. I know he will.

As he went to the ring center 
to have his hand raised fr the vic
tory token, he felt a great fear of 
the O’Leary fight. Somehow he 
didn’t feel as strong and capable as 
before. “It’s a tough way to make 
a living”, he thought. “I wish I 
could quit.” 

(From the “Young Worker”)

“Lousy”, Lipson snapped, back in 
the corner. “Keep on like that and 
you’ll lose. How’d you like to break 
your streak?” Break my streak 
Red thought. Lipson must be crazy. 
I’ll murder Olson when I nail him. 
But somehow he was not so confi
dent as he had been.

“I’ve got to win”, Fino thought 
in a sudden panic. “Christ. I’ve got 
to* ’. He had to win. There were 
the bills home and his father out of 
work. A loss now would set him 
back just when he was beginning to 
reach the top. “If I win I’ll get 
the feature spot next week against 
O’Leary.” Red remembered that with 
every fight, as he moved up, his op
ponents grew tougher. This Olson 
now, he was the toughest yet. A 
glance at the other corner showed 
Olson and his second grinning.

The bell clanged and he moved out 
slowly, carefully, determined to do 
better than in the proceeding round, 
to solve the problem,of Olson’s dead
ly left. Olson was in no hurry, mov
ing around out of range. Red drop
ped his guard: invitingly,. moved in hour examination by a police official 
to meet a hail of left. His lip stUhg named dėrgėant Tanaka and was 
and he ; fqlt blood start. from his fbeaten. nearly»to death. Although 
wounded eye. Olson was not grin- Wanibutsi <could hardly stand; the 
ning anymore, Red saw. The Swede, į police sergeant continued his “exami- 
calm and deft, came in behind the nation,’? Only when the prisoner 
protection ofhi^l^tAnd crashed a Į could not apeak was the brutality 
straight ‘right • •;

■■■

JAPANESE UNION LEA
DER BEATEN, KILLED

TOKIO, Japan.— (YNS) — Details 
have seeped out of Kioto police head
quarters of the murder of Wanibutsi, 
22-year-old leader of theprinters* 
union. Wanibutsi was one of 200 
people arrested in Kioto at the begin
ning of April on suspicion of alleged 
radical activities. <

Ąt" (the; police. station the young 
union leader was subjected to a four-
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Žinios Apie Karą
Italai Jau Tik Ginasi
Garsiai šukavę Italijos fašis

tai, kad jie sumuš ethiopus, jau 
atmainė savo gaidas. Per du 
paskutinius mėnesius laiko ita
lai neturėjo laimėjimų prieš 
ethiopus, o daug pralaimėjimų. 
: Pietų fronte, kur jie taip gi
liai buvo įsibriovę į Ethiopiją, 
kur turėjo didelius plotus ir ar
tinos į Daggah B u r, tai dabar 
išgrūsti atgal j Somalilando pa
sienį, veik ten pat, iš kur jie 
pradėjo savo karo žygius.

Apie to fronto padėtį pabai
goje gruodžio iš Italijos sostinės . 
atėjo žinios, kuriomis jie džiau
giasi, kad italai tarpe Parma ir 

?Juba upių, ant 34 mylių ilgio 
fronto užsitvėrė 36 pėdų pločio 
spygliuotų vielų tvoromis. Ką 
gi tai reiškia? Tas reiškia, kad 
italai jau bijosi ethiopų užpuo
limų, kad jie patys greitai ne
sirengia veržtis giliau į Ethiopi
ją, bet rengiasi gintis.

Gintis karo fronte taip jau 
svarbu, kaip ir pulti, bet italų 
buvo kiti planai. Jie rengėsi 
greitai karą laimėti, nes balan
džio mėnesį ten prasidės vėl i 
baisūs šešių mėnesių lietai. Ita-1 
lai arba turi iki to laiko kara I 
laimėti ir baigti, arba jiems bus 
labai blogai. Gi du paskutiniai 
mėnesiai jiems nieko nedavė, i

Taip yra pietų fronte, pana
šiai yra ir šiaurių fronte. Ir 
šiaurėje italai nieko neatsiekė, 
dar turėjo daug prakišti. Ma
kale, Aksum, Adowa jau vėl da
rosi karo fronto linija, kada 
tie miestai pirmiau buvo jau to
li užpakalyje palikti.

Seniau italai fašistai gyrėsi. 
savo tankais, orlaiviais, kareivių 
sugabumu, o dabar jau grįžo ■ 
prie seniausio ginklo—durtuvo. < 
Dabar italai fašistai vis daugiau ' 
pradeda girtis durtuvais, bet: 
tai tik savęs paminimasis. Aiš- i 
ku, kad ethiopai pirmiau turė- 
ję...„mažai moderniškų ginklų, 
dabar dar nelabai pratę juos 
vartoti, bet'jie sugabūs yra var
totojai šalto ginklo—durtuvo ir 
kardo ir čia italai fašistai pasi

karo laivyno.
Kas iš to išplaukia? Išplau

kia tas, kad Hitleris vis dau
giau budavodamas karo orlaivių 
grūmoja kitoms šalims karu, 
jeigu kuri šalis nori padaryti 
sutartį, tai jis reikalauja kolo
nijų ir kitų sau vigadų.

Taip daro ir Italijos fašistų 
vadas Mussolinis. Jis šaukia, 
kad jeigu kas bandys neduoti 
Italijai aliejaus, arba kitaip 
kenks karą prieš Ethiopiją lai
mėti, tai tam jis paskelbs karą, 
prieš tą kariaus. Japonijos im
perialistai grūmojimais visko 
reikalauja iš Chinijos ir ją plė
šia.

Žemė Drebėjo Vokietijoje
B E R L Y NAS. — Žemės 

drebėjimas Pirmasense, Vo
kietijoj, gruodžio 30 d. pa
darė plyšių kai kurių namų 
sienose ir suardė daug lan
gų. Jis palietė Badeną, 
Wurtenberga, Hesse ir Ba
varijos dalis, apie 25,000 
ketvirtainiškų mylių plotą, 
nors nuostolių kitur nepa
darė, apart Pirmasenso.

Binghamton, N. Y.
Trumpata Kalba Liet. Svetai

nes Reikalais
Trumpata, vienus dalykus 

žinodamas, kitus girdėdamas, 
pastebi, kad Lietuvių Svetai
nės gyvavimo 2p metinis jubi- 
lėjus, turėjęs būti paminėtas 
Padėkos Dienoje, 1935 me
tais, nebuvo paminėtas. Direk
torių darbe, sakoma, trūksta 
šiemet daugiau, negu pirma, I 
susitarimo. Vieni planuoją 
vienaip, kiti—-kitaip, o veži
mas stovi ant vietos.

Ateinantį šeštadienį, 4 d. 
sausio, įvyks namo bendrovės 
didysis bankietas. Bankietas, 
galima tikėtis, bus smagus pa- 
žmonys, nes ir praeities meti
niai bankietai tokiais yra bu-

reikalą kai kurių pertaisymų 
namui, kad padarius jį paran
kesniu, kita dalis—kad dalį 
turimų pinigų išmokėti dali
ninkams dividentais, tikint, 
kad tuomi susikels dalininkuo
se geresnis ūpas, ir jie bus 
nuoširdesni namo rėmėjai at
eityj. Galų gale, sakoma, di
rektoriai nusprendė duoti divi- 
dentų klausimą nubalsuoti vi
suotinam dalininkų susirinki
mui.

Be to, yra nuomonių, kad 
svetainę parduoti. Tas svar
bus klausimas irgi būsiąs leis
tas balsuoti metiniam susirin
kimui. Ar pardavus esamąjį 
namą bendrovė likviduosis, ar 
ji sieksis įsigyti kitą parankes
nį namą? Jei nebus siekiama 
įsigyti kitą namą, tai dabar
tinio namo pardavimo klausi
mas turėtų būti atmestas vien
balsiai, nes likus be svetainės, 
būtų žymus smūgis visam pro
gresyviam judėjimui.

Visi čionai gyveną bendro
vės nariai turėtų dalyvauti su
sirinkime! O tie, kurie yra iš
važinėję į kitus miestus, turė
tų šiais klausimais atsiliepti 
laiškais. Jie turėtų atsiųsti 
savo įgaliojimus (proxies) ki
tiems nariams, pasakant jiems, 
kaip balsuoti. Rašyti galima 
svetainės adresu: 315 Clin
ton St.

Kandidatais į direktorius 
yra apsiėmę: P. Mačiukas, A. 
Kaminskas, A. Pagiegala, J. 
D. Charna, J. Gabužis, J. Vai
cekauskas, O. Girnienė, G. Ko- 
kalas, J. Mačis, K. Dzidulionis, 
S. Jasilionis ir J. A. Kamins
kas.

Trumpata.

A.P.L A. REIKALAI
APLA Centro Pirmininko Pra

nešimas Visoms Kuopoms ir
Visiems Nariams

APLA Centro Sekretoriaus 
pranešime už gruodžio men. 
1935 visoms kuopoms—taip 
pat tas yra tilpęs “Laisvės” 
num. 281-me, sakoma, kad 
Pennsylvanijos Apdraudos Dc-

spaudą ir klaidina visus APLA 
narius. Aš Centro Sekr. ma
čiau ypatiškai ir jam prane
šiau, kad jis tą prieškonstituci- 
nį pranešimą atitaisytų, bet jis 
jokiu būdu nesutiko. Nors aš 
ir labai nenoriu šiuo reikalu 
eiti į spaudą, bet kito išėjimo 
nėra. Mat, Centro Sekr. pasi
statė save augščiau už visą or
ganizaciją, jam APLA konst, 
ir APLA Seimų nutarimai tik 
niekis.

J. Gataveckas, 
APLA Centro Pirm.

“Laisvės” Redakcijai: Drau
gai malonėkite šį mano prane
šimą tuoj patalpinti “L.”, nes 
apie tai turi visi APLA nariai 
žinoti. Jeigu netalpinsite, tai 
praneškite per “Laisvę” delko 
netalpinate.

Draugiškai,
J. Gataveckas.

Nuo Red.—Mums nesupran
tama, kodėl tokio paprasto 
dalyko pirmininkas ir sekreto-' 
rius negalėjo išrišti Centro Ko
mitete, bet persikėlė į spaudą. 
Juk tai yra demoralizavimas 
narių ir puldymas juose pasiti
kėjimo abiemis viršininkais. 
Atrodo, kad pirmininkas su se
kretorium nesusikalba. Vienas 
skelbia vienokius patvarky
mus, kitas kitokius. Jeigu sek
retorius padarė klaidą, tai pir
mininko buvo pareiga pakelti 
klausimą Centro Komitete ir 
tą klaidą atitaisyti. Spaudoje 
to organizacinio klausimo ne- 
išrišite. Viskas, kas bus atsiek
ta, tai pasėta nesusipratimo. 
Mes patariame APLA Centro 
Komitetui tuojaus šitą klausi
mą išrišti ir neleisti daugiau 
p i r m i n i n k ui ir sekretoriui 
spaudoje peštis. Mes taip pat 
manome, kad Centro Komite
tas turėtų uždrausti savo virši
ninkams nešti ginčus spaudon 
ir žeminti organizaciją. Visi 
organizaciniai ginčijami klau
simai turėtu būt keliami ir 
sprendžiami Centro Komitete.

sekimo neturės.

Hitlerio Reikalavimai
Anglijos imperialistai 1935 

metais susitarė su Hitleriu, kad

vę.
13 d. sausio bus visuotinas 

dalininkų susirinkimas. Apie 
šiam susirinkimui statomus 
klausimus reikėtų iš anksto 
pagalvoti ir padiskusuoti. Su
sirinkime reikės ne tik išrinkti

partmentas užgyrė APLA 26 
Seimo tarimą, kad dabar gali 
į visus apdraudos skyrius pri
gulėti 5 metais senesni. Kiek 
žemiau kalbama apie išsi- 
braukusius narius, kur dalis 
paragrafo skamba sekančiai:

jis nebudavos didesnio jūrų ka
ro laivyno, kaip 35 nuošimčius 
Anglijos laivyno. Ant kiek Hit
leris laikysis tos sutarties, ne
reikia nei klausimą statyti. Aiš-

direktorius 1936 metams, bet 
ir balsuoti kitus svarbius klau
simus. Svarbu, kad į direk
torius įeitų žmonės, kurie su
tartinai dirbtų! Ar bus iš ko

“Tai dabar pranešame, kad 
pagal pereito Seimo tarimą vi
si išsibraukusieji nariai, grįž
dami atgal, turi išpildyti apli
kacijas ir atgal sugrįžt kaipo

Svarbi žinia Moterims
Kaip mes visos žinom, kad 

Detroite mes mokam už pieno 
kvortą 12c, tai yra augščiausia 
kaina negu kur kitam mieste. 
Todėl moterų lyga veda kovą 
už nupiginimą pieno ir jau tu
rėjo būti tyrinėjimas, bet vis 
liko atidėtas. Dabar, sausio 3 
d., 1936 m., 10:30 ryto, įvyks 
tas tyrinėjimas City Hall, Coun
cilmen kambaryj, ant 3-čių lu
bų. Todėl privalo ir mūs lietu
vės draugės būti. Atrodo, kad

1935, ALDLD 52 kp. susirinki
me buvo svarstyta ir vienbal
siai užgirta šis prakilnus žings
nis. širdingai velinam, kad pra
lenkt visas kliūtis, kokios stovi 
ant kelio vienybės tų dviejų or
ganizacijų, o stoti į vieną ben
drą organizaciją ir sujungti 
darbininkiškas spėkas platini
mui apšvietos ir darbininkiš
kam veikimui bendrai kovai 
prieš karą ir fašizmą.

ALDLD 52 kp. Rast.,
M. Ginaitienė, 

Org. P. žemaitis.

BINGHAMTON. N. Y.
A.L.D.L.D 20 kp. rengia svarbias 

prakalbas penktadienį, 3 d. sausio 
(Jan.), 1936, Lietuvių svetainėje, 315 
Clinton St. Pradžia 7:30 vai. vakare. 
Kalbės drg. J. Broga iš Kanados apie 
ten gyvenančius lietuvius. Visi Bing- 
hamtono lietuviai turėtų susidomėti 
tuomi klausimu ir skaitlingai daly
vauti. Drg. Broga pirma kartą kal
bės čia, tai bus gera proga ne tik 
prakalbą išgirsti, bet su juo ypatiš
kai susipažinti, tad visi į prakalbas. 
Įžanga veltui.

Komisija.
(1-2)

Puslapis Lenkias

WORCESTER, MASS.
TDA 13 kp. rengia “Silkių Balių” 

su šokiais, ir įvairiais pamargini- 
mais. Parengimas įvyks subatoj, 4 d. 
sausio (Jan.), 29 Endicott St., 7 vai. 
vakare. Kviečiam visus atsilankyti į 
šį nepaprastą balių. Jžanga tik 25 
centai.

Kviečia Komisija.
(1-2)

Vaikas Linksmas, jis 
geria “Broncotone”

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
BRIDGEPORT, CONN.

Sausio 2 dieną, nuo 7 iki 9 vai. 
vakaro, Fairfield Town Court, prie 
Reef Rd., bus gera proga paduoti 
aplikaciją del pirmų arba antrų Am
erikos piliečių popierų. Aplikacijas 
priiminės Amerikonizacijos Komiteto 
atstovai S. W. Pisarek ir Stanley 
Kamykowski. Aplikantai privalo pa
duoti reikalingus faktus, kaip tai ko
kia laivų linija atplaukė, laivo vardą, 
dieną atvažiavimo ir kitus.

S. Kamykowski.

GREAT NECK, N. Y.
Bendro Rengimo Komitetas rengia 

svarbias prakalbas, nedėlioj, 5 d. 
gruodžio, M & H. Sabenkų svetai
nėje, 91 Steamboat Rd.„ pradžia 5 
vai. vakare, Įžanga veltui. Kalbės J. 
Siurba, “Tiesos” redaktorius, ir L. 
Prūseika, pasižymėjęs publicistas. Jų 
tema bus: Lietuvos nepriklausomybės 
gynimas, ir civilės-demokratinės lai
svės Lietuvos liaudžiai. Apart kal
bėtojų bus ir muzikais programa, 
kurią išpildys Pirmyn Choras.

Kviečia Komisija.
(1-2)

SCRANTON, PA.
A.L.D.L.D. 39 kp. susirinkimas 

įvyks nedėlioj, 5 d. sausio (Jan.), 
2 vai. po pietų, J. Siauruko name, 
341 W. Market St. Visi draugai-gės 
būtinai dalyvaukite šiame susirinki
me, nes yra gana svarbių dalykų ap
svarstymui, kurių negalima ant to
liau atidėt. Taipgi turėsime svečią, 
drg. J. Brogą iš Kanados, kuris mar- 
šrutuoja po šią šalį. Tai dar pirmą 
kartą lankysis su prakalbomis iš Ka
nados. Todėl visi pasistengkite da
lyvauti.

I. K. Kp. Sekr.
(1-3)

BINGHAMTON, N. Y.
Lietuvių Svetainės Bendrove rengia 

iškilmingą metinį bankietą, šeštadie
ni, 4 d. sausio, 7:30 vai. vakare, 315 
Clinton St. Skani vakarienė, įvai
rūs gėrimai, smagi sueiga—užtikrin
ta! Šokiams gros Jono Gudinavičiaus 
orkestrą. Įžanga suaugusiems $1.00; 
jaunuoliams—50c.; vaikams—25c.

Visus kviečia Direktoriai.
(1-2)

HAMTRAMCK, MICH.
A.L.D.L.D. 188 kp. susirinkimas 

Įvyks penktadienį, 3 d. sausio (Jan..), 
1936, 7:30 vai. vakare, 3014 Yemans. 
Visi nariai dalyvaukite, nes turim 
daug svarbiu dalykų apsvarstyti.

A. V.

Tcl. StaKg 2-0783 NOTARY
Night Tel. Juniper 5-4912 PUBLIC

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite
107 Union Avenue

Brooklyn, N. Y.

Reikalinga vyrų ir moterų 
pardavinėjimui ir garsinimui Dekšnio 
Galingos Mosties, Trejų Devynerių 
Palangos ir taip visokių žolių ir šak
nų. Geras uždarbis. Rašykite tuojaus 
del platesniiĮ informacijų. Pasekmes 
garantuojame.

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

butelį

“BRONCOTOI
D-RO L. GRYCZ

Po vieno butelio sunaudojimo, 
tikinsite, kaip jis palengvina jū. 
kentėjimus vidurių apsirgimuose; 
kaip kad sukietėjimas, Širdies py- 

kimas, naudokite

“GASTRITONE”
D-RO L. GRYCZ

Gastritone yra kombinacija iš su
dėties, prirengtos po tiesiogine 
analistiška kontrole pagal daktarų 
receptų. Jis duoda puikiausius re
zultatus kaipo skausmo lengvinto
jas ir gelbsti skilvio virškinimui.

Kent Remedies, Inc.
KENT REMEDIES, INC-

102 Kent Street, Brooklyn, N. Y?

ku, kad tik tol, kol tokį laivyną 
išsibūdavęs, o paskui eis toliau. 
Pirmiau Vokietijai buvo už
drausta budavoti submarinai, 
bet ji juos budavojo slaptai. 
Vokietijai nevalia buvo budavo
ti karo orlaivius, bet ji jų tiek 
slaptai prisibudavojo, kad An
glija ir Francija pasijuto pa
voju je—nebegalinčios atsilai
kyti prieš Vokietijos orlaivyną.

Betį jvis gi sutartys nors lai
kinai4 imperialistus nuramina. 
Anglija per savo ambasadorių 
poną Eric norėjo su Hitleriu 
susitarti karo orlaivynų dydžio 
reikalu, bet Hitleris griežtai už- 
reiškė:

1. Vokietija tol nedarys orlai- 
vyno reikalais sutarties, kol ji 
neatgaus savo kolonijas atgal, 
kurias Anglija, Francija ir kiti 
1914-1918 metų karo laimėtojai 
atėmė nuo Vokietijos Afrikoje 
ir Azijoje.

2. Vokietija tol nedarys or
iai vyno sutarčių, kol bus ver
čiama bėda ant Vokietijos už 
pereitą karą ir bent kas pasi
liks ią Versalio sutarties.

3. Vokietija tol nedarys orlai- 
vyho reikale sutarčių, kol jos 
karo orlaivynas neabejojančiai 
nebus didžiausias visoje Euro
poje.

4. Hitleris išreiškė didelį ne
pasitenkinimą, kad jis pasirašė 
su Anglija jūrų karo laivyno 
sutartį pagal kurią pasižadėjo 
nebudavoti didesnį savo karo 
laivynu kaip 35 nuoš. Anglijos

pasirinkti? Nominacijų susirin
kime, 8 d. gruodžio, apsiėmė 
tik 12 kandidatų. Pasirinkimas 
labai mažas, nes iš 12 reikės 
išrinkti 9. Būtų gerai, jei 13 
d. sausio būtų padidintas kan
didatų surašąs.

Penketas metų atgal dalis 
namo bendrovės dalininkų bu
vo susidariusi aštrią opoziciją 
prieš tuolaikinį direktoriatą. 
Kova buvo užvesta nepagrįs
tais prasimanymais ir šmeiž
tais. Opozicija, buvusi žymioj 
mažumoj, tuo būdu nieko ne
laimėjo. Dabar, tas aštrus 
prieš vieni kitus nusistatymas 
yra sušvelnėjęs, nebežymus. 
Išrodo, kad nekeliant šturmo, 
opozicijos žmonės lengvai gali 
įeiti į direktorius, į namo rei
kalų tvarkymo gaspadorius. Ir 
jei jie eidami atsineša gerus 
norus bendrovei, tai ir gerai.

žymi dalis esamųjų direk
torių šeimininkauja ilgoką eilę 
metų. Šeimininkauja taupiai. 
Jei bendrovės dalininkai dau
giau kooperuotų įvairiems jų 
darbams, būtų galima bendro
vės varde sudaryti daug di
desnį veikimą.

Po atmokėjimui buvusios 
ant namo paskolos, per kelis 
paskutinius metus taupus šei
mininkavimas išaugino bendro
vės iždą į virš $3,000. Turint 
ižde tiek pinigų, kįla klau
simas, ką su jais daryti? Dalis 
esamųjų direktorių kalba apie

nauji nariai. Mokestys jiems 
bus tokios, kaip ir naujiems 
nariams. Palengvinimas tiktai 
toks: įstojimo nereikia mokė
ti ir priimami net iki 60 me
tų”. Nei APLA 26 Seimas, ifei 
APLA Centro Kom. nėra tokio 
tarimo padarę, kad išsibrau
kusieji nariai yra priimami net 
iki 60 metų amžiaus. Pereitas 
26 Seimas padarė tarimą, kad 
būtų priimami į visus apdrau
dos skyrius tik iki 55 metų. Ir 
šitą 26 Seimo tarimą Penu. 
Apdraudos Departmentas už
gyrė ir mes jo turime laikytis. 
Jeigu tokis tarimas būtų pada
rytas APLA Seimų, kad iki 60 
metų nauji nariai arba išsi
braukusieji nariai (išsibrauku
sieji nariai skaitosi kaipo nau
ji nariai, tik tiek, kad juos 
Centro Kom. paliuosavo nuo 
įstojimo), tai šitokį Seimų ta
rimą reikėtų duoti Penu. Ap
draudos Departmental užgirti. 
Ir kol jis nebus P. A. D. už- 
girtas, tol jis negali skaitytis 
APLA konstituciniu įstatymu, 
ir negalima nauji nariai pagal 
jį priimti.

Tad visos APLA kuopos, ir 
visi APLA nariai, nepadaryki
te klaidos, nepriimkite naujų 
narių iki 60 metų. Į APLA tik 
tai galima nauji nariai priimti 
nuo 18 iki 55 metų amžiaus.

Labai blogai, kad APLA 
Centro Sekr. siuntinėja tokius 
prieškonstitucinius pranešimus 
APLA kuopoms ir skelbia per

mūs draugės visai nekreipia do
mės į šitą klausimą.

Gruodžio 19, kada turėjo 
įvykti tyrinėjimas, tai buvo su
sirinkę apie 75-kios moterys, jų 
tarpe—5 lietuvės, tai labai ne
gerai, o kur kitos mūs draugės?

Todėl, draugės, meskite vis
ką ir visos ateikit į City Hali 
penktadienį, sausio 3, 1936. Bus 
advokatas Lockwood ir priro- 
dys, kokius didelius pelnus da
ro pieno trustas Detroite.

Madame X.

ALDLD 52 Kp. Pareiškimas
Patėmiję iš laikraščių, kad 

Lietuvių Darbininkų Draugijos 
ir Amerikos Lietuvių Darbinin
kų Literatūros Draugijos cent
rai turėjo pasitarimus kas link 
vienybės šių dviejų organizaci
jų. Todėl 21 dieną gruodžio,

JUOZAS
KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborius

Pennsylvania ir New 
Jersey Valstijose

PHILADELPHIA, PA.
Telefonai: Bell—Dewey 5136 

Keystone—Main 9669
Užtikrina, kad mane patarnavi
mas bus atatinkamiausias ir už 
prieinamą kainą. Nuliūdimo 
valandoje prašau kreiptis prie 

manęs sekančiu antrašb:
1439 South 2nd Street

t Xr

CLEVELAND, OHIO
Lyros Choras rengia pasitikimo šo

kius subatoj, 4 d. sausio (Januario), 
1936, Lithuanian Workers Hall, 920 
E. 79th St. šokiai rengiami pasitiki- 
mui delegacijos į suvažiavimą prieš 
karą ir fašizmą. Kviečiam visus 
draugus ir delegatus dalyvauti. Vi
siem užtikrinam gerą laiką. Bus ska
nių užkandžių, gėrimų ir gera orkes
trą šokiams. Ir kad padengus iškaš- 
čius įžanga padaryta ant 15c.

Rengėjai.

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS

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

parčm, krikštynom ir kitokiem 
reikalam,

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

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

409

License L-1370 Tel. Stagg 2-2996

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

rioms parems, degtinių, kreipkitės pas mus.

Geriausios Degtinės Amerikos Išdirbimo ir 
Importuotos Žemiausiom Kainom

KAS ATEIS SU ŠIO SKELBIMU, GAUS UŽ 
NUPIGINTĄ KAINĄ

Tat nepamirškite pasiimt skelbimą eidami pirkt.

Šis didelis nupiginimas tik trumpam 
laikui, tuojau naudokitės proga.

Whiskey A Blend

^ĮUSHM) Hfl P.'f CRŠ ros 50w|

HYMAN BERGER .
SAVININKAS

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

ŽOLELIŲ ARBATA
Registracijos Numeris 12143 

Šita arbata yra moksliškai sutaisyta iš 
, 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.

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausiob 

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

Telefonuokite: Evergreen 1-1161 
arba užeikite pasikalbėti i 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



Puslapis šeštas EAlŠH
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PAI N-EXPELLER

namuose, kuriuos Rockfelle- 
ris nori iš jų atimt už morgi- 
čius.

FLUSHING RUSSIAN & TURKISH BATHS, Inc. 
29 Morrell St., Brooklyn, N. Y. 

SVEIKINAM VISUS SU NAUJAIS METAIS!
r ‘Y*** M“* V.fc n*. Ofct
Skausmų Pečiuose ar Sustirusių

Muskulų Prašalinimui 
reikalaukit visame pasauly 

pagarsėjusio 
ANCHOR

PAIN - EXPELLERIO 
kuris suteikia greitą ir tikrą

NEW YORKO IR APEUNKES ŽINIOS
Sausio 20-ta, 1936, Lenino Diena Lietuviai Jauni Kriaušiai 

Veikia Sporte

Ketvirtadien. Sausio 1

FLUSHING KISISSOS IR TURKIŠKOS

Apie tai kalbama 
New Yorke. Tai didžiausia 
metų diena, išskiriant Pirmą 
Gegužės.

Darbininkai sueis iš šapų, 
fabrikų, prieplaukų, krautu
vių, supis poromis, desėtkais, 
šimtais, tūkstančiais. Mokyto
jai iš mokyklų, profesionalai iš 
raštinių, autoriai, kompozito
riai, artistai iš savo darbavie
čių pribus dalyvaut su darbi- 

,' ninkais.
Apie 8 vai. 

rūmo vedami, 
penkių miesto

visame 1 vaikščiojamos, kaip čion, New

vakaro, sol id a- 
iš tolimiausių 
dalių—30,000

T000—jau bus suėję in
svetainę ir prie Madi- 

jiiare Garden svetainės, 
pagerbti Rusijos Revoliu- 

jos ir tarptautinės darbinin- 
Kų klasės genijų vadą V. I. 
Leniną.

Po visą pasaulį bus panašūs 
mitingai bėgiu penkių dienu 
prieš ar po 22 sausio. Penkio
se pasaulio dalyse darbininkai 
rengiasi susirinkti Lenino mir
ties sukaktuvėse. Jie sueis tik
slu surišti tą “darbo klasės 
Vienybę”, kuri, kaip Leninas 
teisingai mums sakė, “yra 
J 1 gausias ginklas kovoje 
socialistinę revoliuciją.”

Gal niekur kitur, apart 
vietų Sąjungos, nebus tos 
tos sukaktuvės taip pilnai

ga
ll Ž

12-
ap-

Yorko mieste .
Lenino minėjimo mitingui 

paimta didžiausia svetainė 
Madison Sq. Garden. Tačiaus 
daugelis atskirų sekcijų anks
čiau turės vietinius mitingus, 
kuriuose bus skelbiama Lenino 
darbai ir mokslas.

Madison Sq. Garden mitin
gas, rengiamas Komunistų 
Partijos New Yorko Distrikto, 
nebus “siauras” partijos veik
snys. Lenino atmintis, darbai 
ir mokslas yra atminčia, dar
bais ir mokslu visos darbinin
kų klasės. Į Leniną ir į jo 
p a rti j ą—Komu n istų Parti j ą— 
visi darbininkai žiūri kaipo į 
vadovę ir į savo progresą link 
darbininkų klasės revoliucijos.

Tai dėlto mitingas bus ko
munistų, socialistų, unijistų, 
nepartinių, vidurinės klasės, 
liberalu ir intelektualu. 4 4

Kalbės Earl Browder, Jung
tinių Valstijų Komunistų 
Partijos generalis sekretorius. 
James Ashford, Jaunų Komu
nistų Lygos Harlem organiza
torius ir YCI narys, padarys 
pranešimą jaunimui. Virš 300 
aktorių, rašytojų ir direktorių 
sudarys masinį vaidinimą.

Prasidės lygiai 8 vai. vaka
ro. Įžanga 83, 55 ir 35c. Ti- 
kietus galima pirkt iš anksto, 
darbininkų knygynuose.

Mitingas Gelbėjimui
J. Stilsono-Butkaus

Kriaučių Basketball 
laimingai lošė kontes- 
kitom organizacijom, 
syk mūsų jauni sporto

Padėkit Areštuotiems 
Draugams

Williamsburge yra areštuoti 
trys, draugai už priešfašistinį 
veikimą.

Ketvirtadienį, 2 sausio, 9 
L ryto, Williamsburg Bridge 

.aza te^Ynabutyje įvyks jų 
teismas. Todėl, lietuviai dar
bininkai prisidėkite prie pa- 
liuosavimo tų darbininkų ko
votojų prieš karą ir fašizmą, 
skaitlingai dalyvaukite teisma- 
butyje. O masinis pasirody
mas teismabutyje labai daug 
paveikia į buržuazinius teisė
jus, pagelbsti darbininkams 
laimėti teismuose.

Mannisto Išdeportuotas
Gruodžio 27, laivu Ham

burg, išdeportuotas Finlandi- 
jon Oscar Mannisto, išgyvenęs 
Jungtinėse Valstijose 24 me
tus. Paliko žmona ir trys vai
kai Astorijoj, Oregon. Jis bu
vo areštuotas 1931 metais, bet 
Ateivių Gynimo Komitetui ir 
Tarpt. Darb. Apsigynimui pa
vyko jį išlaikyti 5 metus.

Daug kitų kovingų ateivių 
laukia deportacija, jei ši bus 
praleista ramiai. Sustiprinus 
masių protestą, bus galima su

Penktadienį, sausio 3 d., 
Grand Paradise Svetainėje 
(318 Grand St., Brooklyne), 
kai 7:30 v. v., įvyks masinis 
mitingas- gelbėjimui J. Stilso
no-Butkaus, kuris nesenai bu
vo areštuotas delei savo prieš
karinės veiklos 1917 metais. 
Kalbės F. J. Bagočius, SLA 
prezidentas; L. Prūseika, A. 
Bimba, P. Bukšnaitis, A. Jan
kauskas ir kt.

Brooklyno lietuviai raginami 
skaitlingai atsilankyti ir prisi
dėti prie reikalavimo paliuo- 
suoti Stilsoną-Butkų. Tai bus, 
beje, drauge ir pasisakymas 
prieš ruošiamą naują imperia- 

Į listinį karą.

Sausio 12-tą Jau Turėsim 
Sekmadienio ‘D. Worker”

Jau kiek laiko 54-to Lokalo 
Jaunų 
Tymas 
tus su 
Ale šį
didvyriai buvo supliekti. Juos 
pergalėjo Int. Clothing Work
ers Unijos Lokalas 153. To lo
kalo tymas yra sutvertas iš se
nesnių ir geriau patyrusių bas- 
ketbolininkų.

Šis konkursas įvyko 37 W. 
116th St., N. Y. C., gruodžio 
28, 1935. Pasižymėjo mūsų 
lietuviški kriaučiai-Nedvara, 
Briggs, Paulauskas, Kraujalis, 
August, Kazakevich ir Sadaus
kas. Dabar rokunda stovi 
taip—mūsų jauni kriaučiai lai
mėjo tris kontestus, o pralošė 
vieną.

A.C.W. of A. Lokalo 54-to 
nariai gali jaustis, kad savo 
pinigus naudingai išleidžia fi
nansavimui jaunų kriaučių 
sporto. Jie turėtų remt šiuos 
jaunuolius atsilankymu į jų 
lenktynes su kitais tymais.

Y. T., 54 L. Korespond.

kare, nes ten bus visi apskričio 
chorai ir duos gerą dainų pro
gramą. J

Prie to, prašome visus cho-i 
rus specialiai rengtis prie tos 
dienos, tai yra, išrinkti dele
gatus, kurie pribūtų laiku 
konferencijon, idant aptarus 
meno srityje bėgamus ir būti
nus reikalus.

Apskričio sekretorius 
išrašinėti laiškus visiems 
netam, kad jie ruoštųsi 
konferencijos ir baliaus, 
taip vėl bus išmetinėjimų.

J. N., Apskričio Pirm.

turi 
vie- 
prie 
Ki-

MIRTYS—LAIDOTUVĖS

grąžinti Mannisto ir sulaikyti 
kitų deportaciją. Todėl orga
nizacijos ir atskiri žmonės ra
ginami tuojau siųsti protestus 
Frances Perkins, Sec. of La
bor, Washington, D. C.

Visų Jungtinių Valstijų aty- 
da atkreipta į tą faktą, kad 
12 sausio išeis iš spaudos sek
madienio “Daily Workeris.” 
Tai bus labai stiprus įrankis 
darbininkų rankose ir rakštis 
po nagu buržuazijai.

Sekmadienio “D. W.” sumo
bilizuota visos geriausios lite- 
ratinės, artistinės ir sportinės 
spėkos.
jokiam
raštyj, kurio neturėtų sekma
dienio
“Laisvės” skaitytojas turėtų, jį 
įsigyti ir aprūpinti juomi savo 
jaunimą bei angliškai skaitan
čius susiedus.

Petronėlė Stanevičienė, 42 
m. amž., 1509—76th St., Broo
klyne, mirė gruodžio 30 d. 
Bus palaidota 2 d. sausio, šv. 
Jono kapinėse.

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

Nėra tokio skyriaus 
kapitalistiniam laik-

Policija Nepajėgė Išmest 
Gyventojus Iš Namu

Jau nekartą čion buvo rašy
ta, kaip vadinamaisiais “ger- 
laikiais” darbininkų įsteigtoj 
pavyzdingoj kolonijoj, Sunny
side, dabar parduodami namai 
iš varžytinių ir gyventojai me
tami lauk.

Tačiau šį syk metimas nepa
vyko. Policija buvo bespėkė 
ką nors pradėt. Tos kolonijos 
gyventojai, susiorganizavę į 
Namų Savininkų Susivieniji
mą, susitarė nedaleisti dau
giau evikcijų. Ir jie išpildė 
sutartį.

Kaip tik Mrs. Corinne Thai 
gavo įsakymą išsikraustyti, su
tartas signalas—automobilistai
spiegiančiomis sirenomis pasi-j$2.00, A. Višniauskas ir žmo- 
leido po gatves. Į pusvalandį ( na $1.00; M. Simonavičius $1; 
Mrs. Thai namai nuo skiepo 
iki paties čiukuro buvo užim
ti, susiedais. Pribuvus policija 
liepė išeiti, bet niekas nesiju
dino. Mrs. Thai pasiliko savo 
namuose. Taip jie mano pa
laikyti ir kitus 83 gyventojus

Newarko Lietuvių Artistai 
Atvyksta j Brooklyn?

W.” Kiekvienas

DraugŲ Depsti Pare

Newarko Sietyno Choras, 
kuris didžiumoje susideda iš 
jaunimo, atvyksta j Brooklyną 
šį sekmadienį, išpildyti bendro 
lietuvių darbininkų organizaci
jų parengimo programą. Ar
tistai vaidins, šoks, dainuos. 
Vaidina tokių juokingų kaval- 
kų, jog, sakoma, klausytojų 
guzikai išlaksto nuo juoko.

Tas juokų ir meno vakaras 
įvyks šį sekmadienį, 5 sausio, 
Ukrainų svetainėje,, 101 Grand 
St., Brooklyne. Pradžia 4:30 
po pietų. Įžanga iš anksto 40 
centų, prie durų 45c. Vien šo
kiams 25c.

REIKALINGAS PATYRĘS 
KRIAUČIUS

Turiu dvi vietas, man vienam per 
sunku, norėčiau gauti pagelbininką 
arba pusininką. Vieta labai paranki, 
biznis išdirbtas per 14 metų. Biznio 
vieta lietuvių apgyventa. Kas norėtų 
susidėt > su manim, rendavot arba 
pirkt, prašau atsišaukti pas mane, 
o suteiksiu pilnas informacijas. Na
mas moderniškai įrengtas. Suintere
suoti prašomi kreiptis šiuo adresu:

ANTANAS NAVALINSKAS, 
P. O. Box 289, Forest City, Penna.

PIRTIS
VISADA ATDARA 
DIENĄ IR NAKTĮ

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

mankštymai, restauracija, barbernė ir 
ir prirengimai miegojimui.

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

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

tik vyram. Moterim nebus.

VYRŲ
Trečiadieniais, 
penktadieniais, 
sekmadieniais

DIENOS
Ketvirtadieniai^, 
šeštadieniais ir 

atdara dieną ir 
ir naktį.

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J

Kampas E. 23rd St.
NEDĖLIOMIS

Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

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 Flu shing Ave. Bushwick Ave. k"ais iš
lipkite ant Cook Street.

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

WILL1AMSBURGHE,
252 Berry St., Brooklyn, N. Y

arti Grand St.
Telefonas Evergreen 8-10494

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

HUDSON COAL

Pereitą sekmadienį buvo pa
re pas draugus Depsus. Pui- 

, kiai pasiviešėjus, pasiklausius 
maloniu dainų A. Višniausko, 
J. L. Kavaliauskaitės ir Albi
nos Depsiutės, draugai Depsai 
ir svečiai pageidavo prisiminti 
ir paremti darbininkų' kovas.

Kadangi Amerikos darbinin
kų klasės agitatorius, mokyto
jas ir vadas, “Daily Worker,” 
šiuo tarpu rengiasi prie išėji
mo sekmadieniais, tai visas 
būriukas nusitarė paremti sa
vo klasės organą “Daily Wor
kers” jo svarbiame žygyje. 
Aukojo sekamai: Depsų šeima

Rep.

Menininkų Konferencija 
Ir Balius

Legal Notice
Notice is hereby given, pursuant 

to the trade-mark laws of the State 
of Kansas, that Camel Ijead Color 
& Chemical Products Mgf. Corp., of 
Brooklyn, N. Y., lias applied to the 
Secretary of State of Kansas for re
gistration of its trade-mark “Germ- 
Proof Film”, to be used on paints 
and painters’ products of every 
cription.

Pirkite nuo lietuviu 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 
svoris, 2000 svarų j toną.

$|Q-25
patikrintas

des-

Ba-

mū-

šaukite 
INgersoll 2-6761 Nai

Klauskite 
BEN DUBIN

Pranckaičių šeima 75c.; J. Rin
kevičius, A. žilius, F. Lideikis 
ir P. Buknys po 50c; J. L. Ka
valiauskaitė 20c. Viso $6.95.

Šiuomi pranešam visom 
sų darbininkų organizacijom, 
kad menininkų Trečias Aps
kritys laikys savo metinę kon
ferenciją sekmadieni. 9 d. va
sario. Rusų Name, 408 Court 
St., Elizabeth, N. J. Konferen
cija prasidės 12 vai. dieną ir 
tęsis iki vakaro.

Konferencijai pasibaigus—7 
vai. prasidės balius ir šokiai 
prie geros muzikos. Todėl 
prašome apielinkės organizaci
jų minimą dieną nieko nereng
ti ir dalyvauti menininkų va-

Notice ir hereby given that 
ker’s Distributing Co., Inc., of Brook
lyn, N. Y., has registered its trade
mark “Grand Cake” with the Secre
tary of State of New York, to be 
used on bread, rolls, cakes, and fi
nished bakery products of every des
cription.

DR. ALDONA ŠLUBAS 
(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.

Great Neck, N. Y
“TRAINING FOR THE CLASS STRUGGLE”.

WORKERS SCHOOL
35 East 12th Street, . 234561231 New York City

Telephone: Algonquin 4-1199

the

WINTER TERM 
-—1936—- 

JANUARY 6 
to 

MARCH 27
A special feature of
term will be short-term 
courses, consisting of a se
ries of lectures on special 
topics relating to present- 
day problems. Comrades 
Browder, Stachel, Jerome, 
Hathaway and others are to 

be among the lecturers.
X. taken after classes begin, 

'and the number of students
REGISTER NOW!

No t registration will be 
will ’be limited. Descriptive 
catalogues obtainable at 
the WORKERS SCHOOL.

COURSES FOR WORKERS
Principles of Communism 
Political Economy 
Marxism-Leninism 
Organization 
Negro Problems ■ 
American 
Origin of 
Historical 
Decisions

Congress
The Basic Problems in Socialist 
Construction

Revolutionary Journalism 
Public Speaking 
English 
Russian
Seminar in American History 
History of Class Struggle during

Epoch of Imperialism
Socialist Construction in the So

viet Union—Background and 
Development.

Labor Movement
Man and Civilization 
Materialism

of the Seventh World

Greatneckiečiai ruošia nepa
prastai dideles prakalbas, la
bai svarbiu lietuviams klausi
mu, būtent, apie Lietuvos ne
priklausomybės gynimą ir at
gavimą demokratinių teisių ir 
laisvių Lietuvos liaudžiai. Tie 
klausimai labai svarbu, kadan
gi Lietuvos nepriklausomybei 
grūmoja pavojus iš Hitlerio ir 
Lenkijos fašistų valdžių.

Kalbėtojais gauta D. M. šo- 
lomskas, ALDLD Centro sek
retorius, ir L. Prūseika, “Nau
josios Gadynės” redaktorius, 
abu geri kalbėtojai ir politikos, 
žinovai. Dainuos Choras Pir
myn.

Įvyks sekmadienį, 5 sausio, 
5 vai. po pietų, M. & H. Sa- 
benkų svetainėje, 91 Steam
boat Road, Great Neck, L. I.
Įžanga veltui.

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.

Brooklyn, N. Y.
423 Metropolitan Avė.

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

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

sivažinėjimams.

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y

Cortlandt 7-4305

LIETUVIŠKA INFORMACIJŲ 
RAŠTINĖ

Lithuanian Information Bureau 
38 Park Row, opposite City Hall 

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

Equitable Service Bureau
Lietuviška

Susisiekimo ir Ištyrimo

| CHARLES UP TO-DATE 

BARBER SHOP
K. Degutis Savininkas

PLAUKŲ 25c 
KIRPIMAS 

SKUTIMAS jį 5C
Prrelankus
100 Union Ave., Brooklyn 
Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

Patarnavimas

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

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

Persitikrinsit
417 Loirlmer Street, Brooklyn “Laisves” Name

SAVININKAI J. P. MARČIUKAI

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(JALINSKAS)

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

prastai vadinamą koplyčią.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway, 

Woodhaven, L. L, N. Y.

Sergančių Vyry ir Motery • 
Chroniškos ir Staigios ligos 
gydomos naujoviškais būdais

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

tų Laukan Ėjimo Nesveikumų, kai
po skausmo ir nesmagumo priežas
čių. Gydoma Strėnų Gėlimas, Scia
tica, Neuralgia, Nervų Įdegimas ir 
Chroniški Reumatiški keblumai ir ki
tos ligos Vyrų ir Moterų; o jeigu tu
rite kokią ligą, kurios jūs nesupran
tate, pasitikimai pasiklauskite manęs, 
ir jūsų nesveikumas bus jums išaiš
kintas.
Mano Išlygos Yra Prieinainos 
Kraujo Tyrimai, Laboratoriniai Iš
bandymai, X-spinduliai, Serumų 

čiepų Įleidimai.
(PASITARIMAI VELTUI)

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

Tarp 4th Avė ir Irving PI. 
Valandos—10 A. M. iki 8 P. M.b-

Sekmadieniais 10 A. M. iki »P. M.

grupių ir pavienių 
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su 

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
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