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kova tarp 
ir fašistų,

praleidi- 
atsilikė- 
einamo-

LONDON. — An g 1 i j o s 
buržuazija abelnai ugdo Hi-

M a d rid. — Respublikos 
valdžia šaukia į armiją vi
sus galinčius naudot ginklą 
vyrus prieš fašistus.

Guadarramos fronte, Ispa
nijos liaudies milicija atmu
šė fašistus; 72 priešus nuko
vė ir virš 200 sužeidė.

Burgos, Ispanija, rugs. 23. 
—Fašistai praneša, kad jie 
suėmę valdžios submariną, 
vežantį j a i 750,000 kulkų 
Liaudies Frontui.

Laimi Svetimi Ginklai 
Skebų, Gengsterių Kompa

nijos Pelnai.
Rašo S. Laisvietis.

saviš- 
iš ten 
valan-

3-čiame “šviesos” nu
yra eilė ypatingai 

straipsnių,

fašistai generolai 
gaiš būdais nusivedė 
stovyklą nuo pat 
pradžios.

Kas tik skaitė “šviesoje” d. 
Z. Angariečio straipsnį “Apie 
Mūsų Patriotizmą,” visi, kiek 
mums teko patirt, atiduoda d. 
Angariečiui pagarbą už tokį 
puikų nušvietimą to klausimo.

Šiame 
meryje
svarbių politinių 
taip pat mokslinių ir dailiosios 
literatūros raštų.

Bet kita priežastis 
svarbesnė: Ispanijos fašistai 
yra pilnai ir su kaupu, aprūpin
ti Hitlerio ir Mussolinio lėktu
vais, kanuolėmis, šoviniais, bom
bomis ir visais kitais karo pa
būklais.

Patys fašistų komandieriai 
pripažįsta, kad šiomis dienomis 
jie sumušę respublikos gynėjus

Šiomis dienomis Ispanijos 
fašistai pradėjo daugiau lai
mėti. Daugelis sako, Liaudies 
Fronto milicininkam sunku 
esą atsilaikyti prieš lavintą 
kariuomenę; o jos daugumą 

prigavin- 
j savo 

sukilimo

Gaut vajuje tūkstantį nau
jų skaitytojų “Laisvei” yra 
nedidelė kvota. Gerai susimo- 
bilizavę mūsų draugai galėtų 
ją ir viršyti.

Pats politinis momentas da
bar talkauja draugams vaji- 
ninkams: Amerikos preziden
tiniai rinkimai, Ispanijos įvy
kiai, visur verdanti 
darbininkiškų jėgų 
karo pavojus.

Tokiu momentu
nepavaduojamas, kuomet vie
nos tik dienos žinių 
mas jau daro žmogų 
liu nuo svarbiausios, 
sios istorijos.

Lawrence, Mass.

Seville, Ispanija, rugs. 23. 
—Fašistai garsinasi, kad 
jau “šiąnakt” atimsią iš 
Liaudies Fronto Toledo mie
stą.

Pasauliniai garsūs rusai 
mokslininkai Pavlovas, Mičiu- 
rinas, Karpinskis negalėjo at
sigėrėti ir atsidėkot Sovietams 
už gausingą pagelbą moksli
niams jų darbams.

O dabartiniame Vokietijos 
mokslininkų suvažiavime 
skamba protestuojančio pra
šymo balsai nazių valdžiai: 
tik, susimildami, nesikiškite 
jūs į mokslo dalykus, jeigu 
nenorite sugriaut vokiečių 
mokslą! v

Fašizmas yra didžiausias 
mokslo ir kultūros kamuoto- 
jas. Sovietinis socializmas— 
geriausias mokslintojas ir kul
tūrintoj as.
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KRISLAI
Galima Viršyt Tūkstantį 
Naziai Mokslo Ardytojai

Maquedoj daugiausia bombinin- j EthlOpijoS Delegatų PripaŽl“ 
kąis lėktuvais (gautais iš Vo-1 
kietijos ir Italijos). '

Liaudies Frontas beveik vi
sai negauna iš užsienių jokių 
karo reikmenų. Francija, Ang
lija ir kitos “bešališkos” vals
tybės jam net už gryną auksą 
neparduoda apsigynimo įrankių.

Per 4-rius paskutinius me
tus Amerikos fabrikantai su
mokėjo tokias dideles sumas pi
nigų vadinamai “Gelžkelių In
spekcijos Kompanijai” už pri
statymą skebų, šnipų, gengste- 
rių, bombų ir kitokių ginklų 
prieš streikierius ir unijinius 
darbininkus, kad ta kriminalis
tinė kompanija pasidarė $1,- 
210,000 gryno pelno. Tatai pa
rodo tyrinėjančioj i senatorių 
komisija.

Darbininkams fabri kantai 
“neturi iš ko” pridėt algos. Bet 
fabrikantam niekad netrūksta 
pinigų gengsteriškai kovai prieš 
darbininkus ir unijas.

Shanghai, rugs. 23. — 
Chinai tautininkai užmušę 
vieną japonų karį marinin- 
ką mieste.

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $7.50 

Metams

Seserys “Mielaširdingai” Nu
žudžiusios Savo Brolį Tapo 

Išlaisvintos
LONDON. — Paleido iš 

beprotnamio seseris Cath. 
Walsh ir E. C. Alexandrie- 
nę, kurios nunuodijo pus
protį nepagydomai sergantį 
savo brolį Sylvestrą Wal
sh ą. Teisme jos sakėsi, kad 
nužudžiusios jį iš gailašir- 
dystės.

Už žmogžudystę joms grę- 
sė mirties bausmė; ažuot to, 
jos pernai buvo pasiųstos į 
beprotnamį, o dabar išlais
vintos.

DURANTY NEMATO BADO 
ISPANŲ RESPUBLIKOJ

New Yorko Times kores
pondentas W. Duranty pra
neša, kad Ispanijos Liaudies 
Fronto valdomuose miestuo
se, Madride, Barcelonoj, Va- 
lencijoj ir kitur gyvenimas 
ir biznis eina gana norma
liai. J i s nepastebėjo ten 
“bado,” apie kurį skalambi
ja fašistai.

Stambieji fabrikai ir kitos 
didelės įmonės yra paimta į 
valdžios rankas. Inžinie
riai, specialistai ir tarnau
tojai abelnai pasiliko dirbt 
tose įstaigose.

DES MOINES. la. — Re- 
publikonų kandidatas į pre
zidentus fašistas Landon ža
dėte farmeriams damokėti 
tokį nuošimti, koks vra ima
mas ant įvežamų iš kitų ša
lin tavoru į Ameriką.

Bet juk visokių gerovių 
farmeriams žadėjo ir Hitle
ris, iki dasip’avo į valdžią. 
Landonas taip pat greitai 

vo, kaip ir kiekvienas social-(Užmirštų savo prižadus, jei 
tleriui palankų ūpą. Jo pa-Į demokratas, miti n g u o s e. įtik būtų išrinktas.

Anglija dar Nereikalau
janti Nutraukt Franci

jos Sutartį su SSRS

kalikai reikalauja, kad An
glija darytų spaudimo 
Francijai, idant Francūzai 
atsimestų nuo tarpsavinės 
pagelbos sutarties su Sovie
tais.

Bet didelė dalis Anglijos 
ministerių dar nemananti 
bandyt suardyt Francijos 
sutartį su Sovietų Sąjunga.

nimui Tautą Lygoj
GENEVA. — Pranešama, 

kad Ethiopijos delegatai gal 
ir gaus progą išlaikyt savo 
vietas dabartiniame Tautų 
Lygos susirinkime, belau
kiant Pasaulinio Teismo nu
tarimo. Kadangi Mussoli
nio valdžia atsisako nuo da
lyvavimo Lygos susirinki
me, jeigu ten bus pripažinti 
Ethiopijos delegatai, tai 
klausimas liko perduotas 
Pasauliniam Teismui Hago
je.

Iki šiol Anglija reikalavo 
nepripažint Ethiopijos dele
gatų. Bet, paskutinėmis ži
niomis, jau ir Anglų atsto
vai, turbūt, nekovosią prieš 
jų pripažinimą.

Minneapolis, Minn.—Ske- 
bai prieš malūnų darbinin
kų streiką nušovė vieną 
streikierį ir sužeidė du. Še
rifas reikalauja, kad guber
natorius atsiųstų miliciją, 
žinoma, prieš streikierius.

MIRĖ SENAS LIETUVOS SOCIALDE
MOKRATAS VACLOVAS BIELSKIS

Fašistų Karjerai iš Madrido 
Skleidžia Pasakiškas Neva 

“Žinias” Užsieniuose

(Nuo mūsų korespondento)
1936 m. rugsėjo 8 d. Var

šavoje mirė inž. Vaclovas 
Bielskis. V. Bielskis gimė 
1870 m., Raseinių aps.

V. Bielskis buvo dešinysis 
socialdemokratas ir visą lai
ką po karo gyveno Lietuvo
je ir aktingai veikė social
demokratų eilėse. 1917 me
tais V. Bielskis gyveno Ru
sijoj ir taip pat aktingai da
lyvavo vasario revoliucijoj. 
Paėmus valdžią bolševikams 
į savo rankas V. Bielskis 
1918 m. vedė Lietuvių Liau
dies Komisariato likvidacinį 
skyrių, kuris turėjo paruoš
ti grąžinimą Lietuvon visą 
iš jos išvežtą turtą.

1919 m. V. Bielskis buvo 
žemės ūkio liaudies komisa
ru.

1919 m. iš Rusijos per Vil
nių grįžo į Lietuvą ir čia 
dirbo Lietuvos socialdemo
kratų eilėse. V. Bielskis bu
vo nuolat socialdemokratų 
frakcijoj išrenkamas į sei
mą.

Kiek man teko asmeniš
kai pažinti V. Bielskį, t a i 
galiu pasakyti, kad buvo la
bai malonus žmogus, nors 
mūsų pažiūros ir nesutikda
vo, bet niekados j i s nesis
tengdavo vartoti įžeidžia
mus žodžius ir asmeniniuo
se pokalbiuose taip pat ne
vartojo socialdemokratų de
magogijos, nukreiptos prieš 
SSRS ir, bendrai, komunis
tus, nors to jis nesilaikyda-

Darbo Federacijos Vadas Keikia Darbi
ninku Organizuotojus kaip “Komunistus”

MILWAUKEE, Wiscon
sin. — Amerikos Darbo Fe-' 
deracijos metalistų unijų 
skyriaus pirmininkas J. • P. 
Frey, kalbėdamas Mašinis
tų Unijos suvažiavime, jau 
net perdaug kvailai užsipul- 
dinėjo Industrinių Unijų 
Organizavimo Komitetą, 
prie kurio priklauso 10 di
džių unijų su 1,250,000 na
rių. Frey. bliovė, būk J. L. 
Lewis, š i o komiteto prezi
dentas, esąs “komunistų” ir

Sovietų Moterys Suaukojo 
7,000,000 Draugėm Ispanėm

MASK VA. —Sovietinės 
moterys suaukojo 7,000,000 
rublių maistui Ispanijos res- 
publikiečių moterim ir vai
kam. Už tuos pinigus jau 
pasiųstas laivas valgių į Is
paniją. ' ,

“Pravda,” Sovietų Komu
nistų Partijos organas, ra
šo: “Mes džiaugiamės kiek
vienu jūsų (Liaudies Fron
to) laimėjimu prieš fašisti
nius pasiutusius šunis.”

Hillsgrove, R. I. — Nukri
tus Amerikos armijos lėk- 

Bet paskutiniu metu į SSRS 
V. B. žiūrėjo jau su simpa
tija ir nesikratė su komu
nistais sudaryti bendro 
fronto' kovoj prieš fašizmą.

Taip pat, reikia pripažin
ti, kad V. Bielskis Šiauliuo
se darbininkų tarpe, ypatin
gai pažangiosios inteligenti
jos tarpe, buvo populiarus.

Šiuo tarpu V. Bielskis bus 
palaidotas Varšavoje laiki
nai, kol bus gautas leidimas 
parvežti jo kūną į Lietuvą.

PLINTA STREIKAI 
LIETUVOJE.

Kaunas. — Sąryšyje su 
maisto produktų pabrangi
mu visoje. Lietuvoje plinta, 
streikai. Reikia pažymėti, Į 
kad darbininkai pradeda 
streikuoti itališku būdu, va
dinasi paleidžia mašinas ir 
nedirba. Apie (streikus para
šysiu vėliau, j

Veidmainiški Landono Priža
dai Farmeriams

‘Maskvos įrankis.”
Kad Industrinis Komite

tas stengiasi suorganizuot į 
unijas milionus plieno dar
bininkų automobilių ir gu
mos darbininkų ir kitų, tai 
geltoniesiems Darbo Fede
racijos viršininkams atrodo 
jau visai “raudonas” daly
kas, ir jie išvien su fašisti
niais kapitalistais kelią ler- 
mą prieš tų darbininkų or- 
ganizuotojus.

Gręsia Badas Šimtam Tūks
tančiu N. J. Bedarbių

( WASHINGTON. — Vie
šųjų pašalpinių WPA darbų 
administracija sako, kad šią 
žiemą gręsia badas šimtam 
tūkstančių New Jersey val
stijos bedarbių, jeigu valsti
ja nepaskirs daugiau pinigų 
jiems šelpti ir paliks pašal
pų reikalą patiems mies
tams ir miesteliams. Nuro
do, kad jau dabar bedarbių 
kūdikiai miršta badu.

tuvui, užsimušė lakūnas ka
rininkas S. M. Connel, vie
nas puskarininkis ir vienas 
kareivis.

. __ ___ _____

PARYŽIUS.— Fašistai iš 
Madrido per savo pasiuntinį 
atvežė neva “žinią,” būk 
Madrido gyventojai “lau
kią” fašistų armijos atėji
mo. Tas fašistų paslas pa
leido gandus, būk respubli
kos vyriausybė per du mė
nesiu sušaudžius jau 10 iki 
15 tūkstančių fašistų.

ITALAI RENGIAS BAIGT 
UŽKARIAUT ETHIOPIJĄ

ROMA. — Italai Addis 
Ababoj, Ethiopijoj, organi
zuoja armiją žygiuot į va
karinę Ethiopiją ir užimt 
miestą Gore, kur dar tebe
gyvuoja Ethiopijos valdžia. 
Gore yra už 230 mylių į pie
tų vakarus nuo Addis Aba- 
bos. Italų fašistai imsią ata- 
kuot vakarinę Ethiopiją, 
kaip tik užsibaigsią didieji 
lietūs. O kai visas Ethiopi
jos plotas būsiąs užkariau
tas, tai jos imperatorius 
Haile Selassie negalėsiąs 
reikalaut savo šaliai atsto
vybės Tautų Lygoje.

Anglija Niekuomet 
Neužeisianti Italijai

Viduržemio Jūros
LONDON.—Sugrįžo Ang

lijos karo laivyno ministeris 
iš Viduržemio jūros ir pa
reiškė, kad Anglija niekam 
ten neužleisianti savo vieš
patavimo. Jinai ten vis la
biau apdrūtinanti savo lai
vyno pozicijas.

Tas pareiškimas buvo tai
komas kaip atsakymas į Ita
lijos planus įsiviešpataut 
Viduržemio jūroj, ir labai 
nepatiko Mussoliniui.

Svarbus Susirinkimas; Da
lyvaus Drg. D. šolomskas.

Šeštadienį, rugsėjo 26 d., 
7 vai. vakare, L. U. Kliubo 
kambaryj įvyks svarbus su
sirinkimas į kurį kviečiami 
visi darbininkiškų draugijų 
nariai ir “Laisvės” skaityto
jai.
Susirinkime bus svarstoma 

“Laisvės” vajus, ALDLD 
reikalai ir kiti svarbūs klau
simai.

Draugas Šolomskas duos 
pranešimą iš Centro ir pa
dės apsvarstyti vietinius 
reikalus.

Jis taipgi kalbės piknike, 
sekmadienį, rugsėjo 27, 
Maple Parke. Pikniką ren
gia Lawrenco, Lowellio, 
Nashua ir Haverhill darbi
ninkų draugijos.

A. Taraška.

H __ „„m........... „„.u,

IN TWO PARTS

PART ONE

Ispanijos Fašistai ir 
Vėl Nazių ir Italų Lėk 
tavais Laimėjo Mūšį

Francija Uždaro Prekybą Su 
Ispaniška Morokko

PARYŽIUS. — Francijos 
valdžia ketina nuo šio pen
ktadienio uždaryt rubežių 
prekybai tarp Francūziškos 
Morokkos ir fašistų valdo
mos Ispaniškos Morokkos. 
Tuom išreiškia protestą fa
šistam, kurie sušaudė Fran
cijos pilietį Aguilarą. Pran
cūzų vyriausybė reikalavo 
atsiprašymo ir. atlyginimo 
už piliečio gyvvbę; bet fa
šistai į tai nieko neatsako.

Burgos, Ispanija, rugs. 23. 
Fašistai praneša, kad jie su
mušę liaudies miliciją už 13 
ir pusės mylios nuo Toledo, 
ir paskui būk pirmieji fašis
tų būriai jau įžengę į patį 
miestą.

Madrid. — Nežiūrint vie
nos kitos laimėtos pozicijos, 
Ispanijos fašistų kariai vis 
dar tebestovi už apie 40 my
lių nuo Madrido, kaip kad ir 
kelios savaitės atgal.

Toledo, Ispanija. — Trys 
fašistų lėktuvai bombomis 
sudaužė gelžkelio tiltą ne
toli šio miesto, idant už- 
kenkt Liaudies Frontui per
gabent savo kariuomenę.

Paryžius. — Pranešama, 
kad respublikiečiai sušaudė 
buvusį Ispanijos vidaus rei
kalų ministerį R. S. Alonsa 
už dalyvavimą fašistų suki
lime.

Italija rugs. 23 d. atsiun
tė į Balearic salas dar 11 ka
rinių vanden-lėktuvų, kurie 
skiriami Ispanijos fašistam. 
Tos salos dabar fašistų ran
kose.

Shanghai. — Japo n i j o s 
karo laivai iškėlė 400 savo 
marininkų į Chinijos mies
tus Pakhoi ir Hankową ne
va “ištirti,” kas ten‘nužudė 
keletą japonų.

Chabarovsk, Sovietų Sibi
ras. — Prasidėjo Raudono
sios Armijos ir orlaivyno 
apsigynimo manevrai, ku
riem vadovauja generolas 
V. K. Bluecher.

A

BURGOS, Ispanija.—Fa
šistų komanda sako, kad jie 
sumušę “30,000” respublikos 
gynėjų Maquedoj daugiau
sia lėktuvais. Tai Mussoli- 
nio ir Hitlerio jiem prista
tyti bombiniai lėktuvai. Fa
šistų lakūnai veikė ne tik 
bombomis, bet žemai skris
dami žėrė iš vokiškų ir ita
liškų kulkasvaidžių į liau
dies frontiečius.

Fašistiniai Gandai apie 
“Badą” Madride

PARYŽIUS. — Per kur- 
jerą iš Ispanijos atvežtas 
pranešimas sako, būk Mad
ride, Ispanų sostinėj, labai 
trūkstą mėsos, kiaušinių, 
sviesto, pieno, žuvies ir tū
lų kitų valgių. Bet matyt, 
kad tas kurjeras yra fašistų 
agentas, todėl ir skleidžia 
jiem pageidaujamas “ži
nias” apie tariamą “badą” 
pas Liaudies Frontiečius.

Ispanu Fašistai Esą
18 Mylių nuo Toledo

T A L A V ERA, Ispanija, 
rugs. 23. — Fašistai skelbia, 
kad jų generolo Franco Už
sieninis Legionas ir afrikie
čiai kariai iš Ispaniškos Mo
rokkos grumiasi linkui To
ledo, idant paliuosuotų faši
stus iš Alcazaro tvirtovės. 
Ją liaudies milicininkai ir 
kariai laiko apgulę iš visų 
pusių jau daugiau kaip du 
mėnesiai. Generolo Franco 
armija esanti tik už 20 my
lių nuo Toledo ir per radio 
pranešė apgultiems 
kiams, kad jie būsią 
išgelbėti bėgyje “48 
dų.”

Fašistų pirmieji 
jau įžengę į Torrijos, 18 
mylių nuo Toledo.

Imtiniai Ispaną Fašistai Gana 
Gerai Maitinami

BILBAO, Ispanija, 
srity j respublikiečiai laiko 
apie 4,000 fašistinių imti* 
nių. Vyskupas Mathieu is 
Dax, Francijoj, rėkia, būk 
imtinių padėtis esanti “bai
si,” bet tuoj ir pats pasako, 
kad jiems yra teduodama 
“tik po du gabalu mėsos ir 
kiek žirnių per dieną.”

Ispaną Fašistai Bijo Respub- 
likiečią Siųstų

MADRID. — Ispanų res
publikos gynėjai pasitraukė 
8 mylias atgal nuo Maque- 
dos į apdrūtintas pozicijas, 
kurios buvo išanksto pri
rengtos. Fašistai bijo stai
ga tas pozicijas užpulti, 
idant respublikiečiai iš abie
jų šonų neapsuptų jųjų.

įso

: ■ "k. -



Vide-

Cleveland, Ohio

iv taip

t

p r a n e šti per

tai
pa-

nera sveiki, 
pajuodavę

kalkių”:
grs., 100

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

Tel.: Humboldt 2—7964

ir jaučiuos sveika,

LITHUANIAN DAILY PUBLISHED BY

ŽINIOS IS LIETUVOS

SEKS

every day, except Sunday
46 TEN EYCK STREET, BROOKLYN, NEW YORK

Mrs. Elinore M. Herrick, Am.
Yorko valst.) . rinkiminės kampanijos direktorė;

. miau tos partijos emblema.

» 
1
v
‘b
1

at 
under the Act

SUBSCRIPTION RATES:
United States, per year ................... $5.50
Brooklyn, N. Y., per year................. $7.50
Foreign countries, per year............ $7.50
Canada and Brazil, per year........ .. $5.50
United States, six months ............... $3.00
Brooklyn, N. Y., six months...........$4.00
Foreign countries, six months........ $4.00
Canada and Brazil, six months .... $3.00

Entered as second class matter March 11, 1924, 
the Post Office at Brooklyn, N. Y. 

of March 3, 1879.

Puslapis Antras Ketvirtad., Rugsėjo 24, 1936

Titulescu Nuodijamas
Vienas Paryžiaus laikraštis iškelia aik

štėn gan įdomų dalyką. Jis sako, kad bu- 
vusis Rumunijos užsienio reikalų minis- 
teris Titulescu yra laipsniškai jo priešų 
nuodijamas. Dr. Titulescu šiuo tarpu 
gydosi (sunkiai serga, kovodamas su 
mirtimi) St. Moritze, Francijoj. Esą, jis 
ten prisipažinęs, kad nuo pereito liepos 
mėnesio Rumunijos fašistinis elementas 
prisitaikęs kaip nors ir dėjęs į jo maistą 
tam tikrų nuodų, kurie buvusį užsienio 
reikalų ministerį laipsniškai, po biskelį 
nuodijo.

Dr. Titulescu yra pažangus žmogus. 
•Būdamas užsienių reikalų ministeriu, jis 
dėjo pastangų kovai už taikos palaikymą 
Europoj. Jo politika buvo prieš-naziš- 
ka, už-demokratinė. Jis darbavosi pa
laikymui Rumunijos demokratinių vals
tybių bloke.

Dėlto, sakoma, fašistinis elementas Ru
munijoj jo labai neapkentęs ir daręs vis
ką Dr. Titulesco išėdimui iš taip svarbios 
vietos. Kad fašistai galėjo griebtis nuo
dijimo priemonių, galimas daiktas. Su- 
žvėrėjusiems žmonėms tikslai pateisina 
priemones.

[dūkimas Tebeverda
Hearsto ir jo sėbrų, iš Liberty Lygos ir 

republikonų partijos, įdūkimas prieš ko
munistus tebekunkuliuoja. Kas dien vis 
daugiau vietos paaukojama Hearsto 
spaudoj anti-komunistinėm. tiradom.

Pasikvietė Hearstas talkon visus reak
cininkus įrodymui, būk komunistai remia 
Rooseveltą.

Prie to komunistais jis padaro net ir 
Amalgameitų unijos prezidentą Hillma- 
ną ir ILGWU prezidentą Dubinski.

Turbūt Hearstas numato, jog jo kandi
datui (Landonui) bus striukai, dėlto 
griebiasi įvairių demagogiškų priemonių 
ir melų, kad juose paskandinus vyriau
sius ir svarbiausius rinkimų kampanijos 
klausimus ir išrinkus Landoną. Tas pa
rodo, kad visi anti-hearstiniai žmonės 
turi labiau subruzti kovai prieš tą fašisti
nį sutvėrimą ir jo spaudą. Turime rem
ti USA Komunistų Partijos rinkiminę 
kampaniją, komunistinę spaudą ir visą 
judėjimą. Tai bus geriausias tam ponui 
atsakymas.

Priešf ašistinio Liaudies Fronto 
Balsas Lietuvoj

Mes andai gavome (nepatvirtintų) ži
nių, kad Lietuvoj susidarė Liaudies 
Frontas, kurin įeina liaudininkai, social
demokratai ir komunistai. Šiomis dieno
mis gavome lapelį, po kuriuo pasirašo 
"Priešfašistinis Liaudies Fronto Komite
tas.” Lapelis išleistas rugpjūčio 18 d., 
vadinasi, dar prieš susirinkimą fašistinio 
seimo. Dėl įdomumo mes čia jį išspaus
diname ištisai:

PRIEŠ FAŠISTINĮ SEIMĄ! Už DEMOK
RATINĮ STEIGIAMĄJĮ SEIMĄ!

I , Pabūgę plačiųjų Lietuvos liaudies masių 
besiplečiančios kovos del demokratinių lais
vių ir demokratinio Steigiamojo seimo, fa
šistai paskelbė rinkimus. Jie tuo tikėjosi 
atitraukti mases nuo kovos del demokratinės 
Lietuvos. Tačiau rinkimai parodė, kad fa
šistai sunkiai apsiriko. Didelė tautos dau- 

w guma boikoto keliu, ar Sąmoningai neteisin
gai balsuodama, pasisakė prieš fašistų val
džią ir jos vedamą politiką. Plačiosios tau
tos masės nedalyvavo rinkimuose, nes jų 
paprasčiausias teises fašistai įžūliai sumin
džiojo. Jos atsisakė rinkti fašistų išstaty
tus kandidatus, kaip savo priešus, kuriems 
rūpi padėti fašistų valdžiai toliau jas var
ginti, spausti ir terorizuoti.
Į Tačiau fašistų valdžia nepasiskaitė su 
tais plačiųjų tautos magių protestais ir no-
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rais, ir svarbiausia del to, kad nepakanka
mai aktyvi buvo mūsų kampanija. Dabar 
fašistai žūt-būt stengiasi įteisinti neteisė
tai išrinktą seimą. Rugsėjo f d. fašistai rū
pinasi padaryti pirmąjį šio akiplėšiško liau
dies valios suklastojimo būdu sudarytojo fa
šistinio “seimo” posėdį. Mes šaukiam visą 
Lietuvos liaudį pakelti griežčiausią protes
tą prieš tą naują apgaudinėjimo žingsnį. 
Galingu šūkiu: “šalin suklastuotas, fašistinis 
seimas!” tegul atsako visa Lietuvos liau
dis į fašistinių džiūgavimų ir melagingų pa
gyrų bangas, kuriomis užpils Lietuvą tauti
ninkų valdžios brangiai apmokami pakali
kai ir jų laikraštpalaikiai. Fašistinis seimas 
—tai nauja našta Lietuvos liaudžiai. Jo 
vardu fašistai didins liaudies skurdą, Smeto
nos—Tūbelio ir jų bendrininkų tautos prie
šų ir vagių naudai. Jo vardu fašistai po 
senovei laikys Lietuvos liaudį beteisiškume, 
žiauriojoj reakcijoj. Jo vardu po senovei 
bus šaudomi ir naikinami Lietuvos darbi
ninkai ir valstiečiai. Jo vardu fašistai, kaip 
seni Liet, pardavikaį, toliau uostysis su hitle- i 
rine Vokietija, kad pasmaugt atbundančią ją j 
tautą ir įvesti žiauriąją hakenkreicerių oku
paciją. Mūsų tautos reikalai, tolimesnis 
tautos gyvenimas reikalauja iš mūsų pa
skelbti žūtbūtinę kovą fašistiniam seimui ir 
jo valdovui—fašistų valdžiai. Ne fašistinis 
seimas, o demokratiškai išrinktas Steigiama
sis seimas galės aprūpinti Lietuvos liaudies 
gerbūvį ir Lietuvos gyvenimą. Ne fašisti
nis seimas, o demokratiškai išrinktas Stei
giamasis seimas padarys garbingu Lietu
vos piliečio vardą ir visos mūsų tautos var
dą. Bet šito pasiekti Lietuva gali tiktai per 
kovą prieš fašistų valdžią, tiktai nuvertus 
fašistų valdžią.

Štai del ko mes veiklieji Liaudininkai, 
Komunistai, Socialdemokratai, Jaunimiečiai, 
Socialistai revoliucionieriai maksimalistai ’ 
šaukiam Lietuvos liaudį vieningai kovoti 
prieš fašistų valdžią. Tiktai plataus prieš- 
fašistinio liaudies fronto įkūrimas yra tas 
vienintėlis kelias,, kuriuo eidama Lietuvos 
liaudis išsiliuosuos save iš fašistinio jungo. 
Fašistai jaučia besiplečiančio liaudies fronto 
jėgą ir jie visokiais būdais mėgina jį kom
promituoti ir šmeižti. Bet Lietuvos liaudis 
nepatikės tiems žvalgybiniai fašistiniams 
šmeižtams. Lietuvos liaudis žino, kad did
vyriškosios Ispanijos ir demokratinės Fran- 
cūzijos keliais einant galima nugalėti fašiz
mą. Mūsų tautos jėga kovoj prieš fašizmą 
—tai vieningumas. Štai del ko mes šau
kiam plačiąsias liaudies mases vienytis, or
ganizuotis. Kurkim miestuose, kaimuose, 
visuose Lietuvos kampuose antifašistinio 
liaudies fronto komitetus. Tiktai organi
zuojantis ir plečiant priešfašistinį veikimą 
mes stiprinsim priešfašistinį frontą, kuris 
nušluos ne tik fašistinį seimą, bet visą fa
šistų diktatūrą ir užkariaus demokratinę 
Lietuvą.

Piliečiai ir pilietės I Vystydami priešfašis
tinį liaudies frontą, kurdami liaudies fron
to komitetus išplėskim kampaniją prieš fa
šistinį seimą. Jau šiandien mes turim prieš- 
fašistinio liaudies fronto keliu su mūsų 
priešfašistiniais obalsiais ruošti mitingus, 
susirinkimus, eisenas, demonstracijas. O jei 
fašistams pavyks sušaukti seimą, tai tą su
šaukimo dieną mes kviečiam Lietuvos liaudį 
masiniais išstojimais, demonstracijomis, 
streikais pareikšti plačiausius protestus 
prieš fašistų valdžią. Tiktai kovodami, or- 
ganizuodamiesi mes stiprinsim savo jėgas 
ir artinsim fašistų valdžios nuvertimą ir de
mokratinės Lietuvos užkariavima.

Šalin fašistinis seimas—tautos priešų sei
mas !

Tegyvuoja kova del demokratinio Steigia
mojo seimo—tikrosios tautos atstovybės!

Tegyvuoja priešfašistinis liaudies fron
tas!

Tegyvuoja laisvoji Lietuva!
Priešfašistinis Liaudies Fronto Komitetas.
Kaunas, 1936 m. rugpjūčio 18 d.

Katras iš Jų Teisingas?
“Naujienos” (už rugs. 21 d.) rašo:

Zinovjevas ir Kamenevas neužmušė Ki- * 
rovo...
Zinovjevas savo kalboj viešam teisme 

sakė:
Aš prisipažįstu esąs kaltas, kad buvau vy

riausias Kirovo užmušimo organizatorius.
Kuris dabar gi daugiau žino: “Nau

jienų” redaktorius, ar pats Zinovjevas?!

Kas “Sužvėrėjo?”
Pacitavusios d. J. Šukio pareiškimo 

dalį apie sušaudytuosius teroristus, 
“Naujienos” pavadina pareiškimą “žvė
rišku.” Jos panašiai rašė ir apie Leni- 
nienę (Krupskaja), kai pastaroji pasmer
kė teroristus. Jom, žinoma, “sužvėrėjęs” 
ir Dimitrovas ir visi, kurie pasmerkia te
roristus. Tačiau “Naujienos” nei karto 
nepavadino tokiu vardu teroristų, nužu
džiusių Kirovą ir pasirįžusių žudyti ki
tus Sovietų Sąjungos vadus!

Tai tokis bepartyviškumas! Tai tokia 
kultūra!

ALDU) nariai ir Mūšy Dienraščiai
Draugės ir Draugai ALDLD Nariai!

Greitai prasidės mūšį dienraščių, “Laisvės” ir 
“Vilnies”, metiniai vajai už naujus skaitytojus. Abu 
mūsų dienraščiai vaidina labai svarbią rolę organi
zavime ir švietime lietuvių masių už geresnį, gražes
nį, malonesnį darbo žmonijos gyvenimą. “Vilnis” ir 
“Laisvė” yra masiniai organizatoriai ir švietėjai lie
tuvių išeivijos Amerikoj. Abu mūsų dienraščiąi daug 
prisidėjo ir prisideda išauklėjimui masinės Amerikos 
Lietuvių Darbininkų Literatūros Draugijos.

ALDLD Centro Komitetas kreipiasi į visus narius 
ii* nares, kad padarius šiuos vajus sėkmingiausiais. 
Mūsų manymu, kiekviena kuopa privalo turėti va
jaus komisijas, veikėjus, darbuotojas, kurie lankysis 
į lietuvių stubas ir užrašinės mūsų dienraščius. Mes 
manome, kad tuom pat kartu iš visų kolonijų reikia 
pagerinti korespondencijas, aprašyti visus svarbiau
sius parengimus, atsitikimus, įvykius, kas tik atsitin
ka. Padarykime mūsų dienraščius — “Laisvę” ir 
“Vilnį” — plačios lietuvių Amerikoj išeivijos liaudies 
laikraščiais!

ALDLD vajus už naujus narius bus sekamais me
tais, bet dirbant mūsų dienraščiams, lankantis į stu
bas nereikia užmiršti ir mūsų organizaciją. Pasi
klauskite darbininkų ar jie žino apie ALDLD orga
nizacijos gyvavimą, kodėl jie nepriklauso. Jeigu kas 
stos laike dienrąščių vajaus' į ALDLD, tai vis vien 
tų naujų narių duokles priskaitysime už 1937 metus, 
tai yra, prie mūsų busimo vajaus skaitlinės. Nau
jiems nariams, kurie stos laike mūsų dienraščių va
jaus bus duodama knygomis iš senesnių laidų dovanų. 
Kiekvienas naujas narys galės gauti bile knygą iš 
senesnių laidų-veltui.

Taigi, visi draugai ir draugės, dirbkime mūsų 
dienraščių praplatinimui šio vajaus metu! Neužmirš
kite ir savo organizacijos auklėjimą! Organizuoki- 
mės, švieskimės, vienykimės į kultūros ir apšvietos 
organizaciją! Padarykime lietuvių masių nuolatiniais 
svečiais mūsų dienraščius!

ALDLD Centro Komitetas.

Nauji Nuteisimai Kalėjimam ’

“Lietuvos žinios” rašo:
Rugsėjo 3 d. apel. rūmai 

sprendė eilę politinių bylų. 
Tos dienos posėdis užsitęsė 
iki vėlaus vakaro. Visi teisia
mieji apkaltinti komunistine 
veikla.

Į kaltinamųjų, suolą atsisė
do kaimietis vaikinas nuo Bir
žų, Klausučių km., J. Gintau
tas.

Kaltinamajame akte sako
ma, kad šiemet/ balandžio 
mėn. Biržų Vabalninku plente 
buvę išplatinti komunistinio 
turinio atsišaukimai.

Ekspertais pašaukiami kri- 
min. policijos identifikacijos 
skyriaus virš. p. Klemas ir p. 
Radvilas. Ekspertai pareiškia 
vieningą nuomonę, kad atsi
šaukimai rašyti ne Gintauto 
ranka.

Prokuroras p. Monstavičius

Į atsisako teisiamąjį kaltinti. 
Rūmai Gintautą išteisina, v

Kitoje byloje kaltinamai
siais patraukti keturi žmonės: 
R. Zelbovičiūtė, S. Šapiraitė, 
F. Bieliauskas ir A. Čiupkevi- 
čius.

Bieliauskas pripažintas kal
tu ir nubaustas 8 met. sunk, 
darbų kalėjimo.

Riva 'Zelbovičiūtė nubausta 
6 met. sunk, darbų kalėjimo, 
bet jai kaip nepilnametei vie
nas trečdalis bausmės numuš
tas.

Šapiraitė nubausta 4 met. 
sunk., darbų kalėjimo.

A. čiupkevičius išteisintas.
Kai Lietuvoje veikė darbi

ninkų profesinės sąjungos, tai 
ilgus metus profesinėse są
jungose veikė p. Alf. Juknevi
čius. Jis simpatizuodavęs soc. 
dem., bet partijos nariu nebu
vęs-.

Teisme Juknevičius pareiš
kė, kad jis atsišaukimų nera
šęs ir neplatinęs, o Komunis-

M

Darbo Partijos (New 
že-

tų Partijai niekuomet nepri
klausęs.

Rūmai del išplatintų atsi
šaukimų kaltinamąjį išteisino, 
bet pripažino kaltu priklau
sius Komunistų Partijai ir 
Juknevičių nubaudė 2 met. 
sunk, darbų kalėjimo. Už už
statą, iki įsiteisės sprendimas, 
Juknevičius paliktas laisvas.

Rugs. 4 Kariuomenės teis
mas sprendė J. Gvildžio bylą 
kaltinamo komunistinių atsi
šaukimų laikymu ir platinimu, 
nes pas jį policija radus ro
tatorių ir 7,000 atsišaukimų.

Gvildys ir It. Videlevskai- 
tei davęs tų atsišaukimų—pri
kimšęs pilną portfelį.

Gvildys nubaustas 10 metų 
sunk, darbų kalėjimo, 
levskaitė—4 met.

Diskusijos

Rugsėjo 25 d. įvyksta disku
sijos Lietuvių svetainėj, 6835 
Superior Ave., 7:30 vai. va
kare. Diskusijas rengia C. L. 
Komitetas, temoj “Už ką mū
sų broliai šaudomi neprigul- 
mingoj Lietuvoj ?” Komitetas 
šaukia “Dirvos” redaktorių P. 
K. S. Karpių ir kitus, kurie tik 
pritaria Smetonos diktatūrai 
Lietuvoj, stoti į šias diskusijas 
ir ginti savo nusistatymo po
zicijas.

Šiose diskusijose bus reika
laujama p. Karpiaus atsakyti, 
kodėl jis per savo “D.” šmei
žia Įvykusį A. L. Kongresą, 
per kurį Amerikos lietuviai 
pakėlė protesto balsą prieš 
fašizmo žiauriausią teroristinę 
diktatūrą Lietuvoj, reikalau
dami atsteigti demokratines 
teises Lietuvos biednuome- 
nei ir valstiečiams. Bus ir 
daugiau reikalavimų atsakyti 
iš tų, kurie griežtai nusistatę 
prieš Lietuvos valstiečių ir ber 
žemių demokratinę laisvę, o 
stoja už fašistinę diktatūrą.

Clevelando ir apielinkes lie
tuviai, atsilankykite į šias dis
kusijas, nes bus visiems svar
bu užgirsti p. Karpiaus argu
mentus. Karpius labai mėgsta
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girti Lietuvos fašistinę,, val
džią, o šmeižia ir visaip nie
kina tuos, kurie drįsta kovoti 
už geresnį gyvenimą ir laisvę.

Ateikite į šias diskusijas, 
nes visiems bus lygios teisės 
kalbėti ir išreikšti savo mintis 
pagal jūsų supratimą.

ALDLD 22 Kp. Nariams
Draugai, kurie skaitot dien

raštį “Laisvę” arba “Vilnį”, 
galite ir patys pastebėti, kad 
jau knyga “Gamta ir žmo
nės” gatava, ir paskutinėse 
dienose šio mėnesio bus pra
dėta siuntinėt -kuopoms. Kaip 
kad A. B. rašo, ši knyga bus 
stambus ir brangus moksliš
kas veikalas. Mieli draugai, 
ką jūs galit pasakyt apie šį 
d. A. B. pareiškimą?

Aš manau, kad supratę šios 
knygos vertybę, mes norėsime 
ją įsigyti. Tatai, draugai, už
simokėkime kuo greičiausia 
šių metų duokles, nes žinote, 
kad už dyką negalima nieko 
gauti. Aš nesuprantu, del ko
kių priežasčių duoklės taip 
vilkinamos. Jau beveik baigia
si šie metai, o mūsų 22 kp. da 
yra daug neužsimokėjusių 
draugų. Draugai, aš prašau 
tų, kurie dar neužsimokėję už 
šiuos metus, pribūti ant šė
lt a n č i o susi rinkimo, kuris 
įvyks spalio 15 d. ir pasimokė- 
ti, o įsigysite stambios ver
tės knygą “Gamta ir žmonės.”

J. Raulinaitis, 
22 kp. fin. sekret: 
7218 Melrose Ave.

Uruguay Nutraukė Ryšius su 
Ispanijos Respublika

URUGUAY valdžia, Pie
tinėj Amerikoj, nutraukė 
diplomatinius ryšius su Is
panijos respublika. Tai, gir
di, todėl, kad respublikos 
vyriausybė neapsaugo j anti 
Uruguayans piliečių Ispani
joj, ir milicininkai sušaudę 
tris seseris Uruguayans vi- 
ce-konsulo.

O gal tos seserys darba
vosi fašistų naudai?

DARBININKŲ 
SVEIKATA

Ilgos ir Kraujingos Mėnesines.

Drauge daktare! Daugumui 
jūs duodate patarimus, ir dau
gelis nuo jų pasitaiso. Gal 
malonėsite ir man padėt.

Aš esu mergina 19 metų 
amžiaus, sveriu 145 svarus, 5 
pėdų ir 9 colių aukščio. Šiaip 
atrodau
vien tik kad mane mėnesinės 
kankina. Aš jomis sergu du
kart į mėnesį ir po kokias še
šias dienas antsyk. Ir labai 
daug iš manęs nubėga krau
jo. Taip jau pasikartoja per 
kokią pusę metų. Ligi dabar
tiniam laikui dar nesu jokių 
vaistų vartojusi del to nesma
gumo.

Kitas dalykas tai yra, kad 
mano akys yra dabartiniu lai
ku labai įdubę ir mėlynos ap
linkui. Man buvo sakyta, kad 
jeigu inkstai 
tuomet esti 
akiai.

Malonėkite
“Laisvę,” kaip man reikėtų 
elgtis su šita mano bėda.

Atsakymas.

Pradėsiu nuo to “kito daly
ko”. Jūsų, Drauge, tas “kitas 
dalykas” tai yra vis tas pats 
dalykas. Jums paakiai pamė
lynavę, pajuodavę nuo tos pa
čios priežasties: nuo apsilpi-
mo del tų ilgų ir dažnų mėne
sinių kraujavimų. Kraujas — 
ne vanduo. Jeigu po daug ir

dažnai jo nubėga, tai žmogus 
pasidarai mažakrau j i n g a s, 
anemiškas.

Be asmeninio apžiūrėjimo, 
be pamatinio dalykų ištyrimo 
nėra galima tikrai tarti. Gali
ma tik bendrai kas sumesti.

Labai dažnai tokiais, kaip 
Jūsų atsitikimais, permažai 
esti organizme kalkių. K a i 
kalkių maža audiniuose ir 
kraujo skysčiuose, tai kraujas 
pasidaro perskystas 
greit nesukrašėja.

Gaukite “pieno
Calcium lactate, 10 
tablets. Imkite po dvi tableti, 
ištarpintas stikle vandens, po 
valgio, tai po 6 kasdiena. Im
kite bent keletą mėnesių.

Kalkėms geriau pasilaikyti 
organizme padeda vitaminas 
D. Būkite dažniau ant saulės. 
Ir dar gi imkite žuvų aliejaus, 
bent po šaukštą kasdiena. Ge
riau būtų : Cod liver oil—1OD. 
Jeigu jo imti negalėtumėt, tai 
gaukite Cod liver oil concen
trate tablets, white. Imkite po 
keletą po valgio. Imkite, žino
ma, ir iodo tiktūros po lašą 
kas pora, kas trejetas dienų.

Maisto žiūrėkite, kad jame 
būtų kalkių. Kiaušiniai, pie
nas, sūris, žirniai, pupos, ly- 
šiai (lentils), morkvos, ridikai’ 
ropės, kopūstai, svogūnai, 
apelsinai, citrinos, daktiliai 
(dates), figos, juoda duona, 
riešutai, špinatas, žalios dar
žovės.

t
i



/

>
Xx,

YOUTH SECTION1^
OF club ACTmnESs n'n'XS;

EDUCATION.STORIES Ę <1 mGANtZNADT»TQNTV SECOND PART

Vol. XXVI, paily XVIII Brooklyn, N. Y., September 24, 1936 No. 225

Wanted-Jobs for 
NYA Students

LOYALTY OATH SPON
SOR DEFEATED

STAMP COLLECTORS
RAISE PEACE FUNDS

SUE TO ADMIT NEGRO 
GIRL TO HIGH SCHOOL

NEW YORK—Nobody com
plained when the Nat’l Youth 
Administrations officials at 
Washington insisted on the per
formance of some useful work 
by high school students receiv
ing the NYA subsidies of $8 a 
month.

But although students are 
more than willing to undertake 
part time jobs, their subsidies 
may be jeopardized by the rul
ing. For NYA officials here 
are so limited in their choice of 
jobs that they can’t find enough 
for the students.

Any kind of work around ma
chinery would be barred.

Janitorial 
cd.

BOSTON—Despite opposition 
of educators and almost every 
college head in the state, Tho
mas P. Dorgan fathered and 
pushed through the state legis
lature the unpopular compulsory 
teachers’ oath law.

Now Dorgan is out of his 
gislative job.

He lost his nomination in 
Democratic Party primaries
a vote of nearly 8,000. Dorgan 
was backed by veterans’ groups 
and sought the Democratic no
mination for Clerk of Suffolk 
County (Boston) Superior Court 
for civil business.

LONDON, England—“Collect 
stamps for peace”, is the slogan 
of the Friends (Quakers) in 
London.

le-

the 
by

Mail from all over the world 
finds its way to the headquar
ters of peace societies. The 
stamps are carefully removed 
and saved, and sample books are 
made up foi* sale. Stamp-collect
ing is an almost universal hob
by, and the peace fund realizes 
a fair sum from the sales each 
year.

TOWSON, Md.—Suit to force 
the Catonsville High School to 
admit his daughter has been in
stituted by Joshua B. Williams, 
Jr., a Negro resident.

The school has never had a 
Negro pupil, it was 
and the county has 
schools for Negroes.
Negro students must 
Baltimore schools.

School authorities claim Mar
garet Williams failed in her ex
aminations and is not qualified 
to attend high school, but her 
father insists the reason for her 
failure was unfairness and dis
crimination in the examinations.

revealed, 
no high 
Instead, 

travel to

jobs must be exclud- Youth Correspondent Covers Spanish Front

Seattle Youth Turns 
To Politics

SEATTLE—“The State 
gislature will look a great

Posts as 
ers and as 
considered, 
considered 
“menial”.

secretaries to teach- 
monitors can not be 
nor will any job be 
that can be termed

By JOHN GOLLAN 
Youth News Service Corresp.

So officials are dashing about 
trying to find something for 
students to do that would fall 
outside the forbidden classifica
tions. Administrators are sigh
ing for the calm days of last 
year when the labor requirment 
was waived after efforts to find 
work proved fruitless, but this 
year Washington officials have 
ruled that it must be observed.

The NYA appropriations for 
New York has been raised to 
$500,000, an increase of $52,000 
over the past year. Due to the 
elimination of relief status re
quirement, it is expected that 
10,500 needy high school stu
dents will apply for the aid.

the truth 
war and 
in it. I 
a nation 

and 
a

GENEVA—I have just re
turned from the Spanish front. 
I dodged machine gun and air
plane fire to seek out 
of the bloody civil 
young people’s part 
saw a people united,
teaching itself discipline 
organization and building 
workmanlike army in the record 
time of thirty days.

Now I can report that they 
will have to kill three-quarters 
of the people in Spain before 
th?v have Fascism there.

Two and a half weeks ago I

front where we visited the Man- 
daga column and spent an af
ternoon with Medrano, a typical 
young leader and company com
mander of the kind that has 
sprung up everywhere in Spain 
since the start of the war, we 
were stopped eleven times at 
barricades for an examination 
of our passes. Eleven times 
grim peasants, business-like ri
fles in hand, looked us over be
fore they would allow us to head 
off to the front.

Finally we located young Me
drano. The men. - of his com
pany gathered around the visi
tors curiously, when the enemy 
launched an attack. The soldiers

OFF TO BATTLE

speak of; there was no 
staff. The latter went 
the Fascists almost in

“When the war began”, Car
los, head of the Fifth Regiment 
told me, “there were hardly any 
munitions on the government 
side; there were no army offi
cers to 
general 
over to 
a body.

“Madrid was attacked by re
bels from within. In a day and 
a half it was recaptured by the 
people of Madrid in groups of 
ten or fifteen, friends going out 
with friends. These people had 
no machine guns, 
except, practically 
their bare hands”.
dead seriousness. His eyes

no weapons 
speaking, 

He spoke in 
were

Homeless Boy ‘Hurt Self’ 
During Third Degree

BELLMORE, L—Robert
Burgher, 18, said Sergeant Au
gust Westenberger struck him. 
Another detective saw the blow 
and said so. But the six-man 
petit jury decided that Robert 
had fallen off a chair, all by 
himself.

The homeless lad had prefer
red charges against Westenberg
er, after the policeman had slug
ged him while being ques
tioned on a vagrancy charge. 
The police surgeon testified at 
the hearing that Robert had evi
dence of being punched on the 
left side by a blow which “might 

. have been administered by a 
fist”.

Sergeant Westenberger had 
just been demoted from lieuten
ant, and is facing charges for 
having served as a hired bounc
er in dance hall.

WALKS IN GRAND 
FATHERS STEPS

a-
It ■ /ji‘J

•A truck, armored with metal plates by Spanish rebels and captured by the loyalits 
workers’ militia, is fueled in preparation for service on the northern front. Above 
the driver’s cab have been inscribed thei initials U. IL P., standing for the W|ar cry 
Unios, Hermanos Proletaries (Unite, Proletarian Brothers!).

gislature will look a great deal 
like the general council of th© 
youth section of the Washing
ton Commonwealth Federation 
when it. convenes next January”, 
commented Bill Ziegner, 
dent of the Youth Section 
W.C.F.

And Ziegner may be 
The surprising success of th© 
W.C.F., characterized variously 
as the '‘‘left wing of the Demo
cratic Party” and the “Washing
ton counterpart of the Califor
nia EiPIC movement”, is amaz
ing. The Federation, which pub
lishes its own newspaper, con
tains many progressive and 
trade union groups. Opponents . 
reluctantly concede that the W. 
C.F. is a power to be reckoned 
with in State politics.

The importance of the young 
people’s vote was quickly real
ized by the W.C.F., and it or
ganized a Youth Section. Four
teen members of the Youth Sec
tion were sponsored by the W. 
C.F. for the 
weeks ago. 
laughed, and 
tion officials 
plained that 
is really interested in propagan
dizing its program and creating 
a political understanding among' 
its members”.

Early returns indicate, how
ever, that at least nine of the 
fourteen young candidates have 
been nominated in the Democra
tic primaries. Their chances fpr 
election in the 
are excellent.

presi- 
of the

right.

legislature several 
Political experts 
even Youth S'ec- 
apologetically ex- 
“our organization

November finals

platform of the! 
of the Washing-

The election 
Youth Section 
ton Commonwealth Federation 
advocates the increase of stat© 
funds for education, the aboli
tion of tuition fees in all stat© 
schools, state legislation supple
menting the Amlie-Benson 
“American Youth Act”, 
abolition 
training.

of compulsory

YORK—Small

and ths 
military

schoolsNEW 
and colleges are becoming in
creasingly popular, according to 
a report made by Kenneth J. 
Beebe, director of the American 
Schools Assn, in New York. Th© 
smaller institution has the ad
vantage of fewer pupils for each 
teacher, he asserted.

and all 
cum of

have received a modi- 
training.

supply and munitionsFood 
are being handled rationally. 
Entertainment of troops and ci
vilians is regularized. Ameri
cans will be interested in know
ing that Loyalists are using th© 
film “Vivi Villa” to hearten their 
troops. One hell of a big job 
was shipping unwilling workers 
away from the front to "organ
ize work in factories, to teach 
and to perform routine civilian 
.jobs.

I asked Carlos before I left 
whether the Communists and So
cialists were fighting for a So
viet government.

“No,” Carlos said simply, “A 
government that trusts the peo
ple enough to arm them can 
trusted by the people”.

I tired, as he said, “Hundreds 
lour people gave up their lives 
for the first machine guns that 
the government forces captur
ed”.

The job had only begun with 
the recapture of Madrid, I learn
ed later. The problem of form
ing an army of “friends fight
ing together” was an immense 
one. The government had a 
difficult job in uniting the small 
groups into larger disciplined 
ones. But ih thirty days a 
body of 8,000 disciplined young 
men, keen, eager and knowing 
What they were fighting for, 
was formed.
are sent to the front every day,

ofleft Paris with a group of young 
men and women who formed an 
international youth delegation 
to investigate what was going 
on in Spain. We reached the 
border by train. Ęrom there we 
walked over a ridge of the Py- 
ranees to Port Bou; from there 
by train to Barcelona, Valencia 
and Madrid. From Madrid to 
Malperal on the Guadarrama 
front, and from the front we 
went back to Madrid where I 
succeeded in interviewing Com
mander Carlos, commander of 
the famous Fifth 
modern Ironsides 
Battalions.

It isn’t easy 
in. On the way

scattered. Medrano, with bun
dles of cartridges under his 
arm, disappeared into the dust, 
shouting “So long fellows, see 
you later. I’ve got to go and 
fight.”

While our gang was waiting 
in the tent, about a half a mile 
back of the lines, an attack by 
rebel planes began, 
chine-gunned us; but 
get us.

From 
dodging 
fire, we
Madrid where I interviewed Col
onel Carlos, high in the coun
cils of military men who have 
learned in thirty days how to 
organize an army.

and after

the Steel

baNow 500 new mento travel in 
up to the

They ma- 
they didn’t

that point, 
sundry Fascist airplane 
wound our way back toRegiment, the 

of

BERKELEY, Cal.—Jack Lon
don, dead many years, is again 
in the news.

Barton London Abbott, Lon
don’s 14-year-old grandson, was 
arrested and held in the deten
tion home overnight, when he 
joined other students in picket
ing a Woolworth store in a 
warehousemen’s strike. The 
picket line was an attempt to 
break the local anti-picketing 
ordinance.
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INTERVIEWS OF B’KLYN 
YOUTH SCHOOL 
STUDENTS

CHOICE BITS FROM AIDO 
CHORUS’S TOLK 
NIGHT’

HHHMM

' Jthere
iway”.

I wonder why we do so much 
talking during rehearsals. It 
seems that some us haven’t seen 
others for months or years. Now

at the next rehearsal let us give 
our teacher a little cooperation. 
Let us be silent when others are 
singing and they will do the 
same for us.

CHOCOLATE IN 
COMEBACK

KIEFER SETS 
RECORD

the boys of
a bunch of

convention held in De 
1934.
is a high school gradu 
is employed.

all wondering where
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More 
couples can 
the spacious 
It is beau- 

has a large

I should say 
sounds any-

FIRST CASUALTY OF 
GRID SEASON

Well, so school has 
again and some of our 
have to leave for distant 
or colleges 
leaving for college, 
luck, kid 
go, but 
have to

Well, well 
sence two 
back to the chorus. 
Mary Gerdauskas and 
šys. Welcome back! 
have you.

With a mutual agree- 
to delay their practice 

Yale,

America to “See” 
Geneva Congress

the amount of labor which a giant crane, operatedimagination is
saves as it deposits a 45,000 horsepower generator, in position at 

The government (sponsored TVA dam structure is rapidly nearing

MOSCOW, Sept, 
ternational football 
played between a 
from Turkey and 

before an enthusiastic 
90,000, ended in a vic- 
the Dinamo team by 
of four to nothing.

with than any Yale 
years, as last year’s 
class opened the gates 
of the choice Eastern 
stars that were going 

connection 
with this, it is interesting to 
note that Old Eli has completed 
arrangement with a commercial 
firm to have their home games 
broadcast.con- 

in Detroit. Was chair- 
the Menas convention in 
Frank also was present 

Lithuanian convention 
War and Fascism in 

American League

Juan Zabala, Argentine mara
thon runner, beat the best that 
Finland had to offer in a 25 
kilometer (151 miles) race in 1 
hour 22 minutes and 50.7 se
conds.

Helena (Mantuska) Incas—■ 
Brooklyn, N. Y.

Is an L.D.S. member.
Belongs to the Aido Chorus of 

Brooklyn.
Helena teaches the Trimitas 

Chorus in South Brooklyn.
Was secretary of the Aido 

Chorus. Also was on the First 
National Youth Committee; and 
Song committee.

She is a high school graduate 
And is employed.

from the YCL National 
School.
is a member of the 

Chorus, and has been 
as campaign manager

JUAN ZABALA WINS 
RACE

and is employed at the 
time;

HAVANA, Sept. 20.—Kid Cho
colate outpointed the Portu
guese, Jose Santos, in a ten- 
round bout at Cristal Stadium 
Saturday. It was his sixth vic
tory in his present comeback. 
He outboxed Santos throughout. 
The latter tried to beat 
his guard without success.

Adolph Kiefer, Olympic swim
mer from Chicago, in an exhibi
tion meet at Amsterdam, defeat
ed Scheffer of Holland in the 
200-meter backstroke, setting a 
new Netherlands record of 
2:12.8. v. >

Edward
Eddie

His inactivity is due to night 
Work which is most unfortunate.

He is a high school graduate.

Edward Griciunas—Phila., Pa.
Is an 'L.D.S. member. At pre

sent Eddie is the educational di
rector of the Y.C.L.

He was vice president of the 
1LD.S.
troit in

Eddie 
ate and

'Adele Bimba — Paterson, New 
Jersey.

Is an L.D.S. member, and was 
financial-sec’ty when the branch 
in Paterson was active.

She attended the L.D.S. dis
trict conventions and was for a 
.time on the district committee.

Adele is a high school gradu
ate and is at present employed 
at a temporary job.

We’re
those two basses get the privi
lege to leave before rehearsals 
are over ? They come in late 
and go out early. Why?

This Saturday night, is Ly
ros Chorus’ Annual Gigantic 
Ball. Due to a change of man
agements our favorite rendez
vous, Girard Manor Hall could 
not be gotten. Therefore, the 
beautiful Culture Hall has been 
rented for this occasion 
than four hundred 
dance with ease on 
floor of this hall, 
tifully lighted and 
balcony, a delight to anyone.

Culture Hall is located at 1144 
N. 4th Street—on the Southwest 
corner of Fourth and Girard 
Avenue.

The famous “Aristocrats Or
chestra” will furnish the music 
for the evening.

Due to the mass pressure of 
hundreds of Lithuanian people 
the chorus gave way to their 
pleadings, and again will sing a 
selection from the operetta “Re
union in Spain” at the Ball. 
: The price is 35 cents each and 
the night is yours. Remember 
it’s Culture Hall on Saturday 
night.

of the 
was at

Be sure to look for more next 
Week.

PARIS—Young America will 
get its chance to see what hap
pened at the recently concluded 
World Youth Congress in Gene
va.

Fred Tomlin, a member of the 
American delegation to the Con
gress and a crack amateur mo
vie photographer, has several 
reels of films he “shot” of the 
young delegates in action. Tom
lin who was touring Europe, 
blew into Geneva with complete 
camera equipment but with no 
film.

The rest of the American de
legation raised 211 Swiss francs 
(about $70), two-thirds of the 
necessary funds. More money 
was pledged and a credit was 
arranged for by a local film 
dealer. A member of the local 
American colony then donated 
100 Swiss francs to see the 
film over the top.

Several youth organizations 
represented at the Congress 
have already placed orders for 
the film for their organizations 
at home. The film will be about 
800 feet, enough for a thirty-mi
nute showing.

Dinamos 
crowd of 
tory for 
the score

The avid interest in sports in 
the Soviet Capital was shown by 
the receipt of two million appli
cations for tickets to the match. 
The disappointed applicants will 
see the game replayed on the 
motion picture screen.

The game, played in the huge 
Dinamo Stadium in Moscow, 
was attended by a colorful 
crowd, i including the whole di
plomatic corps. The brilliant 
exhibition of controlled team 
work displayed by the Moscow 
team evoked tremendous ap
plause throughout. The Turkish 
team could not cope with the 
speed and precision of the Di
namos.

, after a long ab- 
more people came 

They are: 
J. J. Bak- 

Glad to

The “big three” of collegiate 
football swung into action last 
week 
ment 
start till September 15, 
Haiward and Princeton are han
dicapped every year by a late 
start.

Coach Fritz Crisler gretted a 
large group of veterans from 
his 1935 Eastern championship 
Princeton eleven. Ken Sandr 
back, Jack White, Dean Hill, 
Chick Kaufman and Jim Marks, 
have returned from the backfield 
group that ran wild through op
position last year.

Harvard starts its practive 
sessions under the dismal cloud 
of ineligibility, which has taken 
practically the whole first storing 
backfield. The line is tough how
ever, and the Can tabs were com
ing along fast last year under 
the direction of Coach Harlow. 
Jim Gaffney, as fifth string 
substitute guard who shot to 
the fore late in the season, will 
captain the team. /

Larry Kelley, the happy-go- 
lucky Irish lad who so smoothly 
plucks long passes out the de
fending back’s hands, leads a 
Yale squad that expects to bet
ter last year’s record. Coach 
Duck Pond has more material 
to play 
coach in 
freshmen 
to some 
schoolboy 
to Princeton

INJUSTICE
Convict (reading newspaper): 

“Dere’s justice for yer! A foot
ball player breaks two men’s 
jaws and another man’s leg and 
is de lion of de hour, while I 
gets ten years for only stunin’ 
an old guy wid a blackjack!”

KANE, Pa., Sept. 21—Edward 
Scott, 16, of Smethport, Pa., 
died at a hospital today from 
injuries suffered last Saturday 
when he scored his team’s win
ning touchdown in a football 
game. The youth, who played 
for Smethport High School vs 
the Otto Township team, collop- 
sed in the dressing room after 
the game. He suffered a frac
tured skull and brain hemorr
hage.

started 
singers 
schools 

Our Millie V. is 
Lots of 

We hate to see you 
if you have to go, you

How many of you readers 
Would like to hear once more 
from the students of the Brook
lyn Youth School of 1935? I’ve 
tried to get for you as many as 
could be found at Laisve’s picnic 
this year.

This* interview was just to 
find out how active these youth 
are, and to see how much they 
have accomplished in the three 
years since the Youth School of 
Brooklyn.

20—The in
soccer match 
picked team 
the Moscow

And now to those who say 
our chorus is decreasing in mo
rale and membership. Fathers 
and mothers, those of you who 
are telling your sons and daugh
ters not to go to the “Aido 
Chorus”, please let them come. 
Also come yourself and join us, 
as long as you are lovers of 
music and enjoy singing. There’s 
room for all.

me. Knock, 
there ? Incas! 

Incas something

Frank Witkua—Kearney, 
Is an L.D.S. member

Newark branch. Frank 
different times the organizer and 
financial sec’ty of the branch.

He has attended the Elizabeth 
Youth school and just lately has 
returned 
.Training

Frank 
Newark 
selected 
of the YCL for Essex County, 
N. X

He attended the L.D.S 
.vention 
man at 
Detroit, 
at the 
against 
Cleveland 
against War and Fascism; L.D.S. 
convention in Rochester.

Is a high school graduate and 
attended Junior College. Is em
ployed at the present time.

Candidate: “What did you 
.think of my speech on sound 
Jtooney?”

Listener:
) Was

Kay Augulis—Elizabeth, N. J.
Is organizer of the L.D.S. 

branch of his town.
Kay is a member of the Eli

sabeth chorus.
Attended the convention in 

Cleveland.
Kay is a high school graduate

present

SO THE FIRST SOCIAL affair 
of the season was held by Aido 
Chorus Saturday, September 19, 
at Laisve Hall. It was a uni
que Folk Night Dance and the 
whole shindig was a swell time 
for all.

I overheard Graf Ernest tell
ing Walter Incas how he’d like 
to know who I am and that he 
wrote an article for this paper 
which is a comeback at my re
cent crack that 
Aido Chorus are 
cheapskates.

Which reminds 
knock! Who’s 
Incas who ? 
you write with.

•While the chorus was singing, 
I noticed George Klimas was 
way in back but he had his head 
sticking out between people in 
front of him sd that the au
dience could see him.

Anytime you want to find 
Charlie Kwarren around, just 
look for the nearest blonde in 
the place and - it’s a sure shot 
you’ll find that wolf by said 
blonde. The more blondes 
around, the better Charlie likes 
the affair.

Al Klim made a nice mistress 
of ceremonies although she was 
a little blase at times. She did 
a nice job of conducting, the 
chorus in Bunny’s place, Bunny 
having stayed home on account 
of a cold. Here’s hoping you 
get rid of the big.bad cald, Bun!

Nicky was a bit under the 
weather way before the even
ing was really started.

Willie Norris was receiving 
congratulations, having recently 
become a proud papa: It was 
a boy and Willie thinks his heir 
will be a baritone. He reaches 
high note though, with his pry
ing.

Aside to Don Rodin, How am 
I doing, kęed?

Bees Buzz
___________________

Staggering to the 
by a single man; 
Wheeler Dam 
completion on the Tenessee river in Northern Alabama,

QIIIHIIIIIIIIIIIIIINIPIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIHIIiniMM

SPORT FLASHES !!!
90,000 SEE SOVIET

TEAM DOWN 
TURKEY

- 71
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American Nut Loose in Germany
True Enough

By GRAF ERNEST
As in the case of Lithuania, I 

could also write pages upon pag
es of subject matter dealing with 
Germany, but I will confine this 
installment to one little visit I 
made to the bon East Pnissian 
border town of Eitkunnen.

At one time I resided in Li
thuania’s border town of Ky
bartai arid immediately across 
the international line I could 
see the buildings of Eitkunnen. 
At this point a narrow stream 
serves as the dividing line be
tween the two countries. Sen
tries are posted on each side of 
the stream. Both towns lie op
posite each other. When leav
ing the town, you find that each 
country has a road running par- 
rallel to the stream.

The Lithuanian road was full; 
of ruts, mud and loose earth, 
whilst ’ wagons using the road 
had to crawl along over the 
holes and become spattered with 
mud. On the opposite side I 
could see the German’s wagons 
go speeding along their road 
with their horses stretched out 
in a pretty spirited canter. Many 
times I could see wagons go by 
with red wheels aglistening in 
the sun’s rays while upon turn
ing to the Lithuanian wagons I 
could see mud dripping from the

a non-duty*-paying-entry on a 
certain paltry amount of food
stuffs. Thus, the Germans had 
invented various methods 
smuggling the products and the 
international bridge was 
way. Eggs were usually found 
riding under hats meat, thinly 
sliced in pockets of the smugg
lers and a few times -butter 
was found plastered to peoples 
skins of their stomachs beneath 
their clothes!

I stepped forth on the bridge 
and passed the Lithuanian offi
cials without batting an eye
brow. As I approached the 
German side I strode forward 
With an air of bravado, so as 
not to excite the suspicions of 
the Germans. When I drew 
abreast of the administration 
building I held up my red pass
port with the gilt lettered 
“Passport of the‘ United States 
of America” blazing forth on 
the cover. The German officers 
smiled while one asked me if I 
was returning to Lithuania im
mediately. I answered in the 
affirmative and he questioned 
me on the matter which brought 
me to Germany to which I re
plied, that I had heard of 
well-brewed German beer 
wished to sample some, 
smilingly answered, “Ja,

in

one

the 
and 
He 

ja”,
wheels as they plowed through | and I walked through with an 
the earth.

Buildings on' the German side 
were taller and nearly all were 
of brick with roofs of red tiles 
or painted galvanized iron. The 
Lithuanians had' mostly wooden 
structures With only a few roofs 
of tile agreeing the buildings.

When evening came electric 
lights would dot the German 
side. Even the scattered home
steads of their farmers had el
ectric lighting, 
farmers put to task their kero
sene lamps whilst the townsmen 
did have electricity. Our side 
was a dark mass of hills, build
ings and* other uninviting gloo
my shapes; Whilst the German 
side with the illuminated roads 
and rows of lighted windows, did 
appear very alluring. Therefore, 
it was not any strange trick of 
fate which had me set my will 
on going to Germany.

An International bridge spans 
the stream betwixt the two 
towns. All persons wishing to 
cross the border must go over 
this bridge. On their respective 
sides the two nations have sta
tioned their customs officers.

One bright sunny day found 
me at the foot of. the bridge. I 
knew that my passport had to 
contain a special visa which 
would enable me to cross, but I 
did not have it. I had seen 
many German or Lithuanian ci
tizens pass unmolested just by 
holding alopt their passports. 
These were the people who 
crossed the border many times 
just to do business on the other 
side. If they carried nothing, 
the officers would pass them 
without halting the person; I’ 
thought of “bluffing” myself 
across the border in this man
ner. i . _

Newspapers often carried bits 
on the various methods employ
ed by smugglers. Food pro
ducts of Lithuania were very 
much cheaper than those on our 
side. Their government allowed

unvisaed passport!
In Germany I found 

streets very clean and the 
pie also spic and span, 
often heard little snaps of 
versation at the cafe tables 
could catch the name of Hitler 
mentioned.. quite 
played in the 
short pants on, 
knees.

the 
peo- 
One 
con- 
and

often. Boys 
gardens with 
exposing bare

Our Lithuanian sampled someGref ETnest 
beer and set out to look the 
town over. I noticed that a few 
stores (which were run by Jews) 
had scraped the names of the 
proprietors off the windows. 
Many types of uniformed ’’gen
try” stalked through the town. 
Your Graf was eyed many a 
time, but it seems I passed as 
being quite harmless and not 
harboring any bombskys nor 
proclamations.

I ran into some difficulties in 
speaking German. The most 
marked case being when a Ger
man fraulein approached me and 
began to talk a quite swift flow 
of questioning. Der Graf iin--* 
mediately fled for he did not I 
want to figure in any interna
tional complications. It seems; 
that some frauleins just wish to1 
converse (?)' with most* any 
stranger.

Quite1 untriie to my own code 
of honor, I returned punctually 
to the international bridge 
passed the Germans—but 
stopped by the Lithuanians. 
Lithuanians brought me to 
dersband, that I had better 
enter Germany without a visa 
again, for some German might 
see me as a member of an es
pionage ring. I entered Lithua
nia without any delay for I did 
have a Lithuanian visa.

Thus ended my first visit to 
Germany (and unofficial, too!).

NEXT WEEK: The American 
Nut Loose in Sweden.

and 
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un
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Taxi Dance
By NATHAN ASCH

his

By H. K.
The custom of saying “God 

bless you” following a sneeze 
comes from a belief of our an
cestors- that the soul left the 
body via the nose. When a per
son kerchooed, therefore,
soul was thought to have left 
him and the salutation, “God 
bless you”, was intended to has
ten its return.

If your body could only stand 
up, your mind is capable of liv
ing from 150 to 175 years, a 
European scientist finds. ,

Mussolini no longer signs his 
name to official’ state papers. 
He just scrawls a great big M. 
(It’s an idea he copped from 
iNapoleon, who merely signed 
his orders with an unmistakable 
N.)

Your voice doesn’t actually 
travel over a telephone wire. It 
merely sets vibrations in 
tion and those streak over 
Wire.

mo» 
the

baYou may not know that 
sides our own United States of 
America, there are four other 
United States in the world—the 
United States of Brazil, the 
United States of Mexico, the 
United States of Colombia and

United States of Venezuela.the

JOKES!
YET HE WAS HAPPY!

A widow visited a spiritual- 
stic medium who satisfactorily 

produced the deceased husband 
for a little conversation.

“Dear John”, the widow quesr 
tioned eargerly, “are you hap
py now”? ,

“I am very happy”, the spook 
xssured her.

“Happier than you were on 
jarth with me?” the widow 
.inued.

“Yes”, John asserted, “I 
lappier now”.

“Oh, do tell me, John”,
widow cried rapturously, “What 
s it like in heaven”?

“Heaven!” the spook snapped. 
‘I’m

eon

am

the

not in heaven.”

It
WHAT A GUY!

was on a Florida golf 
course. Mortimer being home 
for the holidays confronted a. 
paddie.
, “I’ve heard the fellows back 
at school talk a lot about this 
game of golf. Will you explain 
it to me?”

“Not much to it. Just hit the 
ball with this stick and try to 
knock it into that hole Way over 
there with the flag in it. Try 
it.”

Mortimer took the club hand
ed him and with a mighty 
swing made a drive of three 
hundred and twenty yards. The 
ball came to stop three inches 
from the hole.

“That’s too bad”, moaned 
Mortimer, “I missed it!”

ONLY TWICE
“Tell me, Margret, said Mrs. 

MacGuire, “how do you and your 
husband get along together?”

“Very nicely ,indeed”, replied 
Mrs. Murphy. “Here, Mrs. Mac 
Guire, we’ve been- married goin’ 
on seven months, and I haven’t 
had to call the police in but1 
twice”.

I went up the narrow, badly- 
lighted stairs to the second 
floor, stopped at the booth and 
bought ten tickets for a dollar, 
walked through a swinging 
door into a large dim room, with 
an orchestra stand. and an or
chestra playing hot music, a 
rope d-o f f dance floor—only 
three couples were dancing— 
and a single spotlight swinging 
its beam slowly from one wall 
to the other. There were per
haps fifteen girls in evening 
dresses standing near the en
trance and when the spotlight 
moved acres them, you could see 
their bodies inside of their dress
es.

I walked toward the rope and 
the girls smiled at me, rolled 
their eyes at me, lasciviously 
wriggled their hips at me. One 
of them put her arm through 
my elbow and brought her head 
close to my head and* stuck- het* 
tongue in my ear. She said:' 

“I want you”.
I shook my head “No”. An- 

pther girl leaned toward me and 
whispered:

“I bet you could do it to me 
good”.

A magnificent blond girl 
stood1 bored in a doorway, half 
looked at me and moved 
lead slightly, said:

“Let’s have a beer”.
I said: “All right”.
We went into the adjoining 

'oom that was still darker, that 
had a bar along one wall and 
in the shadows were tables and 
couples sat at the tables and 
whispered. We sat down and 
we ordered a beer.

I asked: “What is this, 
whore house?”

“No”, she said. “It’s the same 
)ld taxi dance hall”.

“Well, why the come on?”
“Well”, she said, “times are 

bad. The customers are bash
ful. You’ve got to give them 
the works”.

She drank up her beer quick
ly.

“Let’s have another”.
“All right”.
She ordered another and drank 

it up and said: /
“Let’s have another”.
I said: “Listen, you’ll lose 

your figure”.
■ “All right”, she said. “Let’s 
dance”.

“I don’t want to dance”, I 
told* her. “I’ll give you a dol
lar, and you sit down and talk 
to me like a human being”.

She said: “We’re not allowed 
to take tips. You’ve got to 
spend it in drinking or dancing”.

“All right, you keep right on 
drinking. See how much you 
pan put away.”

“I can put away an awful lot 
of beer”.

“Let’s see”.
She smiled. She said: “All 

right. I’ll lay off for a while”.
We sat in the darkness and 

we smoked cigarettes and I star
ed at her beautiful face.

She said: “There’s the boss 
now. I better order some beer”.

The boss was in his shirt 
sleeves and was husky. He 
went up to a couple at a table 
nearby and said in a loud voice: 

“Helen, I’m telling you this 
for your own good; If I catch

you again making dates out
side, I’ll throw you out on your 
ear”.

I said: “This is a nice place”. •
“Oh, there’s worse”, the 

blonde girl said. “There’s a 
place on the Cook’ County line 
where you don’t even wear 
'dresses. You’ve got to work in 
a brassiere and panties”.

I was drinking beer too, and 
I was 
said:

getting sentimental. I

god. 
these 
said:

They ought to dy- 
places’”.
“Wliere would I 

I’ve got a husband! 
house I’ve got to

her

a

“My 
narni te

She
Work then? 
iin the bug 
support.” 

; “What”?
j “Sure, I’ve got a husband 
who’s a dope fiend and who’s 
nuts”.

■ “How did that happen?”
“I don’t know”, she said. 

“Maybe he fell on his head when 
he was a baby. All I know is 
it’s costing me twenty bucks a 
week”.

A couple came up to our table. 
They were both tall and hand
some and the boy wore a new 
suit. The girl said:

j “Cynthia, do you mind if we 
hit down?”

“There’s lots of room”, my 
blonde said. “Sit down. Clio, this 
is my boy friend. . There’s the 
other boy friend. Shake hands”..

They sat down, and the other 
boy friend had a bottle of whis
key. We hid th*e whiskey back 
of the table, and we ordered 
beers, and we leaned over the 
table and drank out of the bot
tle and we used the beer for 
chasers. Clio said:

, “My boy friend is just out of 
jail”, j

“Sure”, the boy friend said: * 
‘This is my first evening of. 

freedom. I’m out on parole. I 
should' have been in bed at nine 
o’clock tonight”.

Cynthia said: “You God damn
ed fool, why didn’t you go to 
bed?”

The 
been 
night 
it all 
of it; and if I go back for 
the rest of my life, I’ll do ex
actly what I want tonight”.

Clio brought his head close 
and kissed him on the lips. She 
said:

“You come home with me to
night”.

He said: “I haven’t got enough 
dough for you”.

“I ain’t a hustler”, 
“You come home with me 
‘ I was drunk 
said:

“Can I go 
thia?”

“Well”, she 
somebody waiting.

“I don’t mind. All I 
somewhere 

the trouble

boy friend said: “I’ve 
promising myself this 

for two years. I’ve got 
figured out, every minute

, she said, 

by this time. I 

with you, Cyn-

said, “I’ve got

want to do is sit 
and not think about 
I’ve seen”.

The boy friend’s 
Arthur. We hired 
we waited a block 
the dantie hall. I 
ask him' about the

name was 
a taxi and 
away from 
wanted to 

..... ...... . .......... .... jail, but I 
couldn’t. I was silent and wait1- 
ed‘, and then the two girls came 
and we drove to a house oft 
North LaSalle Street.

We opened the door, and went 
through a dark hall, "into a

ON THE AMERICAN PEACE POLICY
. • ' We consider the expenditure of billions for armaments unnecessary and provocative, contribut
ing to the danger of a new World War. Instead of ever great armaments, we believe tjiat the United 
States should develop an American Peace Policy in close collaboration with the Soviet Union, based on 
complete prohibition of the sale or delivery of goods, or the granting of loans- to nations engaged in a fo
reign war contrary to the provisions of the Kellogg Peace Paet. The huge funds now spent for arma
ments'should1 be turned to the support of the suffering people.—SECTION VII. 1936 COMMUNIST PAR
TY ELECTION PLATFORM. a*
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TAXI DANCE THE STUFFED SHIRT TRIBE

room; and then the light went 
on and it was a kitchen, with a 
window, and there were gera
niums in pots on the sill. We 
opened the whiskey we had 
bought and poured out drinks.

Clio and Arthur disappeared 
somewheres, and Cynthia and I 
sat and continued drinking, and 
then Cynthia’s taxi driver came 
and she went off with him. I 
was left alone and I continued 
drinking.

It was about four in the morn
ing and outside Chicago. was 
quiet. I could hear nothing, 
but the clock ticking some 
place away; and then I heard 
the door open.. A girl stood in 
the doorway; she was little, and 
she had curls around her head; 
and I thought that she was very 
lovely.

She asked: 'Where is Cyn
thia?”

“She’s busy. Who are you ? 
Come in and have a drink”.

She said: “I can’t drink. I’ve 
got to go to work in the morn
ing”.

“What do you do?”
She didn’t answer.
I said: “Forgive me. I’ve got 

to ask questions. Please tell me 
what you do.”

“I work in the radio assem
bly plant”.

“What do you do there?1*
“I put in the wiring”,
“How much do you get?”
She looked at me as if I 

were crazy. Then she said:
“Eight dollars a week”.
“Why aren’t you a taxi danc

er?”
“I’m not old enough. I’ll be 

a taxi dancer next year.”
I saki: “Come here’ .
She came closer. I was very 

maudlin. I took her hands, and 
I kissed them, and1 I said:

“Forgive me, my sister”.
She looked at me scared and 

she ran out of the room.
(From the ‘New Masses”)

GETTING USED TO IT
The superior young person 

had been shown to his room in 
the hotel.

“So this is for me!” he grum
bled. “Rather like a prison, 
don’t you think?”

“Well, it’s just a Matter of 
what one is used to, sir,” re
plied the manager.

"Isn’t Wolford wonderful—he threw a 250 pound stevelore off the 
' '*^9^' job yesterday«”

CCC Militarization Plan 
Meets Wide Opposition
WASHINGTON.—The editors 

of Happy Days, authorized 
newspaper for the Civilian Con
servation Corps, have tried put
ting an exploratory toe in the 
water. The water, they found, 
is cold.

The nation’s pacifists are up 
in arms since editors of the CCC 
weekly collaborated with Major- 
General George Van Horn Mose
ley, in charge of the Fourth 
Corps Area of the CCC, in out
spoken support of military train
ing for the “forest army”.

Moseley’s proposal, pacifists 
charge, is more than mere mili
tarization. His suggestion that 
the CCC be expanded to take in 
every 18-year old youth in the 
country for a six months course 
in “work, education and military 
training”, is really universal 
conscription under another name, 
it is charged. Approval of 
Moseley’s program, which ap
peared on the front page, was 
voiced by the editors on the 
editorial! page of the paper.

I Progressives, pacifists, youth 
and trade union groups, though 
confident that this particular 
flurry for military training can 
be defeated, frankly admit they 
are worried for another reason.

Itjs an open secret that when 
the CCC is transformed from 
its present emergency status to 
a permanent organization, by the 
next Congress, an attempt will 
be made to put provisions in 
the law for some form of mili
tary training. So far have plans 
for militarization of the CCC 
progressed, that Army officers 
in charge of the camps are al
ready arguing about the form 
the training is to take, whether 
it is to be „the mass drill and 
calisthenics program “so suc
cessful on the Continent” or 
training in marksmanship and 
care and use of firearms, under 
Army officers.

Observers feel that lM:th Ge
neral Moseley and the editors of 
Happy Days are merely cats 
paws acting for a finicky ad
ministration, anxious to sound 
out public opinion, and that the 
militaristic sortie must be con
sidered very important to the 
young people of the country.

ANSWERING MASTER 
FLOYD DEWEY

I’m wasting no time and am 
wading in to slaughter some of 
the statements written by Floyd 
Dewey in last week’s issue.

Honorable Floyd bubbles over 
and states that the boys of the 
Brooklyn Aido Chorus are 
cheapskates. Strenghening his 
accusatory remark, he raves 
that when going to the Pitman 
picnic, they went by themselves 
but coming back paired them
selves off with the girls. Sher
lock Dewey finds a solution as 
follows, “Simple! The picnic is 
over, so there isn’t a chance of 
the girls having the boys spend 
any money on them. Why don’t 
you guys loosen up once in 
awhile ?”

I do defend the boys by sta
ting, that they are not cheap
skates. The majority of them 
let the girls have anything 
within reason, and if the girls 
decline, then the boys do strive 
to please the fems in any 
other way. I happen to know 
that there are some boys in the 
chorus who can go on a spree 
and just be as easyspenders 
with their money as two dozen 
of your type. Non-member girls 
are very happy, when a chance 
to accompany any of the Aido 
Chorus idols, flashes their way. 
I do sincerely believe, that ma
ny of the girls, who sat with 
the boys in the returning bus, 
can easily vouch that the boys 
are not cheapskates.

Your “loosen up” cry is a 
lot of.... If you would compete 
with some of the boys on one of 
their sprees, you’d be gaping at 
there terrifie rate of spending. 
Our boys can “shell out” but, 
never-the-less, when they get 
married—they make the best 
husbands.

Articles with accusations such 
as yours only clutter up the 
newspaper. Please refrain from 
submitting them and personally 
address all remarks to the 
“cheapskates.” Don’t worry — 
they’re gentlemen and will not 
touch thee.

I seldom write any such pieces 
as this, and if you can guess my 
identity — then you’re pretty 
good. This may have sounded 
like a counter-attack but is was 
meant as a defence.

One of The Boys.
(Unmarried).

SHENANDOAH, PA.
Hello, Comrades, everywhere! 

Here is station MINERS She
nandoah with some of (he high
lights of our popular ~o called 
“Little New York” Citj

Well, we have finally recu
perated from the good time 
which we had at the “Laisve 
Picnic” in Pitman, New Jersey 
and are now ready for some 
more gala events. We held a 
meeting last Friday night and 
made big plans for the winter 
season. The first event on the 
program will be a “Concert and 
Ball” to be held some time in 
November. Next will be a 
“Banquet” which will be held 
on New Years Eve as usual. 
Here’s honing they will be suc
cessful affairs and draw many 
out-of-town people.

Gosh, I almost forgot to say 
that we’ll have an exciting ev
ening on the 14th of October 
at Wilkes-Barre. Just imagine! 
We shall see and hear Comrade 
Browder, candidate for the pre
sidency on the Communist tick
et. I know we’ll all enjoy his 
speech, for if you have ever 
heard him over the radio, you 
know what a sincere and con
vincing speaker he is.

By the way, I wonder what 
has happened to some of our 
chorus members. Are you on 
strike or just getting a little 
lazy to come to rehearsals re
gularly? Or is it, that there 
isn’t enough excitement around ? 
Well, cheer up. There will be 
plenty of excitement soon, and 
I don’t mean maybe.

Chorus members, you, who did 
not attend the meeting last Fri
day night, will be delighted to 
know that our summer contract 
in regard to holding rehearsals 
Friday night is null and void. 
Beginning with this coming Sun
day, Septembex* 27th, we shall 
have rehearsals every Sunday 
night.

And now since there isn’t any 
more news at the present time, 
may I say: “ ‘Au Revoir’ until 
you hear from me again?”

“Anthracite”

HE GOT THREIE YEARS
“Prisoner, the jury finds you 

guilty”.
“That’s all right, Judge. I 

know you’re too intelligent to 
be influenced by what thejl’ say”.
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PITTSBURGHO IR APIELINKES ŽINIOS
Earl Browder’is Kalbės 

Carnegie Auditorijoj
Pėtnyčioj, rugsėjo 25, Car

negie Auditorijoj, Federal ir 
Ohio St., N. S., įvyksta dide
lės prakalbos. Kalbės Earl 
Browder, Komunistų Partijos 
kandidatas į prezidentus. Pra
džia 8 vai. vakare.

Visiems svarbu siose pra
kalbose- dalyvauti. Išgirsime 
tokių dalykų, kokių nuo kitų 
kalbėtojų neišgirstam. Tai 
bus proga susipažinti su pro
gramomis visų partijų ir jų 
kandidatų šiuose rinkimuose. 
Visi darbuokimės, kad pilnu
tėlė auditorija prisipildytų. 
Parodykite savo darbininkiš
ką solidarumą prieš fašizmą.

Wilmerdinge Prakalbos 
Rugsėjo 27-tą

Kiek pirmiau buvo praneš
ta, kad Wilmerdinge bus svar
bus susirinkimas išklausymui 
raportų iš LDS seimo ir lietu
vių Komunistų Suvažiavimo, 
rugsėjo 26. Betgi pasirodė, 
kad toji diena wilmerdingie- 
čiams neparanki. Todėl atidė
ta ant rytojaus.

Dabar visi įsitėmykite, kad 
tasai mitingas bus nedėlioj, 
rugsėjo 27, Lietuvių Svetainė
je, 110 State St., Wilmerding, 
Pa. Pradžia lygiai 2 vai. po 
pietų. Raportus duos dd. Ga
silinas ir J. Urbonas, buvę su
važiavimuose delegatai. Taip
gi bus ir daugiau kalbėtojų, 
bei diskusijų.

Siurprizas—Piknikas 
Svetainėj

Nedėlioj, rugsėjo 27, Liber
ty, svetainėje įvyksta pikni
kas. Tai pirmas toks atsitiki
mas. Todėl visiems svarbu 
jame dalyvauti. Komitetas 
tvirtina, kad tai bus geriausia 
pasilinksminimui vieta. Pra
džia 7 vai. vakare.

Šitas parengimas tai bus 
tąsa pikniko, įvykusio 16. Mat 
tas piknikas nepavyko taip, 
kaip norėta, todėl visiems pik
niko dalyviams, pirkusiems ti- 
kietus, bus įžanga veltui šia
me parengime.

Bus išduota dovanos už 
įžangą ir polką. Kviečiami vi
si dalyvauti. Įėjimas į svetai
nę iš užpakalio, 1339 Medley 
St.

SLA 3-čio Apskričio 
Lietuviu Mokykla

Rugsėjo 4 SLA 3-čias aps
kritys turėjo posėdį. Svarbiau
siu klausimu buvo atidarymas 
ir palaikymas lietuvių kalbos 
mokyklos. Nusitarta atidaryt 
mokykla bendrai, kitoms or
ganizacijoms pritariant. Delei 
to nutarta kreiptis ir prie kitų 
organizacijų.

Lietuvių kalbos, rašybos, 
korespondencijos lavintis la
bai svarbu. Pittsburgh© tas 
darbas labai apleistas. Gerai, 
kad yra tokių, kurie tuo dau
giau susirūpino. Susidomėję 
mokyklos reikalais, galite su
sirašyt su mokytoju d. J. Bal
trušaičiu, 205 Seneca St., Pitt
sburgh. Telefonas 8999.

Plieno Darbininkai Reikalau
ja $5 J Dieną Minimum

Homestead Carnegie-Illinois 
kompanijos darbininkų atsto
vai reikalauja, kad kompanija 
atšauktų savo pareiškimą ne
kelti algų ir tuojaus pakeltų 
po $1.12 visiems darbinin
kams. Tada pasidarytų po 
$5.00 į dieną minimum.

Kompanijos prezidentas B. 
F. Fairless visaip išsisukinėja. 
Pirmiausia jis neprisileido 
darbininkų atstovų, bet vistiek 
darbininkų reikalavimai buvo 
priduoti. Tada jis pareiškė, 
kad šiuo laiku kompanija ne
išgalinti pakelti algų. Be to, 
kompanija pradėjo mėtyt iš 
darbo darbininkų vadus.

Darbininkų tas nenugąsdi
no. Jie vistiek spiria kompani
ją prie sienos. Nurodo, kad 
kompanija daro milžiniškus 
pelnus, o darbininkai gauna 
bado algas. Jeigu tik darbi
ninkai laikysis vienybėj, jų 
reikalavimai bus išpildyti.

Reikalauja Numažini 
Karterius

Pagalios ir Brookline biz
nierių taryba pasiuntė miesto 
tarybai reikalavimą spirti gat- 
vekarių kompaniją numažinti 
karfėrus. Ypatingai dabar, 
kuomet gelžkelių kompanija 
numažino kainas, tai gali pa
daryti ir gatvekarių kompani
ja.

Daugelis kitų organizacijų 
jau senai pasisakė už numa
žinimą karfėrų. Pasirodo, kad 
spaudimas dar permažas. Rei
kia daugiau spėkų priverst 
kompaniją skaitytis su masių 
reikalavimais.

APLA 50 Kuopa Rengiasi 
Prie Vajaus

I

Pereitam susirinkime APLA 
50 kuopa nusitarė aktyviai da
lyvauti vajuj gavimui naujų 
narių. Vajus prasideda spalio 
1. Kviečia visus kuopos narius 
prie darbo gavimui naujų na
rių. Pereitais vajais vis gau
davo nors po kelis narius, tai 
ir dabay tikimasi gaut, jei tik 
bus kam pasidarbuoti.

Kuopos susirinkimas įvyks
ta spalio 1, Liberty svetainėj, 
1322 Reedsdale St. Visi nariai 
ir norintieji prisirašyt kvie
čiami atsilankyt. Prisirašymo 
mokestis labai numažinta.

SO. BOSTON, MASS.
DIDEUS IR UKKSMAS BANKETAS
bengia A.L.D.L.D. 2 Kp. Dienraščio “Laisvės” Naudai

Subatoje, 3 Dieną Spalio (October),
LIETUVIŲ SALĖJE

E ir Silver Sts. South Boston

GERBIAMIEJI:— Visus širdingai kviečiame ateiti į 
šį puikų bankietą pasilinksminti ir sykiu paremti gerinusį 
darbininkų dienraštį “Laisvę”, kuri ištikimai kovoja už 
darbo žmonių reikalus. Bankietas bus labai puikus. Gra- 
jis geros orkestros ir šokiai bus abiejose svetainėse. Bus 
skanių valgių ir gėrimų. Užtikrinam smagiausi laiką vi
siems—jauniems ir seniems. Ateikite patys ir atsiveskite 
savo draugus.

7 Vai. Vakare Kviečia Rengėjai.

J. Stanislovaitis Ligoninėj
Northsidiečiams gerai ži

nomas J. Stanislovaitis šiuo 
laiku randasi Alleghany Ge
neral ligoninėj. Padaryta ope
racija ir dabar jis sveiksta.

Teko su J. Šimkum jį ap
lankyt. Sako, po operacijai 
kasdien einąs geryn. Labai esą 
smagu, kad kas nors jį ap
lanko. Todėl būtų gerai, kad 
draugai jį aplankytų.

J. Stanislovaitis yra LDS, 
APLA ir ALDLD narys.

Keletas pittsburg hiečių, 
draugų gerokai pasirgo, bet 
dabar jau pagijo. Pagijo dd. 
S. Urmonienė, E. Sliekienė, A. 
Paulauskiutė, Gasiūnienė, bai
gia gyt A. žvirblis.

Susirgo d. Rakita, APLA 2 
kp. ir ALDLD narys, senas 
“Laisvės” skaitytojas. Randasi 
Ohio Valley ligoninėj.

Reporteris.

užkarti ant jūsų sprando fa
šistinę diktatūrą ir sušerti ka- 
nuolėms jūsų brolius ir sūnus 
karo lauke! Kad padėjus iš
vengti to likimo, balsuokite už 
komunistų kandidatus — drg. 
Browderį ir Fordą.

Fordo Prieplaukos 
Darbininkas.

Oct. 24, 1936 m. Prašoma kitų drau
gysčių tą dieną nieko nerengti.

Komitetas.

kalų apsvarstymui. Taipgi kurie dar 
nepasimokčję duoklių, nepamirškite 
užsimokėti. Komitetas.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

WORCESTER, MASS.
Prakilnų pikniką .rengia Tarptau

tinio Darbininkų Apsigynimo 13 kp., 
įvyks rugsėjo (Sept.) 27 d., Olympia 
Parke. Pikniko visas pelnas eis po
litinių kalinių parėmimui. Todėl visi 
malonėkite dalyvauti piknike ir pa
remti ši svarbų darbininkų klasės 
reikalą. Kviečia Komitetas.

(224-226)

DETROIT, MICH.
Vakarienė ir šokiai

Rengia ALDLD 52 kp., LDS 21 
kp. ir Aido Choras. Įvyks nedėlioj, 
27 d. rugsėjo, Draugijų Svet., 4097 
Porter St. šokiai prasidės 7 vai. va
kare, vakarienė kiek vėliau. Vakarie
ne, užkandžiai prie gėrimo ir viso
kį skanūs gėrimai bus duodami 
veltui. Įžanga vyrams $1.00, mo
terims 50c. Kviečia Komitetas.

Clement Voketaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

113 West 42nd Street 
NEW YORK CITY 

Telefonas Bryant 9-7763

BROOK LYNO OFISAS 
168 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 

Telefonas Evergreen 8-7179

Cleveland© Žinios
Penktadienį, rugsėjo 25 d., 

8 vai. vakare, Bohemian So
kol Hall, 4314 Clark Ave., 
įvyks masinis susirink, rėmi
mui Ispanijos valdžios kovos 
prieš fašistus užpuolikus. Se
kamos organizacijos rengia 
minėtą mitingą: Amalgama
ted Clothing Workers of 
America, American League 
Against War and Fascism, 
Executive Board of the Bohe
mian Sokol Hall ir Joint Co
uncil of the Brewery Workers 
Union.

Kalbės Cleveland© ispanų 
gyventojų atstovas, taipgi ir 
Komunistų ir Socialistų Parti
jų atstovai. Įžanga veltui.

Rep.
(224-226)

So. Boston, Mass.
Radio

Prašome užsistatyt savo ra
dijus—WHDH stoties (830 
kilocikliaus), kaip 9:30 ryte, 
šį sekmadienį.

Šios savaitės radio progra
mas bus sekantis:
1— Al Stevens orkestrą iš So.

Bostono.
2— Pauline Kaskevičiutė, dai

nininkė iš Lawrence, Mass.
3— Seserys Kaskevičiutės iš 

Lawrenco padainuos due
tų. Akompanistė Ona Vait- 
kūnienė.

Po programui prašome pa
rašyt laišką arba atvirutę į 
stotį WHDH, Lithuanian Pro
gram, Boston, Mass., praneš
dami, kaip patiko programas. 
Jei norėtumėt išgirst kokią 
dainą ar muziką, malonėkite 
pranešt ir mes bandysim iš
pildyt jūsų prašymus.

Steponas Minkus.

Detroit, Mich.
Fordas Rengiasi Prie Karo 

Didelių Pelnų
Po pasaulinio karo Ameri

kos valdžia pardavė H. For
dui labai daug kariuomenės 
transporto laivų. Fordas dalį 
jų sunaudojo išdirbimui auto
mobilių, o kitą dalį paslėpė 
River Rouge prieplaukoj.

Dabar, kuomet fašistai eina 
prie karo ir Amerikos fašis
tai rengiasi pastatyti savo val
džią ir prisidėti prie karo, H. 
Fordas ištraukė laivus iš už
kampio ir skubiai remontuoja 
juos. Fordas tik mažą dalį 
sunaikino jų, žinodamas, kad 
galės (galima sakyti už dyką 
gavęs) laivus parduoti tai pa
čiai valdžiai už didelius pini
gus ir padarys milžiniškus pel
nus. Fordo darbininkai! Ame
rikos fašistai su Hearstu ir 
Landomi pryšakyje rengiasi

NEWARK, N. J.
ALDLD 5-tos kp. mėnesinis susi

rinkimas įvyks penktadienį, 25 d. 
rugsėjo (Sept.), 8 vai. vak. Draugės 
ir draugai, veikiausia bus atėjus 
nauja knyga. Stengkitės visi ją gau
ti, bet apsirūpinkite su narinėmis 
duoklėmis už 1936 metus. “Laisvės” 
skaitytojai, kurie negavote knygą 
“Mortos Vilkienės Divorsas,” tai at
eikite atsiimti.

Po susirinkimui bus kalbama šie 
klausimai: “Laisvės” vajus, kores
pondentų reikalas ir kt. Iš Tarptau
tinio Darb. Apsigynimo, žymus drg. 
duos raportą apie darbininkų kovas, 
gvildens ir Ispanijos klausimus. 
Kviečia visus dalyvauti.

K p. Rast.
(225-226)

SHENANDOAH, PA.
ALDLD 17 kp. svarbus susirinki

mas įvyks sekmadienį, 27 d. rugsėjo, 
Najaus Svetainėje, 302 S. Main St., 
2-rą vai. po pietų. Visi nariai daly
vaukite, nes turim daug svarbių rei-

Telefonas: Humboldt 2-7964

YONKERS, N. Y.
ALDLD 172 kp. susirinkimas įvyks 

27-tą rugsėjo, 2-rą vai. po pietų, 86 
Jefferson St. Visi nariai dalyvaukite 
ir užsimokėkite duokles. Per septy
nis mėnesius pirmininkas ne prot. 
rašt. nešaukė susirinkimų, tai dabar 
visi pasilsėję, ateikite į šį susirin
kimą.

Ig. Karlonas.
(225-226)

HAMTRAMCK, MICH.
TDA K. Giedrio kp. susirinkimas 

įvyks sekmadienį, rugsėjo 27-tą, 
10 vai. ryte, Yemans Hali. Malonė
kite visi atsilankyti, nes bus išduotas 
raportas nuo Cleveland© konferenci
jos.

Org. J. S.
(225-226)

HARTFORD, CONN.
Hartfordo visos darbininkiškos or

ganizacijos bendrai rengia didelį ba
lių parėmimui Komunistų Partijos 
Rinkimų Kampanijos. Įvyks 26-tą 
rugsėjo, Laisvės Choro svetainėj, 57 
Park St., pradžia 8 „v. v. Turėsim 
puikę orkestrą šokiam, bus skanių 
užkandžių ir gėrimų. Prašome visų 
organizacijų narius skaitlingai atsi
lankyti. įžanga 25c.

Komisija.
(225-226)

MONTELLO, MASS.
Lietuvių Tautiško Namo Knygynas 

rengia šokius ir pikniką, įvyks rug
sėjo (Sept.) 26 ir 27 dd. šokiai šeš
tadienio vakare, kaip 7:30, o pikni
kas ir šokių muzika sekmadienį po 
pietų. ■Vietinius ir apylinkės svečius 
prašome dalyvauti abiejuose paren
gimuose ir paremti viešą knygyną.

Kviečia Komitetas.
(224-226)

SO. BOSTON, MASS.
So. Bostono rengiamos . prakalbos 

Ispanijos klausimu liko vėl perkeltos 
nuo rugsėjo (September) 27 į spalio 
(October) 4. Pradžia 7:30 vai. va
kare. Priežastis perkėlimo prisi
dėjimas Bendro Fronto Komite
to prie surengimo šių prakalbų. Kal
bės D. M. Šolomskas, iš Brooklyn, 
N. Y. Iš vietinių kalbėtoji} turėsime 
Advokatą Bagočių ir “Keleivio” Re
daktorių Michclsoną.

(224-226)

YONKERS, N. Y.
St. Vincento a Paulo Dr-stė ren

gia pasilinksminimo balių, spalio

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių j^rupių ir pavienių. 
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokro 
dydžio, kokio pa
ge i d a u j a m a.

Taipgi atmalia- 
voju įvairiom 
spalvom.

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

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

Charles’ Up To-Date 
BARBER SHOP

K. Degutis Savininkas

PLAUKŲ 9^C
KIRPIMAS

SKUTIMAS 15^
Prielankus Patarnavimas

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

Dr. Herman Mendlowitz
33 MĖTAI PRAKTIKOS
522 Bedford Avenue 

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

OFISO VALANDOS 
nuo 1—3 diena ir nuo 7—8 vakaro

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS 

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

Parsamdau automobilius vestuvėm, 
purėm, krikštynom ir kitokiem 

reikalam.

402 Metropolitan Avė.
(Arti Marcy Avenue)

Brooklyn, N. Y.

Tcl. StapR 2-0783 NOTARY
Night Tcl. Juniper 5-4912 PUBLIC

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
BALZAMUOTO JAS 

Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite.

337 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

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

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(ŠALINSKAS)

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

mados automobilius.

84-02 JAMAICA 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 Krau
jo, Odos ir Nervų Ligų, Slogų ir 
Chroniškų Skaudulių, Abelno Nusilpi
mo, Nervų Išsisėmimo, Skilvio ir 
Žarnų Ligų, Hemorrhoidų bei Ki,tų 
Laukan Ėjimo Nesveikumų, kaipo 
skausmo ir nesmagumo priežasčių 
Gydoma Strėnų Gėlimas, Sciatica, 
Neuralgia, Nervų Įdegimas, Chroniški 
Reumatiški keblumai, Nosies, Gerk
lės, Plaučių, Plaučių Arterijų ligas, 
Inkstų netvarkumus ir kitos ligos 
Vyrų ir Moterų; o jeigu turite-kokią 
ligą, kurios jūs nesuprantate, pasi
tikimai pasiklauskite manęs, ir jūsų 
nesveikumas bus jums išaiškintas.
Mano Išlygos Yra Prieinamos
Kraujo Tyrimai, Laboratoriniai Iš 
bandymai, X-spinduliai, Serumų ir 

Čiepų [leidimai.
(PASITARIMAI VELTUI)

Dr.LZINS— r; Z
110 East 16 St, N. Y.
Tarp 4th Ave. ir Irving PI.

Valandos—9 A. M. iki 8 P. M. 
Sekmadieniais 9 A. M. iki 1 P. M.

MES KALBAM LIETUVISKAL

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

NEWARK, N. J.
VALANDOS: 2—4 ir 6—8.

Nėra valandų sekmadieniais.
E--------------------------------------- -------------------------------------------------6

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

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

8701 JOS CAMPAU AVE., DETROIT, MICH.

Stephen Bredes, Jr.
LIETUVIS ADVOKATAS 

197 Havemeyer Street 
Brooklyn, N. Y. 

Telephone Evergreen 7-1516 
e

NAMŲ ANTRAŠAS: 
6502 Grand Avenue, 

Maspeth, N. Y.
Telefonas Juniper S-6776

NAUJA PUIKI VIETA
Restaurant, Bar and Grill 

411 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

•
Sav. Vincas Višniauskas 

Manageris, Juozas Zeidat
Amerikos išdirbimo ir importuo

tos degtines, vynai
Šaltas, Putojantis Alus

Taipgi patarnaujame gerais val
giais. Tinkamiausia vieta pralei
dimui laiko ir pasimatymo su 

žmonėmis.

i

TEL. STAGG 2-5043NOTARY PUBLIC

Matthew P. Ballas
(BIELIAUSKAS)

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mūs, patarnavi
mas bus užtikrintas ir už prieinama kainą.

Reumatiški Skausmai
Reumatiški skausmai yra prašalinami labai greitai vartojant 

Deksnio mostį, kuri turi galingą pajėgą šildyme, kaipo saulės spindu
liai, išvaro lauk reumatiškus skausmus. Klauskite taip:—

Dekens Ointment
Aplaikom šimtus laiškų su padėkavonėmis iš skirtingų pasaulio 

kraštų, kuriems pagelbėjo.
PASARGA: Jeigu nori aplaikyti tikrąją Deksnio Galingą Mostį 

ir pasekmes, tai visada klausk taip: DEKENS OINTMENT ir neklau
sykite nei jokių kitų pasiūlijimų, kad kas ir siūlytų. Visada žiūrėkite, 
kad rašytų DĖKENS OINTMENT, tai tik tada aplaikysite tikrąją 
Deksnio Galingą Mostį. Garantuojame palengvinimą ar pinigus grą
žiname.

P. DEKENS, Hartford, Conn

V
N

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai legališkas svoris. Prista
tome greit i Jūsų namus. Prašome 
isitėmyti adresą ir telefoną.

Telefonuokite: EVergreen 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti i ofisą 
Kampas Union Avė. ir Grand St.

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

485 Grand Street Brooklyn, N. Y.
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA) 

Telefonas: EVergreen 7-1661
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NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS sakėsi padavęs savo pasažie- 
rinį automobilį pataisyti, ir 
prašė, kad Kaatze jį pavežtų į 
link 
kęs 
pęs

Skebam Apmoka iš Taksų 
Mokėtojų Kišenių

Subvių darbininkai, per il
gus laikus labiausia išnaudo
jami, išstojo reikalauti savo 
teisių. Važiuotės Komisijos 
posėdžiuose, kur svarstoma 
apjungimas važiuotės linijų, 
Transporto Unijos vadas Ho
gan pareikalavo, kad šnipinė- 
imas ir persekiojimas darbi

ninkų per kompanišką uniją 
turi paliauti. Jisai nurodė, 
kad tas šnipinėjimas kainuo
ja miestui milionus dolerių, 
kuriuos sumoka taksų mokė
tojai. Jie išleista parėmimui 
ir apsaugojimui skebų ir per
sekiojimui darbininkų, sulau
žiusių drausmes.

Iš LDS 3-čio Apskričio 
Konferencijos

Konferencija buvo 20 d. 
rugsėjo, 408 Court St., Eliza
beth port, N. J. Iškarto delega
tų buvo 32, kurie atstovavo 
apie 700 narių, bet vėliau 
dar pribuvo delegatų. Konfe
renciją atidarė d. Skairius; 
dienai pirmininku išrinktas d. 
Ruseckas, e a s t n ewyorkietis. 
Apskričio sekretoriui nebū
nant, laikinai išrinktas d. Gu
žas, 1 kp. narys, kuris vėliau 
liko išrinktas ir kitiem metam.

Iš valdybos raportų perdėm 
jautėsi apsileidimas, neveiklu
mas. Gale pasirodė, kad tik
rai nežino, kiek ižde pinigų 
turi. Juk “geriau” nė negali 
būti. Mat, knygų komisijos 
nerinko, tai viskas bus gerai.

Iš kuopų, raportų buvo gali
ma suprasti, kad visos kuopos 
paaugo nariais, nors kitos ir 
ne po daug. Tik 50-ta kp. nu
puolusi apie 10 narių.

Nors konferencija buvo ne 
visai maža, bet kaip tai keis
tai jautėsi; apdiskusuojant tū
lus klausimus vis bpvo viena 
kita ypata įžnybta.

Rezoliucijų komisijoj buvo 
šie draugai: P. Taras, Joneliū- 
nas ir Jamisoniutė. Pagamin
ta ir priimtos penkios rezoliu
cijos :

1. Remti Komunistų Parti
jos rinkimų kampaniją ir tam 
tikslui aukota 5 doleriai.

2. Remti Ispanijos darbinin
kų kovą—auka 5 doleriai.

3. Rez. pasižada ir ragina 
visus LDS narius remti atei
nantį “Laisves” vajų, 
darius sėkmingu.

4. Politinių kalinių 
mu.

Daugiau rezoliucijų 
siu, nes rasite “Tiesoj 
protokolą, tad sekite “Tiesą.” 
Konferencijoj radosi tik vie
nas laiškas, nuo Liaudies Te
atro, kuris tapo priimtas ir jo 
pradžios sunkiam darbui au
kota 5 dol.

kad pa-

klausi

neminė- 
j” ištisą

Aidiečiai Rūpestingai Deportuojamam Parūpino
Ruošias Didžiajam 

Parengimui

Prieglaudą Francijoj
Šį Vakarą Komunistų 

Prakalbos

Kaip žinia, Brooklyno Aido 
Choras statys scenoje žymaus 
vokiečių 
bast i an o 
tatą” 4 
Lyceum

kompozitorio J. Se- 
Bach’o “Kavos Kan- 
dieną spalio, Labor 

svetainėj, Brooklyne.

Benno Maitini, Vokiečių 
Darbininkų Kliubų Federaci
jos generalis sekretorius, lai
vu Lafayette išvyko Franci- 
jon, kuri jam suteikė prie
glaudą. Jisai buvo atvykęs į 
Jungtines Valstijas 1924 m. 
Jį areštavo 30 sausio, šių me
tų, kaltinant “nelegaliame 
įvažiavime.” Kadangi jis bu
vo priešfašistinių spėkų vadu 
Yorkvillėj, tad grįžimas Vo
kietijon jam buvo neįmano
mas. >

Am. Ateivių Gynimo Komi
tetas, kuris vedė jo bylą, iš
gavo jam teisę laisvai 
žiuoti Franci j on.

24vakarą,
Brooklyno 

rinkiminiai 
o kiti—at- 

I. Amter ir

Broadway. Kaatze suti- 
pabūti garadžiuje ir lie- 
sūnui randauninką pavė- 
kaipo gerą kostumerį. 

Pavažiavus tik ant Union 
Avė., kostumeris prikišo revol
verį prie šono ir liepė vežikui 
pakelti rankas. Jisai tą pada
rė, o vežamasis apkraustė ki- 
šenius ir radęs $10 atėmė ir 
įsakė vežikui 
rėti, kur jis 
pabėgo.

važiuoti, nežiū-
eis. Plėšikas

išva-

Šaukia Garadžininkus 
Prie Sutarties

Ketvirtadienio 
rugsėjo, įvairiose 
dalyse bus keli 
mitingai: 1 viduje, 
vi r am e ore. Kalbės
kiti. • Atvirame ore mitingai 
bus prie Classon ir Fulton 
Avės., Schenectady ir Fulton 
Avės, ir Tompkins ir Tlart 
Sts. Mitingai bus trumpi, kai
po dalis automobilių parądo. 
Paradas baigsis ketvirtu mi
tingu, Liaudies Mokykloj No. 
35, Decatur ir Lewis Sts. čion 
bus ir meniška programa.

Sudaryta būrys vaikų, ku
rie su farmerių kepurėm, šie
no vežimuose, sukinsis gatvė
se, garsindami mitingus.

Williamsburge atviro oro 
mitingas bus prie Hooper ir 
So. 3rd St., 8:30 vakaro.

Reporteris.

Daugiau Atsargumo 
Tamsos Valandom

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIEJIMAM ĮSTAIGA

Vietos ir impor
tuotos degtinės ir 
vynai geriausių 
!jravorų alus ir 
Elius. Kada būsi
te Brooklyne, už
eikite susipažinti.

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

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

Komp. B. Šalinaitė
Tai nelengvas darbas to

kiam dideliam pasimojimui. 
Todėl aidiečiai nusitarė laikyt 
choro pamokas clu syk savai
tėje. šalinaitė, Aido Choro 
mokytoja, deda visas pastan
gas, visą energiją muštruoda- 
ma solistus, orkestrą, šokikus 
ir patį chorą, kad šį žymaus 
kompozitorio kūrinį, pasiro
dantį pirmu syk lietuvių, sce
noje, perstačius tinkamai.

Kas liečia Aido Chorą, nėra 
abejonės, jie savo pareigą at
liks. Gi mums, Aido rėmė
jams, simpatizatoriams, tik 
reikia nepamiršti spalio ket
virtos, ir visiem skaitlingai 
dalyvaut šiame parengime.

Pravartu primint, kad no
rintieji dalyvaut minėtame 
parengime įsigytumėt tikietus 
iš anksto
sau geras vietas, nes tikietai 
numeriuoti.

Antradienį ėjo derybos tarp 
Metropolitan Garage Board, 
bosų organizacijos, ir Gara
ge Washers and Polishers 
Unijos Lokalo 272, bet prie jo
kio susitarimo neprieita. Prie
vakariais, telefonu iš Cleve- 
lando, gautas nuo majoro La 
Guardijos pasiūlymas tarpi
ninkauti derybose. Garadžių 
savininkai sutiko ir abiejų pu
sių vadai nuvyko į City Hali, 
tartis su Ben Golden, majoro 
atstovu.

Šventos” Gyvatės Vaistai 
Nuvedė Kalėjiman

Sekmadienį, 27 šio mėnesio, 
laikrodžiai bus atsukti vieną 
valandą atgal. Tas reikš anks- 
tybesnę sutemą, negu buvo lig 
šiol. Didžiuma pavojingiau
sių važiuotės nelaimių įvyksta 
tamsos valandom, kada sun
kiau matyti, kas randasi ant 
kelio. Drąiveriai prašomi būt 
atsargesniais, kad pėstininkai 
galėtų turėti tiek pat saugu
mo, kiek turėjo, kuomet buvo 
dienos šviesa. Pėstininkai taip 
pat raginami būti atsarges
niais.

Trafiko Stotis “I”.

PUIKIAI ĮTAISYTAS LIETUVIŠKAS KABARETAS

OASIS CABARET
MATHIAS LAUKUS, SAVININKAS.

Visokie Gėrimai, importuoti ir Amerikos išdirbimo.
Taipgi Patarnaujame ir Gerais Valgiais

KAS SUBATĄ TURIME PARES
Duodame Gerą Programą ir Šokiam Griežia Šauni Orkestrą.

SKANIŲ UŽKANDŽIŲ KIEK KAS NORI

914 Broadway, (arti Myrtle Ave.) Brooklyn, N. Y. 
•

Kviečiame pažįstamus užeiti su mumis pasimatyti ir norime įsi
gyti pažinties su tais, kurių dar nepažįstame. Tat prašome užeiti.

ir. užsitikrintumėt

Įžanga: $1, 75c. ir 50c. šo
kiams. Tikietų galima gaut 
pas choristus ir “Laisvės” raš
tinėj, pas drg. Kavaliauskaitę.

Rėmėjas.

Jūrininkai Šaukia Kovot
Prieš Copeland Bilių

Su spalio 1 d. norima įga
lioti Copeland bilių, kuris jei 
bus pravestas, bus valdžios 
juodlentė, be paliovos mėtant 
iš darbo kovingus jūrininkus. 
Jūrininkų Gynimo Komitetas 
išleido lapelį, kuriame šaukia 
visus jūrininkus padėti į šalį 
įvairius skirtumus ir bendro
mis spėkomis pastoti kelią 
pravedimui to žalingo biliaus.

Jauki Užeiga

Valdyba kitiem metam veik 
ta pati liko, išskiriant porą 

f naujų. Pasirodo, d. Skairius 
vėl liks apskr. pirmininku. 
Man atrodo, kad pirmininkas 
ir sekretorius turėtų būti kon
ferencijos renkami, o ne val
dyboje sau vietas pasiskirti. 
Taip gali vienas kitas jaustis 
per “žemą urėdą” gavęs, tai 
ir nedirbs harmoningai.

Brooklyno jaunuoliai gau- 
‘, na didžiausio “kredito” už 

taip didelę delegaciją, taipgi 
ir jaunuolių Nacionalis Komi
tetas vertas to paties, nes juos 
sudėjus kartu, buvo ZERO. 
Tai geriau nė nereikia.

Kitą konferenciją nubalsuo
ta laikyti Bayonne, N. J.

Rp. J. Seeger.

nedėldienį, eidamas 
Liberty Avenue, Ozone 
sekcijoje, ant •> vienos

išilgai 
Parko 
užeigos lango patėmijau lyg 
ir lietuvišką savininko pavar
dę—Chas. Pupkis. Atydžiau 
pažvelgęs langan, patėmijau, 
jog užeiga gana patraukian
čiai įtaisyta. Sumaniau užeit 
vidun, kad persitikrint, ar čia 
tikrai lietuvio įstaiga. Spėji
mas pasitvirtino. Radau patį 
savininką p. Pupkį, su kuriuo 
buvo malonu^ susipažint; tuo 
labiau, kad p. Pupkis sakėsi 
pažinojęs daugelį senesniųjų 
laisviečių. Įsišnekėjus pasiro
dė, jog ši švari ir tinkamai 
aprūpinta užeiga gyvuoja jau 
senai, bet reikalų turi dau
giausia su svetimtaučiais, nes

Gaukite “Laisvei” Naujų 
Skaitytoju

Vienas lokalo atstovų išsi
reiškė, kad tikimasi, jog bū
sianti padaryta laikina sutar
tis, sulyg kurios abi pusės pa
sisakys prisilaikyti majoro 
nuosprendžio, kurio tikimasi 
į keletą dienų, taipgi kad lai
ke derybų darbininkai bus pa
šaukti darban. Tačiau prieš 
pasirašant tokį sutikimą bus 
gautas nuosprendis streiko ko
miteto, kuris susideda iš 147 
veiklių eilinių narių ir unijos 
viršininkų.

Pasirašytas pirmas kontrak
tas statybai Queens tunelio, 
kuris kainuos $58,000,000. 
Statys WPA lėšomis. Tunelis 
duos tiesų susisiekimą 
mobiliais tarp Borden 
Long Island City, ir E.
St., New Yorke.

Policistė moteris, Katherine 
Kalish, nuėjo pas Marie Ber
nard, 24 E. 109th St., persi
tikrinti apie pastarosios ste
buklingą gydymą. Ji biskį 
šlubavo. Bornardienė apžiūrė
jo “ligonę” ir pasakė, kad jai 
reikią “šventintos gyvatės,” 
kurios kaina esanti po $7, $4 
ir $2.98. “Ligonė” sutiko ir 
įmokėjo ' rankpinigių $2.

Už kelių dienų ji sugrįžo 
pas “gydytoją” ir pasakė, kad 
jaučiasi geriau. Tuomet Ber
nardiene jai patarė galinti pa
baigti gydymą stebuklingu 
vandeniu, bet Mrs. Kalish to 
jau nebandė, tik paėmė bon- 
ką su paprastai atrodančiu- 
vandeniu ir areštavo “stebuk
linga gydytoją.” Keista, ste
buklas negalėjo ją apginti nuo 
arešto!

Kita policistė areštavo 
Rose Yacovelli, 307 E. 
St., kuri gydydavo su 
nio akies pagelba. Kada
licistė paprašė gydyti, Yaco
velli užrašė jos varda ant no- 
pieros, turinčios velnio akies 
paveikslą, kas turėjo išgydyti.

Abi minėtos “daktarkos” 
prisipažinę kaltomis. Bernar-

REIKALAVIMAI
REIKALINGA

Mergina prie namų darbo ir pri
žiūrėjimo vieno vaiko. Turės savo 
kambarį. Mokestis $25.00 i mėnesį. 
Atsišaukite vakarais:

President 4-0308.

Reikalinga prižiūrėtojas (Janitor) 
prie garu apšildomo namo. Yra 16 
gyventojų. Del platesnių informacijų 
kreipkitės šiuo antrašu:

16 Maujer St., klauskite Mrs. 
Goldstein, ground floor.

(224-226)

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

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

sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn. N. Y.

BERN. J. SHAWKONIS
(AŠAKUNAS)

NAUJAS

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALSAMUOTOJAS 

LAISNIUOTAS 
New York ir New Jersey

Valstijo. e
Graborystės reikale visada jum?

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

Telefonas: Harrison 6-1693

auto-
Ave., 
38th

Ir Neuždarė Komunistams
Jamaica Town Hall

Queens darbininkai džiaug
smingai apvaikščiojo laimėję 
pirmą “round’ą” kovoje prieš 
miesto prezidento Harvey pa- 
simojimą užgniaužti žodžio 
laisvę. Israel Amter, komunis
tų kandidatas, kalbėjo Jamai
ca Town Hali, nors Harvey 
buvo pareiškęs, kad komunis
tai neįkelsią kojos salėn. šį 
sykį tas atsiekta vietos socia
listų solidąrumu kovoj prieš 
fašizmą. Socialistai surengė 
savo mitingą toj salėj ir ofi
cialiai pakvietė komunistus 
atsiųsti kalbėtoją. Komunistai 
kvietimą priėmė su padėka ir 
greta Leonard Lazarus socia
listų kandidato į teisėjus, kal
bėjo L Amter..

Kova prieš Harvey fašistinį 
nusistatymą bus tęsiama to
liau ir, kaip matosi, joje daly
vaus bendrai socialistai, ko
munistai ir visos pažangiosios 
spėkos.

toj apielinkėj lietuvių nedau- 
giausiai ir gyvena.

Betgi p. Pupkis taip pat 
mielai patarnauja' ir lietu
viams, kurie xtik pas jį užei
na.

Jo vieta vadinasi Liberty 
Tavern, 106-06 Liberty Avė., 

I *

Ozone Park, Long Island.

Mrs. 
Ė 1st 
vel- 
po-

PARENGIMAI
BROOKLYN, N. Y.

LSS vietinė kuopa rengia vakarie
nę su puikia muzikale programa, 
įvyks sukatoje, 31 d. spalio (Oct.), 
Grand Paradise Salėje, 318 Grand 
St. Rengėjai prašo kitų organizaci
jų tą dieną nieko nerengti ir kvie
čia dalyvauti savo parengime. Įžan
ga $1.25 asmeniui. Įžangos bilietai 
jau platinami ir rengėjai prašo iš- 
anksto įsigyti bilietus, nes tai pa
lengvins jiem tuomi, kad žinos ant 
kiek svečių prirengti valgių.

(224-225)

PAJIEŠKOJIMAI

dicne padėta po $250 kauci- Įprisiųskite.
inc n VannvnllinnLnnrln nfl- Aš psii

Pajieškau gyvenimo draugės, mer
ginos arba našlės nuo 40 iki 55 metų 
amžiaus. Norinti teisingai gyventi, 
parašykite apie save

jos, o Yacovellienės bauda pa-j 
naikinta jai pasižadėjus padė
ti surasti mokytojui tokio gy
dymo.

Sakoma, kad radosi nema
žai silpnapročių, patikėjusių 
“stebuklingam” gydymui 
įkišusių savo dolerius, kol 
lykas pasiekė teismą.

Apiplėšė Kaatze Sūnų

ir paveikslą

Aš esu našlys 49 m.
Suvalkų gubernijos, 
parapijos. Platesnes žinias suteiksiu 
per laišką. A. Adomavicze, 2133 S.
Fawcett Ave., Tacoma, Wash.

(223-225)

Iš Lietuvos, 
Kriokelaukio

ir 
da-

antVeik priešais “Laisvę”, 
Ten Eyck St., randasi Augus
to Kaatze garadžius. Pirma
dienį, 21 rugsėjo, atėjo pus
amžis vyras pas Kaatze ren- 
davoti garadžių penkiem tro- 
kąm. Kaatze sutiko ir patarė 
sekamą rytą atvežti. Rendau- 
ninkas sakėsi turįs tą vaka
rą tuokus atvežti iš ano gara- 
džiaus. Kaatze sutiko.

Tuomet naujasis kostumeris

RANDAVO.! EMAI
PASIRANDAVOJA FORNI-. 

ŠIUOTI KAMBARIAI.
Pasirenduoja forni š i u o t i 

kambariai šildomi garu. Gali 
gyventi ir vedusi pora. Renda 
$20.00 į mėnesį už kambarį. 
Valgį galima pasidaryti ant 
vietos, nes yra atskira kuknė. 
Namas randasi pusė bloko 
nuo krantų. f Del daugiau in
formacijų, /^aukite telefonu— 
Sheepshead 3-9559, arba už
eikite asmeniškai.

IG. SVILAINIS,
165 Irwin St., Manhattan 
Beach, Brooklyn, N. Y.

(222-241)

A. VELIČKOS ir O. DEGULIENĖS
Naujai Moderniškai Įtaisytas

RESTAURANTAS
“Laisves” Name 417 Lorimer St., Brooklyn

Gaminama visokie valgiai lietuviško ir 
Amerikoniško stiliaus, mėsiški ir pieniški; 
kasdien skirtingi ir švieži. Pavyzdinga šva-" 
ra, greitas ir prielankus patarnavimas.

Atdara anksti rytą iki vėlai vakaro kasdieną 
Prašome jsitėmyti antrašą ir užeiti.

LORIMER RESTAURANT
417 Lorimer Street Brooklyn, N. Y.

ANTANAS KASMOČIUS
GRAŽIAI ĮRUOŠTA VIEŠA UŽEIGA

Čia užėję tikrai jausitės patekę j tin
kamą vietą ir atsilankysite dažniau.

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

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

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

Tel. EVergreen 8-8520

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

.V '

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

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




