
KRISLAI
Daugiau Apie Rinkimus. 
Maži ir Dideli Dalykai. 
Paremėm ir Dar

Paremsime.
Lapkričio 17 d. Brooklyne.
Labai Dėkingi.

Rašo A BIMBA

Ateina daugiau žinių iš toli
mesnių kampu apie Komun’stų 
Partijos ir Socialistų Partijos 
balsus praėjusiais rinkimais. 
Tos skaitlinės tikrai nepapras
tos. Socialistų balsų nukritimas 
toks didelis, kokio niekas iš mūs 
nesitikėjome. Pav., Californijo- 
je 1932 metais už Norman Tho- 
masą buvo paduota net 63,299 
balsai, o šiemet nedaug teviršy- 
sią 5,000. Komunistų kandida
tas 1932 metais surinko tik virš 
1,000 balsų (tada mūsų partija 
ten nebuvo ant baloto, kas no
rėjo už Foster j balsuoti, turėjo 
jo vardą įrašyti), o šiemet da- 
sivarysią iki 10,000!

Bostone šiemet Norman Tho
mas tegavo 637 balsus, o 1932 
už jį buvo paduota net 5,330.

Socialistų Partijos nacionalis 
komitetas žada greitu laiku su
sirinkti ir akyvaizdoje šitos rin
kiminės tragedijos svarstyti 
partijos naują politiką.

Mes, komunistai, irgi ne vi
sai patenkinti rinkimų rezulta
tais. Pav., turėjome daugiau 
balsų gauti New Yorko valstijo
je. Seniau čia užtekdavo 25,000 
balsų, kad partija oficialiai pa
siliktų ant baloto, bet dabar jau 
reikia 50,000 balsų—dveja tiek. 
O tiek mes balsų negavome, tai 
yra, negavo mūsų kandidatas į 
valstijos gubernatorius. Tuo 
būdu ateityje vėl turėsime rink
ti piliečių parašus, kad partijos 
kandidatus uždėti ant baloto. O 
tai pusėtinai sunkus ir įkirus 
darbas.

Nežinau, kiek “Laisvės” skai
tytojų skaito “Krislus”. Labai 
būtų žingeidu patirti, bet kaip? 
Pats nežinau. Gal kas kitas su
rastų būdą.

Bet girdėjau keletą draugų 
išsireiškiant bei užmetant, kad 
kartais labai apie mažus daly
kėlius rašau. Tas gal tiesa, bet, 
draugai, mūsų gyvenimas juk 
nesusideda vien tik iš didelių 
dalykų. Jis yra margesnis ir 
už tą genį. Antra, ne visiems 
visi dalykai atrodo dideli arba 
maži. Pav., man atrodė be ga
lo mažas dalykėlis mano pasta
bos apie hypnotizmą. Sakiau, 
kam jam netikiu.

Bet kas pasirodė? Pasirodė, 
kad kai kam tas atrodė labai di
deliu dalyku. Jau su dviem 
draugais praleidau kelias valan
das besiginčydamas tuo mažmo
žiu. Jie skaitė mano krislus ir 
nesutinka su manim..

Tačiau, gal greičiau bus tik 
mano pasiteisinimas, kad ra
miau būtų ant griešnos širdies. 
Po teisybei, tai ve kas reikia 
pasakyti. Ne visai jau taip 
lengva kasdien užpildyti špaltą 
vis kuom nors nauju ir labai 
svarbiu. Tą pasakys kiekvie
nas panašios špaltos vedėjas. 
Todėl atleisite tie, kurie trokšta
te kasdien matyti didelį kalną, 
bet kartais turite žiūrėti į krū
velę pusėtinai tuščių žodžių, o 
gal dar tuštesnių minčių.*

“Laisvės” koncertas puikiai 
parėmė Ispanijos kovotojus —* 
dalyviai, sumetė virš šimtą do
lerių. Patėmykite, skloka irgi 
turėjo savo koncertą, bet nė 
centu neparėmė tos didvyriškos 
Ispanijos liaudies kovos.

Lapkričio 17 d. Brooklyne 
rengiama lietuvių demonstracija 
už Ispanijos demokratiją. Tai 
turėtų būti tikrai didelė demon
stracija. Susirinkime kalbės Is
panijos liaudies fronto atstovas. 
Nepamirškite!

“Laisvės” koncerte surinktus 
pinigus, kartu su kitais, gautais 
iš kitur, nunešiau North Ameri-
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"Laisvės” Vajus Gavi
mui Naujų Skaitytojų 

Jau Arti Pabaigos

VISOM LDS KUOPOM IR VISIEM 
LDS ORGANIZATORIAM

“Laisvės” vajus gavimui 
naujų skaitytojų baigsis su 
1 d. gruodžio-Dec. Prašome 
visų “Laisves” skaitytojų 
gauti nors po vieną naują 
skaitytoją savo dienraščiui 
laike vajaus.

Naudokitės proga! Va
jaus laiku galit gauti “Lais
vę” už $5 metams ir už $2.75 
pusei metų. Ir dar gausite 
dovanų gražią apysaką 
“Mortos Vilkienes Divor- 
sas,” Miko Rasodos (Miza- 
ros) arba “Motina,” Maksi
mo Gorkio.

Iš konteste dalyvaujančių 
Reikauskas vėl pralenkė 
Stripeiką. Bet P. Martin, 
pittsburghietis smarkiai ve
jasi pirmose eilėse stovin
čius draugus. Ar tik jis ne
nustebins mūsų vajininkus, 
atsistodamas į pirmą vietą?

Vajininkų sąrašas šian
dien rodo:
S. Reikauskas ..........  2449
A. Stripeiką, Elizabeth .. 2425 
P. J. Martin, Pittsburgh. 1579 
Philadelphia .................. 1367
S. Penkauskas, I. čulada,

Lawrence ..................... 838
K. Žukauskienė, Newark. 780 
ALDLD 28 k., Waterbury 627 
G. Šimaitis, Montello . . . 606 
ALDLD. Montreal, Raj.. . 497
G. Krance, I. Katilius,

Bridgewater ............... 435
ALDLD. 20 kp. Mot. Skyr.,

Binghamton, N. Y. . . . 
A. Balčiūnas, Brooklyn . 
G. Kuraitis, Brooklyn . . . 
J. Matačiunas, Paterson 
V. Globich, Wilkes-Barre 
P. žirgulis, Rochester . .

356
342
303
260
186
206

Roosevelt Suvaržo Nau- 
jy Karo Lėktuvų Parda

vinėjimą Užsieniam
WASHINGTON. — Jung

tinių Valstijų vyriausybė 
uždraudė šios šalies orlai
vių kompanijoms, statan
čioms savo valdžiai karinius 
lėktuvus, pardavinėt užsie
niams tos rūšies lėktuvus 
per vienus metus po to, kai 
jos pradės pristatyt Ameri
kos valdžiai pirmuosius jai 
užsakytus lėktuvus. Tuom 
Roosevelto vyriausybė sten
giasi bent laikinai apsaugo
ti karinių savo lėktuvų nau
jas paslaptis.

Bene tai bus Amerikos 
valdžios atsiliepimas į pra
nešimą, jog Anglija nori už
sisakyti 1,500 karo lėktuvų 
Jungtinėse Valstijose.

Guatemalos respublikėlė 
jau pripažino fašistu val
džią “visoj Ispanijoj.”

can Committee To Aid Spanish 
Democracy ir atidaviau. Labai 
dėkingai tie pinigai tapo priim
ti. žmonės, kurie tam komite
te sėdi, džiaugėsi, kad ir mes, 
lietuviai, suprantame Ispanijos 
liaudies kovą ir ją visais būdais 
remiame.

193V. Padgalskas, Mexico . .
ALDLD. 11 ir 155 kps., 

Worcester ..............
ALDLD. 85 kp., Haverhill 
P. Baranauskas, Brooklyn ' 
Yaskevičius, Hudson . . . 
J. Vasiliauskas, Detroit . . 
S. Sharkey, Easton, Pa. . 
A. Klimas, Hartford .... 
V. J. Valaitis, New Britain 
M. Deedas, Red Lake, 

Canada ....................
F. Gerviskas, Athol........
Cibulskienė, Brooklyn . .
S. Orman, Pittsburgh . . .
D. P. Lekavičius, Finleyville
J. Weiss, Brooklyn........
P. Burneikis, Brooklyn . . 
M. Valentą, Cleveland . .
A. Lukoševičius,

Nanty-Glo ...................
S. Puidokas, Rumford . .
J. Jackim, Shelter Is. Hghts 
J. Adams, Grand Rapids
J. Barkus, Brooklyn .... 
A. Lideikienė, Great Neck
L. šilabaitis, Putnam . . . 
A. Valinčius, Pittston . . .
A. Daukantaitė, So. Boston 

Mitkus, Newark .... 
Macy, Woodhaven . . 
Miliauskiene, Plymouth 
Klimas, Brooklyn ....

ALDLD. 2 kp. So. Boston 
S. Juška, Chicago........ :
M. Bendirieka, Summerlee
E. Cibulskienė, Nanticoke
F. Abekas, Chicago ....
K. Mugianienė,

San Francisco ..............
J. Julius, Moline ......
S. PaUlenka, Lowell ....
K. Getts, Rockford........
P. Alška, Washington . . 
Gudauskas, Georgetown.
A. Kaunas, St. Clair .... 
I. Klevinskas, Scranton. .

179
176
174
154
144
127
127
123

122
120
110
104
100

98
78
72 '

71
69
60
60
54
53
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
47,
42

24
22
21
20
15
12

T.
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Siuvėjų Unijos Reika
lauja Naujos NRA

WASHINGTON. — Pil- 
dančfosios Tarybos Amalga- 
meitų Siuvėjų Unijos ir 
Tarptautinės M o t e r i š kų 
Drabužių Darbininkų Uni
jos lapkr. 10 d. bendrai nu
sprendė reikalauti, kad Roo- 
sevelto valdžia vėl įvestų 
N RA siuvyklose, aprube- 
žiuojant darbo valandas ir 
nustatant, kiek samdytojai 
turi būtinai mokėti darbi
ninkams. Abiejų unijų ta
rybos atžymėjo, kad po pir
mosios N RA panaikinimo 
tapo pailginta darbo valan
dos ir nukapotos algos rūbų 
siuvimo pramonėj.

Moteriškų Drabužių Dar
bininkų Unija turi 225,000 
narių, o Amalgameitų Uni-' 
ja 150,000 narių.

NUŠAUTA IR Iš AUTO
MOBILIO IŠMESTA

Red Bank, N. J.—Prie- 
miestyj rado penkiomis kul
komis nušautą ir iš automo
bilio išmestą M. Mills’ienę, 
vaistinės tarnautoją, 28 me
tų amžiaus. Jieškoma pikta
darių.

Reikale LDS Vaikų Skyriaus Vajaus
Lietuvių Darbininkų Susivienijimo Centro Valdyba 

savo susirinkime, 7-8 dd. lapkričio, plačiai svarstė 
LDS vaikų skyriaus padėtį.

Kaip jau buvo kuopoms nurodyta laiškuose, dabar 
LDS vaikų skyriuje yra apie 400 narių. O būtinai turi 
būti ne mažiau 500. To reikalauja New Yorko valstijos 
draudimo departmento patvarkymai. Jeigu su pabaiga 
šių metų neturėsime tame skyriuje 500 narių, tai gali 
prisieiti tą skyrių panaikinti.

Nesunku mums būtų turėti tam skyriuje virš 500 
narių, jeigu visos kuopos rūpintųsi to skyriaus palai
kymu: jeigu, pirmoj vietoj, gerai prižiūrėtų įrašytus 
vaikus, išrinktų už juos duokles, ir jeigu dėtų pastan
gas įrašyti naujų narių j vaikų skyrių. Nors nesma
gu, bet reikia pasakyti, kad didelė didžiuma kuopų 
į tai nekreipia domės. Daug vaikų skyriaus narių 
išsibraukė vien del to, kad kuopos nesirūpino iškolek- 
tuoti duokles.

LDS Centro Valdyba minėtame susirinkime nuta
rė tuojaus skelbti LDS vaikų skyriaus vajų, įrašymui 
kuodaugiausia naujų narių į vaikų skyrių. Kadangi 
su šių metų pabaiga reikalinga turėti ne mažiau 500 
narių vaikų skyriuje, tai tuojaus reikalinga stoti į 
darbą. Todėl vajus skelbiamas tuojaus, ir tęsis iki 1 
d. sausio mėnesio sekančių metų. Per tą pusantro mė
nesio laiką reikia įrašyti apie 150 narių į vaikų skyrių.

Visų kuopų valdybos, visų kuopų organizatoriai 
prašomi tuojaus stoti į darbą, nelaukiant kuopų susi
rinkimų. Blankos ir nurodymai apie “endowment” ap- 
draudą jau pasiųsta visoms kuopoms. Dabar galima 
įrašyti vaikus ant paprastos apdraudos ir ant 20 metų 
“endowment”, apdraudos.

Įstojimas Ant “Endowment” Numažintas
Laike vajaus įstojimas vaikų skyriaus nariams ant 

$300 arba $500 “endowment” apdraudos tik 75 centai, 
vietoj $3.00 ir $3.50. Visas tas įstojimas (75c.) siun
čiamas į centrą.

Ant paprastos apdraudos įstojimas yra tik 25 cen
tai.

Aplikantas užsimoka už daktaro egzaminą.
“Endowment” apdraudai naudojamos tos pačios 

aplikacijos, kaip paprastos apdraudos.
Laike vajaus organizatoriams bus mokama: 75 cen

tai už įrašymą vaiko ant bile kurio “endowment” ap
draudos laipsnio ir 25 centai už įrašymą vaiko ant bile 
kurio paprastos apdraudos laipsnio.

Prašome visų LDS organizatorių, visų LDS kuopų 
valdybų tuojaus stoti į darbą ir įrašyti kuodaugiausia 
narių į vaikų skyrių iki šių metų pabaigos.

J. Siurba,
LDS Sekretorius.

AUKŠČIAUSIA SSRS PA
GARBA M. LITVINOVUI
MASKVA.—Paskutiniais 

laikais buvo užsieniuose pla
čiai paskleista girdai, būk 
Sovietų užsienių reikalų ko
misaras M. Litvinov prara
dęs garbę ir įtaką tarp So
vietų vadų. Tie paskalai ta
po sumušti lapkričio 10 d., 
kuomet Sovietų Sąjungos 
pirmininkas M. Kalinin, 
akyvaizdoje Stalino ir kitų 
žymiausių vadų, Kremliuje 
prisegė Litvinovui Lenino 

lOrdeną, augščiausią garbės 
: ženklą Sovietų šalyj. Tai pa
garba Litvinovui už gabų ir 
teisingą Sovietų politikos 
pravedimą diplomatijoj.

Litvinov tąja proga, be 
kitko, pareiškė: “Pas bur
žuaziją diplomatas yra toks 
žmogus, kuris meluoja savo 
šalies naudai; o sovietinis 
diplomatas sako tiesą ne tik 
naudai savo šalies, bet nau
dai visų darbo žmonių ir vi
sos žmonijos.”

PREZ. ROOSEVELT ŽADA 
NEDIDINI TAKSŲ

WASHINGTON. — Pre
zidentas Rooseveltas pasi
kalbėjime su laikraščių ko
respondentais lapkr. 10 d. 
sakė, kad ateinantiems me
tams nereikalausiąs daugiau 
lėšų valdžios reikalams ne
gu šiemet. Jis taipgi pakar
tojo savo pirmesnj prižadą 
nedidinti taksų kompani
joms. Į klausimus, ar jis ne
planuoja pakelti taksus ant 
bergždžiai laikomų kapitalų, 
nedalinamų šėrininkam, ta- 
čiaus, Rooseveltas nedavė 
jokio atsakymo.

ĮNEŠIMAS PRIEŠ ANGLI
JOS FAŠISTUS

LONDON. — Anglijos 
seimui pagamintas sumany
mas reikalauja uždraust fa
šistams viešai pasirodyti sa
vo uniformose bei palaikyti 
pusiau-kariškas grupes. Įne
šama juos UŽ tai bausti pi
niginiai ir kalėjimu.

Ispanijos Darbininkai 
Įlaužė Fašistų Frontų 
Prie Sostinės Madrido

NAZIAI ORU SIUNČIA PILNUS BOMBŲ 
LĖKTUVUS ISPANIJOS FAŠISTAMS

MADRID, lapkričio 11.—įsidavė vienas fašistų lakū- 
United Press žiniomis, gink- į nas su vokišku lėktuvu. Jis 
luoti Ispanijos darbininkai 
supliekė fašistus Casa de 
Campo, buvusiame karalių 
parke, antroje pusėje upės 
Manzanares, plaukiančios 
vakariniu Madrido pakraš
čiu. Fašistų eilės čia buvo 
sulaužytos ir priverstos 
bėgti.

Tūkstančiai karių iš Ka- 
talonijos provincijos su lėk
tuvais, patrankomis ir ki
tais karo įrankiais atvyko 
talkon respublikiečiam, gi- 
nantiem sostinę Madridą 
nuo fašistų.

Respublikos milicininkai 
pasinešę ne tik gintis, bet 
atakuot fašistus visame Ma
drido fronte.

Talavera, Ispanija, lapkr. 
11.—Fašistai jau vėl “ke
lioms dienoms” toliau atide
da savo “įžengimą” į Mad-

Madrid, lapkr. 11.—Vie
nas respublikietis oficierius 
sako, kad fašistam pritrūks
ta kariuomenės, ir prie Ma
drido jie teturį tik 10,000 
savo karių.

Respublikos gynėjams pa-

40,000 Mandžūrų Ver
žias į Chinijos Šiaurę
SHANGHAI, Chinija, lap- 

kričio 11.—Virš 40,000 gink
luotų mandžūrų (iš Japoni
jos valdomo Manchukuo) ir 
mongolų pradėjo veržtis į 
šiaurinės Chiniįos provinci
ją Suiyuaną. Jie esą ne re
guliariai kareiviai, o kaip 
ir milicininkai. Bet jų armi
ja ginkluota japoniškais 
tankais, lėktuvais, kanuolė- 
mis ir kitais pabūklais, ir jų 
komandieriai yra Japonijos 
oficieriai.

Franc. Kompanijos Gin
klai Ispanų Fašistam

PARYŽIUS. — Brandt 
amunicijos kompanijos dar
bininkai pranešė komunistų 
laikraščiui “Humanite”, jog 
ta kompanija pasiuntė apie 
10 tonų ginklų ir amunicijos 
Ispanijos fašistam, tame 
skaičiuje didžiąsias kanuo- 
les, jų šovinius ir daugį ma
žesnių ginklų ir kulkų.
.Iš antros pusės, fašistinio 

laikraščio “Figaro” reporte
ris pasakoja, būk Francijos 
Liaudies Fronto valdžia nu
siuntusi 40 karinių lėktuvų 
Ispanijos respublikai.

sakė, kad Hitlerio valdžia 
dabar tiesiog oru siunčia Is
panų fašistam lėktuvus, pil
nus prikrautus bombų. Jie 
naktį pralekia virš Franci
jos, sudarydami pavojų 
francūzams.

Respublikos valdžia už
ginčija pirmesnius praneši
mus, būk fašistai savo pa
trankų šoviniais padarę eilę 
gaisrų Madride.

Liaudies Fronto milicinin
kai sėkmingai naikina itališ
kus fašistų tankus, šaudy
dami juos tam tikromis ka- 
nuolėmis, bombarduodami 
rankinėmis grantomis ir 
mesdami ant tankų gazolino 
butelius, su padegtu vatos 
“kamščiu.”

Darbininkų milicija išmo- 
moko pabėgti iš apkasų pir
ma, negu juos ten pradeda 
bombarduoti fašistų lėktu
vai. Nuskridus lėktuvams, 
milicininkai sugrįžta į sąvo 
apkasus. — Oro bombomis 
fašistai antradieni užmušę 
tik apie 20 žmonių.

Madrid. — Skaitliuojaiiia, 
kad lapkr. 10 d. Madrido gy
nėjai nukovė iki 3,000 fašis
tų.

Šniukštinėja, Kiek Mo
kytojos Išleidžia Veido 

Milteliams ir Kitkam
H A RT FORD, Conn. — 

Miesto majoras J. Spellacy 
pasikvietė Columbijos Uni
versiteto profesorių G. D. 
Strayerį, kad iki paskutinio 
cento ištirtų, kiek ir kam 
mokytojos ir mokytojai iš
leidžia pinigų iš savo algų. 
Majoras, suprantama, nori 
sužinot, kiek galėtų numušt 
mokytojams algas.

Prof. Strayer išsiuntinėjo 
visiems miesto mokytojams 
ir mokytojoms blankas net 
su tokiais klausimais: kiek 
išleidi plaukų raitymui? vei
do milteliams? dantų valy- * 
mo košelei ? paštaženk-
liams?, ir t. t.

Atskirų mokyklų viršinin
kai paliepė visiems mokyto
jams ir mokytojpms atsakyt 
kiekvieną tokį klausimą. 
Prieš tai sukilo 900 Hartfor
do mokytojų. Jų taryba, 
pagaliaus, sutiko tuos klau
simus atsakyti, bet tik be 
jokio vardo-pavardės pasi
rašymo.

a J

M’\H
X

New York.—Eina gandai 
iš Washingtono, kad New . 
Yorko miesto majoras La
Guardia galėsiąs būt paskir
tas Jungtinių Valstijų dar
bo ministeriu.
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Kas Bus, Jei Madridas Puls?
Šiuos žodžius rašant, Madrido priemies

čiuose verda baisi kova: respublikos gy
nėjai kiek drūti gina sostinę, kurią fašis
tai, apginkluoti Italijos ir Vokietijos gin
klais, atakuoja. Ar Madridas išsilaikys 
respublikos rankose? Ar valios jį apginti 
kur kas prasčiau ginkluoti respublikie- 
čiai? Sunku į tai dabar atsakyti.

Gali būti visko. Galimas daiktas, kad 
Madridas gali patekti fašistų naguosna. 
Kas tuomet? Be abejo, jog respublikos 
genėjai rankų nenuleis, bet kovos prieš 
fašizmą, kaip kovojo. Madrido žuvimas 
dar nereikš žuvimą respublikos, nors, tie
sa, tai sudarytų blogą sąjausmą pačiuose 
respublikos šalininkuose.

Kiek tai liečia Amerikos ir viso pa
saulio darbininkus, tai Madrido pavojuj 
atsidūrimas teturėtų tik juo daugiau už- 
artavoti visus laisvę mylinčius žmones 
neapykanta prieš fašistus ir paakstinti 
juos remti Ispanijos, demokratijos gynė
jus. Remti turime visaip: moraliai ir 
medžiaginiai.

Brooklyno lietuviai tuo reikalu šaukia 
masinį mitingą sekantį antrad., lapkri
čio mėn. 17 dieną. Dalyvaus Ispanijos 
Liaudies Fronto atstovas, profesorius M. 
La Calle, kuris išaiškins esamąją padėtį 
Ispanijoj.

Ispanijai Aukos Plaukia
Viso pasaulio darbininkai renka Ispa

nijos demokratijos gynėjams aukas. Dau
giausiai, be abejo, gali surinkti ir suren
ka Sovietų Sąjungos darbininkai. Iki 
spalių mėn. 27 d. SSSR unijistai buvo 
surinkę jau 47 milionus rublių. Už tuos 
pinigus pasiųsta Ispanijon penki laivai, 
pilni maisto ir drabužio kovotojams, jų 
žmonoms, motinoms ir vaikams. Rinki
mas aukų, nesiliauja. Kaip žinia, Sovie
tų Sąjungos darbo unijos pasižadėjo su
rinkti ne mažiau 200 milionų rublių.

Sovietų Sąjungos darbo unijų pavyz
džiu seka ir kitų kraštų darbininkai. 
Gautomis žiniomis, Švedijoj stropiai dar
buojamasi rinkimui aukų. Tik vienam 
Gothenburgo mieste iki šio mėnesio pra
džios surinkta 21,000 kronų. Iš pradžių 
Ispanijos kovų, Švedijos darbo unijos pa
aukojo Ispanijos kovotojams 50,000 kro
nų.

Iki tos pačios dienos Danijoj iš viso 
surinkta 100,000 kronų.

z *

kuris

Ossietzky Labai Serga; Kaip su 
| Thaelmannu?'

Garsusis Vokietijos pacifistas, Kari 
von Ossietzky, tebelaikomas Moabit 
kalėjime, Berlyne, nors jo sveikata labai 
prasta. Tai sužinojo du žymūs Švedijos 
gydytojai, pasiųsti Vokietijon specialiai 
suradimui Ossietzkio ir susipažinimui su 
jo sveikata. Fašistai gydytojų neprileidę 
prie garsaus kalinio, bet pareiškę, kad jis 
sergąs.

Ossietsky sėdi kalėjime nuo 1932 metų. 
Jis laikomas be jokio teismo ir apkalti
nimų. Taip jau kalėjime sėdi ir d. Thael- 
mannas, Vokietijos darbininkų vadas. 
Šis apie tą patį laiką tapo suareštuotas ir 
įmestas Moabit kalėjimam Skelbiama, 

į kad ir Thaelmannb sveikata labai suirus.
Štai, kodėl Amerikos darbininkai pri- 

I valo reikalauti, kad Thaelmannas, Os- 
' sietzky ir kiti anti-fašistiniai kaliniai bū

tų kuogreičiausiai iš kalėjimų paleisti!

Vilniaus Vaduoti Sąjungos Atsto
vą Suvažiavimas

Jis įvyko spalių men. 17-18 dd., Kau
ne. Pasak “L. Žinių,” dalyvavo 311 at
stovų nuo 218 skyrių. Tūli atstovai (pav. 
Grabauskas) “padarė (valdybai) prie
kaištų del neužbaigtų bylų-apyskaitų, del 
komandiruotės V. Uždavinio į Ameriką,” 
ir tt. Vadinasi, VVS dar vis neišsirita 
iš finansinių “neaiškumų” ir nesutvarko 
savo apyskaitų.

Centro Komitetan išrinkta: dr. A. Juš
ka, kun. Kemėšis, M. Kubiliūtė, J. Papeč- 
kys, B. Vitkus, dr. D. Zaunius, P. Babic
kas ir inž. Z. Bačelis; į VGF komitetą: 
J. Kalnėnas, kun. Kemėšis,1 notaras Bra
zaitis; į revizijos komisiją: K. Jacevičius, 
A. Mažonis, K. Kleiva, P. Rucevičius ir 
kun. Strazdas.

Vilniaus klausimas, pareiškė praneši
mo darytojas Juška, tebestovi toj pačioj 
padėtyj. Kitais žodžiais: jokių perspek
tyvų nebesą jį atgauti.

Negalima Palyginti
New Yorke išeina mažas mėnesinis 

laikraštukas “The Catholic Worker.” Sa
vo laidoj už lapkričio menesio jis pareiš
kia, kad komunistų kandidatui į prezi
dentus Browderiui prakalbų sulaikymas 
Terre Haute ir Tampoj yra nedemokra
tiškas ir nelegališkas.

“Žodžiu,” rašo šis laikraštukas, “mes 
pabrėžtinai pareiškiame nesutinką su 
tuo, ką Browderis kalba, bet mes turime, 
kaipo amerikiečiai ir katalikai, garsiai 
reikalauti, kad jam būtų suteikta teisė 
kalbėti.”

Tai protingai pasakyta. Lietuviškosios 
kunigų spaudos redaktoriai turėtų raus
ti, skaitydami tąjį pareiškimą.

J Visas Lietuvių Komunistų 
Frakcijas Mass. Valstijoj

>ribuvo jstai Sovietų laivas Ziryanin,
Barceloną su tūkstančiais'tonų mai (n, drabu
žių ir medikališkos pagelbos Ispanj;s karžy- 

giams-darbininkams.

Draugai ir draugės! Mūsų 
metinis parengimas (koncertas 
ir vakarienė) jau čia .pat. Jis 
įvyks 15 d. lapkričio-Nov., Wor
cester, Mass. Programa pras i- 
dės 4-tą vai. po pietų, Lietuv ų 
Svetainėj, 29 Endicott St. P m 
šias kelias dienos visos lietuvių 
frakcijos turim smarkiai pas i- 
darbuoti su geru išgarsinimu. 
Padarykim šį parengimą vienu 
iš didžiausių, nes programa bis 
nepaprastai didelė ir įvairi, nes 
ją pildys iš daugelio miestų ir 
miestelių dailės spėkos. L.L R. 
Vyrų Choras iš Norwoodo, va
dovybėj Izabelės Kugel, rengia
si nepaprastai pasirodyti. S;.n- 
cialis kvietimas: Hudson, May
nard, Fitchburg, Gardner, Lcvr- 
ell ir kitoms. Turim dalyva i ;i 
masiniai. Nes takių parengi r ų 
tankiai nerengiam,' tik syk; į 
metus.

Rengimo Komisija..

lit. 90 centų kas mėnuo. Kadan
gi šie visi mokiniai kaip tiktai 
yra neturtingi, tokio mokesčio 
įmokėti neįstengdami, išleidę vi
sas tam reikalui užsitarnautas 
sutaupąs, 5 iš jų siuvyklą turė
jo apleisti, nors mokslą tik įpu
sėję.

nuo visados tik ant mėnesio, 
tai neišpildė prižado savo pa
sekėjams taip, kaip neišpildė 
priduot 9,000,000 balsų Lem- 
kei. O jeigu Coughlin ir apleis
tų radio ant visados, tai ne 
todėl, kad jis aptingo politi- 
kuotis, o todėl, kad stambūs 
kapitalistai nemokės $4,000 
už jo kalbą, kuri neatneša ka
pitalizmui naudos.

Vitkus.

Apgavikas Kalbų Profeso
riaus Rolėje.

Kaunas. Jau nekartą Lie

Dideli Sunkumai Su Butais 
/ > Klaipeda. — Jau ir anksčiau 

Klaipėdoje buvo jaučiamas butų 
trūkumas, tačiau šį rudenį, at
vykus keletui. šimtų studentų į 
abu institutus, atsirado tikras 
butų badas. Jei namų savinin
kai ar būtų pernuomuotojai kar
tais ir turi laisvų kambarių, tai 
jų išnuomavimas susiduria daž
nai su tam tikrais sunkumais. 
Prie laikraščių administracijų
langelių kasdien matyti eilės tuvoje lankėsi kažkoks David 
žmonių, laukiančių pasirodančio 
naujausio num. su butų skel
bimais, kad pirmieji galėtų juos 
aplankyti. Negalėdama rasti 
butų Klaipėdoj, žymi dalis stu
dentijos ir naujai įsteigtos ama
tų mokyklos mokinių - gyvena 
apylinkėje, dažniausiai Giru
liuose, ir važinėja į paskaitas 
bei pamokas traukiniais ar au
tobusais.

Negana to, šiomis dienomis 
miesto policijos valdyba išleido 
pakartotinį įspėjimą del tariamo 
policijos 1930, balandžio 19 d. 
įsakymo nesilaikymo.

UTENA.
1936 met. gegužės 14 d. pilie

tis, valydamas už stoties pramo
gų šilelio išvietę, rado vaiko la
vonėlį.

Nuo v. v-kas, tikrindamas 
gimdžiusių pavainikius berniu
kus motinas, pas Juodelytę 
Ona berniuko nerado.

Kvočiama Juodelytė prisipaži
no, kad 1935 mt. gruodžio 29 d. 
Utenos ligoninėj pagimdžius. 
1936 m. sausio 3 d. išėjlts iš li
goninės neturėdama kur jo dėti 
savo 6 d. sūnų įmetus išvietėn.

1936 m. X. 15 d. Panevėžio 
apygardos teisme kaltinamoji 
prisipažino kalta paaiškindama 
savo vargingą padėtį.

Teismas nubaudė ją 4 mt. s. 
d. kalėjimo su B. st. pasėkomis, 
trečdalį atskaitydamas kaip ne
pilnametei.

UTENA.
4 ♦«

Spalių 15 d. Panevėžio apyg. 
teismo išvažiuojamoji sesija 
Utenoje sprendė Anykščių mie
stelio Levandavičiaus Antano 
baudž. bylą, kurioj jis buvo 
kaltinamas, kad kovo 11 d. ra
dęs einantį Andriuškevičių, su 
kuriuo del kaž kokio bylinėjimo
si turėjęs “sąskaitų,” smogė jam 
peiliu galvon ir perdūrė smege
nis, o kitu peilio smūgiu petin 
padarė labai sunkų kūno suža
lojimą, nuo ko sužalotasai .ko
vo 18 d. Panevėžio ligoninėje ir 
mirė.

Kaltinamasai prisipažino kal
tu paaiškindamas, kad esą tą 
padaręs, gindamasis, bet suža
lojimo žymenis, eksperto ir liud. 
parodymais Nustatyta, kad jis 
pats ir užpuolęs.

Teismas nubaudė jį 8 met. s. 
d. kalėjimo su B. stat. pasėko
mis priteisdamas Andriuškevi
čiaus našlei 45 lit. kas mėnuo 3 
nepilnamečių vaikų išlaikymui 
iki jie taps pilnamečiais ir 335 
lt. gydymo ir laidotuvių išlaidų.

Nėra Skaityklos
Petrašiūnai., čia daugumas 

gyventojų nusiskundžia, kad Pe
trašiūnuose ne tik nėra skaity
klos, bet ir laikraščio negalima 
čia nusipirkti.

Nėra Viešos Pirties /
Petrašiūnai, čia kiekvienas 

kirtingas turi savo namuose įsi
taisęs prausyklą, o dauguma 
žmonių jau kuris laikas neturi 
pirties; tuo vietos biednuomenė 
nusiskundžia.

Javar, Due de lelu, kuris sako
si esąs grįžtančių tėvynėn asi- 
riečių vadas ir vykstąs į Siriją, 
kur koncentruojąsis ir kt. kraš
tuose išsimėtę asiriečiai.

Aną metą Davido Javaro 
“Liet. Aide” buvo įdėta foto
grafija ir parašyta, kad tai 
esąs kalbų profesorius ir atvy
kęs į Lietuvą.

Kriminalinė policija išaiški
no, kad David Javar yra tarp
tautinis aferistas ir pernai už 
neleistiną rinkliavą ir apgavys
tę nubaustas 1 mėn. kalėjimo. 
Šių metų pradžioje Javar iš
tremtas, o rugs. mėn. visam lai
kui ištremtas iš Austrijos. Ten 
Javar vadinosi asiriečių vyriau
siuoju dvasininku ir vadu ir ne
va tam reikalui rinko aukas.

Plėšikai Nužudė žmogų
Kaunas. Gauta žinių, kad spa

lių 17 d. naktį miške netoli Kre
tingos du ginkluoti plėšikai už
puolė pil. Valentiną su žmona, 
kurie iš Klaipėdos grįžo į Mo
sėdį. Plėšikai revolveriu mirti
nai nušovė Valentiną, o jo žmo
ną sunkiai sužeidė. Plėšikai Va
lentinus ir apiplėšė.

Valentinienė ryto meta miš- 
ke rasta be sąmonės ir tuojau 
nugabenta į Klaipėdos ligoni
nę.

čia vietinėj spaudoj fašistai 
pradėjo jaučio balsu baubti. 
Vieni savo raštuose sako : “15,- 
000,000, kurie neatsiklaupė 
prieš auksinį teliuką” (calf). 
Reiškia, nebalsavo už demo
kratų ai’ kitų partijų kandi
datus. Kiti rašo: “Daugybė 
stambių industrialistų nepasi
duos darbininkų lyderiams.” 
Kiti vėl rašo: “Daugybė ka
pitalistų ne prileis, kad jų 
biznis būtų reguliuojamas, per 
politikierius.” O dar kiti šau
kia: “Republikonų partija dar 
nenumirė, ji pakils, kada loja- 
listai piliečiai bus gatavi stot į 
kovą.” Reiškia, fašizmas ran
kų nenuleis. Todėl ir darbi
ninkai turi pasmarkint save 
organizuoti, pakol dar neper- 
vėlu.
Fašizmas Kelia Galvą Johns 

Hopkins Universitete

Gordon G. Duče organizuo
ja Ariti-Communist League J. 
H. Universitete. Duče, be kit
ko, sako: “Aš per 4 metus 
klausiausi komunistinės kalbos 
ir jų idėjos, bet man jau nu
sibodo, todėl aš pakeliu balsą 
prieš tai....” Duče sakosi 
jau turįs 68 narius, kurie jau 
priklauso prie Americanistic 
League. Toliaus Duče sako: 
“Aš neturiu daug laiko prieš- 
komunistiniam veikimui, bet 
aš jau turiu du ‘bodyguards,’ 
vienas kurių yra 6 pėdų ir 4 
colių, o kitas narsus ‘wrest
ling’ sportas, kurie mane ap
saugos.” Matyt, fašistas jau
nuolis bijosi ant gatvės vienas 
išeit, nors iš tikrųjų komu
nistai dar nei viena ant gat
vės neužpuolė ir nesumušė.

Dar toliau Duče sako: “Jūs 
žinote, kad mes gaminam mū
sų pačių laboratorijoj ‘tear 
gas’, su kurio pagelba mes pa- 
vaišinsim komunistus, kada at
eis laikas.” Kaip žinoma, J.
Hopkins Uuniversity randasi bravoro mielių—Squibb’ yeast 
daug jaunuolių studentų, ku-1 tablets — bent po 10 tablečių

munist League. Todėl fašistai 
ir pradėjo zaunyt prieš juos. 
Fašistas Gordon G. Duče, gy
vena po num. 2102 Mount 
Royal Terrace. Taipogi Duče 
priklauso prie Hopkins Unit 
of the R. O. T. C.

Prieškarinė Demonstracija

Lapkričio 7-tą d. čia mar- 
šavo keli šimtai jaunimo prieš
karinėj demonstracijoj. De
monstracija prasidėjo nuo Mt. 
Vernon place, maršavo šiomis 
gatvėmis: Howard, Baltimore, 
Charles į M. E. bažnyčią, kur 
laikė masinį mitingą. Demon
stracijoj buvo nešami obalsiai 
“No More War.” Benas griežė 
“Onward Christian Soldiers,” 
“Come All Ye Faithful” ir 
kitus bažnytinius himnus.

Masiniam mitinge kalbėjo 
Rev. Dr. Mark Depp ir pane
lė Juanita Jackson, kuri re
prezentuoja National Asso
ciation for the Advencement 
of Colored People. Kiti prieš
kariniai mitingai bus laikomi 
įvairiose vietose.

Neišpildė Ką Prižadėjo

Kunigas Coughlin pranešė, 
kad jis kalbėdamas per radio, 
neužkabins daugiau politikos. 
Jis taipogi pranešė, kad po jo 
paskutinės prakalbos, kurią 
turėjo šeštadienį, 7 d. lapkri
čio, ims vakaciją ant mėnesio 
laiko ar daugiau. Bet kaip su 
tuo prižadu, kurį Coughlin 
padarė praeitą rugpjūčio mė
nesį nuo jo NUSJ platformos 
konvencijoj:

“Aš priduosiu 95 nuošim
čius unijos narių del • Lem
ke. Aš priduosiu 9,000,000 
balsų del jo, ir jeigu aš to , 
nepasieksiu, aš pasižadu (bininkų Apsigynimo 13 kuo
joms, kad aš apleisiu radio pos susirinkimas įvyks 14 d. 
ant visados.” | lapkričio. Bet turėjo būti, kad
Ant visados yra ilgas lai- susirinkimas įvyks lapkričio 24 

kas, daug ilgesnis, negu mė- d.
liesis. Jeigu Coughlin nukirto

Anglijoj Darbai Pakilę 
Virš 1929 Metų

London. — Valdžios skai
tlinėmis, dabar Anglijoj esą 
jau tik 1,611,810 registruotu 
bedarbių; o dirbančių skai
čius esąs jau augštesnis ne
gu 1929 metais.

PRIGĖRĖ 39 VOKIETIJOS 
JŪRININKAI

LONDON. — Prigėrė 39 
jūrininkai ir darbininkai 
Vokietijos prekybos laivo 
“Isis”, kuris nuskendo per 
audrą už 200 mylių nuo 
Anglijos pakraščio. Valtyje; 
išsigelbėjo tik vienas 17 me
tu berniukas Fritz Roethke. v

Clinton, Ill.—-Traukinys, 
užvažiavęs ant automobilio, 
užmušė 4 jame buvusius 
žmones.

H. S.

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

Tel.: Humboldt 2—7964

DARBININKŲ 
SVEIKATA

ŠALTOS KOJOS.

Drauge gydytojau! Aš ir gi 
norėčiau jūsų pasiklausti per 
“Laisvę” arba per laišką. Ne
dirbu, tai ant ilgiau gydytojų 
negaliu naudoti. Prašau, tgal 
patartumėt ką nors mano ko
jom. Man jau antras metas, 
kaip kojos šąla. Net ir vasara 
kojom šalta. Aš nešioju vilno
nes autes, kojines, bet ir tai 
negelbsti. Pas daugelį gydyto
jų buvau, bet naudos, nebuvo. 
Šiaip esu, rodos, sveikas. Grei
tas atsakymas į šį mano klau
simą bus didžiai įvertintas. 
Tariu išanksto daug ačiū.

Atsakymas.

Jums šaltos kojos. Vadinas, 
kraujo apytaka yra silpnoka, 
arba Jums mažoka kraujo. 
Tatai galima pataisyt. Galima 
padaryt, kad ir kraujo būtų 
daugiau—gaivesnio kraujo, ir 
kad tas kraujas vikriau bėgio- 

itų po kūną, vikriau cirkuliuo- 
Į tų- arterijų-venų kanalais.

Pat pirma, Drauge, apsižiū
rėkite su maistu, ar nėra Jums 
kokių mitimo trūkumų. Labai 
dažnai tokiais, kaip Jūsų, at
sitikimais žmogui stoka esti 
mineralų, vitaminų ar ir da ki
tokių maisto dėsnių. Vartoki
te daugiau žalėsių, žalių dar
žovių, vaisių. Tai p gi 
pieno produktų, kiaušinių, 
šviežios mėsos, jūros žuvų ir 
rupesnių javinių valgių, juo
dos duonos, kruopų ir tt.

Šalia paprasto natūralaus, 
nesugadinto maisto, Jums bus 
naudinga, bent keletą mėne
sių, vartoti ir dapildomojo 
maisto. Sakysim, džiovintų

UKMERGĖ. \
Atleisti 5 Mokiniai.

Apie metus laiko siuvėjas To- 
mašauskas savo siuvykloj laikė 
6 mokinius, kurie per dvejus 
metus tikėjosi būti siuvėjais, 
įsigyti amatą. Bet už mokini- 
mąsi ligonių kasa dabar parei-.i

kalavo iš jų nuo kožno po 6 rie priklauso prie Young Com-prieš valgį. Žuvų aliejaus, pa

prasto arba su kuo maišyto, 
arba ir kapsulių bei tablečių 
pavidale.

Būtinai imkite iodo tinktū
ros po lašą kas pora dienų, per 
visą gyvenimą.

Dėl viso ko gaukite ir gele
žinės druskos —— Ferric am
monium citrate, % 1b. Ištar- 
pinkite pugkvortėj vandens ir 
to skiedinio imkite po šaukš
tuką po valgio, su pienu.

Būkite dažniau ore, ant sau
lės. Eikite pasivaikščioti. Pa- 
gimnastikuokite, pasimankšty- 
kite: tai labai svarbu. Kūliu 
pasivartykite, žagrę pastaty
kite, kada tik patogu, dažnai 
—tatai padeda kraujo apyta
kai, širdžiai ir visiems galams.

Kojas galite d a ir maudyti 
tai karštai, tai šaltai, pakaito
mis. Galite braukyti, masa
žuoti, trinti kokiais stipriais 
tepalais bei mostimįs. Visa tai 
išjudiną geresnę kraujo apy
taką kojose. Labai Jums būtų 
naudinga dijatermija — dia
thermy. Su tam tikra dijater- 
mijos mašina gydytojas Jums 
giliai įšildytų kojas, perdėm, 
per visus jų raumenis, gyslas, 
kaulus. Kojose nuo to pakiltų 
temperatūra iki 102—103 ir 
daugiau laipsnių Fahrenheito. 
Nuo tokios vidujinės kaitros 
daugiau priplaukia gryno 
kraujo į visus kojos audinius, 
o iš jų greičiau išsiskirsto nu
dėvėtos medžiagos. Nuo to vi
sų audinių būklė pasitaiso. 
Dijatermija yra puiki moder
ninio fizinio gydymo dalis.

Taip gi gerai būtų švitinti 
kojos su ultra-v i j o 1 e t i niais 
spinduliais: jie gaivina visus 
gyvybės apsireiškimus orga
nizme, teikia vitamino D, 
tvarko kalkes audiniuose, gy
do, tvirtina.
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JOHNNY SPEAKS UP

The

year

such as exist in (By Y.N.S. Spec. Correspondent) | Amodor Garcia is waiting for
of hisI have

company feasted on

The Catho

blic education is a

idealistic

ons of rural Irish

he church was in

In the immense sitting room

can hardly be defeated 
as it keeps the ardent 
of its youthful defend-

to tighten its grip 
finds the church in-

Seven Chicago Young 
Socialists Arrested

reference “to phy- 
” of British youth 
d in some quarters 
the establishment 
the model of the

governing of licen
ce halls—the only 
Irish youth have

in his company think 
of Lieut. Armada—

psychologist selecting 
be shown. Rip-roaring 
action stuff is usually 
But sometimes a stray

CHICAGO, Ill.—Seven Young 
Socialists tasted jail election eve, 
as their reward for distinbuting 
election handbills in Chicago's 
black belt.

re schools are al
ely under the con- 
clergy. Whatever 
is left will soon be

and often

Mineola, L. I.—Princeton Uni
versity won’t get Martin W. * 
Littleton’s pledged gift of his , 
soldier’s bonus. The reason—a 
majority of Princeton’s faculty _ 
are in favor of President Roose- - 
velt and the New Deal. The;, 
New Deal, which enabled Mt. . 
Littleton to receive his bonus, is • 
un-American and Communistic* 
he declares.

Spain 
as long 
support 
ers.

NEW YORK—The excitement 
which reigns over the city rooms 
of every newspaper on election 
day was experienced by 60 stu
dents of the school of journalism 
at Columbia University.

The students worked on an 
election extra which traversed 
the big-time copy routes. They 
worked under the direction of 
Henry F. Pringle, who acted as 
managing editor, and Prof. 
Charles P. Cooper, recently re
tired from the faculty, as news 
editor.

Only catch to the students’ en
thusiasm was the fact that the' 
edition was merely gathered and 
put together, not printed.

SMITH GIRLS KNIT FOR 
SPANISH REFUGEES

COLUMBIA U. JOURNAL
ISM STUDENTS ENJOY 

ELECTION THRILL

DISPUTES 
DENCE OF

General pt 
thing already unknown in this 
country, whc 
most complei 
trol of the 
independence 
lost leaders of youth opposed to 
the program recently adopted by 
the Irish Church hierarchy main
tain.

CERCEDILLA, Spain 
just returned from a visit to the 
Thomas Meabe Battalion of the 
government militia which has 
been on guard in the Sierra for 
40 days.

“Legislation 
ed to provide' persons

“I am impressed with the need 
for more comprehensive efforts 
to improve the physical condi
tion of the Ration’’, the )$ng 
stated from the throne in the 
House of Lords, “especially 
among the younger members of 
the community. My ministers 
will submit to you proposals de
signed to carry out this purpose.

On the second floor, before a 
bay window which looks out up
on the entire front from Cerce
dilla to Gaudarrama, a youngs
ter, small, thin and nervous, bent 
over a staff map. It was young 
Lieutenant Felix Armada of the 
1st Company, Armada has won 
considerable fame at this section

Typical 
though unmilitary, methods used 
is the incident when Armada 
surprised a sentry asleep at his 
post. The next morning the en
tire company was assembled and 
Armada explained that they 
would have to choose a new 
chief. He could not command a 
unit whose members were so un
disciplined. After the reprimand, 
an election was held—and Felix 
Armada was unanimously elect
ed. Since then there has been 
no infraction of the rules by sen
tinels.

sleeps on the floor; 
wounded are allowed 
of beds, which are

The move 
on education 
creasingly unpopular with consi 
derable sect 
youth because of the apparently 
irrelevant fact that only a 
month ago 
strumental In sharply tighten
ing the laws 
ses to dan 
amusement 
during the long and dreary win

CHURC1 
INDEP1 

EDUCATION

LONDON—Will it be a Na
tional Youth Administration, 
modeled on the American style, 
for British yoqth?

That’s the question young En
glishmen are asking each other 
throughout the empire as a re
sult of the speech made by King 
Edward VIII in opening his first 
Parliament.

“Encouragement will continue 
to be given the development of 
existing public health services. 
Vigorous actiqn for provisions 
for housing accommodations to 
re-place slum dwellings and 
abate overcrowding will be main
tained.

As has become usual in the 
volunteer detachments, the disci
pline is self-imposed by the con
sent of the soldiers therpselves, 
who elect the chief. Like most 
hastily-mobilized units, the com
pany is composed of friends and 
comrades who banded themselv
es naturally together in the ear
lier and confused first days of 
the revolt. The entire company, 
in fact, comes from thh same 
village, Alcira, in the province 
of Valence. Garcia himsblf has 
a sister and a sister-in-law 
among the volunteers of the 
same battalion, as well as a, 
brother-i/n-law who is command
er of thį 2nd.

The King’s 
sical condition 
was interpret^ 
as a hint at 
of camps on 
Civilian Conservation Corps and 
similar camps;
Holland.

DUBLIN, Ireland 
lie Church ip Ireland is begin
ning a drive to tighten its grip 
on general education in the Irish 
Free State, it is reported here.

NEW YORK—Sixteen-year-old 
Johnny wants the world to know 
he can drive the family automo
bile as well as dad— 
a darned sight better

To put it formally, “Sixteen- 
year-old automobile drivers feel 
they are entitled'to more consi
deration from the ‘back seat’, 
according to a comprehensive 
survey conducted by parents of 
pupils in the Horace Mann and 
Lincoln Schools of Teachers Col
lege, Columbia University1 
resulting pamphlet can be ob 
tained by all repressed 16 
olds from the Teachers C 
Bureau of Publications.- 
called “Parents and Automobil

3 com- 
its or
is per

After speaking to him and ex
changing news of the outside 
world, I was taken to a; second 
villa, luxurious enough to have 
been a palace. I imagined that 
it had been “requisitioned” from 
some fastidious rich rebel sup
porter. But I was mistaken. It 
was the home of a rich Mexican, 
a colorful character, who had 
spontaneously put it at the dis
posal of the Republic as a sign 
of his sympathy.

will be introduc- 
medical care for 

young persons who have left 
school and entered employment, 
and to extend to personą with 
limited incomes a voluntary in
surance for the purpose of pen
sions”.

Grid Stars Bucked 
By Action Movies

tra-
Pep

HARRISBURG, Pa.—If brains 
were the solp requirement for 
entrance to college, there would 
be at least sixty per cent more 
undergraduates in the schools 
than there awe today, according 
to a survey, of 23,000 typical 
young people made for the Ame
rican Youth1 Commission in 
Pennsylvania.

NORTHAMPTON, Mass.— 
Knitting is now the favorite 
pastime of Smith College 
But it’s knitting with a purpose.

Sweaters, scarfs, socks1 and 
other clothing are being knitted 
by the girls for the families of 
Spanish loyalists who have taken 
refuge in France, where they 
face the winter with no avail
able means of support. The 
knitting party was organized by 
the Smith college local, Political 
Action Committee of the A 
can Student Union.

me, surrounded by some 
men. He is proud of hi 
pany and with reason... 
ganization and discipline 
feet and has earned for Him the 
praise of Simaro, commander of 
the Meabe Battalion.

YOUNG PEOPLE PLAN WASHING
TON PILGRIMAGE WITH DEMANDS

The group, including Miss 
Beatrice Schoenberg, member of 
the executive committee of the 
University of Chicago chapter 
of the American Student Union, 
and one other U. of Chicago 
student, were picked up by squad 
car police on a charge of distri
buting handbills without a per
mit. An old law specifies that 
the size of all handbills must be 
approved by police.

Especial significance is attach
ed to the arrest, as it is the 
first time that whites have been 
arrested in the Negro neighbor
hood in almost a year.

A protest meeting has been 
held by University of Chicago 
students. Charges against the 
seven were dismissed in munici
pal court when counsel for the 
defendants asked for a jury 
trial.

of the front through his excur
sions into the enemy lines. His 
exploits, together with his com
rades Bil Villenua and a young 
soldier physician Dr. Oliver, are 
on everybody’s lips.

Through his uncanny ability 
to slip through the Fascist lines, 
he brings back precious infor
mation on the enemy’s position. 
Recently he brought back some 
trout that he and his comrade 
had caught behind the enemy 
lines. His 
his loot.

The men 
the world 
that is apparent at a glance. 
Wherever I went the talk was 
about the young officer’s cour
age and dexterity. Characteris
tically, Armada insisted strongly 
on thorough equality in the com
pany. There is little difference 
between the officers and men. 
Food is the same for everyone. 
Everyone 
only the 
the use 
scarce.

I chose the Thomas Meabe 
Battalion, not because it was 
unusual, or exceptional, but be
cause it is typical of the newly- 
born fighting youth of republi
can Spain.

Going by motor, my party 
made a fairly rapid trip from 
Madrid to Guadarrama, the scene 
of heavy fighting, to Los Moli
nos, and' finally to Cercedilla. 
We were stopped only by pea
sants and city workers at the 
highway ‘control barricades”.

Normally, Cercedilla is a most 
pleasant summer resort. Tach 
villa has a spacious park sur
rounding it, and it is half hid
den in the rich foliage. Every
where there are covered lanes, 
wooded hillsides, exotic trees and 
plants.

But at this moment Cercedilla 
can hardly be called beautiful. 
It is raining, The summit of 
the majestic Sierra, glimpsed 
from the side of the highway, is 
hidden in a thick bank of mist 
and clouds. Even the rifle fire 
that breaks out from time to 
time, punctuated by salvos of 
artillery fire, is softened and 
deadened by the downpour.

In the middle of the town a 
long flight of stone steps leads 
to one of the villas which is sur
rounded by a vast park. It is 
there that the 4th Company of 
the Thomas Meabe Battalion is 
stationed.

NEW YORK—Three thousand 
young people will make a pilgri
mage to Washington on January 
29 to bring the American Youth 
Act to the attention of Congress 
and the President, according to 
the American Youth Congressl

William Hinckley, chairman of 
the Youth Congress, emphasiz
ed that “no action on those is
sues of the greatest importance 
to young people will come in 
Washington unless the young 
people themselves from all over 
the country demand action”.

In the meantime the Youth 
Congress, backed by its affiliat
ed groups, is organizing one of 
the most extensive publicity 
campaigns in behalf of the Ame
rican Youth Act that this coun
try has ever seen.

December has been set aside 
as “American Youth Act Month”. 
Youth groups will attempt to 
get at least one million signa
tures to a petition for passage 
of the act. Special attempts will 
be made to win endorsement of 
the act by student clubs and 
councils, trade union and unem
ployed organizations, settlement 
houses, clubs and fraternal orga
nizations, YMCA’s and YWCA’s, 
and church groups.

It is planned to set up a com
mittee of Congressmen, labor 
leaders, educators and promi
nent individuals in Washington 
as Sponsors of the pilgrimage.

The Youth Congress claims 
the affiliation of more than 
1,000 young people’s groups* 
numbering 1,650,000 members. 
The American Youth Act has 
been endorsed by thousands of 
youth and adult organizations. 
It .would provide for vocational 
training and regular employ
ment on public enterprises of 
unemployed youth between the 
ages of 16 and 25 at a $15 week
ly minimum. It would also pro
vide full educational opportunit
ies for high school, college and 
post graduate students.

HOLLYWOOD—The man-eat 
ing football coach with his 
ditional go-out-and-die-for 
talk is definitely passe.

At least that is true on 
University of Southern Califor
nia campus. No longer does the 
pigskin husky have to take 
browbeating from callous coach
es. Instead, his fighting spirit 
is being carefully and psycholo
gically whipped up—by motion 
pictures!

Friday nights, before the 
week-end games, gridmen are 
kept indoors and U. S. C. has 
a staff 
films to 
he-man 
picked, 
musicale is thrown in.

Sex pictures are out—especial
ly tabooed are pictures featuring 
such screen charmers as Jean 
Harlow, Alice Faye and Mae 
West.

I
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has been decided at the

Inspiration.

TO WATERBURY YOUTH

Bank

Lithuanian

Socials Committee.

WORCESTER NEWS

fight

S’s.

Hie

Youth 
made

the 
man,

Did the cigarette girls 
good service or did they 
dhnce and dance?

Banker:“A fool and his money 
are soon parted”.

Friend: “I know, but I can’t 
understand how they manage to 
get together in the first place”.

give 
just

Mollie: “What did you tell Mr. 
Jekyll when he refused to pay 
his grocery bill?”

Grocer: “I told him I would 
take it out of his Hyde”.

J. Kižys, 
Chairman Dist. Sports Com.

Now let’s get busy on our af
fair for the nite before New 
Years. Let’s see if we can bet
ter the affair of Oct. 30th.

Bees Buzz.

not beat her own chest and 
stead played Knock-Knock on 
the sailor’s chest? Why?

Balchunas, 
linotype 

very -inconspicuous be- 
stripes, for

Who was the young lady that 
Startec? to play Tarzan, but did 
not beat her own chest and in-

*
i

Still trailing us in our lonely 
trudge to the station... “Poi- 
diom, poidiom dunia....” 'Wė' 
want some more of such affairs.-

Personalities
By WALTER KUBILIUS

The L. D. S. Youth Branch of 
Waterbury is holding a Bunco 
Party and Dance Sunday Novem
ber 15th, 4 P. M. at 774 
Street.

Admission 25 cents.

■

GETTING AROUND 
* ♦ ♦ 

—By SEE KAY—

Side-Glances at the “L.” Concert
It seems that the Laisve Con

cert is the affair at which the 
latest fashions are displayed. 
The fellows and fems came ar
rayed in their finest. If they 
were dressed to kill, the smoke 
and the dancing certainly helped 
them out in their purpose... 
After a few hundred handshakes, 
we decided to go to some seclud
ed corner and let our right hand 
get to its natural size...——,---

The concert as a whole could 
have been much better than it 
really was... We were disap
pointed in our expectations of 
the Russian singers. We al
ways associated Russian sing
ers with powerful voices, but 
these two were below par of our 
estimation ... Miss Leonavitch 
made quite a hit with the crowd 
...Sideline opinions were not 
very encouraging when the 
string ensemble performed. Why 
have violin solos in such a large 
hall? Pieces which required the 
playingof all instruments 
throughout would have had a 
better effect...

We liked Al Klim’s singing, 
but our thumbs go down on the 
Spanish song that was sung. 
If it was a dedication to the 
Spanish workers, you should 
have let the audience in on it, 
Al. Anyway, we suggest you 
dismiss the song from your col
lection... The'first number of 
the Peterson Sisters was a hon. 
The music was pleasant and 
their dancing graceful.......

Ben Medley and Graf Ernest 
admitted that our moustache 
was more prominent than their 
crop. Thanks for the bouquets, 
fellows. In one more year we 
expect to use them for a clothes 
line... We didn’t see much of 
Clem Strauss. Go ahead and try 
to tell us that you were sitting 
in the seclusion of a car all 
alone! Quote Clem: “As soon as 
a guy starts going around with 
one girl, he loses his popularity 
with others”. Well, you made 
your choice... A former fem 
member of the National Youth 
Committee sported around the 
object of her affections... John 
Orman was dancing a polka... 
Just use your imagination... 
Seeing Johnnie’s efforts, Mrs. 
Incas made up her mind to teach 
.Walter. You don’t know what 
you’re in for, keed... Our long 
lost corresp. to the Youth Sec
tion, Elyte Grozan of Cranford, 
N. J., showed up at the concert 
And . expressed enjoyment at 
meeting some of the 'celebrities 
in our movement. We’d like to 
see more of your writings, Elyte 
...It looked likie Aldona Youdes- 
ka and Jean Marcuk avoided 
meeting each other. Why, girls ? 
Woe for the life of a delegate 
to a convention... Where were 
you hiding, Skeets? ... Steve 
Velička was being followed by a 
few females. We know a few 
fellows who would pay you for 
your secrets of attraction, Steve;
Elizabeth. n. J.

In the last issue of the Youth 
Section, we announced the sup1- 
Voted fact that Charlotte Lakjs- 
min and Costy Aridriunas werei 
to .tie the knot on New Year’s! 
Eve, but we were wrong. Wej* 
have learned from reliable sourc
es that this is not true. Which 
proves that you can’t believe 
everything you hear. . If we 
have put the parties concerned' 
into an uncomfortable position 
iWe’re sorry...

One thing we liked at the 
Bangos Chorus dance . was the 
kinging of Russian melodies so 
loved by this snoop. When we 
left, one of the melodies was

BUILDERS’ PROGRAM OF 
ACTIVITY FOR MONTH 

OF NOVEMBER
The social activity of the Bui- 

LDerS has increased tremen
dously since the branch began 
taking an interest in the months 
plan of activity. Just a timely 
hint to other branches—give 
your members a varied plan of 
activity and you’ll be astounded 
at .the cooperation you’ll get 
from your members.

For the month of Novembei’ 
the socials committee together 
with the Educational Committee 
presented the following plan to 
the meeting of the BuiLDerS:

NoVillth—Armistice Day So
cial at “Laisve’.’ Hall, 8 p.m.

Nov. 15th—Visit the Planeta
rium in N. Y. City at 12:30 p.m,

Nov. 18th—Wiener Roast at 
Alley Pond Park, 7 p. m.

Nov. 22nd—Visit the Brooklyn 
Museum at 1 p.m.

Nov. 25th—Thanksgiving Day 
Social, “Laisve” Hall, 8 p.m.

Dec. 2nd—Social nite—games, 
ping-pong and dancing at “Lais
ve” Hall, 8 p.m.

Dec. 5th—T h e a t r e Party— 
—“Horse Eats Hat”, WPA play 
at 8 p.m.

The members accepted the 
plan and are going to carry it 
out. We invite you to attend 
all the above mentioned affairs 
even if you’are not a BuiLDer— 
we will be glad to have you join 
us. The time specified above is 
the time we are meeting at 
“Laisve”. Come down and spend 
a merry evening with the BuiL
DerS.

CLEVELAND LEADERS 
PLAN “FIRST NIGHTER”

Since our pations and friends 
are always clamoring for new 
forms of entertainment, the 
LeaDerS are again glad to 
oblige.

Perhaps you have tired of a 
constant routine of dances or 
socials. If so, why not plan to 
attend the LeaDerS First Night- 
er on December 6th'at the : Peo
ple’s Theatre, 4300 Carnegie 
Avenue. ■

The People’s Theatre Group of 
Cleveland presents for your 
pleasure three one act dramas 
for the very nominal sum of 50c 
per person. Where else can you 
get such an appealing bill of 
fare, namely:

“Union Label” J. Lawrence 
“Unto Such Glory” Paul Green 
“Private Hicks” Paul Green. 
Tickets are now on sale. Get 

your from any member of the 
LeaDerS branch. Plan your 
theatre party now—we’ll expect 
you.

TO ALL CHORUSES OF 
THE L.M.S. SECOND 

DISTRICT
It

district meeting, held November 
8,1936, in So. Boston, that there 
will be trophies given for bas
ketball to girls and boys, also 
a trophy to the chorus as a 
whole for bowling—I means the 
chorus which is winner and is 
declared champion. ' But these 
are not stationary trophies. They 
are to be known as roving tro
phies with the inscription of the 
champions for the season on 
them.

Basket-Ball
Rule 1.—All those who wish 

to participate in the two sports 
must be Lithuanian and must 
sing With a chorus.

Rule 2.—All teams must at 
least have “jerseys” of the same 
type with numerals in front and 
back, large size, 8 in. if possi
ble.

Rule 3.—All teams must have 
different colors.

VYTAUTAS ZABLACKAS
Previously I had always 

thought that the Editor of the 
“Laisve” youth section was a 
serious young man whose brow 

■was furrowed from deep thought 
and whose eyes peered through 
horn-rimmed eyeglasses.

Therefore I was quite sur
prised to know that he did not 
wear eyeglasses, and that his 
mental work made no effect 
upon his brow. I was also sur
prised to learn that he was only 
twenty-two years old; in fact, he 
seems even younger..

About eight years ago, per
haps less, he used to conduct a 
mandolin orchestra at “Laisve” 
Hall. I still remember quite 
well the many times he pa
tiently demonstrated to me the 
finer technique of strumming a 
banjo. He has graduated from 
Newtown High'School after tak
ing a general course which he 
now regrets-. Five years ago he 

Some things that were not on began working at various jobs 
the program: What was our ge
nial janitor doing with that pot 
of sawdust? Perhaps he was 
going to recite “The Face on the 
Bar-rodm Floor’.

Well, folks, right off I’m go
ing to say something about our 
affair of Oct. 30. The Cabaret 
and Dance was a big success and 
should bring in some much need
ed finances. For the benefit of 
those who didn’t see the af
fair. I want to say it was very 
good, but the floor show was too 
long— not much time for danc
ing. Better system next time, 
I hope.

In our program we had a 
few good acts, for instance: the 
girls’ ballet (imported from 
Male Islands), Madame Kazaza 
from the West Coast, a navy 
boy (none other than T. K.), a 
cowboy from Texas, J. Kubiliū
nas from Boston and a lot of 
local talent.

And now to answer J. 
question. My fran, you know 
’that it’s the working people’s 
singing and dramatic: chorus, but 
it seems you were the one Who 
brought that out to some of the 
members.

in “Laisve”. In those five years 
he has advanced himself to an 
assistant Editorialship position 
which he now holds. Many of 
the local news items and cur
rent events which you will find 
under ‘New Yorko ir Apielin- 
kės Žinios” in “Laisve” have 
been written and selected by 
him. The news items and ar
ticles in the Youth Section have 
all been selected and corrected 
by him. In fact I am afraid 
that he might not look kindly 
upon a tin-type of himself as he 
will be ithe one to correct and 
adjust this article. -

Despite his youth, you will be 
surprised as I was to learq, that 
he is a’good family man, hav
ing beeri married for over two 
years, tit seems that-this pro
verb is truer “The- good marry 
young”.

In summing up the qualities 
of Vete, the most outstanding 
point that I *can mention is his 
geniality and friendliness, 
always has a kind1 word for 
everyone and T have yet to see 
him mad or irritated; He is am 
excellent example1 to those who 
believe* that all- Communists are 
wild^yed bomb throwers and' 
dangerous characters.

Bowling
Rule I.—Bowling teams should 

consist of both young and old 
chorus members.

Rule 2.—The same rule applies 
to bowling as rule 1. in basket
ball.

Rule 3.—All score sheets must 
be sent in to chairman of Dis
trict Sports Committee—J. Ki
žys, 29 Endicott St., Worcester, 
Mass. That goes for basket-ball 
also. Copies of same should be 
kept with each chorus. Ten per 
cent of the profits of all basket
ball games to be sent to district.

I urge all of the choruses to
I send in their names and address- 
• es to the chairman of the dis- 
j trict sports comm so that we 
; could arrange a play schedule. 
'Photos of trophies will be sent 
to choruses responding to this 
request. The district means busi
ness. Do you? If so, let’s 
have some action now—don’t de
lay!

ON HAVING SEEN
* *

— By BAU KILAS—

With all due respects to Floyd 
Dewey and numerous other col
umnists, I am about to infringe 
upon their territory with a gos
sip column, but I shall make no 
effort to conceal my identity 
with an assumed name, in order 
to provide an outlet for the rage 
and fury of all persons concern
ed.

I shall endeavor to depict the 
impressions I received of the 
various writers, columnists, and 
any other person directly con
cerned with the production of 
the production of the Youth Sec
tion.

I have often wondered who 
our various “nom de plumes” 
were, and what they were really 
like in actual life.

My Sunday afternoon was 
pleasantly passed with Ben 
Medley of Nęw Haven and Clem 
Strauss of Waterbury, two out
standing figures in the youth 
circles. Both įvėrė as regular as 
regular can be, We enjoyed re
freshments together and I learn
ed that Clem (from his own 
lips) was a one-woman man.

Ben Medley is an all around 
ladies’ man, unlike the femme
kleptomaniacs of Brooklyn, but 
in the same category as Clark 
Gable. And I liked him in spiye 
of the fact that he deprived nye 
of my bed Sunday night.

Also noticed that Floyd Dew;- 
ey was present at the Concert-— 
quiet, unassuming, and ever djn 
the alert- for DIRT for hits 
column.

And, Ann, what is the grea-.t 
attraction in Charles Kwarren? 
Is it the brush on his upper lip\ 
or is it the Zeppelin-like cigar,\ 
which he pretends to smoke? j

Orman was also present, and/ 
how could we miss thąt spontar ’ 
neous laugh of his wife.

Our editor seemed very un- 
with

NOTICE! NEWARK 
YOUTH

There will be an all-important 
meeting of the LDS Youth 
Branch 203 at 180 New York 
Ave., Newark, at 8 o’clock.

It is very important that all 
members who are behind in dues 
come down to clear themselves. 

. There will also be a report of 
the AYC State Conference which 
will be ably given by Joe Pickar.

Ex. Comm.

GOLD CANT BUY SANTA 
CLAUSE—YET

DETROIT, Mich—Santa Claus, 
Inc., will not go commercial—at 
least not until he gets a better 
offer.

That’s the verdict of a local 
ad agency which owns a control
ling interest in the jovial gen
tlemen. The į big offers for the 
Christmas season have already 
been turned down.

Santy’s real name was John 
Cannon, , before he legally chang
ed it two years ago. He is a 
general store clerk at Santa 
Claus,,{Indiana, a tiny town with 
,a population of 600,■ Which an
nually handles thousands of 
pieces of mail at Christmas 
time. A Detroit advertising 
,agency bought control of Claus 
for $28,000 and their ownership 
.extends over 40 years. Claus 
has been insured for $50,000.

.Recently a furniture store 
chain offered Clauses sponsors 
$10,000 for a business , deal 
whereby children would visit 
their stores, get.a coupon and 
send it with a dime to Santa

happy—was it a 
wif ie ?

Tony 
Sections 
himself 
hind the stripes, for some 
reason or other. Has any body 
seen Tony around?

Now I shall let you in on a 
secret. Do you know that we 
have organized a Lithuanian 
Branch of the YCL? The mem
bership at present* is rather li
mited, but the club is very in
teresting, because the members 
that appeared at our first meet
ings, have never missed a meet
ing since. So there must be 
something in it. And the branch 
is planning many interesting af
fairs, such as house parties, etc.

And don’t forget to collect 
your American Youth Act signa
tures, and turn them in to the 
campaign manager as soon as 
you fill out a full sheet. It is 
the duty of the L.D.S. to collect 
at least 10,000 signatures.

Claus,. Ind., in return for which 
‘they would get a toy or novelty. 
The proposition was turned 
down because it was felt that it 
might spoil Santa’s future if 
money had to be sent. A similiar 
offer by a newspaper chain 
whereby boys and girls would 
clip a- coupon, and send 10c., was 
also1 spurned! Vaudeville and 
radio offers' have not been con
sidered because lt’s«believed they 
would be “too cheapening”.
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THE STUFFED SHIRT TRIBE
Minutes of LMS 2nd Dist. Confab

The annual conference of the L.M.S. 2nd Dis
trict was held Sunday, October 18, 1936,- at 376 
Broadway, South Boston, Mass. The conference was 
called to order at 11:45 a.m. Officers of the day were 
elected as follows: Chairman, Joseph Sacol; Secretary, 
Mary A. Zurba,

Twenty-two 
seven choruses. 
Laisves Chorus,

A Mandate-Resolutions Committee was elected, 
comprising the following: Olga Davįdonis. Gene 
Krance, I. Kubiliunas, A. Kandrask and J. Kizys.

Reports, of the Standing Committee were accept
ed. The 2nd District has $68.10 in its treasury.

Reports from Choruses
Laisves Chorus, So. Boston: Has 25 to 30 mem

bers. There is a deficit in the treasury. Activities: 
one concert, one picnic, one costume ball, several lec
tures; participated in various activities of workers’ 
organizations; is active in the United Front Commit
tee; is working on the operetta “Pepita” and planning 
a supper.

L. L. R. Chorus, Norwood: Has 22 members. 
$122.65 in treasury. Activities: presented the oper
etta, “Vestuvės Pušyne” very successfully, sponsored a 
Guest Night, which produced two new members; held 
a party for a member who went to Lithuania to live. 
Plans for an active winter season include a concert 
on December 13th, basketball and a Ping Pong tour
nament.

Chorus, Worcester: Has united with the 
Chorus. Has a new teacher, Vytautas Su- 
Activities: presented operetta, “Tamyla”;

Aido 
žvaigždės 
katskas. 
have participated in workers’ affairs with songs, do
nated money for various causes. Treasury balance— 
$110.00. Are planning an International Cabaret and 
Dance.

Liaudies Chorus, Lawrence:. Has 15 members. 
Treasury balance of $50.00. Activities: presented 
“Vestuvės Pušyne” twice, also a play, a dance and' 
a supper. At the present time rehearsals are not 
held, as the chorus'has no teacher. A committee is 
working on the matter, and the chorus hopes to be- - 
gin rehearsals at an early date.

Lyros Chorus, Gardner: Has 17 members. It is 
the most prosperous chorus in the District, with $200 
in the treasury. Activities: Bingo parties and have 
participated in iALDLD affairs; held a picnic, dance, 
concert and small parties and hikes.

Bridgewater Chorus: This chorus was organized 
last May and now has 29 members and $50.00 in the 
treasury. . It has been very active, having presented 
a successful concert and dance and supper and dance. 
It is now ^preparing for a Minstrel Show.

w. a
£<1

delegates were present, representing
Liuosybės Chorus, Montello, and 

Haverhill did not participate.

mV*.

fa

‘Tel him he’ll find half a chicken in the garboge pail.”

The Camera Eye

Interesting Bits for the Fems

American skin is 
Club preparations 
on the market...

with all choruses participat-
both artistically and finan-

annual picnic was held Sep- 
Pavilion, Maynard. As the

Unfinished Business

Annual Concert: The annual concert was held last 
April in South Boston, 
ing. It was a success 
cially. Profit—$40.00.

Annual Picnic: The 
tember 6th, at Vose’s
Haverhill chorus was poorly represented, it was al
lowed but half of the money given to other choruses. 
Montello did not participate in the picnic at all, and 
was not given any of the profits from the affair.

Report and Discussion of LMS Conference

Mary Zurba, who represented the LMS 2nd Dis
trict at the Cleveland conference gave a report, and 
the following discussion- took place regarding the re
port and' activities of the Central Committee:

There was much discussion ow the publications is
sued by the Central Committee. “Kavos Contata”, as 
an example, is not proletarian and has-no other value 
and is much too difficult for the ordinary chorus to 
present.

The songs which1 this committee states the chor
uses'will-not buy are unpopular because they are of- 
tem literal translations, and the words either do not 
makq sqnse, or are utterly ridiculous in meaning, and 
as a result, Jhey do: not appeal either to the singers 
or to the public, and! it is. difficult to put over the 

r proletarian spirit.- To- overcome;these difficulties the 
t following suggestions were made:

The- Central Committee should! acknowledge and ? 
c encourage the Work' -and offerings of chorus’, members 

which are sept in.. We aR know, that; the great-operas 
Pre presented season after season-with great .success. 
Perhaps this comparison is too-great in contrast, but 
we have good material on hand which/with1 a^ llttle 
re-writing and re>vamping may be made-* great. \An 
example of this is “Kova Už Idėjas”.

There should be a special committee for .music

(Concluded on Page 4) .

7 By A. FEM

SKIN SALVATIONS—Saving the 
the avowed purpose of Cosmetic 
which have just been introduced
These Cosmetic Club creams, lotions and powders are 
claimed to be non-alkaline and said to be beautifying 
to the users. The joke of it! all iš that other cos
meticians claim that our national fault is that we 
are too acid and not enough alkaline. Oh well, this 
is the type of beauty write-ups one reads every day 
and many of us fall for it. It has been stressed 
many times that cold cream, whether it be $1 pei* 
■jar or just 10 cents a jar, is all one needs to cleanse 
the skin with if one doesn’t want to use too much 
soap and water. All these vitamin creams and lotions, 
acid and alkaline preparations are quite expensive 
and not really as beautifying as guaranteed. If 
they were, each one .of us would be a Venus de Milo. 
So stick to the old reliable jar of plain ordinary 

#cold cream and forget about vitamins and alkalines 
in face preparations.
ONION EATING DRIVE BEGINS—The lowly onion 
has come into the lime light this fall. Why?—be
cause the largest onion crop in history has. been har
vested this year. In the New York papers one sees 
many onion recipes and not only that but an Anti
Defamation Committee has been formed whose pur
pose is to remind people that there is nothing bet
ter than onions to build Up resistance against colds. 
One prominent physiology professor made a plea 
recently to make the onion socially acceptable and 
announced that a spoonful of chloramine will take 
away onion breath. So, if you are an onion en
thusiast keep the above statement in mind.
SLENDER WAISTLINES—The new winter 
call for slim waist lines. If your’s isn?t as 
as you\l like it to be, try this exercise and 
faithfully morning and nite, results fill be 
liking:—

To slenderize the waistline stand with feet wide 
apart, arms flung outward at the side, head up- 
Now swing the upper part of your body around to 
the1 right as far as it will go,, then to the. left, 
stretching, and exercising waistline muscles. Repeat 
twenty times,.night and morning. 

) • * ..... ..... ...............

Gary Cooper’s initial flicker for Goldwyn will be 
“The Ądvertures of Marco Polo”. This is the story 
by Douglas Fairbanks, who will co-produce it with 
Goldwyn.

Katherine Hepburn, when she’s working in a 
flicker, goes to bed every nite at 6:30 and gets up 
at 5 o’clock in the morning, if you’re interested in 
the bed habits of a star.

William Powell in the flicker “Libeled Lady” 
did all the water scenes himself with the exception 
of two long shots in which a double was used. Powell 
was in the water for three days.

Wall-eye, the star trout, was not actually caught 
by Powell. A regular fishing expedition of six men 
went out fishing in the upper lakes of the high 
Sierras to cast this role. Wall-eye was a huge 20- 
inch rainbow trout and the six fishermen were away 
for two weeks before they landed him.

Wall-eye had seventeen stand-ins, slightly small
er, who were kept alive in metal containers, each 
container requiring the services of a man to rock it 
and keep the water roiled up. Wall-eye became ai- 
regular star and was used in only the close-ups. ‘

Frederic March got the Screen Actors Guild 
award for the best performance in August, for 
“Anthony Adverse”. Ian Hunter was second, for 
his work in “To Mary—With Love”... Hollywood Lea
gue Against Naziism, whose membership is made up 
mainly of movie celebs, has changed its name to 
Hollywood Anti-Nazi League for the Defense of 
American Democracy.

Grapejuice is some powerful drink. It goes 
right to the head. It has just gone to Irene Rich’s 
head. How else can you account for the fact that 
because her contract with a grapejuice firm won’t 
allow her to play mother (sic) roles, she has turned! 
down several interesting film offers. It must be 
the juice—one drink and you’re down!

Howard Hughs, multi-millionaire playboy movie 
director, aviator, etc., is in town and says he wants 
to make a couple of cheap movies costing no more 
than $250,600. Some piker, eh!

The Hearst papers hit a dud when they tried to 
pin the name of “reds” on the guild actors who con
tributed to the relief fund of the Salinas strikers. 
Many of the actors hedged, in explaining their con
tributions, but several came out openly and said they 
would continue to help people who were distressed 
by their struggles in trying to better themselves. And 
even the hedgings were only a tactful way of cut
ting the grass from under the feet of the Hearst 
framer-uppers.

Not long ago a Hollywood movie studio was forc
ed to eject a number of these playgirls frc minor 
parts in a film because of the determined protests of 
large bodies of enraged extras. Now Actors Equity 
has ruled that in the future all members of Equity 
must serve a fifty-week apprenticeship period as 
juniors at a mininmum wage before they will be al
lowed seniority privileges in theatre or movie—privi
leges which will entitle them to roles in the higher 
brackets.

True Enough

But
it for as long as

*
up his victims by
The small fish are

*

dresses 
slender 
if done 
to your

John: "My watch, * was sstolbn last night”?
Joan: “Oh, so> somebody’broke •into the pawn-, 

shop, eh?” L . '

She: “Don’t you find that horseback riding gives 
. you ^ headache?’1 / <.. ..

He: “No, just the reverse”.

When they duck below the water’s surface, whales 
have to hold their breath, even as you and L 
some have been clocked holding 
forty-five minutes. 

* *
The Thresher Shark rounds 

beating the water with his tail,
frightened and flock together. When he has a suffi
cient number “rounded-up” he has his meal.
" * * ♦

Nearly all infants are born with blue eyes. It 
isn’t till fifteen or sixteen weeks later that the -color 
is likely to change to something else.

* ♦ ♦
Analysis has shown that a square 

water, seventy-six feet deep, containes 
600,000\.worth of chemicals and minerals, 
knows how to. extract them at a profit. 

. * * ♦
Softening the blow: The good old Pennsylvania 

• Railroad never Tires one of its veteran employees. 
Just gives ’emi an “extended furlough”—without pay.

♦ ♦
The crickets sing five octaves above the middle 

C of the ordinary piano keyboard;
♦ •

Cows native to Mongolia won’t give milk without 
a calf beside them. So the way the farmers fool ’em 
is to.stuff a dead.caif with straw, bump it against the 
mamma and’ pump away.

An .rinch .of ^n i fialliug on the average-sized 
house lot weighs approximately 46J tons.

mile of sea 
about $75,- 
But nobody

>' ... .. ■ • <’ ■ > ■

I ... ... s- . <■«.., s* ■ ». -- ...... Ja*’

-.‘.l-..iTiKAr fr:W- -A- . -S.. ■ ■ r.f ■■■ ---------------------»
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Minutes of the L.M.S. 
2nd Dist. Conference

(Continued from Page 3) 
distribution and writing, consist
ing of people who are really in
terested in and have a musical 
as well as gramaticaL back
ground for the work. They, then, 
should be careful that their per
sonal likes and dislikes and pre
judices did not enter into the 
selection of songs and operettas.

For choruses planning their 
winter program, the following 
suggestions were made: Include 
folk songs, etc., together with 
proletarian songs, lest we be
come too sectarian. The whole 
chorus should help the teacher 
to study and select new songs.

For educational activities, it 
was suggested that even though 
you cannot present them, study 
the Lithuanian operettas and 
plays to improve reading, pro
nunciation and vocabulary. AU 
choruses should subscribe to the 
magazines New Masses, New 
Theatre and Champion of Youth. 
Writers’ Groups should be form
ed to experiment with skits, 
verse, etc.

Choruses should cooperate 
with other organizations and 
should participate in the United 
Front activities.

New Business
On motion duly made and se

conded, it was voted that in or
der to improve the spirit of the 
District choruses and assist them 
in many ways, the Organizer, or 
other member, of the Standing 
Committee, should visit each 
chorus at least once during the 
year, and should always be on 
call.

The Bridgewater Chorus was 
unanimously accepted as a mem
ber of the 2nd District.

Operetta: In place of the an
nual concert, it was voted to 
present an outstanding operetta, 
selecting the cast from among 
the members of the various cho
ruses. The tentative date set 
for this affair is April 17, 1937, 
and the Standing Committee will 
takO' charge. One of the possi
ble operettas suggested for pre
sentation is “Kamavilio Varpai” 
(Chimes of Normandy).

Annual Picnic: After discus
sion, it was voted to hold the 
annual picnic at Maple Park, 
Lawrence, on June 13, 1937. Ad
mission tickets will cost 10c in 

advance and 25c at the gate. 
Prizes will be given to lucky ad
mission ticket holders totalling 

' $50.00, ’divided into one $20 and 
6 $5 prizes.

School for Song Leaders or 
Directors: The great need for a 
school of this type was discuss
ed and the standing committee 
was urged to make all possible 
efforts to bring it about.

Other Activities: The Standing 
Committee was urged to start 
sports activities among the cho
ruses, with prizes for winners 
of tournaments, etc.

Resolutions
The following resolutions were 

unanimously adopted:
We, the delegates of the 2nd 

District of the LDS conference 
held in Boston on October 18th, 
1936, resolve that sports and an 
educational program be brought 
into the choruses and backed in 
the same way as singing is back
ed.

We, the delegates to the LMS 
2nd District Conference, resolve 
that we will support morally and 
financially, so far as we are 
able, the popular front govern
ment which is now struggling 
against the fascists who are try
ing to disrupt the constitution
ally elected government of the 
Spanish people.

We, the delegates of the LMS 
2nd District Conference, resolve 
that we will uphold the move
ment to restore the democratic 
government in Lithuania.

On motion duly made and se
conded, it was voted that $5.00 
be donated to the Spanish Loy
alists and $10.00 to the Lithua
nian cause from the 2nd District 
treasury.

Standing Committee for the 
Coming Year

Organizer—Joseph Sacol, Wor
cester; Vice-Org.—Alec Kan- 
drask, Bridgewater; Secretary— 
Mary A. Zurba, Norwood; Trea
surer—Peter Jackson, So. Bos
ton.

Nominees for Musical Direct
or—Isabel Kugel, Vytautas Su- 
katskas and Adelia Mažeika.

Sports Committee—Joe Kizys, 
Worcester, Chairman and Tafilia 
Mazukna and Gene Krance, 
Bridgewater.

Adjournment
The meeting adjourned 4:00;

Mary A. Zurba,
Secretary

CCC-SHORT CUT TO 
REGULAR ARMY LIFE
WA£ ~”GTON—For a short 

cut to ;ny life, take the road 
to the Civilian Conservation 
Corps.

Hundreds, and perhaps thou
sands of CCC boys, forced to 
leave the camps at the end of 
their term of enrollment, sign up 
for 1 Army duty, Washington 
sources reveal. Aidęd by the fa
therly advice of officer’s in 
charge of camp administration, 
that “the Army life is a man’s 
life” and the discreet distribu
tion of pro-Army publications 
such as the Army and Navy 
Journals, the former enrollees 
sometimes join up in gangs, 
with the friends they have made 
during their CCC enrollment.

Camp authorities boast of spe
cific cases. The young man who 
“began his life in camp with a 
CCC serial number, gained thru 
study an Army reserve corps 
commission and appointment to 
CCC duty”, is held as an ex
ample. His case is cited in the 
authorized CCC newspaper to 
give incentive to the boys who 
vacillate in the /choice between 
Army life or return to destitute 
homes. A former member of 
Co. 1758 at Milford, Iowa, is re
ported to have gone to Fort 
Snelling as a lieutenant in the 
Reserve Corps, in another in
stance. Authorities boast that 
there “are several camps now 
under the command of Army of
ficers who also got their start as 
members of the Corps”.

Publicity is not given to the 
many who joined the Army and 
advanced to the rank of K. P. 
(Kitchen Police).

PROLIFIC NAZI PARENTS 
GET CONGRATULATIONS

LONDON—Proud Nazr fathers 
will, in the future, be serenaded 
and congratulated over th^ ra
dio by the state-owned German 
Broadcasting Co., it has been 
learned. f..

The only condition is that only 
prolific parents having more 
than a half-dozen offspring will 
be so honored on the five or ten 
minute set aside daily for the 
purpose.

The broadcasts, which started 
on Nov. 1, are sponsored by 
members of the Hitler* Youth, of-

Mr. Nagg: “You used: to say 
you wouldn’t many the best 
man in town”.

Mrs. Nagg: “Well, I kept my 
word, didn’t I?”

She: “I caught my husband 
flirting”.

He (sarcastically): “That’s the 
way most girls get their hus
bands, isn’t it?”

Blonde: “If you kissed me 
now, you wouldn’t recover for 
two weeks”.

Lover: “Say! Be modest! 
Who do you think you are?”

Blonde: “The wife of that big 
man watching us!” J

He: “I have a friend who 
doesn’t want a short work 
week”.

She: “What kind of work does 
he do?”

He: ‘Tie promotes six-day 
bike races”.

“Imagine my finding you 
here”, said the drain pipe to 
the ladder, which responed, “Yes, 
I was put up to this”.

She: “What’s happened? Did 
you have an accident?”

He: “No. I just bet Bill that 
he couldn’t carry me up a ladder 
on his back, and I won”.

She: “How much are they ask
ing for the rent of your apart
ment?”

He: “Almost every day now”.

Mr. Bopp: “You’re too conceit
ed about your beauty”.

Mrs. Bopp: “Not/ at all. I don’t 
I think I’m half as good-lobking 
as I am”.

ficial Nazi young people’s sec
tion. The broadcast will con
clude, on each occasion, with a 
musical performance.

Parents who desire to be pub
licly honored in this way are 
asked to fill out a questionnaire 
giving the number of their chil
dren, the birth date and name 
of the newly-born, also stating 
which members of the family 
belong to the Nazi Party or its 
organizations.

Little Brother: “I never can 
tell which is *d’ and which is 
‘b’.”

Little Sister: “That’s easy. 
The ‘b’ has its stomach in the 
back”.

Mother: “What are you think
ing about, son”?

Son: “I was just thinking how 
dumb trees are to take off their 
clothes in Winter and put them 
on in Summer”.

Mother: “Sonny, did they 
teach you much today at 
school ?”

Sonny (just enrolled): “Naw, 
i I have to go back tomorrow.”

Learn Lithuanian
A Good General Knowledge of 
the Lithuanian Language and 
Grammar can be easily acquired 

through the study of

Self Instruction
You Can Easily Learn The Most 

Necessary Speech For Daily 
Use From The

Self Instruction
Which is Prepared For Self 
Study For Practical Use by 
Travelers, Tourists, and those 
Who wish to learn Lthuanian.

Book of 74 pages
Price 50 Cents

Mail United States postage in 
any stamps worth 50 cents to

LAISVE
427 LORIMER ST., 

Brooklyn, N. Y.

English-Lithuanian 
Dictionary

A valuable pocket dictionary of 
all commonly used words

231 pages. Price $1.00 
Obtainable at

LAISVE
427 LORIMER ST.

Brooklyn, N. Y.
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LINARDS LAICENS. Iš latvių kalbos vertė DŽUGAS.

Klykiantieji Korpusai BANDA! PADIDINT
*

kįai. Prie to bus skanių valgių, gė
rimų ir gražių įvairių daiktų laimė
jimams. Įžanga visiems trims vaka
rams tik 25c. ir ant įžangos tikieto, 
šeštadienio vakare bus duodama trys

geros dovanos. Rengėjai k riečia vi
sus skaitlingai lankyti bazarą. Pra
leisite linksmai laiką, laimėsit gražių 
dovanų ir paremsite savo namą.

(267-269)

(Tąsa)
Tai supratęs Atals ryžosi priešintis— 

kad ir vienas, bet kovoti. Ilgai negalėjo 
užmigti, ilgai apgalvojo veikimo planą ir 
pasekmes. Kaikurie jau buvo pirmą 
miegą numigę, jau kėlės, mieguisti ėjo 
prie paraškos. Žergdami per Atalą už- 
lipo kartais ant jo.

Tiktai prieš auštant jis užsnūdo.
Jam rodės, kad nespėjo akių sumerkti, 

kaip sargai su dideliais raktais ėmė muš- 
* ti į geležines durų štangas. Nežmoniški 

geležies žvangėjimai budino ne tik tai iš 
miego, bet vertė pašokti kaip įgeltus.

—Kelkitės! Kelkitės!—Rėkė sargai ko
ridoriuos pakartodami raktų smūgius.

Mieguisti, pasty rūsiais sąnariais, nuo 
prakaito ir anglių dulkių sulipusiais blak- 
stienais, juodomis pūslėtomis ir nutirpu
siomis rankomis traukė per galvas pra
kaitu ir nešvarumais dvokiančias bliuz- 
kes. Pastyrusiais pirštais suko sukietė
jusius, nuvalkiotus pakulinius autus apie 
nutrintas, nešvarias kojas, stengdamiesi 
taip apsukti, kad skaudamos vietos bū
tų geriau apsaugotos. Ilgai tęsėsi čebatų 
avimas, ir ne vienam teko tris kartus 

t sukti autus, ligi kojos buvo apautos. Ko
ridoriuose jau rinkos sargai ir komandos 
vyresnieji vis dažniau rėkė:

—Na greičiau, greičiau!
—Nesikemokit! Tinginiai tokie!
—Niekšai!
Koridorninkai pro durų štangas dali

no duonos davinius. Kai kurie skubėda
mi kramtė šviežią duoną, skubiai dėdami 
į krepšelį, kuriame buvo likę dar kaikas 
nuo vakarykščio išrašymo už 15 ar 20 
kapeikų.

Pakėlė lovas prie sienų, sulankstė mai
šus, sudėjo į kampą, kaikurie jau užsivil
ko pilko storo milo rudines, paėmė krep
šelius ir susitelkė prie durų štangų. Tai 
buvo pavyzdingieji, pataikūnai vyresny
bei, kurie tikėjosi anksčiau išeiti iš ka
lėjimo. Likusieji keikė:

r* —Ar nėra laiko!
—Ar pasturgalin įlyst norit?
—Toki įlys ir be muilo!
Bet tas nieko negelbėjo. Atidarė du

ris ir komandavo:
—Išeit! Išeit!
—Greičiau, greičiau!

Didelė dauguma išėjo, bet kaikurie tik
tai movė bliuzkes, ’kaikurie suko autus. 
Tiems visiškai nesisekė, atrodė, kad jie 
niekad savo amžiuje nebuvo rengęsi, taip 
nevykusiai ir palengva tęsiasi ši proce
dūra.
v Bet Atals nesikėlė.

Kažkur iš koridoriaus galo suskambė
jo garsus, sultingas, sunkus balsas:

—Vichodi, sukin sin, vichodi!
—Aha, Kazakevičius čia,—kalbėjo pa

vėlavusieji, greičiau baigdami rengtis.
Atals vienok nesikėlė.
—Kas ten dar neapsirengęs, a?—grio

vė Kazakevičius priėjęs prie durų.—Kas 
ten guli—ligoniai ar tinginiai? Tinginiai, 
tinginiai!

Kiekvienas ėmė skųstis savo negalais, 
bejėgiu, meldžiamu balseliu. Vienas rodė 
nutrintą kojos nykštį, antras užkulnį, 
vienas skundėsi pilvo gnybimu, antras 
galvos sopėjimu; vieno čebatai buvo vi
sai nuplyšę, antras neturėjo autų.

—Pašaukit feldšerį,—komandavo Ka
zakevičius sargus—jis buvo vyresniuoju 
sargu.

—Bet ko tu nesikeli?—suriko jis kreip
damasis į Atalą. Pamatęs Atalą dar šva
rų, nuo ilgo gyvenimo kameroje išblyšku
siai pilką veidą ir rankas, jis tęsė:

—A, iš naujųjų. Priprasi, brolyt, kelkis 
greičiau. Pas mus visi turi dirbti. Veltui 
valdžios duoną ėsti negalima. Gyviau, 
gyviau!

—Aš negaliu dirbti,—ėmė aiškintis At
als,—nes aš nesu...

—Ką, ką? Negali! Išmokysim. Pas mus 
visi išmoksta.

Kazakevičius buvo aukštas vyras, juo
dais tankiais ūsais, tamsiais antakiais, iš 
po kurių žvelgė piktos, besišypsančios 
akys, kurios sakė, kad iš jų savininko 
galima laukti visko.

Atals nespėjo pareikšti, nes atėjo feld- 
šeris, pažiūrėjo ligoniais pasivadinusius, 
taip pat, kaip ir komisijoj, liepė iškišti 
liežuvį ir pasakė: sveikas. Tiem, kurie 
skundėsi nutrintomis kojomis, jodu pate
pė nutrintas vietas ir sudavė per petį:

—Tinka. Gali rengtis!
Atalą irgi pripažino visai sveiku.

-—Bet aš neisiu!—tarė Atals.
(Daugiau bus)

NEWARK, N. J. NEWARK, N. J.

Sietyno Choro Banketas ir Šokiai

Montello, Mass.
Prakalbos ir Aukos Ispanijos 

Liaudies Respublikai

Prakalbas surengė Montel- 
> los Suvienytų Draugijų Ben

dras Frontas. Įvyko lapkr. 1, 
1936, Lietuvių Tautiškam Na- 

4 me. Kalbėjo A. Bimba, iš 
Brooklyn, N. Y. Darbininkiš
kos publikos atsilankė apie 3 
šimtai. Kalbėtojas palietė fa
šistinę Lietuvos valdžią ir 
Smetonos paskirtą seimą, ir 
kas su Lietuva atsitiktų, kuo
met Vokietijos hitlerinis fašiz
mas pultų Sovietų Sąjungą. 
Palietė Sovietų Sąjungą, Fran- 
ciją ir civilį Ispanijos karą, 
kur fašistiniai gaivalai su ge
nerolais pryšakyje, kraujo 
praliejimu nori nuversti teisė
tai išrinktą Liaudies valdžią. 
Vėliaus buvo klausimai, ku
riuos tinkamai atsakinėjo. 
Prakalba visi buvo užganėdin

ai' ti.
Buvo renkamos aukos del 

Ispanijos respublikiečių. Su
rinkta $34.90. Aukavo seka
mai: W. Gečius, J. Tamulevi
čius, G. YanuševiČius, K. Us- 
tupas, W. Radzevičius, P. Pū
kelis, Helena Rindzevičieno, 
K. žiurinskas, J. Mineikis, A. 
Orintas, A. Sauka, G. Daivis, 
S. Wistman, P. Kmaras, J. 
Vaitiekūnas po $1.00.

Po ’50 centų, F. Muningis, 
A. Kongiserienė, J. Geriba, J. 
Stigienė, J. Nevirauskas, F. 
Kazeliūnas, F. Banevičius, O. 
Turin, G. Šimaitis, K. Joku- 
bėnas, W. Kelley, A. Saldo- 

◄ tas, A. Raštikis, A. Tribušaus- 
kas, A. Volungevičius, W. 
Jurkevičius, F. čereška, K.

I

Railienė, A. Valantukevičius,
J. Volungevičius, T. Bartkus,
K. Valiont.

75 centus aukavo W. La- 
pinckas.

Kurie aukavo mažiau pusės 
dolerio, tų vardus apleidžia
me. Aukavusiems širdingai 
ačiuojame. Dabar iš Montellos 
viso del Ispanijos Liaudies ko
votojų bus pasiųsta $107.65.

keltas j ketvirtą sekmadienį šio 
mėnesio. Pradžia 2 vai. po pietų po 
num. 755 Fairmount Ave.

Valdyba.
(267-268)

MAISTO DOLERI?
Nėra reikalo atsisakyt nuo 
skanių valgių, idant tuom
nupigint išlaidas maistui. Naudokite daugiau 
PIENO valgių gaminime! Pienas yra vienas iš 
taupiausių valgių šiandieną. Mitrios moterys 
suranda šimtus būdų, kaip galima jis panaudot, 
kad padarius valgius garbesniais ir taipgi mais- 
tingesniais.

DYKAI: Puiki lįeceptų knygelė “Milk Dishes r/JjL 
for Modern Cboks.” Daugiau kaip šimtas re- 
ceptų. Tik atsiųskite atvirutę su savo vardu 
ir adresu į: Bureau of Milk Publicity, Albany.

THE STATE OF NEW YORK

NEDĖLIOJ

15 dieną Lapkričio (November)
Prasidės 6-ta vai. vakare

BUS JURGINeJE SVETAINĖJE
180 New York Avenue Newark, N. J.

įžanga Tik Vienas I>oleris Asmeniui.

Visoms ir visiems GARSIAI pranešam, jog ši choro vaka- 
rienė-banketas bus labai puikus, skanus ir linksmas.

Komunistų Part, kuopa su pagelba 
darbininkiškų organizacijų. Prasidės 
7 vai. vakare, Labor Lyceum Svet., 
72 W. 25th St. Įžanga 15 c. Vai
kams veltui.

Užkviečia visus,
Rengėjai.

(267-268)

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 6 Apskričio konferencija 

įvyks šeštadienį, lapkričio 14 d. Pra
sidės 2 vai. po pietų, Rusų ir Lietu
vių Darbininkų name, 735 Fairmount 
Ave. O vakare, kaip 8 vai. bus ba
lius, šokiams grieš gera orkestrą. 
Įžanga tik 20 centų. Prašome visus 
atsilankyti ii’ linksmai praleisti va
karą, nes bus svečių iš kitų miestų.

6-to Apskr. Kom.

WATERBURY, CONN.
Komunistinio judėjimo pritarėjų ir 

lietuvių komunistę bendras susirinki
mas įvyks lapkričio 14 d. po num. 
103 Green St. Pradžia 7:30 v. v. 
Bus žemutinės svetainės kambaryj. 
Susirinkime dalyvaus drg. D. M. Šo- 
lomskas. Visi kviečiami atsilankyti.

Liet. Frak. Sekr. J. IZ.
(267-268)

CLEVELAND, OHIO
ALDLD 3 kuopa rengia smagų va

karėlį šeštadienį, lapkričio 14 d., 
Lietuvių Darb. Svetainėj, 920 E. 
79th St. Pradžia 7 v. v. Bus įvairių 
laimėjimų. Nuo laimėjimų pelnas 
skiriamas Ispanijos darbininkams. 
Taipgi bus gera farmeriška orkes
trą, grieš amerikoniškus ir lietuviš
kus šokius. Turėsime skanių valgių 
ir gėrimų. Kviečiame visus dalyvaut 
ir paremt mūsų jaunus kovojančius 
brolius.

Kom.
(267-268)

visas skaitlingai dalyvauti šiame 
svarbiame susirinkime.

K. P. Liet. Frak.
(267-268)

ELIZABETH, N. J.
Aušros Draugijos metinis susirin

kimas įvyks 12 d. lapkričio (Nov.), 
269 Second St., 8 vai. vakare, šiame 
susirinkime turėsime išrinkti naują 
valdybą 19B7 melams. Taip pat bus 
ir kitų svarbių klausimų, todėl pri
valo visi nariai dalyvauti.

D. K-tis,
Aušros Korespondentas.

WORCESTER, MASS.
Lapkričio 12-13 ir 14-tą dd. įvyks 

suvienytų Lietuvių Draugijų metinis 
bazaras, nuosavoj svetainėj, 29 En
dicott St. Kiekvieną vakarą bus dai
nų, muzikos žaislų programai ir šo-

Kas bus ant stalu? šio klausimo neaiškinsime, nes 
choras niekuomet norinčių valgyt nenuskriaudė ir dabar 
nenuskriaus. Ateikit ir persitikrinkit.

Kas bus programoj? Choras dainuos naujas daineles 
iš operos “Bailus Daktaras” ir kitokias liaudies ir dar
bininkiškas dainas. O naujienybė, kurios dar nebuvo lie
tuviškoj estradoj, tai gerbiamas mūsiškis ir buvęs choro 
narys, Walter Morkus su savo draugu duos duetus, man- 
dalino-gitaro, kuriuos tik vodevilyj galima girdėt, šokiams 
grieš Jaunuolių Orkestrą, puikiai išlavinta. Grieš įvairius 
šok(us. Banketas tikrai prasidės 6 vai. vakare, o durys 
atdaros 5 vai. vak. Tai bus kaip tik laikas kada jūs vaka- 
rieniaujat savo namuose.

Įsitčmykite 6 vai.
Nuoširdžiai užkviečia visus SIETYNO CHORAS.

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

“Laisvėj” buvo rašyta, kad 
Diamond Shoe Co. pasidavė po 
“arbitration,” kad darbinin
kam algas nukapojus. Dirbo 
tik po 4 valandas į dieną. Tik 
po 4 mėnesių išnešė nuos
prendį, kad darbininkam al
gos nebus kapojamos. Bet 
Brotherhood unija sutiko duot 

| kompanijai įvest conveyor sis- 
jtemą ir U. Shoe mašineriją. 
; Kaštuos apie 2 šimtus tūkstan
čių dolerių ir ims 2 mėnesiu 
laiko, kol tas bus sutaisyta.

Šalna.

1 Shanghai, Chinija.—Strei
kuoja 8,000 chinų darbinin
kų, dirbusių penkiose vieti
nėse japonų audyklose-ver- 
pyklose.

Havana, Cuba. — Suimta 
dar 5 žmonės kaltinami, 
kad jie darę sąmokslą nu- 

į žudyt žiaurūną-fašistinį gal- 
vą valstybinės policijos, Jo
se Pedrazą.

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 6-to Apskričio konvencija 

įvyksta šeštadienį, 14 d. lapkričio, 
2-rą vai. po pietų, 755 Fairmount 
Ave. Prašome visų kuopų prisiųsti 
savo delegatus su gerais patarimais. 
Vakare įvyks balius ir koncertas. 
Bus duetų, sekstetų, dainuos Lyros 
Choras ir kitų pamarginimų.

Ant rytojaus, 15-tą d. lapkričio 
baigsis konvencija ii’ taip pat vakare 
įvyks banketas. Pradžia banketo 5 
vai. vak. Todėl visi ateikite ir išleis- 
kite svečius ir linksmai praleisite 
laiką. Įžanga šokiam 20c. Įžanga į 
banketą bus. Gaspadinės sakė, kad 
darys pigiausiai ir labai gardžiai.

Komįsija.
(267-269)

BAYONNE, N. J.
Tarp. Darb. Ordenas (IWO) ir 

LDS 26-ta kp. bendrai rengia kon
certą ir balių, kuris įvyks 14 d. lap
kričio, šeštadienio vakare, 8 vai. 
Grieš puiki orkestrą. Taipgi kas no
rės įstoti į LDS, bus daktaras dy
kai. Įžanga tik 35 centai. Kviečia
me atsilankyt.

Kom.
(267-268)

PRANEŠIMAI Iš KITUR

PHILADELPHIA, PA.
Šį sekmadienį, lapkričio 15-tą, T 

DA 9-tos kuopos susirinkimas ne
įvyks, nes tą dieną bus 6-to Aps
kričio Konvenęija. Vakare bus ban
ketas, kuriame dalyvaus daug sve
čių. TDA 9-tos kp. susirinkimas per-

HUDSON, MASS.
ALDLD 103 kp. rengia banketą, 

kuris įvyks lapkričio (Nov.) 15 d., 
L. P. Kliubo Svet., 17 School St. 
Pradžia 2-rą vai. po pietų. Įžanga 
asmeniui 35c. Kviečiam hudsoniečius 
ir apylinkės lietuvius. Bus gerų val
gių ir gėrimų. Malonėkite visi daly
vauti.

Kviečia Kom.
(267-268)

DETROIT, MICH.
Teatras, Dainos ir Muzika.

Rengia ALDLD 52 kp. ir LDS 21 
kp. Įvyks lapkričio (Nov.) 15 d. Bus 
suvaidinta 3-jų veiksmų drama — 
“Naminio Siuto Liždas”, parašytas 
Br. Vargšo iš Lietuvos gyvenimo. 
Po lošimo bus muzikalė programa. 
Dainuos J. Vasiliauskas; vyrų kvar
tetas ir kiti. Viskas įvyks Lietuvių 
Svet., 25th St. ir W. Vernor High
way. Įžanga tik 25c. Programas pra
sidės punktualiai 6:30 v. v. Po pro
gram© bus šokiai abiejose svetainėse 
prie puikios muzikos. Kviečiame jau
nus ir senus atsilankyti.

Komitetas.
(267-269)

BAYONNE, N. J.
Visi Jsitemykite

Ateinantį sekmadienį, 15 d. lap
kričio (Nov.), įvyks svarbus susirin- 

j kimas paminėjimui 19-tų metų nuo 
| laimėjimo Rusijos Proletarinės Re
voliucijos. Bus geri kalbėtojai ir 
muzikalė programa. Rengia vietine

BRIDGEPORT, CONN.
LDS 74-ta kuopa rengia koncertą 

ir šokius. Koncerto programoj daly
vaus Brooklyno Aidbalsiai po vado
vyste kompozitorės drg. šalinaitės, 
kuri visuomet pasižymi savo pieno 
gabumu. Įžanga 35c. asmeniui. Bus 
gera orkestrą šokiam. Tad prašome 
visų nepraleisti progos išgirsti šį 
puikų koncertą. Ateikite visi ir at
siveskite savo draugus. Koncertas 
įvyks 14-tą d. lapkričio, Liet. Jaunų 
Vyrų Svetainėj. Pradžia 7:30 v. v.

Komitetas.
(267-268)

' WILKES-BARRE, PA.
ALDLD 12-to Apskričio didžiulė 

vakarienė jau čia pat. Įvyks l.r-tą 
dieną lapkričio. Ši vakarienė ne tik 
kad bus nepaprasta valgių, gėrimų ir 
kitais dalykais, bet bus labai peiki 
programa kokios čia nebuvo per i’gą 
laiką. Todėl visos ALDLD kuopos 
šiam apskrityje būtinai turi dalyvaut 
nepaliekant nei savo pažįstamų, o at
silankę būsit viskuom patenki iti. 
Vakarienė atsibus Darbininkų Ccnt- 
tre, 325 E. Market St. Durys atda
ros nuo 2-jų po pietų. Vakariene pra
sidės 7 v. v.

Kviečia visus
Kom.

(267-238)

WORCESTER, MASS.
Sekmadienį, lapkričio (November) 

15-tą d., 12:30 vai. po pietų, Lietu
vių Svet., 29 Endicott St., įvyks 
svarbus susirinkimas ALDLD narių, 
‘‘Laisvės”, “Vilnies” skaitytojų, v’sų 
mūsų judėjimo darbuotojų, rėmjjų 
ir simpatikų. Susirinkime dalyvaus 
drg. A. Bimba. Kviečiame visus ir

SVEIKATA—TURTAS
Netekus sveikatos, nemiela nei gy

vent. Turtuolis atsižada ir turtų, kad 
tik būt sveiku. Broli ir Sese, jeigu 
tu įvertini sveikatą ir ją brangini, tail 
prižiūrėk ją. Jausdamas skausmus, 
kaip tai: reumatizmą, rankų kojų gė
limą, nikstelėjimą, nuovargį, šaltį, 
rankų-kojų tirpimą, dieglius, tuojaus 
reikalauk DEKSNIO GALINGOS 
MOSTIES, sudarytos iš daug skirtin
gų gamtos elementų iš tolimų svieto 
kraštų, girių, visokių medžių aliejų, 
šaknų ir žolių; kuri.turi savyje ga
lingą šilumą, šildydama kaipo saulės 
spinduliais, sunaikina reumatiškus 
skausmus ir palengvina žmogui. Dek- 
snio Galinga Mostis tūkstančiams pa
gelbėjo, pagelbės ii’ tamstai. GAR- 
ANTUOJAM, kad, pavartojus kelis 
sykius, aplaikysi palengvinimą ar pi
nigus grąžinant.

Kaina 75<?., $1.50 ir $3.00.
Aplaikom šimtus laiškų su padėka- 

vonemis iš skirtingų pasaulio kraštų, 
kuriems pagelbėjo. Klauskite visada 
taip DEKEN’S OINTMENT.

PASARGA: Jeigu nori aplaikyti ti
krąją Deksnio Galingą Mostį ir pa
sekmes, tai visada klausk taip: DE- 
KEN’S OINTMENT ir neklausykite 
nei jokių kitų pasiūlijimų, kad kas ir 
siūlytų.

Visada žiūrėkite, kad būt užrašyta 
DEKEN’S OINTMENT, tai tik tada 
aplaikysite tikrąją Deksnio Galingą 
Mostį. Parsiduoda visur.

DEKEN’S OINTMENT CO., 
Hartford, Conn.

Reikalaunam Agenčių ir Agentų.

VYRU IR MOTERŲ LIGOS 
GYDOMOS NAUJOVIŠKAIS

BŪDAIS
Kraujo ir Odos Ligos, Nervų Sui

rimai, Slogos ir Chroniški Skaudu
liai, Nervų ir Abelnas Nusilpimas, 
Skilvio ir Žarnų Sugedimai, Hemor
rhoidal ar kiti Mėšlažarnės bei Lau
kan Ėjimo Nesveikumai, kaipo skau
smo ir nesmagumų priežastys, Strė
nų Gėlimas, Sciątica, Neuralgia, Ner
vų Įdegimas ir Chroniški Reumatiški 
keblumai, Nosies. Gerklės, Plaučių, 
Plaučinių Dūdų, Inkstų Netvarkumai 
ir kitos ligos Vyrų ir Moterų yra sė
kmingai gydomos su patenkinančiomis 
ir greitomis pasėkomis; o jeigu turite 
kokią ligą, kurios jūs nesuprantate, 
pasiklauskite manęs su pasitikėjimu, 
ir jūsų nesveikumas bus jums išaiš
kintas. Kraujo Tyrimai, šlapimo 
Analyze, X-spinduliai. Serumų Įleidi
mai ir ciepijimai. Sąlygos yra priei
namos. Pasitarimai veltui.

DR. L. ZINS
Virš 25 Metų Praktikos

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

Valandos 9 A. M. iki 7 P. M.
Sekmadieniais 9 A. M. iki 3 P. M.
(MES KALBAME LIETUVIŠKAI)

Čia Parodoma Dalis Varpo Keptuvės, Kur Kepama 
duonos: rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų ru
gių, senvičiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. 
Taipgi kepama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas 
skaniausiu kėksu-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 | kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svor| ir kainas. 

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

Pirmos klasės anglis, geriausios 
rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
'tonas, tai legališkas svoris. Prista
tome greit į jfisų namus. Prašome 
isitėmyti adresą ir telefoną.

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

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

" DETROITO LIETUVIU DARBININKŲ APT1EKA
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.

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

(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA) 
Telefonas: EVergreen 7-1661



Puslapis šeštas Ketvirtad., Lapkr. 12, 1936

NEW YORKO IR APIEUNKES ŽINIOS
ko susikirtimas su skebais. 
Taip dėjosi prie Louis Hornick 
Co. mezgimo šapos, 22 W. 
21st St. ANTANAS KASMOCIUS

Ar Laimės Ispanijos 
Demokratija?

Tuo svarbiu klausimu Brook
lyn© lietuvių pažangiosios orga
nizacijos rengia masinį mitingą 
šį antradienį, 17 lapkričio, Liet. 
Am. Piliečių Kliube, 280 Union 
Avė., Brooklyne.

Į tas svarbias prakalbas yra 
pakviestas ir sutiko atsilankyti 
garsus ispanų visuomenininkas 
profesorius T. Moreno-LaCalle. 
Jisai buvo J. V. Laivyno Aka
demijos profesorium-bendradar- 
biu 1914-1920 metais. Paskiau, 
1920-29 met., buvo vedėju is
panų mokyklos Middlebury Ko
legijoj, Vermont. Taipgi yra 
parašęs keletą svarbių knygų. 
Viena iš vėliausių jo knygų yra 
“Ispanų Liaudies Frontas.”

Iš lietuvių kol kas yra pasi
žadėję kalbėt Dr. J. J. Kaš- 
kiaučius, Johnnie Orman, R. 
Mizara.

Visiems susidomėjusiems Is
panijos padėtimi svarbu daly
vauti ir pasidarbuoti, kad žinia 
apie šį mitingą pasiektų kiek
vieną lietuvį.

Komunistų Partijai 
Stoka $8,500

Šį Vakarą ALDLD 1 Kuopos 
Susirinkimas

Visiem nariam svarbu ateiti 
ir naujų narių atsivesti į šį 
susirinkimą ketvirtadienio va
karą, 8 vai., 12 lapkričio, 
“Laisvės” svetainėj. Dabar yra 
apskričio paskelbtas naujų na
rių gavimo vajus ir daugiau
sia narių gavus kuopa laimės 
dovaną. ALDLD pirma kuopa 
galėtų būt ta laimingoji.

N. N.

Jūreivių Streiko Vadas 
Perspėja Valentine

Jūrininkų streiko vadas Cur
ran iš naujo pasiuntė policijos 
komisionieriui Valentine perspė
jimą, kad streikieriai “dės visas 
pastangas palaikyti taiką ir 
tvarką, bet jeigu mūsų žmonės 
negaus reikiamos apsaugos, mes 
būsim priversti patys save apsi
ginti.” Pareiškimą Curran pa
antrino po to, kaip antradienį 
tapo suraižytas pikietas J. Dar
lington.

Kitą pareiškimą Curran išlei
do laivais keliaujančiai publi
kai, nurodydamas, kad laivai po 
Amerikos vėliava 'dabar yra ne
saugūs, kadangi visi patyrę jū
rininkai streikuoja. Daugelis 
valdančių laivus skebų dar tik 
pirmu kartu išplaukė į jūres.

Dar Trijų Laivų įgula 
Išėjo Streikan

Vos tik laivai pasiekia New 
Yorko portą, tuojau juos ir ap
ima streiko ūpas, kuris, mato
mai, yra pribrendęs jau senai 
ir tik laukė progos išsiveržt aik
štėn.

Antradienį masiniai išmarša- 
vo laivų Siboney, American 
Trader ir Santa Maria įgulos.

Laikraštininkų pas amdytąs 
į laivelis plaukiojo pagal portus. 
Jie surado, kad apie ketvertas 

j desėtkų laivų ilsisi prieplaukose, 
nes įgulos streikuoja.

Būrys pikietų plaukioja visu 
pakraščiu ir daboja, kur David 
E. Grange ir kiti skebų prista
tymu užsiima ĮSU viršininkai 
pristato skebus.

Trečiadienį britva tapo surai
žytas pikietas John Darlington. 
Jis nuvežtas į Marine Hospital, 
iš kur jį paskui areštavo sykiu 
su užpuoliku.

nomis eina registracija kur
sams Williamsburgo YMCA, 
179 Marcy Ave. Būsią mokina
ma fotografijos, komercinių 
teisių, kalbėtojavimo, parda- 
vėjystės, kūrybinės rašybos, 
žurnalizmo, garsinimo, knyg- 
vedystės, ir dramos.

Pilietybės ir anglų kalbos 
mokina Liaudies Mokykloj 
166, kuri randasi 143 S. 8th 
St. Daugiau informacijų gali
ma gaut nuo 3 iki 5 po piet 
minėtoj mokykloj.

NAUJA PUIKI VIETA

Restaurant, Bar and Grill
411 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Sav. Vincas Višniauskas 
Manageris, Juozas Zeidat 

Amerikos išdirbimo ir importuo
tos degtinės, vynai

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

žmonėmis.

GRAŽIAI ĮRUOŠTA VIEŠA UŽEIGA
Čia užėję tikrai jausitės patekę į tin
kamą vietą ir atsilankysite dažniau.

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

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

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

Tel. EVergreen 8-8520

Areštavo 7 Pikietus

Komunistų Partijos Rinkimų 
Komitetas praneša, kad dar 
randasi nemokėtų bilų $8,500, 
kurias reikia greit apmokėti. 
Čia įskaitoma ir paskutinė 
Browderio radio prakalba iš 
Madison Sq. Garden mitingo. 
Draugės ir draugai komunis
tai, taipgi visi simpatizaį$£į^į 
prašomi padėt išlygint likusią 
skolą.

Central Brooklyn, N. Y.

Dvi Mergaiti Viena Diena 
Prapirko $320

Vaikų troškimas pamėg
džioti aktores ir poniją išsipil
dė 12 ir 11 metų mergaitėms 
Lillian Coyle ir Mary Gren- 
nell 457 Park Place, Brooklyn. 
Lillian ir Mary pirmadienį iš
liko iš Šv. Teresos parapijinės 
mokyklos, pasiėmė $4,030 iš 
sesers stalčiaus ir išėjo “van- 
dravot.” Kada jas surado an
tradienį, jos jau buvo išpirku- 
sios ant visokių gražumynų 

, $320.

Vaikas Žuvo Gaisre 
Gelbėdamas Katę

John Bermudez, 16 metų, 
308 Hicks St., Brooklyne, bėg
damas iš liepsnose ir dū
muose paskendusio namo su 
motina, seserim ir broliu ūmai 
atsiminė likusią katę. Niekas 
nepajėgė jo sulaikyt, jis re- 
pečkom sugrįžo ant 4-to augš- 
to į savo apartmentą. Už pus
valandžio, apsimaskavę gaisri
ninkai išnešė Johnnie negy
vą, kuomet gaisrininkų šuns 
išnešta katė ramiai sau ilsėjo
si ant šaligatvio.

Tą pat dieną del šuniuke 
vos nežuvo gaisre 9 metų mer
gaitė, 627 Cary Avė., S. L

Sulaikė Detektyvą
Al Burdick, Mašinistų Uni

jos 1548-to Lokalo organiza
torius, ir unijistas John Var
gas išėmė skundą prieš Burns 
detektyvą James Carroll. 
Skunde sakoma, kad Carroll 
į§ovė į Burdick prie Columbia 
Metal Frame Co. šapos, 409 
Lafayette St. Unija sako, kad 
streikui prasidėjus pereitą 
spalį kompanija pasamdė 5 
“sargus,” kurie su revolveriais 
švaistosi prie šapos.

Pirmadienį, lapkričio 9 d., L. 
I. C. kambariuose, vietinė A.L. 
D. L. D. 24 kp. atlaikė savo mė
nesinį susirinkimą. Nors kuo
pa ir negali daug kuo pasigirti, 
bet visgi šis tas veikiama. Tik 
bėda, kad mes negalime gauti 
svetainės nei prakalbom su
rengti. Spalio mėn. susirinkime 
buvome nutarę surengti prakal
bas, pakviečiant du‘ kalbėtoju; 
viena, kad būtų moteris kalbėto
ja. Komisija pradėjo rengtis 
•prie darbo, bet nebuvo galima 
gauti svetainės. Taigi, pra
kalbų neturėsime.

Komisija išrinkta surengimui 
kokios nors pramogos. Bet ir 
su pramogos surengimu reikės 
keltis kur nors į kitą dalį Brook- 
lyno.

Praeitame susirinkime neku- 
rie draugai buvo pasižadėję 
rinkti žinias dienraščiui “Lais
vei”; kurie negali patys rašyti, 
kad priduotų drg. Juškai žodžiu, 
o jis parašys ir priduos “Lais
vei,” bet kaip šiame susirinki
me pasirodė, tai draugai savo 
prižadus pamiršo.

Buvo pakeltas klausimas kas 
link paramos Ispanijos Liaudies 
Fronto valdžiai, kuri kovoja 
prieš žiauriuosius fašistus, kad 
apginti demokratines teises. Po
ra draugų pasiėmė tam tikras 
rinkimui aukų blankas, o kiti 
pasižadėjo patys tam tikslui pa
aukoti.

Taipgi nekurie iš draugų pa
sižadėjo pasidarbuoti sukėlimui 
$5,000 politinių kalinių kalėdų 
fondui, kurį Veda Tarptautinis 
Darb. Apsigynimas.

Kuopos Kor.esp.

Areštavo WPA Studentus
WPA Industrinės Dailės 

Mokyklos vedėjas G. K. Gom- 
bart antru sykiu į dvi dieni 
įsakė areštuot 24 savo studen
tus už sėdėjimo streiką. Jie 
protestavo prieš perkėlimą jų 
klasių, kas praktikoje, stu
dentai sako, reikštų klasių 
panaikinimą. O jie nori moky
tis.

Abi areštų ir teismo dieni, 
pirmadienį ir antradienį, teis- 
mabutis buvo pilnas suintere
suotų mokytojų ir studentų. 
Teisėjas Dryer grąsino juos iš
varyt, kada jie plojo streikie- 
riam.

Alfred D. Overton, 38 metų 
tapo nubaustas vienam metui 
kalėjimo už nesustojimą, kuo
met jis automobiliu pArmušė 
du praeivius.

Garsus Lakūnas Acosta 
Vyksta Ispanijon

Pagarsėjęs Amerikos lakū
nas Beit Acosta pareiškė, kad 
jis išvyksta tarnaut Liaudies 
Fronto valdžiai kovoj prieš 
fašistus. Su juo sykiu keliauja 
Am. lakūnai kapitonai Gor
don Berry ir O. D. Bell.

Acosta jau buvo lakūnu 
Curtiss ir Beachey laikais. 
Karo laiku jis išmokino de- 
sėtkus armijos lakūnų. Jisai, 
beje, kėravojo ir admirolo 
Byrd orlaivį skersai Atlantiką.

Šalpos Darbininkai 
Nesiduos Baugint

Miesto civilės tarnybos ko- 
misionierius pareiškė, kad 'šal- 
,pos biurų darbininkai praras 
darbus, jei tik išeis streikan. 
Biurų darbiniu, pasiuntė ma
jorui LaGuardijai prašymą, 
kad jis tuojau imtųsi veikimo 
prieš tą prieš-unijinį, reakcinį 
viršininką.

. Policija visai nesiskaitė su 
streikierių prašymais areštuoti 
juos puolančius skobus. Prie
šingai, ji areštavo 7 pikietus 
ir unijos organizatorių Rap- 
paport, kuris buvo kitoj pusėj 
gatvės, nuo tos vietos, kur įvy-

'randavojimai
PASIRANDAVOJA kampinis storas, 
tinkamas restauracijai suetaoiemfw 

91 Melrose St. ir Stanwix Street, 
Ridgewood. Labai prieinama randa, 
tinkamas restauracijai su gėrimais 
bei kitokiam bizniui. Klauskite Juo
zo Mickūno, 70-03—60th Avė., Mas- 
peth, N. Y.

(267-269)
PASIRANDAVOJA kambariai. Ant 

pirmų laiptų po tiesiai yra 4 kam
bariai, su visais įtaisymais. Renda 
$18 į mėnesį. Nėra garo. Antrais 
laiptais, po kairei 4 kambariai. Ren
da $17 į mėnesį. Del platesnių infor
macijų kreipkitės pas Kotchinski, 
19 Ten Eyck St., B’lyn, N. Y.

(265-267)

DR. I. COHN
Specialistas ant Operacijų ir 

gydymo.
AUSŲ, AKIŲ ir GERKLĖS

OFISO VALANDOS: 
nuo 11 iki 1 dienomis 
nuo 5 iki 7 vakarais.

Sekmadieniais nuo 11 iki 1.
286 Union Avenue

Brooklyn, N. Y.
Telephone: EVergreen 7-0072

Dr. Herman Mendlowitz
33 METAI PRAKTIKOS

522 Bedford Avenue 
arti Taylor St., Brooklyn, N. 

Telefonas Evergreen 7-1312

Y.

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

NEDALIOMIS *
Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

WPA Teikiamos Pamokos
WPA su švietimo Depart- 

mentu turi eilę visokių kursų 
suaugusiems. Mokina veltui. 
Yra dieninių ir vakarinių kur
sų. Turintiems liuoslaikio reik
tų pasinaudot.

Pranešama, kad šiomis die-

Stephen Bredes, Jr.
LIETUVIS ADVOKATAS

197 Havemeyer Street 
Brooklyn, N. Y. 

Telephone Evergreen 7-1516

MIRTYS—LAIDOTUVĖS

Jonas Dargis (Darky), 47 
metų, 77 Gold St., mirė lapkr. 
6 d. Kūnas pašarvotas grabo- 
riaus Garšvos koplyčioj. Pa
laidotas lapkr. 11 d. Alyvų 
kalno kapinėse.

Laidotuvių apeigomis rūpina
si graborius J. Garšva.

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

LDS 3-Čio Aps. Tarybos Nariams
LDS Trečio Apskričio Tarybos po

sėdis įvyks lapkričio 15 d., 419 Lo
rimer St., Brooklyn, N. Y., 9:30 vai. 
ryto.

Visi nariai malonėkite būtinai at
silankyti. Turėsime keletą sVarbių 
klausimų išspręsti, ir pasitarsime ki
tais klausimais apskričio reikale.

Sek r.
(267-268)

EAST NEW YORK, N. Y.
LDS 13-tos kuopos mėnesinis su-, 

sirinkimas įvyks ketvirtadienį, lap
kričio (Nov.) 12 d. Kiburio Svet.. 
950 Jamaica Ave. Pradžia lygiai 8 
v. v. Kviečiame visus narius dalv- 
vaut. (265-267)

NAMŲ ANTRAŠAS:
6502 Grand Avenue, 

Maspeth, N. Y.
Telefonas Juniper S-6776

Clement Voketaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

113 West 42nd Street 
NEW YORK CITY 

Telefonas Bryant 9-7761

BROOKLYNO OFISAS 
168 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 

Telefonas Evergreen 8-7171

Charles’ Up To-Date 
BARBER SHOP 

K. Degutis Savininkas

PLAUKŲ 9CJ,C
KIRPIMAS

SKUTIMAS 15c
Prielankus Patarnavimas 

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

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius 
GRABORIUS 

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

ParBamdnu automobilius vestuvėm, 
parom, krikStynom ir kitokiem 

reikalam.

402 Metropolitan Avė.
(Arti Marcy Avenue)

Brooklyn, N. Y.

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(JALINSKAS)

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

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE. 
Prieš Forest Parkway 

WOODHAVEN, L. L, N. Y.

Tel. Stain? 2-0783 NOTARY
Night Tel. Juniper 5-4912 PUBLIC

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
BALZ AM UOTO J AS

Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite.

337 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

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

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių. 
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa- 
geidaujama.

Taipgi atmalia- 
voju j v a i r i o m 
spalvom.

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

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

Telefonas: Humboldt 2-7964

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

NEWARK, N. J.
VALANDOS: 2—4 ir 6—8.

Nėra valandų sekmadieniais.

A. VELIČKOS įr O. DEGULIENĖS
Naujai Moderniškai Įtaisytas

RESTAURANTAS
“Laisvės” Name 417 Lorimer St., Brooklyn

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

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

LORIMER RESTAURANT
417 Lorimer Street Brooklyn, N. Y.

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIEJIMAM ĮSTAIGA

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

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

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

DeKalb leng
vas būdas pir-

Prisipilkit jūsų an- 
glio aruodus dabar. 
Renkpinigių nerei
kia: užsimokėsite už 
anglį bekūriadami.

D
1458

JtfferzorC 
3-2779

Peter Lisauskas ■ 3
savininkas. ’ S 

Jei neturite pinigų, rl
galite gauti kurą iš I,
DeKalb Coal Co.su- q
lig finansavimo pla- k
no. Prisipilkit savo J?
aruodus anglio da- L
bar, o pradėkit mo
kėti už 30 dienų po 
atvežimo. *■

dekalb avenue d
COR, KNICKERBOCKER AVE. IXlDGEWOOD

y£L£CT COKE - OIL - RED-ASH - BLUECOAL

BERN. J. SHAWKONIS
(ASAKUNAS)

NAUJAS

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALSAMUOTOJAS

LAISNIUOTAS 
New York ir New Jersey 

Valstijo. e 
Graborystes reikale visada jums 

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

Telefonas: Harrison 6-1693

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.




