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Jaunos dainininkės L 
Mano Sumanymas. r 
Labai toli, bet labai arti. 
“Daily Worker”.
Trumpai, bet drūtai.

Rašo A. B.

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $7.50 

Metams

Tikrai nepaprastą įspūdį pu-\ 
blikoje padarė mūsų jaunos ' 
dainininkės Worcester lietuvių 
komunistų bankiete, kuris įvy
ko lapkričio 15 d. Dainavo Al- į 
dona Klimiutė, Lillian Kava-i 
liauskaitė ir Josephine Latviutė. 
Klausydamas jų dainų ir žiūrė
damas į publikos atsinešimą.Į 
maniau sau: Ir meno spėkų tu
rime,*ir turime dirvos toms 
spėkoms bujoti. Mūsų progret 
syviška publika įvertina jaumį 
menininkų darbą ir nesigaili 
jiems savo padrąsinimo.
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Japonijos, Nazių ir Ro 
mos Kariška Sutartis 
Prieš Sovietų Sąjungą

a

NAZIŲ AGENTAI SOVIETIJOJE PLANAVO 
IŠŽUDYT SOVIETU VALDŽIOS VADUS

TAIKĖSI IšVOGT KARINES SLAPTYBES IR NU
VERST SOVIETŲ VALDŽIĄ

Hitler ir Mussolini Jau 
Pripažinę Ispanų Fa

šistų "Valdžią”
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štai kokios kitos mintys gi
mė mano galvoje. Ar nebūtų 
gerai, jeigu šią žiemą Brooklyne I 
mūsų judėjimas surengtų tokį 
koncertą, kokio dar niekados 
niekas nebuvo surengę? Tokį 
koncertą turėti}, išpildyti vien 
tik cią gimę jaunuoliai artistai! 
Tegul jie suvažiuotų nuo Rum
ford, Me. iki Pittsburgh, Pa. 
Tegul programa būtų ir ilgoka, 
bet tegul visi mūsų talentingi 
jauni dainininkai ir muzikantai 
turėtų progą pasirodyti šiame 
koncerte. Ir reikėtų kviesti konV 
certo programos išpildyme daly-į 
vauti ne tik progresyvius lietu
vius jaunuolius artistus, bet ir 
visus kitus. '

NAZIŲ ARMIJA LIETU
VOS PAŠONĖJ, O JAPO- 
NŲ—SIBIRO PASIENYJ

Riebūs Pelnai Francijos • 
Ginklų Fabrikantų

Tas tiesa, kad tokio koncerto 
surengimas kaštuotų pusėtinai 
daug pinigų, nes gal keletas 
šimtų dolerių atsieitų vien kelio
nės kaštai, o kur kitos išlaidos. 
Tačiaus neabejoju, kad publikos 
sueitų tiek, jog visos išlaidos 
pilnai pasidengtų.

Tokiam koncertui reikėtų pa
imti tokia puošni ir__dzdelė sve
tainė kaip Carnegie Hali, New 
Yorke. Yra žmonių, kurie no
rėtų ir galėtų užsimokėti nema
žą įžangą. /

Panašus koncertas turėtų 
įvykti Chicagoje vidurvakarinių 
valstijų lietuvių jaunuolių artis
tų.

Tai būtų puiki proga ir pa
drąsinimas mūsų jaunuoms mey 
no spėkoms pasirodyti.

LONDON, lapkr. 18. — 
United Press žiniomis, Hit
leris jau padarė slaptą su
tartį su Japonija karui 
prieš Sovietų Sąjungą. Be 
kitko, susitarta, kad Vokie
tija nuolat laikytų tam tik
rą daugį savo armijos Ryti
nėj Prūsijoj, iš kur tėra tik 
160 mylių per Lietuvą iki 
Sovietų; o Japonija pasiža
da laikyt sulygta daugį ka
riuomenės Manchukuo, So
vietinio Sibiro pasienyj. Be 
to, Japonija ir Vokietija 
apsikeis karinėmis žiniomis 
ir planais, ir Vokietija rei
kale duos Japonijai kariškų 
įnedžiagų.

Neoficialiai p r a nešama, 
kad prie Vokietijos-Japoni
jos* sutarties prieš Sovietus 
rangiasi prisidėt ir Italijos 
fašistų valdžia. Tokiame at
sitikime Italija pripažintų 
Japonijos pastumdėlę neva 
“valstybę” Manchukuo, o 
Japonija pripažintų Musso- 
lihio valdžią Ethiopijoj.

Kaip Mussolinis Siunčia 
Savo Karius Talkon 

Ispanų FašistamIspanija labai toli nuo Ame
rikos lietuvių. Iki šiol šis kraš
tas buvo labai mažai žinomas 
mūs. Bet dabar? Dabar Ispa
nija mums visiems labai arti 
prie širdies. Kur nepasisuksi, 
su kuom nepasikalbėsi, visiems 
ant lūpų Ispanijos liaudies kar
žygiška kova. Beveik be jokios 
agitacijos iš visų kolonijų desėt- 
kais dolerių plaukia aukos Ispa
nijos kovotojams. Lietuviai tam 
brangiam ir šventam tikslui au-1
koja taip nuoširdžiai, kaip gal i Tuo pačiu laivu buvo fašis- 
niekados niekam jie nebuvo taip I tam atsiųsta 15 kanuolių ir 
nuoširdžiai aukoję.

Tikrai nepaprastas apsireiški- te paskui italai kariai buvo 
Supranta mūsų broliai, perrengti ispanų fašistų 

uniformomis.
Luigi Corsi taipgi liudija, 

kad jis Caceres mieste ma
tė 15 Italijos tankų, kurių 
komandieriai buvo Musso- 
linio oficieriai.

IspanijosMADRID.
liaudies milicininkų paimtas 
nelaisvėn, italas artileristas 
Luigi Corsi pasakė, kaip jis 
su kitais 50 Italijos armijos 
artileristų buvo laivu atvež
tas iš Italijos į Ispanijos fa
šistų valdomą vieną priep
lauką. Šiem kariam nebuvo 
sakoma, kur juos gabena.

daug šovinių. Caceres mies-

PARYŽIUS. — Garsioji 
Schneider-Creusot g i n k lų 
kompanija Francijoj per 
paskutinius 12 mėnesių tu
rėjo $985,265 gryno pelno, 
tai yra 20 procentų ant viso 
savo kapitalo toj pramonėj.

Pasakiškai Pakilo 50 
Kompanijų Pelnai

NEW YORK. — 50 dide
lių kompanijų paskelbė, 
kad šiemet jos gauna 60 iki 
80 milionų dolerių nepapras
tų pelnų, virš gerų įplaukų, 
kurias pasidalino kas trys 
mėnesiai.

Nuo 1929 m. dar niekad 
nebuvo taip augštai pakilę 
tų kompanijų pelnai ir virš
pelniai kaip šiemet.

mas. ;
jog Ispanijoje kanuolėmis ir 
šautuvais, krauju ir gyvybėmis 
rišamas istorinis tarptautinis 
klausimas. Negalėdami kitaip, 
jie nors savo sunkiai uždirbtais 
centais prisideda prie padarymo 
Madrido fašizmo kapais.

“Daily Worker” pradėjo savo 
metinį vajų. Tai ir finansinis 
ir skaitytojų gavimo vajus. Ko
munistų Part. Centralinis Ko
mitetas atsišaukia į dirbančią
ja visuomenę ir prašo sukelti 
šimtą tūkstančių dolerių į tris 
mėnesius. Tiek pinigų reikės 
“Daily Workerio” išlaikymui ir 
tolimesniam jo turinio pagerini
mui.

Pavyko visi kiti “Daily Wor
kerio” vajai, pavyks ir šis. Ame
rikos komunistinis judėjimas 
nepaleis iš rankų to savo nepa
vaduojamo įrankio.

AŠTUONIOS DVIKOVOS 
BĖGYJ 48 VALANDŲ

BUDAPEST, Vengrija.— 
Aštuoni vyrai sykiu įžeidę 
žodžiais daktaro Fr. Sargos 
pačią. Už tai jis visus juos 
iššaukė į dvikovą kardais. 
Pagal priimtas dvikovų tai
sykles, Sarga turėtų su 
kiekvienu iš jų atskirai kau
tis bėgyje 48 valandų.

■ Diena po dienai “Laisvės” va
jus eina prie užbaigos. Iš Phi- 
ladelphijos drg. A. J. Smitas ra
šo man laišką lapkričio 29 d. 
prakalbų reikalais ir prideda

pastabą: “Prisiunčiu 15 skaity
tojų, bet atskirai”. Pasakyta 
labai trumpai, bet labai drūtai. 
Vienam šovinyje p e n k i o 1 i ka 
skaitytojų!

Na, o jeigu kiekvienas senas 
“Laisvės” skaitytojas atšautų 
nors po vieną naują skaitytoją?

MASKVA. — Keli iš dau
gelio dabar areštuotų nazių 
šnipų jau prisipažino, kad 
jie šniukštinėji karines So
vietų paslaptis, taikėsi iš- 
vogt šalies gynimo planus; 
išvien su rusais kontrrevo
liucionieriais darė sąmoks
lus išžudyt Sovietų vadus ir 
nuverst valdžią. Jie taipgi 
skleidė fašistinę literatūrą 
prieš Sovietus, augino savo 
slaptas organizacijas ir kiek 
galėdami gadino Sovietų 
pramonę.

Taip Sovietų užsienių rei
kalų komisaras Litvinov pa-

reiškė Vokietijos ambasado
riui grafui Fr. Werneriui 
von Schullenburg ilgame pa
sikalbėjime su juom lapkri
čio 17 d. Hitlerio ambasa
dorius bandė užginčyt fa
šistų organizacijos veiklą 
Sovietuose, bet Litvinov jam 
nurodė į pačią Vokietijos 
nazių spaudą, kalbančią apie 
savo agentų darbuotę sve
timose šalyse, taigi ir Sovie
tuose.

Iš areštuotų Sovietuose 
nazių agentų tik du išveng
sią teismo, bet ir jiedu bū
sią deportuoti į Vokietiją.

Išradėjo Edisono Sūnus 
Laivyno Ministeris

FAŠISTŲ BOMBOS SUVA
RĘ MADRIDO ŽMONES 

I POŽEMIUS

8 Rezoliucijos Prieš 8 Nazių Lėktuvai Kelyj 
Suspendavimą 10 Uni- J Ispaniją Priversti 

ją iš D. Federacijos Nusileist Jugoslavijoj

WASHINGTON, — Pre
zidentas Rooseveltas pasky
rė antrininku karo laivyno 
ministeriu Charlesą A. Edi
soną, sūnų pasauliniai žino
mo išradėjo velionio Thomas 
A. Edisono.

San Francisco Sandėlių 
Streikieriai Laimėjo

Lapkr. 18 d. United Press 
žinių agentūra neoficialiai 
pranešė, kad Italijos fašistų 
vyriausioji taryba jau pri
pažino generolo Franco, fa
šistų kompandieriaus, “vai--

taipgi ją pripažinęs.
Madrido priemiestis, Fa

šistų stovykla, lapkr. 18.— 
Fašistai skelbiasi, kad jau 
paėmę vieną tiltą ant Man
zanares upės ir per jį per
siuntę savo tankus ir šar
vuotus automobilius į Mad
ridą, iš vakarinio šono.— 
Bet jau kelios dienos atgal 
jie buvo pasigarsinę, būk 
atėmę tris tiltus iš Madrido 
gynėjų.

P<

SAN FRANCISCO, Cal. 
—Daugmeniškų maisto san
dėlių savininkų susivieniji
mas pasirašė sutartį su dvi 
savaites streikavusiais savo 
darbininkais: pridėjo jiems 
po 7 ir pusę cento uždarbio 
per valandą.

Streikuojantieji marinin- 
kai sveikina šia darbininkų 
pergalę. Sandėlių darbinin
kai užtikrina, kad jie neve
žios produktų iš laivų, ku
rių jūrininkai streikuoja.

■

BELGRAD, J u goslavija. 
—Del ūkanos ir kitų prie
žasčių, pereitą savaitę buvo 
priversti nusileist Jugosla
vijoj bent 8 kariniai Vokie
tijos brlaiviai. suprantama, 
skridusiėji talkon Ispanijos 
fašistams, kaip praneša N. 
Y. Times’ui lapkr. 17 d. Visi 
jų lakūnai buvo Vokietijos 
karininkai.

TAMPA, Florida. — Ame
rikos Darbo Federacijos su
važiavimui lapkr. 17 d. bu
vo patiekta rezoliucija J. P. 
Frey’o, Federacijos pildan
čiosios tarybos nario, kuris 

iš orga
nizacijos dešimt didžių uni
jų, kurias ta taryba yra sus
pendavus už jų prigulėjimą 
prie Industrinių Unijų Or
ganizavimo Komiteto. Kitoj 
atžagareiviškoj rezoliucijoj 
reikalaujama, kad - Darbo 
Federacija paskelbtų boiko
tą prieš minimas unijas.

Iš antros pusės, Wisconsi- 
no ir CalifornijoS valstijų 
Darbo Federacijos ir šešios 
kitos stiprios unijistų orga
nizacijos įteikė suvažiavi
mui aštuonis įnešimus, rei
kalaujančius, kad dešimt 
suspenduotų unijų būtų at
gal sugrąžintos su pilnomis 
teisėmis į Darbo Federaciją. 
Šiuose įnešimuose nurodo
ma, kad Federacijos valdy
ba neteisėtai ir sauvališkai 
pasielgė, s u s p e n duodama 
šias unijas.

Matydamas tokį daugelio 
delegatų nusistatymą, Wm. 
Green, Darbo Federacijos 
prezidentas, jau nekalba 
apie galutiną išbraukimą tų 
unijų iš organizacijos. Dau
giausia, ko jis dabar tikisi, 
tai kad suvažiavimas dar 
paliktu jas suspenduotomis 
ir įgaliotų Federacijos pil
dančią] ą tarybą vesti dery
bas del susitaikymo su to
mis unijomis.

PER 24 VALANDAS
ŠISTAI NELAIMĖJO

VIENO COLIO

FA- • 
NĖ

Papjauta Mergaitė Mo-i ii. ir* “ PL* • ciosios tarybos nanc kyklOS Kieme Chicago]; reikalauja išbraukt i

CHICAGO. — Nežinomas 
piktadarys perpjovė kaklą 
penkių metų mergaitei An
toinette! Tiritilli mokyklos 
kieme. Pirm mirsiant, mer
gaitė. tik tiek tegalėjo pa
sakyti: ,i

“Aš žaidžiau mokyklos 
kieme. Jis atėjo, pagriebė 
man už rankos ir žadėjo 
saldainių. Aš nusigandau ir 
norėjau ištrūkti, bet jis ma
ne nusitempė už mokyklos. 
Jis keikė. . Aš suklykiau; ta
da jis rėžė man peiliu per 
kaklą ir pabėgo, palikdamas 
mane ant žemės.”

Biarritz, Franci ja, lapkr. 
18.—Pranešama, kad Ispani
jos respublikos karo teismas 
Bilbao nusmerkė sušaudyt 
Paraguayans ir Austrijos 
konsulus, kurie tarnavo fa
šistam kaip šnipai prieš 
respublikiečius.

Vyliausias Nazių Bankas 
Pripažįsta Tik Ispanijos 

Fašistų Pinigus

Bedarbių Skaičiavimas
WASHINGTON. — Pre

zidentas Rooseveltas nesu
tinka su pasiūlymu siunti
nėt bedarbių surašinėtojus 
į namus. Jis sako, visi be
darbiai turėtų kas mėnuo 
patys ateit ir užsiregistruot 
tam tikrose valdiškose įstai
gose. O jie, girdi/ taip 
darytų, jeigu būtų patvar
kyta, jog kas neužsiregis
truos, tai negalės gaut 
WPA viešų pašalpinių dar
bų.

FAŠISTAI S T U D E NTAI 
VARO VISUS ŽYDUS Iš 

UNIVERSITETO

BUDAPEST, Vengrija.— 
Fašistai studentai įsakė vi
siem žydam studentam ap
leisti universitetą; o kad 
žydai neklausė, tai fašistai 
juos užpuolė ir daugelį su
mušė.

SOVIETŲ TEISINGUMO 
KOMISARAS NEPRITA

RIA PERSKYROMS

TAMPA, Fla.—Amerikos 
•Darbo Federacija savo ižde 
turi $569,406.

MASKVA. — Sovietų tei
singumo komisaras Nikolai 
Krylenko, žurnale “Bolše- 
vik” rašydamas, išreiškia 
pageidavimą, kad vedusieji 
Sovietų piliečiai gyventų po
rose visą amžių be persky
rų.

Bendix Komp. Išmetė 
Visus 4,000 Darbininką

BERLYNAS. — Vokieti
jos Valstybės Bankas lapkr. 
17 d. pranešė, kad jis pri
ima tik tokius Ispanų popie
rinius pinigus, ’ prie kurių 
yra prispausta antspaudas 
generolo Franco, Ispanijos 
fašistų komandieriaus. Tas 
vyriausias nazių bankas at
meta Ispanijos respublikos 
pinigus. Taigi jis jau pri
pažįsta fašistų “valdžią” Is
panijoj.

Fašistai Užgrobė Sovietų 
Bulves, Laivu Vežamas 

Ispanijos Liaudiečiam

SOUTH BEND, Indiana. 
—“Bendix” automobiliu da
lių fabrikas paskelbė lokau
tą prieš 4,000 savo darbinin
kų. visus juos laikinai išme
tė iš darbo. Tuomi bosai no
ri suardyt Automobiliu Dar
bininkų Uniia, kuriai pri
klauso didelė darbininkų 
dauguma, o užkart iiem vi
siem kompanišką unijėlę.

Kompanijos v i c e - prezi
dentas J. P. Mahoney kei
kia Darbo Federacija; sako, 
kad tai jos “agentai” iššau-Į 
kę darbininkus į paskutinį 
“sėdėjimo” streiką. Jis urz
gia ir prieš valdišką Darbo 
Santikiu Komisiją, kad ji
nai palaikanti “nenuora
mas.”

Keli mėnesiai atgal Darbo.

Madrid, lapkr. 18.—Uni
ted Press korespondentas 
praneša, jog per paskutines 
24 valandas fašistai, atakuo
jantieji Madridą, nelaimėjo 
nė vieno colio, nežiūrint di
delių savo pasigvrimų.

Neapsakomu kietumu ir 
neatlaidumu prieš juos ko
voja darbininkų ir valstie
čių milicija ir atmuša priešų 
kartotinus des per a tiškus 
antpuolius.

Fašistų šoviniai ir bom
bos, be kitko, padegė ame
rikonų Telefonų kompanijos 
namą, didžiausia mieste. 
Vėl sudraskė bei sudegino 
desėtkus gyventojų, dau
giausia moterų ir vaikų.

Madrid, lapkr. 18. —Mad
rido dalyj, vadinamoj Uni- 

‘ versiteto Miestu, liaudies 
milicininkai po žiaurios ko
vos suturėjo ir atmušė fa
šistus. Fašistai grobė kny
gas iš universiteto rūmų, 
vertė jas krūvomis į gatves 
ir iš už jų šaudė Madrido 
gynėjus.

Fašistai visomis savo kaSantikių Komisija patvarai Fašistai visomis savo ka- 
kė, kad Bendix kompanija huolėmis be paliovos bom- 
turi leist , savo darbiniu- barduoja Madridą. Jų lėk- 
------ ------kas turi tUVai nuolat mėto ant mies-kams nubalsuot, kas turi tUVai nuolat mėto ant mies- 

•juos atstovaut derybose su į0 padegančias ir baisiąsias 
bosais, ar federacinė Auto- torpedines bombas.

GIBRALTAR. — Du Is
panijos fašistų karo laivai 
pereitą ketvirtadienį sustab
dė Sovietų prekių laivą “So- 
juz Vodnikov,” nusivarė jį į 
Ispaniškos Morokkos prie
plauką Ceutą ir iškrėtė jį, 
žiūrėdami, ar neveža ginklų 
Ispanijos respublikai. Bet 
rado tik didelį bulvių krovi
nį, gabenamą Ispanijos liau- 
diečiams,

Dabar pranešama, kad fav 
šistai užgrobę bulves ir ta
da paleidę sovietinį laivą.

mobilių Darbininkų Uniia, 
ar augavinga komnaniška 
uniiėlė. Bet kompanija krei
pėsi į teismą prieš tą pat- 
varkyma ir gavo teismišką

Pranešama, kad per porų 
dienu buvo nušauta žemyn 
100 fašistų orlaivių, bom
bardavusių Madridą. Bet fa
šistai turį dar šimtus vokiš-

indžionkšiną. kuris uždrau- kų ir itališkų lėktuvų, ku- 
dė tokius balsavimus. riais nuolat pila sproginius

Šliūbiniai Žiedai Maskvoj

MASKVA. — “Mostorge,” 
didžiausioj valdiškoj de- 
partmentinėj sankrovoj, čia 
yra pardavinėjami ir auksi
niai vedybų žiedai. Bet, sa
koma, juos daugiausia per
ka buvusių buržujų jaunuo
liai.

ant Madrido.
Daugelis žmonių, ypač 

moterų su vaikais, suėjo į 
požeminį gelžkelį, idant ap- 
sisaugot nuo fašistų kanuo- 
lių šovinių, bombų ir siau
čiančių gaisrų.
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su nusinuodijo sočia listas 
Francijos vidaus reikalų mi- . 
nisteris R. Salengro, 46 me- , 

tų.
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Ossietzky Gaus Nobelio Dovaną
Žinios iš Oslo, Norvegijos, skelbia, kad 

Nobelio dovanų skirstymo komitetas nu
tarė šiemet paskirti taikos dovaną žy
miam Vokietijos pacifistui-liberalui Carl 
von Ossietzkiui. Geistina, kad šitos ži
nios būtų teisingos.

Kas gi tas Ossietzkis? Apie jį mūsų 
spaudoj jau ne kartą buvo rašyta. Tai 
žymus liberalas ir pacifistas, karo prie
šas. Pirm, negu Hitleris pagrobė galią, 
von Ossietzky redagavo savaitraštį 
“Weltbuehne.” Jis energingai kovojo 
prieš imperialistinį karą ir ruošė žmonių 
opiniją prieš tai.

Kai nazių govėdos užviešpatavo Vokie
tijoj, Ossietzky (vasario mėnesį, 1933) 
buvo suimtas ir patalpintas koncentraci
jos stovyklon. Per tą visą laiką jis ten 
ir tebebuvo laikomas, nepaisant, kad jo 
sveikata silpna. Jokių apčiuopiamų kal
tinimų, jokios bylos fašistai nebepajėgė 
sudaryti prieš šį žmogų, kuris galėjo pa
būgti iš Vokietijos, užėjus fašizmui, bet 
nebėgo.

Jei Ossietzkiui bus įteikta Nobelio tai
kos dovana, tai tuomi bus užduotas dide
lis smūgis Hitleriui ir jo klikai. Ji bus 
priversta paliuosuoti Ossietzkį iš kon
centracijos stovyklos ir išleisti į užsienį. 
Bijodami nemalonių tarp Norvegijos ir 
Vokietijos diplomatinių komplikacijų, 
buvusis Norvegijos ministerių pirminin
kas Dr. Johan L. Mowinckel ir esamasis 
Norv. užsienio reikalų mfnisteris Halv
dan Koht, pasitraukė iš Nobelio dovanų 
skyrimo komiteto.

Tai, be abejo, rodo, kad hitlerinė val
džia gali smarkiai siusti del davimo jos 
kaliniui tokio aukšto unaro ir geros pini
gų krūvos, kuri seka Nobelio dovaną.

Vokietijos kalėjime sėdi kitas didelis 
žmogus—Ernst Thaelmann. Kaip bus su 
juo? Kada jis pamatys laisvę? Jį naziai 
įkalino apie tą patį laiką, kaip ir Ossietz
kį. Kaip su kitais tūkstančiais anti
fašistų, sėdinčių Hitlerio kalėjimuose?

Šitie klausimai, be abejo, pas kiekvie
ną laisvę mylintį žmogų iškils, kai jis pri
simins apie Ossietzkį. O pastarojo var
das šiuo tarpu bus lūpose (ir mintyse) 
viso pasaulio mąstančių žmonių.

Nevyniodamas akmens į medvilnę, jis 
lopetą vadino lopeta. Pasak jo: šiemet 

i bendras šalies biznis pasiekė 90 nuoš. 
1929 metų normos, bet šiemet bedarbių 

| randasi tarp 8,000,000-11,000,000.
Sekančiais metais, anot Mr. Hopkins, 

biznis gali pasiekti 1929 metų normos, 
bet bedarbių pasiliksią tarp 6,500,000- 
7,500,000!

Kodėl? Todėl, girdi, kad žmonių prie
auglis nemažas, o mašinerijos mėto iš 
darbo darbininkus. Samdytojai bando 
nebesamdyti senesnio amžiaus darbinin
ko, kaip 40-45 metų amžiaus.

Teisingai kalbėtojas nurodė, kad no
rint bedarbių skaičių sumažinti, reikia 
visa eilė žymių reformų pravesti.

Mums, tačiau, atrodo, kad Mr. Hop
kins neužtenkamai pabrėžė reikalingumą 
sutrumpinti darbo valandų skaičių.

Amerikos žmonės mano, kad prie da
bartinės technikos, šioj šalyj darbininkas 
turėtų dirbti ne daugiau 30 valandų į sa
vaitę, dirbdamas penkias dienas, po še
šias valandas kasdien.

Būtinai reikalinga pravesti algų mini
mumas, kad užtikrinus darbo žmonėms 
progą įsigyti būtinai gyvenimui reikalin
gų reikmenų.

Darbininkai turi turėti teisę organi
zuotis į darbo unijas, kad palengvinus 
darbo sąlygas ir sulaikius peklišką pa
skubos sistemą.

Šitie ir kiti dalykai būtinai turi būti 
pravesta gyveniman, norint sumažinti ne
darbą.

Pagaliau, kaip Komunistų Partija sa
vo rinkiminėj platformoj pažymėjo, val
džia turi atidarinėti uždarytus fabrikus 
ir gaminti juose daiktus, naudingus žmo
nėms.

Tik šituo būdu bus galima sumažinti 
nedarbas ir pagerinti darbo žmonių ben
dra būklė.

225 Vokiečių Orlaiviai!
Laikraštis “The Week” spausdina pasi

kalbėjimą su tūlu korespondentu, kuris 
šiuo tarpu randasi Italijos fašistų tarpe. 
Jis pareiškęs, kad kai Ispanijos fašistai 
pradėjo kovą prieš žmonių valdžią, prieš 
respubliką, jie orlaivių veik neturėjo. Iš
karto orlaivius jiems siuntė Italija. Pas
kui tarp Italijos ir Vokietijos buvo suda
ryta sutartis, kuria einant, Vokietija ap
rūpino sukilėlius orlaiviais ir orlaivinin- 
kais, o Italija—tankais ir kitokiais ka
riniais pabūklais.

Iki šiol, sako korespondentas, Vokieti
ja prisiuntė fašistams 225 orlaivius ir 
600 ištreiniruotų kariniai vyrų. Viskas 
tas prisiųsta per Portugaliją, viešai.

Na, o Anglija to nemato! Nemato to ir 
nesikišimo komitetas.

Gavę tiek paramos iš fašistinių kraštų, 
Ispanijos sukilėliai dabar naikina begink
lius vyrus, moteris ir vaikus.

Drg. B. Juškauskui Pagelba

Tik Dešimts Dienų Beliko Vajui Gauti 
“Laisvei” Naujų Skaitytojų

Smarkiai Susirėmė Stripeika su Reikausku. šiandien 
Stripeika Pirmoje Vietoje. Bet nuo Reikausko Nieko 

Negirdime Jau Savaitė Laiko

tarpu

Naujos pajėgos grasina pralenkimu Stripeikos ir Reikausko.
R. J. Martin ir K. Žukauskienė smarkiai pasišokėjo 

šiuom

P. J. Martin
iš Pittsburgh, Pa.

prašome gauti savo dienraščiui

838
794
727

545

K. Žukauskiene

Visų “Laisvės” skaitytojų 
nors po vieną naują skaitytoją laike šių paskutinių dienų. 
Vajus baigsis su 1 diena gruodžio-Dec.

Vajininkų surašąs šiandien
A. Stripeika, Eliząbeth . .3009 
S. Reikauskas ....................2801
P. J. Martin, Pittsburgh 1909 
Philadelphia .......................1711
K. Žukauskiene, Newark 970
S. Penkauskas ir I. Čulada, 

Lawrence .......... ..
G. Šimaitis, Montello . . .
ALDLD 28 k., Waterbury
G. Krance ir 1. Katilius, 

Bridgewater...............
ALDLD Montreal Rajonas 497
ALDLD 20 kp. Moterų Sk. 

Binghamton ........ ..
A. Balčiūnas, Brooklyn . .
ALDLD 41 ir 155 kps.,

Worcester, Mass..............
G. Kuraitis, Brooklyn . . .
J. Vasiliauskas, Detroit . .
J. Matačiunas, Paterson
P. Žirgulis, Rochester . . .
V. Padgalskas, Mexico . .
V. Globich, Wilkes-Barre
ALDLD 85 kp., Haverhill

441
370

338
303
291
260
225
193
186
176

stovi:
ALDLD 2 kp., So. Boston
E. Cibulskienė, Nanticoke 
P. Burneikis, Brooklyn . . 
M. Valentą, Cleveland . .
A. Lukoševičius, Nanty-GIo
J. Grybas, Norwood ....
S. Puidokas, Rumford . .
D. Yanush, tia.............

Šaltys, Aock'ord..........
Jackim, Shelter Is. Hhts 
Adams, Grand Rapids 
Barkus, Brooklyn ....

A. Lideikienė, Great Neck 
M. Bendineka, Summerlee 
A. Daukantaitė, So. Boston
S. Juška, Chicago.............
G. Klimas, Brooklyn ....
O. Miliauskienė, Plymouth 
V. Macy, Woodhaven . .
T. Mitkus, Newark ....
L. Šilabaitis, Putnam . . .
A. Valinčius, Pittston. . .
F. Abekas, Chicago ....
K. Mugianienė, San

s.

Biskis Karčios Teisybes
Praūžus rinkiminės kampanijos agita

cijos bangai, prasidėjus normališkes- | 
, niems laikams, tūli federalės valdžios i 

žmonės pradėjo truputėlį daugiau tiesos ' 
pasakyti,—tiesos, kuri yra gan nemaloni J 
ir net karti.

Trečiadienį kalbėjo Harry L. Hopkins 
(Works Progress Administratorius) mie- i 
stų majorų konferencijai, įvy šiai Wa
shingtone. Jis pareiškė, jog sakančiais 

matais, nepaisant visko, dar bii$ tarpe 
0500,000-7,500,000 bedarbių!

Rytų draugai mažai turbūt pažįsta il
gai ir ištikimai veikusį darbininkų eilėse 
draugą B. Juškauską. Jis gyvena West 
Frankfort, Ill., mainiškam miestelyj. Kol 
buvo sveikas, dirbo ir neatlaidžiai darba
vosi. Dabar jau keli metai, kai šis drau
gas labai sunkiai serga. Jam reikalinga 
draugų parama. Vidurvakarinių vals
tijų draugai padeda d. Juškauskui, viso
kiais būdais. Rytinėse valstijose, betgi, 
matyti, niekas tuo daug nesirūpina. Tie
sa, randasi kitų svarbių kampanijų, bet 
prie progos reikėtų paremti ir draugas, 
kuris, būdamas sveikas, daug dirbo, o 
dabar — randasi kritiškoj padėtyj.

Lowell, Mass
Na, O Kaip šiemet?

Pereitais metais gauta kele
tas naujų “Laisvės” skaitytojų, 

■Hpvo atnaujinti seni. Prie to 
ragino mus draugas Taraš- 
, antrą syk d. Penkauskas, 

—abu iš Lawrence. Na, o kaip 
ius šiemet? Greitu laiku va- 

eis prie užbaigos, o mes 
s dar nei pradžios nedarome. 

Gal kaltinsime lawrenciškiu&; 
kad jie mus šiais metais ne
kliudo ir leidžia ramiai ilsėtis 
a it pilkos Lowellio žemelės. 
Nelaimingas tas amžinas atil
siu

Bet palaukit—palaukit, dar.

negiedokit an žiną', atilsį. Lyg 
kur tai ne ; iškiai nugirdau, 
kad ir LoweEyj draugai plan
uoja, kaip č v. kam pačiupti 
“už krūtų” ir gerai “papurty
ti” už neska ymą “Laisvės”, 
arba “Vilnies Draugai: Mi- 
kalopas, Dat į irda, Arbačaūs- 
kas, Paulenk i Greska, Blažo- 
nis ir kiti jau < aro surašą žmo
nių, kaip tik ;ų prasikaltėlių, 
kurie dar ik šiol nepatapo 
“Laisvės” iu i; :ais skaitytojais 
ir tų, kurie i u paseno ir ne
atsinaujina. Labai geras su
manymas. 1 < t, ot, dar vis tos 
drąsos trūks pradėt. Sena 
patarlė sake : “geriau vėliau, 
negu niekad .* ”. Bet man ro
dosi, geriaus a būtų niekados 
nevėluoti.

Draugai, sveiki būdami, ga
lėdami pavaikščioti po stubas 
turėtų tuojaus pradėti darbuo 
tis. Juokai į šalį; o čia dar 
bas be galo svarbus. Reikia jc 
tuojaus griebtis. Geriausia, rei
kia susitarti su draugu Arba 
čausku ir su jaunikliu—Joni 
Arbačausku, kad pavežioti,: 
su mašina per stubas mieste 
ir priemiesčiuose ir gal būt.: 
galima užrašyti žmonėms ki - 
rį nors darbininkišką laikraštį.

Geriausia bus, jeigu iš kalno 
nespręsime, kas užsirašys, o 
kas ne. Bandykime žmog j 
matyt, tada tikrai žinosim* , 
ką jis sako.

J. M. K.

IŠ LIETUVOS
STUDENTAI AUŠRININKAI

KAUNAS.—Studentų Socia
listų Aušrininkų Draugija, be 
eilinių savo susirinkimų, 1935- 
36 mokslo metais surengė du 
plačius minėjimus, kuriose da
lyvavo visa pažangioji V. D. 
U. studentija. Dėka pažan
giosios studentijos solidarumo, 
kuris pereitais mokslo metais 
sujungė visą kairiąją studen
tiją,—abu minėjimai praėjo 
pakilusia nuotaika ir dar di
desniu pasiryžimu burtis visai 
pažangiajai studentijai į vieną 
didelį bloką. Tie du Studentų 
Socialistų Aušrininkų minėji
mai buvo lyg ir šūkis į visą 
pažangiąją studentiją mesti 
menkus tarpusavio ginčus ir 
dirbti visiems bendrai. Ir jei 
tai pilnai nepavyko per pirmą
jį H. Barbusse’o minėjimą, ku
ris įvyko 1935 m. lapkričio 17 

tai per antrąjį—1936 me
tų Gegužės Pirmosios minėji
mą pavyko geriausia. Sureng
tame Studentų Socialistų 
Aušrininkų Gegužės Pirmosios 
minėjime pirmą kartą Univer
siteto gyvenime susibūrė visos 
pažangiosios V. D. U. studen
tijos organizacijos. Jokio ne
sutarimo, jokių tarpusavio gin
čų ! Tai buvo puiki V. D. U. 
pažangiosios studentijos jėgų 
demonstracija, kurioje visų or
ganizacijų kalbėtojai pabrėžė 
vieną, kad : “Nuo 1936 m. Ge
gužės pirmosios visa pažangio
ji studentija susijungia vienin
gam darbui prieš šėlstančią 
pasaulyje reakciją.”

negalima skaityt. Tas pasi
rodė negalima. Akys galėjo 
atskirti tiktai kur tekstas ir 
kur paveikslas. Litaros su
siliejo į vieną eilutę. Žuvų 
žiburiai didžiumoje buvo 
žalsvi, rusvi, mažiau matė
si mėlynų, dar mažiau buvo 
rausvų ir geltonų.

Toliau mirkščiojo įvairios 
ugnys—rausvos ir žalsvos. 
Mirkčiojimas nedarė betvar
kio įspūdžio, jisai buvo pa
našus į šviesų signalus, į 
tam tikrus ženklus. Priežas
tis tokio šviesų mirkčiojimo 
pasiliko neišaiškinta. Dro
ninas spėjo, jog tai ištikrų- 
jų tam tikra signalizacija— 
pagal spalvą šviesų žuvys 
galėjo atskirt savas nuo sve
timų.

Pasirodė, matomai, didelė 
žuvis su dideliu apvaliu ži
buriu. Lempukė švietė gana 
stipriai. Kokia tai maža žu
vytė prisiartino prie švie
sos. Žuvies lempa smarkiai 
žybtelėjo. Paskui jinai ati
darė savo žiotis ir prarijo 
žuvytę.

Šviesa didelėm žuvim tar
navo priviliojimui kitų žu
vų. Mažosios žuvytės plau
kė prie šviesos, kaip peteliš
kės prie žvakės, ir ten žuvo. 
Didžiosios žuvys su savo 
šviesa priviliodavo mažes
nes, paskui duodamos švie
sų spindulį, ap j akindavo jas 
ir prarydavo. Atsitikime 
pavojaus žuvys su lempu- 
kėm gali užgesint savo ži
burį.

Kova už būvį žuvims iš
vystė šviesos organus, be 
kurių gyvenimas visiškoj 
tamsoje nebūtų galimas.

IX.
Droninas išpūtęs akis žiū

rėjo į tamsą. Jį interesavo 
pasirodymai naujų sutvėri- 

50 mų. Štai artinosi labai di- į 
22 delis gyvūnas, pilnas žibu

rių, nelyginant New Yorko 
dangorėžis namas nakties 
metu. Kartais šviesos mažų
jų žuvų vienoj vietoj pra
nykdavo, lyg kad kas nors 
savo tamsiu kūnu užstoda
vo jas.

Baisūnas, apšviestas, kaip 
namas, artinosi. Žuvų kie
kis aplinkui batisferą žy
miai sumažėjo. Besiartini- 
mas baisūno Droniną para
gino dar labiau tėmyti.

—Hardin, tėmyk, prisi- 
rengk,—tarė jis.

Hardinas nusitvėrė už 
rankenukės nelaimės apsau
gotojo, idant, Droninui da
vus įsakymą, momentaliai 
atskirt nuo batisferos vo- 
gas ir kaip kamštis išlėkt į 
viršų.

Šviečiantis milžinas plau
kė artyn. Jis atrodė nema
žiau kaip 6-7 metrų augš- 
čio, t. y. lygus dviejų augštų 
namui. Kokios jis formos1 
buvo—negalima buvo įma- 
tyt. Prožektoriaus Droninas 
neuždegė, nenorėdamas iš- 
gązdint gyvūno; leido jį at
eiti arčiau, norėdamas ge
riau apžiūrėt. Droninas už
dėjo ranką ant kino-aparato 
rankenukės. Tegul dar ar
čiau ateina. Blogai matyt. 
Gilių vandenų milžinas vi
siškai nesiskubino ir ėjo 
linkui batisferos ne iš lan
gelio pusės, o iš šono. Iki 
jam paliko apie du metrai. 
Droninas įsakė: — Prožek- 
torį! — ir ėmė sukt kino- 
aparato rankenukę.

Žibtelėjo šviesa. Du spin
duliai nuėjo, perdurdami 
vąndenį, trisdešimt metrų 
tolumon. Baisūnas su neiš
pasakyta jėga pasisuko į 
šalį. Batisfera susiūbavo, 
kaip ant bangų.

Vertė V. R.
(Tąsa bus)

94 
85 
78 
72 
71 
70 
69 
67 
66 
60 
60 
54
53 
50 
50 
50 
50

50
50
50
42

P. Baranauskas, Brooklyn 174
Yaskevičius, Hudson ... 154
A. Klimias, Hartford .... 127
S. Sharkey, Easton ..... 127
V. J. Valaitis, New Britain 123
M. Deedas, Red Lake,

Canada ............................... 122
F. Gervickas, Athol .... 120
Cibulskienė, Brooklyn 110
J. Weiss, Brooklyn............... 98

Francisco ...............  24
J. Julius, Moline............... 22
J. K. Alvinas, Detroit . . 22
S. Paulenka, Lowell .... 21
K. Getts, Rockford.......... 20
P. Alška, Washington ... 15
Gudauskas, Georgetown 12 
L- Klevinskas, Scranton. . 12
A. Kaunas, St. Clair .... 11

Okear 
1

IO

M. VA
Gelmėse
T.TINT

(Tąsa) Prieš langelį pasirodė ko-
Greitai pasirodė į smaką 
panaši žuvis, nemažiau ste
bėtinos išvaizdos, nėgu ki
tos.
akis, kabančias kaip ant 
siūlų. Žuvis galėjo pasiųst 
savo akis prie uodegos ir 
pažiūrėt ar ten yra kas nors 
ką galima būtų suėsti, ar ne. 
Išpildžius paliepimą akys 
sugrįždavo atgal.

Paskui pasirodė žuvis, ku
ri buvo tikra kopija batis
feros. Jinai buvo apvali, o 
šonuose turėjo išpustas 
akis, nelyginant batisferos 
langeliai. Ant viršaus raitė
si plona uodega, kas davė 
panašumą į batisferos virvę.

Kad geriau galima būtų 
matyt žibančias žuvis, Dro- 
ninas liepė uždaryt prožek- 
torį.

Prieš akis stojosi 
bėtinas vaizdas žvai 
dangaus. Nakties 
plaukiojo šviesūs ta 
Jos mirkčiojo, kaip žvaigž
dės ir judėjo, žvaigždės su
kinėjosi, vijosi vieną kitą, 
lekiojo kai pulkas šviečian
čių vabzdžių.

Ji turėjo stebėtinas

paste- 
gždėto 
tamsoj 
škeliai.

kių tai žuvų degančios žio
tys. Plaukė pro šalį žuvys 
su apšviestų, nelyginant lai
vas, dviem eilėm išilgai kū
no apvalių žiburiukų. Čia 
pat sužybčiojo daugybė ki
birkščių, nelyginant išmestų 
iš garvežio kamino.

Tolumoj švietė rausva pa- 
zara. Jinai po valiai artino
si ir už kelių momentų Dro
ninas pamatė milžinišką 
daugybę ilgaūsių vėžiukų.

. Plaukė žuvys papuoštos 
mėlynais ir žalsvais švie
čiančiais karoliais.
Kartais Droninas sušukda

vo iš nuostabumo. Lėtai 
praplaukė nepaprasto gra
žumo medūza. Jinai vos 
švietė ir panaši buvo į liet
sargį mėlsvai-rausvos švie
sos. Ant jos buvo užmestas 
mėlynas ploščius. Medūzos 
viduriuose žibėjo keturi ži
buriukai.

Kita medūza, siūbuodama 
kai parašiutas, atsimušė į 
stiklą ir šviesiai sublizgėjo.

Žuvų šviesa buvo gana, 
stipri. Dronin paėmė laik
raštį, kad pabandyt — ar

d

TRAUKINYS SUVAŽINĖJO
ŠIAULIAI.—X. 24 d. naktį 

greitasis traukinys Meškučiuo- 
se suvažinėjo du piliečius, ge
ležinkeliu ėjusius į stotį ir no
rėjusius vykti į Šiaulius. Vie
nas—konduktorius Šteiną, o 
kitas darbininkas Lingis. Abu 
šiauliečiai.

BAIGIASI MIŠKO 
TRANZITAS

KLAIPĖDA. — Visą vasarą 
labai intensyviai buvo gabena
mos iš Rusijos Klaipėdon po
piermalkės Tilžės ir Ragainės 
celiuliozės fabrikams, tačiau 
šiomis dienomis šis tranzitas 
kaip paprastai rudenį, pasi
baigs. Paskutinę popiermal
kių partiją Klaipėdos uostan 
atgabens vok. laivas “Mem
phis”, visą miško tranzito se
zoną kursavęs tarp Klaipėdos 
ir Leningrado. Taip pat bai
giasi ir neapdirbto miško ga
benimas Klaipėdos lentpjū
vėms. Per šiuos metus neap
dirbtos miško medžiagos Klai
pėdos lentpjūvės gavo iki 150,- 
000 ketmeterių. šiemet ypatin
gai geras uždarbis buvo baido- 
kininkams.

. ALYTUS.
Alytaus Pradžios Mokykla 

Be Saules. (
Alytuje prie turgaus aikš

tės baigiama statyti medinė 
dviejų aukštų šešių komplektų 
pradžios mokykla. Ją stato 
miesto savivaldybė. Ji galės 

įkainuoti apie 40,000 litų. Ta 
mokykla skiriama žydų vai
kams mokyti. Per visą moky
klą iš saulės — pietų — rytų 
pusės eina ilgas koridorius su 
ilgu langu beveik per visą sie
ną. Mokyklos visi langai išei
na į šiaurės-vakarų pusę. Tuo 
būdu visi mokyklos kambariai 
per visą dieną neturės jokio 
saulės spindulėlio. Baigiant 
antrą aukštą statyti, buvo at
ėję pažiūrėti ir pamatę, kad 
mokyklos visi langai išeina į 
šiaurės-vakarų pusę, nusitvėrė 
sau už galvos ir liepė apsukti 
mokyklą į pietų pusę, kad mo
kyklos visų klasių langai būtų 
į pietus. Statybos rangovas pa
aiškino, kad dabar jau pervėlu 
kalbėti apie mokyklos apsuki
mą, nes tai padaryti neįmano
ma be mokyklos sugriovimo 
ir kad pamatai neatatiks, o 
kambarius pertvarkyti į pietų 
pusę, reikėtų iš naujo kirsti 
mokyklos rąstus ir pusė me
džiagos susigadintų. Pusdienį 
paaimanavę apžiūrėtojai pali
ko mokyklą.

y
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LOYALISTS FACE FA SCIST FIRING SQUAD

This grim scene, taken at Oyarzum, Spain, shows Fascists preparing the firing squad 
for soldiers of the People’s Front governine nt (seated at left) who fell into the enemy’s 
hands. A few minutes after this picture was taken, these defenders of Spanish demo

cracy met their death.

Youth Marched In STUDENTS HAVE OWN
Patterson Parade
On November 10th, the Pater

son Peace Council called to
gether a city-wide peace parade 
in protest of war and fascism. 
The Y.W.C.A., the Y.M.C.A., the 
Young Communist League, the 
Y.M.H.A., the Y.W.H.A., the 
American League Against War 
and Fascism, the National Stu
dent Federation of America and 
other organizations cooperated 
with the Peace Council in orga
nizing the parade. The parade 
met at Sandy Hill Park and 
marched with torches through 
the town on Armistice Day eve. 
The marchers marched to Cen
tral High School where a mass 
meeting was held.. Dr. Edgar 
Fisher was the first speaker. 
The most important speaker of 
the evening was Joseph Cadden 
of the National Student Federa
tion. He stressed the importance 
of the people, especially the 
youth, realizing the dangei' of a 
war and that it was a sign of 
advancement to see so many 
young people participating in the 
march. He urged everyone to 
join peace organizations and 
thus help prevent any future 
wars.

Adele Bimba.

DON’T BE A TEACHER, 
WARN TEACHERS

DUBLIN, Ireland—Don’t raise 
your child to be a teacher, warn
ed the Ulster Teachers’ Confer
ence, recently held at Belfast. 
There’s no future in teaching, 
the teachers declared.

Full restoration of the 1931 
salary cuts, and an apology from 
H. M. Pollock, Minister of Fi
nance for Northern Ireland, were 
demanded in resolutions passed 
by the conference. Minister Pol
lock roused the teachers’ ire 
when he dismissed their de
mands with the statement that 
they were “always asking for 
something—especially money”.

MARCH OF TIME
CHICAGO, Ill.—A novel ex

periment is being tried here at 
the University of Chicago’ by 
enterprising members of the stu
dent body.

A Campus “March of Time” 
is being presented this week 
with the compliments of the 
Daily Maroon, student newspa
per, and ten cents from each and 
every customer. Students are 
flocking to Eckhardt Hall to 
watch themselves and their 
friends cavort through the va
rious episodes of the past month 
here—political rallies, football 
rallies, dances, Candid shots of 
bigwigs and Robert Maynard 
Hutchins, young president of the 
intellectual giant of the mid
west.

A fashion show featuring Uni- ’ 
versity women is an added at
traction at this initial showing 
of a student experiment.

DOMESTIC . HELP TO 
BE TRAINED BY NYA

YONKERS, N. Y.—Numerous 
requests from housewives for 
trained household workers con
vinced the local National Youth 
Administration to establish a 
course in domestic science for 
girls now employed on NYA 
projects, according to Ellis Rik
ers, supervisor.

The decision to conduct such a 
course, he stated, followed re
ceipt of the requests from house
wives with promises of pay 
higher than the average wage 
now paid unskilled help.

“The NYA will attempt to re
build the incentive for youth to 
enter domestic service”, Riker 
declared. “This incentive has de
teriorated through abuses”.

Pay for domestic services lo
cally is very often far below the 
subsistence level.

AUSTIN, Texas—Texas teach
ers will soon have a retirement 
pension plan. A state amend
ment providing for the plan has 
been approved by Texas voters.

Ohio Students Get Up 
Early Nowadays

COLUMBUS, Ohio —College 
students, proverbial enemies of 
the ever-wakeful alarm clock, 
are now on friendly relations 
with that instrument of torture

Or so- it seems at Ohio State 
University where a number* of 
students have been rolling out of 
bed for the last vJeek in time to 
report promptly at 5:30 each 
morning at the picket line in 
front of the D. L. Auld auto
parts plant.

These students, who are mem
bers of the local chapter of the 
American Student Union, have 
recognized that the Auld strike 
has become the ‘test case’ in the 
battle between the Manufactur
ers Association and the Metal 
Trades association on the one 
hand-and the trade union move
ment of Columbus on the other. 
The students have indicated up
on which side they stand by 
their picket duty, collection of 
contributions of money and gro
ceries for the strikers and dis
tribution of leaflets on the O. S. 
U. campus in explanation of the 
strike.

When the Student American- 
eers, whose main activity thus 
far hasi been an attack on pro
gressive student organizations 
and faculty members at Ohio 
State, attempted to distribute 
their “red”-baiting newspaper to 
the picketing unionists they were 
promptly expeled from the vicin
ity.

MANCHESTER, Ehgland — A 
drive is going forward in Eng
land today to make voting age 
and recruitment age for the 
army the same. Under the 
sponsorship of the British Youth 
Peace Assembly, a campaign ei
ther to lower the voting age to 
18 or to raise the recruitment 
age to 21 iš being conducted. 
Back of the move is the belief 
by British youth leaders that 
youth who have no power to in
fluence the government should 
not be recruited into the army.

MANY YOUTHS ARE 
HURT IN INDUSTRY

ALBANY, N. Y.—New York 
State marked “closed” last year 
on the cases of 20 boys and one 
girl who died from injuries re
ceived while working. Two boys 
and the girl were 17 years old 
at the time of the accident, five 
boys were 18, nine were 19, and 
the other four were 20 years-of- 
age.

To some of these, death came 
quickly, mercifully. Others suf
fered for months, even years, af
ter their injuries. One 19-year- 
old boy, who had fallen while 
carrying automobile parts down
stairs, suffered a spine injury 
which developed into tuberculosis 
of the spine. He died after suf
fering more than ten years.

Two of the boys whose cases 
were closed in 1935 were per
manently disabled. One boy, 
who was only 15 at the time of 
the accident cannot bend his 
arms or legs. He has what the 
official report calls “akylosis of 
all joints”.

In all, the New York State 
Department of Labor in 1935, 
closed 4,630 cases of industrial 
accidents to minors, resulting in 
death or disablement. Two of 
the injured boys and girls were 
only 12 years old, four were 13 
years and 473 were under 18- 
years-of-age. Only 13 received, 
the double compensation granted 
to minors who are injured while 
working “illegally” at jobs which 
are prohibited to minors.

The compensation awards, 
which totalled $778,849 for all 
cases closed in 1935, averaged 
$168. The awards for tempor
ary disability and permanent 
partial disability ranged from 
$3,720.19 for partial loss of the 
use of a hand by a worker in 
a laundry who caught his hand 
in a wringer, to “less than $1” 
to a newsboy who was bitten by 
a dog.

TOKIO, Japan—Four out of 
every ten conscripts to the Ja
panese military forces are re
jected because of poor physical 
condition, statistics issued by the 
military authorities reveal. The 
number of rejects increased from 
25% in 1922-26 to 35% in 1927- 
32, and 40% in 1935.

WORKING^HRU COL
LEGE-NEW STYLE
LOS ANGELES, Cal.—“Bright 

ambitious boys”, who are work
ing their way through Woodbury 
college, are willing to work for 
“as low as 301 cents an hour”, 
the college advertises in a circu
lar sent to Las Angeles employ
ers.

You can get a football husky 
to mind the baby, too,. the let
ter states, asking the business
man to “Please tell your wife 
that many housewive s are 
switching to young men as moth
ers’ helpers. Yes, they do all 
that a girl does in cleaning, dish
washing, minding the baby; and, 
in addition, they tend the lawn, 
wash the windows and do the 
heavy work and clean the car”.

Wages? Oh, “What a bar
gain in exchange for room, 
board .and care fare!” the let
ter exclaims.

BERKELEY, Cal.—Reports of 
employment of University of Ca
lifornia students under insani
tary conditions and substandard 
wages have resulted in plans for 
an investigation by the UnM

AUSTRALIAN NAVY 
MUTINY SIGNS IN

CANBERRA, Australia—Mys
terious sabotage on the cruiser 
“Canberra”, flagship of the Aus
tralian Navy, is seriously upset
ting the peace of mind of Aus
tralian naval circles.

While the flagship and the 
destroyer flotilla were recently 
in Jervis Bay, Australia’s naval 
hase, the cutter’s falls—expen
sive ropes on which boats are 
hoisted and lowered—on the 
“Canberra” were cut some time 
between midnight and 4 a.m,, 
and the fire hoses and pipes 
thrown overboard. The expense 
of replacing the gear is not 
worrying the authorities so 
much as the act of cutting the 
boat falls, the traditional sign 
of a navy mutiny since the days 
of Nelson and Benbow.

A few days later more sabo
tage was discovered on the ship, 
and disciplinary steps were tak
en. Although the detectives who 
boarded the ship at Brisbane 
searched for fingerprints .and 
even examined the men’s pay en
velopes, nothing was discovered 
that could point to the culprits.

It has been known for some 
time that serious discontent has 
existed in the Australian Navy. 
The men have chafed under stu
pid discipline, and have resent
ed the cutting down of shore 
leave and the poor pay. Al
though there has been rumor of 
“subversive” organization and 
activity, police investigation has 
failed to find anything like se
ditious literature in the men’s 
kits.

MAYOR WELCOMES NEW 
ENGLAND YOUTH CONF.

NEW HAVEN, Conn.—“This 
is the traditional American way 
of gaining an end, to do instead 
of being done for, and in that, 
the American Youth Congress 
reflects a vigorous and encour
aging trend in the psychology of 
the Nation’s youth”.

That’s the ringing declaration 
of more than 150 delegates and 
observers from Connecticut and 
Massachusetts who met in the 
first Southern New England 
Youth Conference. The delegates, 
who were officially welcomed by 
Mayor John W. Murphy of New 
Haven, represented churches, 
Y’s, settlement houses, student 
organization and political, social 
and cultural groups.

SCOTCH HERRING GIRLS 
WIN STRIKE

LONDON, Eng.—Three thou
sand Scotch fisher girls have 
won their strike against the cur- 
ers of Yarmouth and Lowess- 
toft.

Every year the girls come 
from Scotland to gut the herring 
catch in Yarmouth and Lowes
toft. The“herring girls” chose 
the height of the season to de
mand an increase of two shill* 
ings per barrel, raising their 
piece-work rate to the 1931 pric
es. The strike brough the in
dustry to a standstill in Yar
mouth and Lowestoft,. with 700 
odorous herring boats, their 
holds full of fish, choking the 
harbor. - ♦
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“We’re giving you a dollar raise, but don’t let success go to 
your head !” ’ ,

To BEE VEE DEE:
We cannot use your column 

“Tower of Babble” because we 
do not know who you are. As 
has been mentioned many a 
time, it is the policy of the 
Editorial Board not to publish 
articles sent in by persons whose 
names and addresses we do not 
know. Of course, we keep such 
information entirely to ourselves.

News, news and more news 
seems to be the order from the 
2nd1 district choruses. Now to see 
some action on the various acti
vities proposed by the district 
committee then we will have 
some real honest-to-goodness 
news to take up the space 
in the youth section.

The scene takes place at the 
People’s Theatre, 4300 Carnegie 
Avenue on the evening of De
cember 6th at 8:30 p. ro.

< Picture in your mind any loyal 
member of the LDS who had ne
ver been to the People’s Theatre. 
He comes about a half hour 
early, which is the best time to 
come in order to secure the best 
seatl in the house. Having pro
cured the best seat possible he 
and his companion await the be
ginning of the program.

The lights in the theatre dim, 
a sudden quietness overtakes the 
audience (the house is fulY), the 
footlights brighten, the curtain 
rises and the LeaDerS “First 
Nighter” program gets - under 
way.

The first play is “Union 
Label” by J. Lawrence. He 
sits back to relax and watch the 
grand perfęrmance. The drama 
is ended and after hearty ap
plauding he awaits the next pre
sentation. Again the curtain 
rises and he is enjoying “Unto 
Such Glory” written by Paul 
Green, Then a sudden thought 
flashes in his mind. He begins 
to think “Only fifty cents for 
this entertainment!” “And there 
is still ‘Private Hicks’ also by 
Paul .Green to be shown. Gosh, 
I’m enjoying this more than I 
anticipated”. He looks over at 
the girl at his side. Gee Whizz 
—even his own Anastasia is so 
fenthused about the whole thing 
that she doesn’t even flutter an 
feye-brow. No, he isn’t jealous. 
Not this time. After all, it is 
not Robert “Slayer” Taylor that 
she is admiring so. He breath
es a sigh of relief and thinks 
—“Well, now I know where I 
can take this dance-mad damsel 
of mine when I feel like spend
ing a quiet evening”. Ah, the 
curtain rises for the last drama 
to be presented.

The curtain falls—the LeaD
erS “First Nighter” program is 
fended—there is an outburst of 
applause as the galaxy of stars 
come to take their final bows. 
Never before has this LDS’er 
enjoyed anything so thoroughly.

As he is about to leave the 
theatre he meets a group of 
his friends. Away they hurry, 
girls and fellows, <to partake of 
some delicious ’Wimpy Specials’.

Home again. Total cost for 
the evening—approximately $2. 
Total receipts—good, clean fun 
with a capital GOOD.

In conclusion I ask—Whore, 
yes I said,, where could he have 
spent his money in a more pro
fitable way for a more worthy 
cause ?

At the next meeting of the 
LeaDerS we learn that they 
have reaped a tidy profit and 
have succeeded in presenting 
something of real cultural value 
to all.

Sounds good, doesn’t it? Well, 
what are you waiting for? 
Tickets are already on sale, 
yours right away.

More news to follow.
Inspiration.

SHENANDOAH, PA.
Sports seems to be the order 

of the day with the choruses- 
Our new district sports director, 
is right on the job and it looks 
like the Gardner and Worcester 
choruses will be the ones to start 
■the ball rolling.

The Lyros Chorus of Shenan
doah started its first gala event 
of the fall season on the night 
of November 11, 1936 and from 
what I sąw, it was successful 
both socially and financially. Al
though the singing wasn’t as 
good as was expected, the au
dience seemed to enjoy every 
number on the program.

S. Kuzmickas, our golden-voic
ed tenor, wasn’t up to his usual 
standing. He informed the pub
lic—“I sang too much at the 
‘Vilnis’ Concert in Chicago, Illi
nois”. We greatly sympathize 
with you, for we know what it 
is like to be tired out from sing
ing. We shall expect you to be 
excellent at the banquet so con
firm yourself for New Year’s 
Eve.

Joseph Marcavage one of our 
Young tenors, showed up! splen
didly. - Some may say he wasn’t 
anything to rave over, but he 
was good for the amount of 
practice he had. You must all 
remember that he only had two 
practices and didn’t make any 
errors while singing. Keep it 
up, Joe, and the best of luck 
to you in your future appearanc
es. The duets by S. and V. 
Kuzmickas were fair, but those 
by H. and V. Kuzmickas were 
good. The Miners Quartette was 
also good and the Ensemble was 
not so bad. The first song that 
was sung by the Ensemble was 
exceptionally good, but what 

I happened to the second ? The 
I Chorus as a whole was good.

These are the opinions of most 
of the people whom I have in
terviewed, 
not agree 
feel badly 
it is fine
in a while, 
better ourselves.

I still would like to see some 
correspondence from Gardner, 
Norwood, Boston, Lawrence, 
Montello, . Bridgewater. After 
talking with the Gardner group 
for a while I received half a 
promise to have some news in 
by next week. So—“We wait 
without”.

The district operetta “Chimes 
of Normandy” will be present
ed to all choruses this week to 
be learned. So, what say? Let’s 
get going.

The Bridgewater Chorus seems 
to be the best and the liveliest 
chorus in the district. Keep it 
up, Bridgewater, and in the 
mean time send in some news 
to the youth section as to what 
you are doing.

The competitive couples in the 
sale for the Cabaret and Dance 
we held here are holding up the 
whole works for our spaghetti 
djnner. Don’t forget—the indi
vidual who sold the least tickets • 
buys a dinner for his or her 
partner and as soon as you turn 
in your tickets you will have 
the pleasure of buying the din
ner when we go down to some 1 
spaghetti joint as a group.

By
FLOYD 

DEWEY
Brooklyn
Brevities
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Dynamoes To Energize

Get

Corresp. J. Sacal

“Foot notes!”

He:

by a regular social.
B. IL

The Dynamos Branch of South 
Brooklyn Plans to Reorganize

an interesting 
fortune telling

Some of you may 
with these and may 
about it, but I think 
to be criticized once

It spurs us on to

He: “I’m a fellow who believ- 
in long Engagements”.

She: “Oh, so you’re a cautious 
lover?”

He: “No, an orchestra leader”.

Thank you, Bees Buzz, for 
your answer to my question. For 
awhile I thought I had you buf
faloed. But, wait awhile...!

any- 
stop

What do the chorus member^ 
think of a “Snow Train” affair 
for the choruses of the district?

She: “What kind of an instru
ment is that?” ,

He: “A shoe horn, my pet”. 
She: “What does it play?” 
He: “

r

Hello There!
I ana sorry that I could not 

have written for LYS these past 
few weeks and I just don’t have 
a definite excuse for it either. 
What with work, my other writ
ing, catching up with the mail, 
and such, well, that is all I could 
say for myself.

LasJb week, Bali Kilas present-

Practice makes perfect, 
.they say”.

She: “Please don’t let me 
brother hear that”.

He: “Why not?”
She: “He’s a saxophone play- 

fer. Understand?”

On November 14, 1936 there was 
a dance held in Naja’s Hall, 
Shenandoah, for the aid of the 
Spanish People in their fight 
for Democracy. The attendance 
was large, mostly Russians and 
out-of-town people. There was 
hardly ar.y space to dance when 
the Russian girls took the floor. 
Boy, they certainly can dance. 
They spin like tops. I didn’t 
see many of our “gang” there 
though. They should have at
tended because the proceeds of 
the affair is for a noble cause.

I see articles appearing on 
the wall newspaper. How about 
some in the mailbox. The article 
on the cabaret was very good, 
but the best one yet is the one 
on organization written by Paul 
Douglass and submitted by a 
chorus member It is something 
to be read by all chorus mem
bers.

Gosh, oh gee, we better start 
doing something about getting 
new chorus members. Our chor
us is going backward instead of 
forward. There was hardly any
body! at rehearsal last Sunday 
night. Chorus, members wanted 
rehearsal changed from 7 o’clock 
to 5 o’clock in the evening and 
promised to come faithfully 
every Sunday, but the first re
hearsal which was held at that 
time (5 o’clock) was a flop. 
There were less members than 
formerly when held at 7 o’clock. 
Next Sunday night the monthly 
meeting of the Lyros Chorus 
will be held. Members, please 
take notice that we must be 
there at 5 o’clock sharp, because 
we want to have some practice 
also before we go over to the 
Moose Hall. I am sure you,all 
know" that there will be “pra
kalbos” there and we are aiming 
to fulfill the committee’s re
quest to sing. Don’t let 
thing (even bad weather)

I still maintain that 1 know 
who Bees Buzz is. Aren’t you 
wise yet, B. B.?

How about some comment 
from the editorial board of the 
youth section on the articles 
that are sent in, that is— 
whether the articles are good, 
how to improve the news or 
some idea as to what should be 
done to really have a good youth 
paper. I really think there is a 
vital necessity that this should1
be done. So far I’ve only read Estelle 
the article by Bali Kilas whięh Daugheny 
was very good. ' John <

A meeting was called on Mon
day nite to determine whether 
the Dynamos shall continue to 
exist as a branch of the LDS, 
and after considerable discussion 
and debate, the members unani
mously decided to cooperate in 
rebuilding the branch.

Jack Bukautis, the president 
of the branch, presided as chair
man of the meeting with ten 
other members present. Those 
present were Bill Malin, Frank 

i Julius; Olga Petronis, Walter 
I Incas, Mike Paipa, Charlie Duo
ba, Olga Miculen, Adele Mitchell, 

Pochka and Jimmie

Orman and Charlie 
Kwarren, from the National of
fice, gave lively and inspiring 

“ i pep talks in order to enliven the 
you from getting to the hall on discouraged and depressed spirits 
time. of the members.

Frank Julius was elected to 
the Brooklyn Council to repre
sent the Dynamos branch.

A social committee consisting 
of Bill Malin, Frank Julius and 
Estelle Rochka will plan inter-

I esting activities for their week- 
j ly socials where dancing, enter-
I tainment and refreshments are
1 to be featured once every week!.

A very short meeting of all 
members will take place at the 

i Community Hall this coming 
last May and never Monday evening, to be followed

Three cheers for you, “Pinky”, 
for coming back to the Chorus! 
Rah! Rah! Rah! I hope you are 
here to stay for good this time.

Chorus members, I forgot to 
tell you last Sunday night that 
one of our old Choristers, Bea
trice Labudis is sending you all 
her best regards and wishes 
for a bright future. Beatrice, as 
you all know, left us to return 
to her own home in Me Adoo, 
Penna.
showed herself again.

“Anthracite”.

ed his first article in the nature 
of a gossip column' and he is 
just following the parade along 
with Graf (“Windshell Gossip”) 
Ernest, Charley (“Getting 
Around” by See Kay) Kwarren 
and Anne Nominus. The female 
of the species is trying to hide 
her real identity although not 
entirely. It didn’t take me long 
to find out who she was.

Now a paragraph or two for 
the exclusive information of the 
aforementioned gossip slingers.

I don’t mind it in the least 
that you are falling all yourselv
es trying to outdo each other as 
well as me but please grant me 
these little things.

1. Don’t be too perfect in imi
tating my style.

2. Be sure it’s true.
3. Make yourself interesting!
Then a final word. I for one, 

will no longer handle gossip ex
clusively . Not that .1 have been 
threatened or anything of the 
sort but it is just because I 
feel that I have more interesting 
things to write about than just 
gossip. Therefore, I hereby au
thorize you self-appointed stoog
es to handle all the gossip from 
now on.

Having dispensed with that 
aspect of my two cents worth I 
will now continue with you read
ers.

It touched this grateful heart 
of mine to see how well you 
readers like my humble offerings 
and1 thank you too much. As 
long as I see that my writings 
amuse, then so long will I keep 
writing them.

Do you believe in fortune tell
ers ? I have 
story relating to 
and in my next offering, I in
tend to tell it to you.

■l
Until then, don’t you, you and 

YOU get the idea Of becoming a 
gossip slinger like so many of uą 
are doing.

'j
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BROOKLYN NEWSGETTING AROUND

PICKLED

Brooklyn, N. Y.

scoop

vorced

on

By WALTER KUBILIUS

BAU KILAS

Dates

an

No, the shoe dealer, my

'erS got a 
and went

a few pointers on this thing our 
selves next time...

Floyd 
to blacken

Let’s do a bit of listening in 
to a telephone conversation be
tween a certain young couple.

“Say, Mary, what are you go
ing to do on November 22? I 
know a swell place to go to, if 
you like to dance, and they serve 
swell food, too. How about it?”

their mighty best 
the dance music; 
why, Johnnie, you 
by this time the 

always

Walter Ku- 
“Lithuanian 
a mistake 

Ernest was

“Why, 
gotten ? 
the date 
go and 
Concert ?

Too much can’t be said about 
the friendliness of the - Water
bury LDS’ers. One feels right 
at home with this bunch... Re
gular fellows...

BROOKLYN BUILDERS 
HELD INTERESTING 

ARMISTICE SOCIAL

our system... So-o-o

Visitor: “Is your spn follow* 
inc in your footsteps?”

Farmer: “No. The main dif
ference betwixt me an’ John is 
that when I put in a day’s work. 
I don’t feel like runnin’ around 
at nights, and when John puts 
in a night runnin’ around he 
don’t feel like puttin’ in a day’s 
work”.

Ray: “Women endure pain 
much better than men do”.

Jay: “Who told you that—the

Angry Lady: “Did you issue 
this license for me to marry Mr. 
Dodo?”

License Clerk: “Yes, I think I 
did. Why?”

Angry Lady: “Well, he’s es
caped. What are you going to 
do about it?”

She: “What’s that book the 
leader keeps looking at?”

Hie: “That is the musical

January 16th is the Brooklyn 
Council Dance. Keep the date 
open... The Li th. YCL mem
bers will have a discussion on 
the Negro Question Nov. 19th. 
Meet in Laisve at 7:30 p. m. The 
Richmond Hill LDS youth branch 
is having a Thanksgiving Social 
this Sat., Nov. 21st... The 
YCL’ers are also having a house 
party this Sat. You will be in
formed where at the chorus re
hearsal in Laisve Friday...

be illustrated by the 
received when I ask- 
what she thought of 
is the type of fellow 

you can’t help liking”.
Most of you have read his 

“Job Hunting in New York” ar
ticles and are curious to know 
just what he is doing now.: Well, 
the series now has a rather 
tragic sequel as he is now em
ployed by a book bindery for the 
magnaminous sum of $12.50 a 
week. Take heart Bali, Lincoln 
started from scratch, why can’t 
you? ,

All in all, our friend Kilus has 
a pleasing personality and I am 
sure he will never be lacking in 
friends.

He: “I’m manager of a dough 
nut factory now”, -

She: “Splendid! Are you ir 
charge of everything?”

He: “Yep, the hole works”.

Well, now that* we got through 
with the serious problems, we 
started right in playing “Bingo.” 
The party was arranged! by the 
Waterbury youth branch... Old 
and young got a kick out of this 
game... Just a few impressions: 
Johnnie Jasulavich calling out 
the numbers in real “barker” 
style/'.. Stanley Jegela, the 
business man of the evening, | 
busying himself with a thousand 
and one things... Connie J. and ( 
Ben i Medley winning the most 
games. Aw, give us a break, 
you two... After enjoying some 
bad luck, Felix Roman said, “The 
prize for this game is the same 
book I have at home. I don’t 
want to play this (game! Bet 1*111 
win it! He did... Beatrice and doctor? 
Esther Kukanskis are two of the I Ray: 
best shaggerA in Conn. We’d like lad”.

The best boner of the evening 
was pulled by Al Strauss. A 
group of us were discussing the 
Einstein theory and were giving 
each other problems in logic. 
Then Al came forward with this 
one: “A boat had a beam of 15 
feet and a mast sixty feet high. 
What is the name of its cap
tain?” It took the breath out 
of us. We were stumped. John 
L. came forward and asked, 
“Well, what is the name of the 
ship’s captain?” ‘Capt. Smith”, 
answered Al. “How do you 
know?” “I asked him”, Al came 
back. (!! ) Ung ung ung...

do you know that 
himself six feet and
tall ? jGraf Ernest is 
angry for being called

in Wal
ter’s calumn, but Walter has 
managed to keep out of reach.

Did you know that one new 
female member of the chorus is 
attempting to waylay pne of the 
“better” males? I’ll give you a 
hint—her name contains the let
ter a.

One thing I must say 
fact that the chorus has a really 
fine bunch of youth and some
thing to be proud of.

Do you know that many peo
ple would go to see the “Coffee 
Cantata” only to see V. Zablac- 
kas as the clown?

Plenty doings in Brooklyn, too 
The Brooklyn BuiL 
crowd of 13 peopl 
down to the Planetarium... In 
response to our question, Vete 
Z. stated that he saw plenty of 
stars. Probably bumped his eye 
into somebody’s elbow... Steve 
Velička, Bali Kilas and Al Pur- 
venas were lost and couldn’t lo
cate the rest of the crowd and 
found their way into an opera 
house. Same difference: you 
saw stars there too, didn’t you?

Tony Navikas, Charlie Yanush, 
Steve and Al were down for the 
first basketball practice. What’s 
wrong with the rest ?... George 
Kazakevich displayed good sport
manship by pitching in to make 
a full team for the BuiLDerS in 
their first game against the 
Young Tailors. And what a 
shellacking the Tailors got!! 
The BuiLDerS have a fine team 
this year! Bravo for you, fel
lows ...!

“Bali Kilas was born twenty 
two years ago in a small hamlet 
in Maine. Since then...” I 
could1 go on iru that style for 
pages, telling his life, story, giv
ing anecdotes about his trips 
around the country and relating 
his anecdotes. I could say that 
he went to a University for two 
years and then quit because of 
financial reasons (even as you 
and I). But then I feel like 
writing about Bali (Barley) Ki
las the ardent young lover ra
ther than Bali the serious politi
cally minded chap.

Sex appeal is a quality hard 
to specify or isolate but my me
thodical mind tells me that Bali 
possesses it. Winter is a some
what slack season for amatory 
exploits so our hero has only 
six steady girl friends at pre
sent. However, business will 
pick up when Spring comes. He 
is a fairly good dancer and is 
coveted by many females, be
cause of the sweet nothings he 
whispers so tenderly in i their 
ears.

His standing with the girls 
can well 
answer I 
ed a girl 
him: “He

A special meeting was called 
of the remaining few members 
of the SO. Brooklyn Dynamos, to 
plan ways’ of reorganizing the 
branch. Johnnie Orman and 
members of the Brooklyn Coun
cil offered some good sugges
tions on how to build up acti
vity. They were accepted after 
some discussion, and now the 
Dynamos are determined to live 
up to their name.., Brooklyn is 
watching you people... Bill 
Malin was quite burnt up about 
the inactivity of the branch. We 
don’t blame you, Bill. Start out 
anew... Four youth joined the 
associate section of the branch 
... Frank was elected to repre
sent the branch at the Brooklyn 
Council... Walter Incas express
ed his determination to help 
build up the Dynamos. We’ll 
watch your smoke, Walt...

A temperance lecturer was 
speaking to a group of children 
on the evils of intemperance.

She illustrated her talk with 
a glass of water, a glass of al
cohol and a fish worm.

She first placed the worm in 
the glass of water with no evil 
effects to the worm. Then she 
placed it in the alcohol, and the 
worm wiggled a little and died.

She then said: “Children, what 
lesson do we learn from the 
worm in the alcohol”?

After a short pause one boy 
held up his hand and said: “You 
won’t have worms if you drink 
alcohol”.

Stenog: “I’m broke. May I 
have next week’s salary now?” 

Boss: “No, my wife doesn’t 
allow me to make advances to 
my stenographers”.

The BuiLDerS LDS Youth 
Branch of Brooklyn held an Ar
mistice Day commemoration 
meeting on Wednesday, the 
eleventh of October, in “Laisve’*. 
Hall;

At the beginning of the meet
ing .chairman Charles Kwarren 
introduced Al Pross (cartoonist 
for ithe Tiesa Youth News and 
the Laisve Youth Section) who 
gave us an interesting chalk talk 
in which he ribbed Hearst, Mor
gan, DuPont, Hitler and Musso
lini. His efforts were receiv
ed enthusiastically and with 
great interest.

Johnny Orman was then in
troduced and he spoke on the 
way munition makers and indus
trialists cause wars. After his 
speech we all took a pledge 
which was written by W. Hinck
ley (especially written for all 
LDS youth branches to be read 
for Armistice Day) which main
ly stated to give our aid to 
fight all imperialist wars. Lat
er V. Zablackas added to John 
Orman’s speech by emphasizing 
that the great greed for profits 
by the industrialists is the main 
cause of such wars.

Our chairman for the evening 
stated that we shouldn’t wait 
for war to comb in order to.actl 
against it, but act now to pre
vent any such war from taking 
place. He also emphasized that 
our branch should have more of 
such serious meetings beside just' 
dancing and playing ping-pong.

All to-gether there was a 
group of about forty youths, in
cluding some members of the 
Richmond Hill LDS youth 
branch. After the meeting we 
$11 played ping-pong and danc
ed to radio music.

Visitors arė welcome to come 
down Wednesdays, fourth hour 
before midnight. There is no ob
ligation for a person coming* 
down to our meetings for the 
first two times, but after he 
must either join the branch as 
an insurance member or as 
associate member (paying 
cents per month) or not make 
use of the facilities of the 
branch.

The Building Builder*

1st Rassler: “Joe, why did you 
cancel our match last week?”

2nd Rassler: “I had a sore 
throat and couldn’t groan above 
a whisper”.

“Ah, tomorrow is Sunday, We 
can t make whoopee tonight...” 
How many of us have said that 
while making merry on a Satur
day night. How many of us have 
looked forward to this day—at 
least the first half of it—as a 
day for nursing our inflated cra
niums back to their normal size 
via bromo seltzer and the soft 
caresses of a pillow. From 
time immemorial, the Sabbath 
Day was accepted as a day of 
rest, that is, to all except youth 
organizers. But the strange part 
of it all is we don’t mind doing 
organizational work on any day. 
If there is work to be done, 
how can we rest? As far aš 
that is concerned, we disregard 
tradition. If we didn’t, then that 
little quality we call conscience 
would turn into a cactus plant 
and chase all thoughts of rest 
out of

Lithuanian
Personalities

m no relative nor 
any of the other 

columnists of this sheet. I notic-.1 
ed that most of the writers were 
slinging hash at each other. 
Therefore I thought I’d join in 
by throwing the pot in for 
good measure.

I ran around at “Laisvės” con
cert and saw that most of the 
other snoops were on duty and I 
couldn’t work my way through 
the mud so I quit.

Did you know that one male 
member of the Aido Chorus al
ways orders double portions 
when in a restaurant? Did you 
know that one “gentleman” is 
itching to learn who 
Dewey is in order 
his eye?

Do you know that 
bilius who edits 
Personalities” made 
when he said Graf 
five feet eleven and had blue 
eyes? Ernest is 5 ft. 11 į in. 
and has grey eyes! Some 
on my part, eh?

But 
lius is 
inches 
pretty 
“better than Casanova’

score .
She: “Oh, really! Who’s win

ning?”

Kubi- 
seven

NEWSY NEWS FROM 
KENOSHA

On to Waterbury
Sunday, Nov. 15, we di
purselves quickly from 

our bed, rushed to subdue the 
rattle of the alarm clock, shav
ed and were 
wait!-

By KRONPRINK VON HAREIM 
į Yes, I’m a new writer tor this 

section, 
friend of

All youth branches were re
presented at the conference ex
cept Bridgeport (Whatsamatta, 
Bridge?)... All those present 
realized that unless they start 
reorganizing their branches soon 
Conn, would become a has-been 
and plans were drawn to build 
up the district. (These will be 
dealt with more thoroughly by 
Biruta Ramoška, who accepted 
to cover the conference for the 
youth sections)... John Latvis 
was elected as district organizer 
and Agnes Roman will act as 
secretary. Ben Medley will re
present the NatT Youth Comm. 
It was decided to issue the LDS- 
cribe again with Clem Strauss 
as the editor. A ping-pong tour
nament will soon be in effect, 
the winner, getting a trip to 
Brooklyn to play the champion 
of the latter district.

If the same eagerness and en
thusiasm that was displayed at 
the meeting will still be their 
motivating force, the Conn, 
youth will build one of the best 
districts in the country. All the 
power to you...

Johnnie, have you for- 
Don’t you remember 

we made last week to 
see the Lyros Chorus 

Dancing—well, I hear 
that Leo Stankus orchestra is 
going to do 
in furnishing 
and the food, 
should' know 
excellent food that 
served by the faithful ‘gaspadi- 
nes’/ If you want to take me 
to a swell place, where I can 
have a rollicking time, why we’ll 
go to the German-American 
Home on the 22nd. You don’t 
know where it is? Why,-John
nie, you who have lived here 
all your life. Well, silly, it’s 
located at 1715—52nd St. No, 
the tickets aren’t expensive at 
all—only 3(F cents in advance 
and more at the door of course. 
Now listen, Johnnie, the concert 
štarts at 5 P. M. and I know 
you are never on time—so will 
you please call for. me about 
3 P. M.? We’ll get there on 
time then, because you’ll be an 
hour late anyway. ’Bye Johnny, 
and thanks for the date.

Smart girl, this Mary, arrang
ing to come and see the Lyros 
Choruš Concert. How about you 
and you and you? You’re all 
planning to come, so why not get 
your tickets now while the get
ting is good. You all have met 
those that are going to partake 
in the program. There, also will 
he a few out-of-towners. Dau- 
dteris, Bitvinskas and our grand, 
new teacher, Bernice Malela— 
from Waukegan and many other 
/attractions. The entire group is 
working hard so that those at
tending will see a grand perfor
mance. Believe it or not we 
surely have talent in the chorus! 
the quartettes and the octette 
are simply grand! I can't tell 
you, all about the concert or I 
will never end so come and see 
for yourself. Remember the 
date—Nov. 22nd, 1936; place— 
Gerfhan-American Home, 1715— 
52nd St.; admission 30 cents in 
advance and 35 cents at the 
dool*; program begins 5 P. M. 
sharp! Need I say more?

Now you chorus members—re
member we have a concert in 
less than a week and that means 
that ' everyone must attend re
hearsal, even if there were three 
or four a week. We still have 
so much to learn, and if you 
don’t cooperate—well you ] know 
what that means! Rehearsal— 
Thursday at 7:80 P. M. Be there, 
and be there on time!

“Nosey”

on our wa—oh, 
■we got back and dressed, 

and then were on our way to 
attend the district meeting of 
the Connecticut LDS youth 
branches. The trip was very 
pleasant and the scenery was 
beautiful for one who likes hills. 
Don’t we all like swells ?...

Although each one “enjoyed” 
only fifteen minutes of sleep, 
Clem and Jake promptly met 
us at the station and we were 
whisked away in Jake’s car to 
Connie Jegela’s house. Here we 
met sleepy-eyed Agnes Roman 
and Connie. Charming girls, 
both...

• ■
•

1:'- ' •
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of marriages in

a sudden so

the

them until a very
they’re all

one

ans-

hear

to

I that

says

says

that

they 
con-

know, 
lively

last
Chas

attempt, 
the door, 
drew me

band of 10 pieces will 
The tickets are only 40 

including wardrobe.
New Jerseyites should

to come.
One must

wondering (and 
shadow on his 

next.
was back with

I 
be

enlance for 
name with 
the Tiesa

>k: Mary 
and John

Yes, four 
are sitting 
They are

Translated from German 
By H. HESSE

So come on, every 
busy on your plays 
forget i the articles 

start our Youth Cul-
L. E.

a
The

---------BY--------
HAROLD 
MAGIN

earth. Should be a won
nite for romance, provid- 
doesn’t rain or snow, 
LDS members are going

we must keep up 
the signafruAp drive 

ct pe- 
Pass in your sheets as

ON HAVING SEEN
* * *

— By BALI KILAS—

umnim

WID
PLEASURE’

Page Four

Moscow Calling!
I knock at the door of a form

er social-Democrat. He met me 
one day in the street and invit
ed me to come to see him. He 
wanted to talk to me ajiout con
ditions in Germany.

I was astonished—he had been 
very orthodox and a conformer. 
And now all of 
friendly ?

But I promised 
did not say when, 
cautious.

Today I made 
Cautiously he opened 
When he saw me, he 
quickly into the hall.

“Why so cautious?”
“I have company. At night, 

we always listen to the radio 
from Moscow”, he lowered his 
voice. “But come in, 
right”.

I enter the kitchen, 
men and two women 
around the table, 
neighbors, also former’ Social- 
Democrats. Only one of them 
I recognize. Before them are 
playcards, chessboard and other 
games. I notice at once: these 
things are supposed to deceive 
any intruders, to create the im
pression that they have met on
ly to gamble.

They are friendly—not like 
formerly. These people are seek
ing. They can no longer make 
out the way ahead. They have 
found the only road to the ex
terior world—the Moscow broad
casting sender.

The lecture is just finished 
when I take a seat. I hear only 
the woman announcer:

Don’t turn off yet, comrades. 
After the twelfth stroke from 
the Kremlin tower, we will play 
the ‘International’!”

Now, the listeners become 
alive. They begin humming the 
song.

“As from another world!” 
one of them.

“So very different...” 
another.

“That’s the finest thing, 
they call us comrades”, the third 
one remarks.

•Now, it is my duty to start. 
I know the radio prepared the 
way.

They listen to me in silence. 
Strange to say, there are no im
portant disagreements. They are 
simply glad to hear something

Sj'į

DOINGS OF THE LMS CEN
TRAL EXC. COMMITTEE

I which does not come from the 
fascist camp.

“Come back some other time!”
• they call after me.

“Yes, I will’’, 1 reply. And I 
come back a few days later.

Before leaving home, I put 
something into my sport stock
ings.

They are all there, also an
other guest. A new one who 
wants to listen for the first 
time, they tell me.

Today, they had asked for a 
lecture: “In spite of all, on Lieb
knecht”.

The speech was made with 
feeling that I thrilled myself. It 
is so up to date. No sound in 
the whole kitchen. Everything 
stiff as a block of ice.

The talk ends.
All of a sudden, one of them we need your help badly, 

loses control of himself. It is 
the new one. He jumps up, runs

Į back and forth. He clenched his 
fists:

“Only wait, we are going to 
settle!”

“Very soon, I hope!” said an
other.

“But then...!” a third 
demands.

“You all must help!” I 
wer.

In the meantime, we
again the voice from over there.

“Don’t turn off yet, comrades.
We will play the International!”

The words ‘comrades” and “In
ternational”. The new one has 
tears in his eyes.

Now, it is time for me.
Slowly, I draw from my sport 

stockings my illegal material. 
Astonished, eager 
take all I have, 
versation begins.

When I leave, 
these workers are

From over the

Hurray and Hurrah! At last 
the Executive Committee of the 

! LMS (Lithuanian Culture So
ciety—to youse boys and gals) 
had one swell meeting in Brook
lyn, N. Y. A great many things 
were decided and I shall try to 
give you some of the important 
news.

One of the most important 
things discussed was the culture 
page in our youth section. Yes! 
We are getting culturally mind- 

1 ed. But we need your help. It 
I takes material to fill a page. 
; Consequently, all you young in- 
I tellectuals, here’s your chance 
, to write that article about the 
book you read last rhonth, the 
ballet you saw Saturday, or 
maybe it’s the opera. Anyhow,

know
with us.
border of the 

third empire they hear voices
of their brethren in the free land 
of labor.

They are no longer alone.
There are plenty of such ra

dio groups. As many as there 
are towns and villages in Ger
many. ..

Go on torturing, you henchmen 
of fascism! Fill prisons and con
centration camps with proletari
ans. There will be a day of 
reckoning! You cannot prevent 
it, because across all borders the 
hearts of the workers are united 
with the fatherland of all work
ers. Uniting through the one 
word: “comrades!”

Now to proceed with the LMS 
meeting.

D. M. Sholl told us I about the 
writers’ groups which we hope 
to organize. If my ears did not 
deceive me—I think he said 
something about rewarding our 
literary geniuses with a book 
of verses. Sounds tempting, 
does it not?

Here is anotheF opportunity. 
The LMS is/ having a play con
test. The play should have three 
acts bus not less than two. Also, 
there must not be more than 
ten leading characters. You see 
we haven’t so many people who 
can participate in a play. All of 
our friends have so rhany jobs 
and responsibilities. So remem
ber—not more than ten charact
ers. While we are on the must 
nots, suppose we have' them all. 
The play must not contain any
thing which could be classed as 
anti-semetic, anti-negro, or anti
worker. The reasons are quite 
obvious. It should also show 
Lithuanian life in some section of 
North or South America. The 
judges for this contest are a 
group of very well known peo
ple. John Valentis, we: all know, 
is a famous actor and the coach 
of “The L i t h u a h i a n Folk 
Theatre”. We know Dr. Kaš- 
kiaučius not only for his helpful 
health articles, but also as our 
most celebrated translator. Ber
nice Shellan is known to us in 
many ways. She is a well- 
known composer, conductor and 
lecturer. Anthony Bimba is one 
of our political giants. And 
Frank Pakali is the secretary of 
the LMS and to the audience as

Just as I had anticipated, the 
persons mentioned in this column 
last week jumped on my neck, 
showing intentions of inflicting 
injury thru rash threats and 
promises of revenge; and one 

.person even hinted court action 
for libel. So—from this point 
on I shall abstain from gossip 
and adhere to news comments 
only.

Faces noticed at the Tailors’ 
dance Saturday nite were: John 
Orman plus wife, Graf Ernest 
and lady frignd, Beamish and 
girlfriend, Anna Sholl, Beatrice 
K., Mary Sineus, Steve Weliska 
and several others.

Faces not seen at the dance 
were: Gene Marcuk, Cari, Connie 
and Company.

Ann Wagnis was present, but 
looked very lonesome.

Did you know that the moon 
is going to wear a veil next 
month? Sunday nite, on the 27th 
of December, between the hours 
of 10:00 and midnight, the moon 
will wear a copper colored veil 1 
when it passes thru the penum
bra, which is the outer shadow 
of the 
derful 
ing it

Our 
intellectual on us—’Gene Marcuki 
is delving thru the profound 
depths of philosophy and Al 
Purvenas is attending operas.

Trailers were banned in 
small town of Michigan, 
court ruled that a trailer was 
a human dwelling and a village 
ordinance requires at least 500 
cu. ft. of space per each occu
pant. I wish that judge could 
see the homes of some of the 
families on relief here in Brook-

lyn. Sometimes as many as six 
are crowded into a small two 
room flat.

The following names are con
demned to eternal • 
connecting a ėertan 
the second joke ii 
Youth News of 
Sineus, Lillian, 
Orman.

The number
Italy have dropped 30 per cent 
under the fascistic rule. Do we 
want fascism in this country?

Kwarren has dropped the ci
gars from his list of habits, and 
now we are all 
hoping) if the 
upper lip comes

Joe Dobrow
us Sunday afternoon.

The party that journeyed to 
the Planetarium Sunday was 
broken into two groups. The 
larger group wandered off and 
became lost and later returned 
home, leaving the smaller group 
waiting for 
late hour.

BuiLDerS, 
our lead in 
for the American 
titions, 
soon as they are filled out.

LODESTARS TO HOLD 
DANCE NOVEMBER 23

OUR STORY THUS
FAR

WORKER'S OF

WaSIANO THE O.SCHARGS OF 

.inUN SMITH and several ££ployI™ "l OF WHOM ARE 

 

ACTIVE" UNION MEMBER'S.

@.Z. UPSTART, 
M.U..ONA\Re MES'oew OF

REFUSES to NEGOHWt 
wrvH THE VVORV.ERS. INSTEAD, 1'^’ 
summons ELIAS SNOOP, a stoo 
pigeon in the plant, ano 
INSTRUCTS HIM TO OQlN THE 
UNION AND DISRUPT THE 
BY BREAKING THE MORALE

COMPANY,

WORKERS.

0WOOP, however, 
is UNSUCCESSFUL IN CURBING THE 
WORKERS' DETERMINATION TO 
STAND UP THE\R RIGHTS-

FULLER, 
AN AGENT FOR GFRBHOFF,IHE 
STRIKEBREAKER KING, 
ČLi-ru £2 UPSTART. UPSTART 
ACCEPTS FULLER'S TERMS ANO A 
bwgade of GERBHOFF'S toughest 
STRIKE BREAKERS is shipped 
OUT TO SQUELCH THE STRIKE.

O INK FULLER

JUNE

Fyou've got ONE MORE 
MINUTE before r lead 
AAV MEN INTO THE PLANT

ANO IF YOU KNOW WHAT
GOOD FOR YOU, You'D 
better start CLEARING

OUT OF THE

MINUTE
HAS LAPSED SINCE 
our last scene.

THE 
STRIKE

BREAKERS 
STEP 

FORWARD, 
THE 

WORKERS 
FORM A 
HUMAN 

WALL IN 
FRONT OP 

THE

a distinguished singjer. Oh Yes! 
The most important things:—< 
The contest begins Dec. 1, 1936 
—and closes June 1, 1937. Get 
busy now and start collecting 
your material, data, etc. The 
first prize is $50—second $25— 
third $15. The decision of th& 
judges is final. But don’t let 
that worry you. Every manu
script will be carefully read and 
discussed, 
body, get 
and don’t 
which will 
ture page.

Friday, rvovember 23, at the 
St. George’s Hall, 180 New York 
Ave., the Newark LDS Youth 
Branch 203 will hold a huge 
dance.

The affair is being arranged 
in conjunction with the “Iron- 
bound” unit of the YCL. It’s 
definite purpose is to raise fund's 
for the Communist Election 
Campaign. (?—Editor).

The . evening’s program will 
consist of dancing to one of the 
town’s best orchestras—Alex An- 
der and His St. George Club 
Orchestra. There will be a spe
cially arranged waltz contest 
with prizes to the winners. At
tractive prizes will be raffled 
off.

All club members are urged 
to sell the tickets that they have 
received and to bring their 
friends to the really big dance 
of the season where the well- 
know 
play, 
cents

All
make a spdcial effort to be down. 
This, of course, includes Eliza
beth, Bayonne, Linden and Pat
terson. Executive Comm.

FOLLOW ME,BOYS- 1 
WE'LL SHOW 

"HESE BIRDS 'AT
WE MEAN 
business!!

• F.PCOOAIC STRIP •

" OUT WITH TH’ 
ARTILLERY, BOYS’

—1---
Barney jeroseN

FALLS -

YOKELS!’

HEAD" STOKER
DRAWS A REVOLVER
ANO FIRES POINT-

NK INTO THE He IS GRAVELY 
WOUNDED!
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LINARDS LAICENS. Iš latvių kalbos verte DŽUGAS.

Klykiantieji Korpusai
(Tąsa)

Atalui, kaip paskiausiai atėjusiam, te
ko laisva lova prie durų. Baizums, kaipo 
labiausiai gerbiamas, gulėjo pačioje ka
meros gilumoje prie sienos, kur buvo 
skaitoma geriausia vieta.

Jau sekančią dieną tas, kurs Atalui 
įėjus užpuolė, bet buvo atmuštas, apsi- 
metė pirmu draugu ir net patarnautoju 
ir geradariu. Jis buvo išblyškęs, mažais, 
juodais, bet rūpestingai užriestais ūse- 

» liais, žalsvomis akimis, smailu smakru ir 
melsvomis gyslomis. Beveik nuolatos dre
bėjo jo rankos, kai jis imdavo ką į ran
kas, arba pasakodavo apie gyvenimą lais
vėje. Vadino jį Lingrafu; buvęs vaisti
ninko mokinys, bet jau geroką laiką už
siimąs kriminaliniais nusikaltimais—ap
gaudinėjimais, pinigų išlupimais ir paga
liau vogimais geležinkelio vagonuos.

Kai Atals vienas ėmė vaikščioti po ka
merą, Lingrafs tuoj prisigretino prie jo 
ir ėmė pasakoti apie savo darbus, kar
tais pavartodamas įvairių medikamentų 
lotyniškus pavadinimus. Bet apie ką jis 

K tik kalbėjo, visuomet grįžo prie moteriš
kės, prie savo sužieduotinės Minos, api- | 
piešdamas ne tiktai jos išvaizdą, plaukų 
spalvą, šlaunų apvalumą, bet daugiausiai 
ir dažniausiai, kaip linksmai gerdami ir 
mylėdamies praleisdavę naktis. Apie tai 
kalbant drebėjo jo ne tik rankos, bet net 
lūpos ir blakstienai, ir jis nesusivaldyda
mas sušukdavo:

—Velniai rautų! Kai išeisiu laisvėn, 
tada—tada tiktai!...

—Bet jeigu ji dabar džiaugiasi su ki
tu?

—Su kitu!? Mina su kitu! Velniai rau
tų! Ne—to negali būti. Ji ateina pasima
tyti. Prakeikta, ji dar ketvirtadienį rėkė 
man per sietus: baisiai laukiu tavęs! Vel
niai paimtų!

Lingrafo žalsvos akys baisiai drebėjo 
ir maži juodi ūseliai .kraipėsi. Tada jis 
ėmė pasakoti, jog viską, ką jis yra daręs, 

/ darė del Minos. Jis pavogė iš aptiekos ka
sos pinigus, kai reikėjo eiti su ja į mas
karadą; jis padirbo šeimininko parašą ir 
gavo pinigus iš įstaigų, kad galėtų nu
pirkti Minai puikius karolius.

—Velniai paimtų, kaip puikiai karojo 
tie didžiuliai karoliai ant jos plikų krū
tų!—Sušuko jis. Jis buvo pakliuvęs, me
tus išsėdėjo ir vėl surado savo Miną, 
kurios reikalavimai tuo metu dar labiau 
išaugo. Jis, susirišęs su geležinkelių ap-

vogimo specialistais, su kuriais susidrau
gavo kalėjime, kaipo vaistinės dalykų 
specialistas, parūpino jiems įvairių nar
kotikų, numatytų aukų užmigdymui, ir 
pats įvairiose linijose veikė labai sėkmin
gai ištisus dvejus metus. Tai buvęs malo
niausias jo gyvenimo laikas.

—Oh!—šaukė jis:—velniai paimtų, kai 
išeisiu laisvėn!... tada!

Tada jam su Mina buvę puiku; jis galė
jęs jai viską duoti, ko tik ji norėjus, ir 
pagaliau pats iš jos gavęs sifilį.

—Žinai, mano visos gyslos pilnos gyv
sidabrio! Žinai, aš kaip tik dėlto be jos 
negaliu daugiau būti! Velniai paimtų!

Ir žalsvos akys baisiai drebėjo.
Toks buvo dvidešimt trijų metų am

žiaus Lingrafs. Bet Baizums—virš ketu
riasdešimt metų su žilstančia, nuolat su
sivėlusią barzda, dar tankiais tamsiais 
plaukais, sunkiu žvilgsniu, kurį pakelia 
tiktai būtinais atvejais,—Baizums pats 
niekuomet nekalbėjo, niekam nepasakojo 
nieko apie save. Bet visa kamera žinojo, 
kad už jo pečių yra visokių rūšių vogimų, 
visokių apgavimų ir keletas užmušimų 
kaip ant kelio, taip ir namuos. Pakliuvo 
jis per menkniekį, del jaunesniojo draugo 
neatsargumo. Gal būt dėlto jis, jei tarda
vo žodį, tardavo tiktai jaunesniems pa
barti ir pamokyti. Dviejų dienų laiku 
Atals išgirdo iš jo tiktai sekančius išsi
reiškimus: “Pasakyk vištai—sužinos gai
dys; pasakyk moteriai—sužinos kasis 
(vagių kalba—policininkas). Kas eina į 
darbą be plano, tas eina į kalėjimą. Ka
da eini veikti, pasiimk kartu atsargumą, 
bet baimę palik namie. Mes esame tiktai 
vagiūkščiai,—tie su misinginėmis kakto
mis ir misinginėmis sagomis, tie vagys!” 
Jis šį tą darbavosi: lopė švarkus,.marški
nius, adė kojines. Lopė ilgai ir rūpestin
gai, laikydamas siūlo galą lūpose arba 
adatą įsmeigdamas švarko siūlėm Jis tu
rėjo ir šeimininką—peilį, kurį niekam ne
patikėjo; laikė paslėptą grindyse, išimda
mas ir padėdamas niekam nematant. 
Kuomet nieko neveikė, vaikščiojo labai lė
tais žingsniais ir tiktai vienas arba sėdėjo 
pašalyj, visuomet kameros gilumoje, ir 
sėdint jo visuomet judėjo, kilnojos vei
dų muskulai. Tai buvo ne dėlto, kad jis 
ką valgytų, bet del nervuoto mąstymo. 
Niekas nedrįso trukdyti jo nei dirbant, 
nei vaikščiojant, nei sėdint.

(Daugiau bus)

sų už socialistus. Drg. E. Brow
der, gavo 106 balsus, o N. 
Thomas, socialistų kandidatas, 
tik 80 balsų. Browder būt ga
vęs du syk daugiau, jeigu dar
bininkai, bijodami Landon, ne
būtų atidavę balsus už Roose- 
velta. v *

DETROIT, MICH.
Svarbus pranešimas Detroito ir Apy

linkės Draugėm ir Draugam.
šeštadienį, lapkričio 21, 8 vai. va

kare, pas drg. Latažą, po numeriu 
1035 Caniff bus “Bunco Parė”. Ga
lėsite linksmai laiką praleisti ir tuo 
pačiu laiku paremsite lietuvių frak
ciją. Kviečia visus ir visas atsilan
kyti Rengimo Komitetas. (272-274).

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

>

PHILADELPH1J0S ŽINIOS
Pirmos Dideles Prakalbos 

ir Koncertas.
Lapkričio 29 d. (sekmadie-! 

^ni) rengia išrinktas visų vieti
nių organizacijų Veikiantis 
Komitetas prakalbas ir gražų 
koncertą Lietuvių Salėj, 928 
E. Moyamensing Avė., 2 vai. 
po pietų.

Kalbės drg. A. Bimba, “Lai
svės” redaktorius, Ispanijos 
kovų reikalais, Lietuvos ir viso 
pasaulio dabartine padėčia.

Visi Phladelphijos lietuviai 
turi susidomėti Ispanijos liau
dies fronto vedama kova 
prieš kruvinąjį fašistų barba
rizmą. Viso pasaulio sąžiningi 
žmonės remia Ispanijos teisė
tą žmonių išrinktą valdžią, ku
rią juodieji fašistai, remiami 
imperialistų, nori sunaikinti. 
Visi mūsų organizacijų nariai, 
“Laisvės” skaitytojai ir simpa- 
tikai turi šias prakalbas gar
sinti ir įtraukti kuo daugiau
siai publikos. Visi darbuoki
mės. Bus pagarsinta ir per ra

mčio.
Prie to, bus įvairus koncer

tas.
# ♦ *

Nelaimė Drg. J. Andriulionio.
Drg. Andriulionis, taip yra 

senas “L.” skaitytojas, kaip 
yra sena “Laisvė.” Nuo sun
kios ligos mirė jo žentas; vė
liau jo sūnus buvo pagavęs 
džiovą nuo pavojingo darbo, 
gi vėliau jis pats troko nelai
mėj buvo pavojingai sužeistas

ir per ilgą laiką turėjo eiti ant 
kriukių. Pergyveno labai var
gingą laikotarpį. Dabar šiaip 
taip pradėjo vaikščiot. Jis pir
miau buvo mūsų organizacijų 
narys ir ..bendrai veikė. Linkė
tina jam laimingo pasveikimo.

ALDLD 6-to Apskričio 
Konferencija.

Lapkričio 14-15 dd. įvyko 
konferencija. Dalyvavo 27 de
legatai. šiemet konferencija 
buvo mažesnė, negu visais ki
tais metais. Vienok iš raportų 
paaiškėjo daug nuveikta per 
ištisus metus. Man patiko ALD 
LD 30 kp. raportas iš Balti- 
morės. Ta kuopa turi užsidė
jus ekstra duokles po 15 centų 
kas mėnuo, vedimui kovos 
prieš karą ir fašizmą. Kuopa 
veikia geroj nuotaikoj, tik būk 
ne visi išsijudinę į veiklą ta
me didmiestyj. Eastono, Read- 
ingo, Chesterio kuopos gerai 
darbuojasi ir gerai stovi na
riais pagal mažesniųjų miestų. 
Drg. Meškauskas išdavė ra
portą iš Riversides, N. J., kad 
jie turį 11 narių ir didžiumoj 
gyveną 5-7 mylios vienas nuo 
kito, vienok ižde turi netoli 
$40. ALDLD 105 kp., matyt, 
paįrus. Camdeno kuopa netu
rėjo delegacijos, matyt, irgi 
apgriuvus ... '

Buvo labai ilgos diskusijos 
įvairiais klausimais. Išrinkta 
naujas komitetas, kuris susi
dės net iŠ Baltimorės, Eastono, 
Chesterio ir Philadelphijos.

Lapkr. 10 Liet. Taut. Namo 
apatinėj svetainėj buvo suren
gtos prakalbos del sklokos mu- 
čelninko J. V. Stilsono. Publi
kos atsilankė 55. Pirmininka
vo A. Krukonis. Stilsonas la
bai daug ašarų išvarvino apie 
savo patekimą į kalėjimą. Mi
nėjo patekimo priežastis, tai 
“Laisvėj” buvęs jo vardas, tai 
R. Mizara ant mitingo “Lais
vės” šėrininkų suminėjęs, tai 
Centro Biuras, tai gal iš mai
nų Arminas ir Angarietis, Vo
kietijoj leidžiamam “Balse” 
išspausdinęs jo pavardę. Kri
tikavo Komunistų Partijos va
dovybę, būk eiliniai nariai ne
turi teisės niekam priešintis. 

| Kritikavo 7-to Kongreso tari
mus’ ir liaudies frontą. Kliudė 
Sovietų Sąjungos vidurinę ir 
užsieninę politiką ir Francijos 
socialistų valdžią su B 1 u m u 
priešakyje. Sukritikavęs viso 
svieto politiką, magaryčioms 
dar užbliovė, kad šiemet pre
zidento rinkimuose komunistai 
votavę už Rooseveltą', 
ka už Browderį! Iš to 
mas nusijuokė.
Aukų surinko $6.03.

klausimų ir šiaip užmetimų. 
Buvo jam primesta, kad del 
garbės ir pinigų pats pasidavė 
į kalėjimą. Nuo to nelabai pur
tės.

Jeigu visur tiek tegauna au
kų, skloka turės kojas pakra
tyti. Šalna.

Clement Voketaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

113 West 42nd Street 
NEW YORK CITY 

Telefonas Bryant 8-7761

BROOKLYNO OFISAS 
168 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas Evergreen 8-7171

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS 

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

Parsamdnu automobilius vestuvėm, 
parėm, krikštynom ir kitokiem 

reikalam.
402 Metropolitan Avė.

(Arti Marcy Avenue)
Brooklyn, N. Y.

o sklo- 
daugu-

Buvo

Veik visi nauji nariai. Valdy
ba susideda iš šių drgg.: orga
nizatorius drg. Meisonas 
iš Eastono; sekr. J. Šmitienė 
iš Philad.; fin. sekr. Žilinskai
tė iš Philad. ir drg. Lipčius, 
kasierius, iš Chesterio.

Priimtos rezoliucijos rėmi
mui Ispanijos liaudies fronto 
su pasveikinimu; reikalavi
mas Jungt. Valst. valdžios, 
kad praleistų visokią pagelbą 
Ispanijos demokratinei val
džiai.

Paaukauta $10 Ispanijos 
liaudies kovai prieš fašizmą. 
Laike posėdžių vietinės drau
gės surengė skanias dvi vaka
rienes. Visi draugai išvažiavo 
su geru u pu darbuotis savo 
kolonijose. J. A. S.

Montello, Mass.

GAUKITE “LAISVEI” 
NAUJŲ SKAITYTOJŲ.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
NEWARK, N. J.

Kas Pamainet Viršutinį Ploščių.
Lapkričio 15 d. per Sietyno choro 

vakarienę kas pamainet Al. Beniu- 
šio ploščių (top coat) šviesios spal
vos, drapanų numeris 196, o palikta, 
padėvėtas irgi šviesios spalvos No. 
172. .

Kuris gal per klaidą, pasimainė, 
meldžiama greit sugrąžinti Jurginės 
salės manadžeriui Makreckui ir< ten 
atsiimti savo, po numeriu 180 New 
York Avė. Prašo Sietyno Choras.

(273-275)

CLEVELAND, OHIO
šeštadienį, lapkričio 21 d. LDS. 44 

kp. rengia šokius ir silkių vakarie
nę, White City Lunch, 623 EI 140th 
St. Pradžia 7:30 vai. vakjare. Bus ge
ra lietuviška muzika. Prašom visus 
atsilankyti, atsiveskite ir savo drau
gus. — Komisija. (273-275)

DETROIT, MICH.
šeštadienį, lapkričio 21 d., 7:30 

vai. vakare, Draugijų Svetainėj, 4097 
Porter St. įvyks ALDLD 52 kp. su
sirinkimas. Nariai pasistengkite da
lyvauti, taipgi kurių dar nemokėta 
duoklės, būtinai būkite ir užsimokė
kite, nes jau metai baigiasi. — Sekr. 
M. G. (272-274)

Lietuvių Darbininkų Susivie
nijimo 67 kuopos komitetas 
šiemet surengė pirmą geriau
sią vakarienę, kuri atsibuvo 
lapkr. 7. Įžanga buvo 75 cen
tai. Publikos atsilankė virš 2 
šimtai. Visi geriausia liko už
ganėdinti. Manau, kad liks ir 
pelno. Komisijoj buvo: E. Ste- 
ponauskienė, P. Orintienė, Z. 
Saukienė, A. Sankūnienė, J. 
Yucienė, A. Yucytė, F. Sanku- 
nytė, A. Sauka, G. Steponaus- 
kas, A. Baronas, W. Kelley, 
A. Orintas, T. Bartkus. 

s|: >Įs :|i
šiemet prezidentiniuose rin

kimuose) Brocktone Komunistų 
Partijos kandidatas į šalies 
prezidentus gavo daugiau bal-

SVEIKATA—TURTAS
Netekus sveikatos, nemiela nei gy

vent. Turtuolis atsižada ir turtų, kad 
tik būt sveiku, j Broli ir Sese, jeigu 
tu įvertini sveikatą ir ją brangini, tai 
prižiūrėk ją. Jausdamas skausmus, 
kaip tai: reumatizmą, rankų kojų gė
limą, nikstelėjimą, nuovargį, šaltį, 
rankų-kojų tirpimą, dieglius, tuojau s 
reikalauk D E K S N I O 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 ir tamstai. GAR- 
ANTUOJAM, kad, pavartojus kelis 
sykius, aplaikysi palengvinimą ar pi
nigus grąžinam.

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

vonėmis 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.
Reikalaunam Agenčių ir Agentų.
DEKEN’S OINTMENT CO., 

Hartford, Conn.

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 įvairiom 
spalvom.

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

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

Stephen Bredes, Jr.
LIETUVIS ADVOKATAS 

197 Havemeyer Street 
Brooklyn, N. Y. 

Telephone Evergreen 7-1116 
•

NAMŲ ANTRAŠAS: 
6502 Grand Avenue, 

Maspeth, N. Y.
Telefonas Juniper S-6776

Charles’ Up To-Date 
BARBER SHOP 

K. Degutis Savininkas
PLAUKŲ 

KIRPIMAS

SKUTIMAS 15c
Prielankus Patarnavimas 

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

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Skatins
(ŠALINSKAS)

LIETUVIS GRABORIUS
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštą. 
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. Evergreen 7-6909

RADIO SERVICE
IALL WORK GUARANTEED

Aš pataisau visokią išdir- 
bysčią radius ir parduodu 

naujus.
Mano Darbas Yra Užtikrintas. 

Labai žema kaina.

Lewis Tauches
499 GRAND STREET 

BROOKLYN, N. Y.

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 žąrnų Sugedimai, Hemor
rhoidal’ ar kiti Mėšlažamės bei Lau
kan Ėjimo Nesveikumai, kaipo skau
smo ir nesmagumų priežastys, Strė
nų Gėlimas, Sciatica, 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 čiepijimai. 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 T P. M. 
Sekmadieniais 9 A. M. iki 3 P. M.
(MES KALBAME LIETUVIŠKAI)

Dr. Herman Mendlowitz
33 METAI PRAKTIKOS
522 Bedford Avenue 

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

OFISO VALANDOS 
nuo 1—S diena ir nuo 7—8 vakare 

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 21rd St.

Tel. SUkr 2-0783 NOTARY
Night Tai. Juniper 5-4912 PUBLIC

Juozas Levanda 
(LEVANDAU9KA8) 

GRABORIUS 
BALZAMUOTOJAS

Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsaindau 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.

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

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

8701 JOS CAMPAU AVE., DETTROIT, MICH.

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

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

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

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

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

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

485 Grand St., Brooklyn, N. Y

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

(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)
Telefonas: EVergreen 7-1661



Ketvirtad., Lapkr. 19, 1936Puslapis šeštas

Kur Būsite 22 Lapkričio?

NEW YORKO IR APIEUNKES ŽINIOS A. VELIČKOS ir O. DEGULIENES

Užstreikavo 146 Šapas Vystosi Rendy Streikai

Jos 
$5 
po 

na-

£

Sustreikavo siuvamų maši
nų taisytojai nariai Int. Asso
ciation of Machinists 1426 
Skyriaus. Paliečia 146 šapas, 
su 1,200 darbininkų. ILGWU 
perspėjo savo narius, kad ne- 
dribtų su skobų taisomom ma
šinom.

Streikieriai reikalauja 
lektyvės sutarties, 40 vai. 
bo savaitės, pripažinimo 
jos ir minimum algos.

ko- 
dar- 
uni-

Lietuvės Moterys Turės 
Svarbą Susirinkimą

kovotojų 
rinkimą v

darbinin-

ALDLD Moterų 81-ma kuo
pa savo susirinkime šį ketvir
tadienį svarstys, kaip pravesti 
nuolatinį Ispanijos 
rėmimą, ypatingai 
maisto ir drabužių.

Ispanijos valst. ir
kai per laikus buvo nualin
ti ir gyveno skurde. Dabar, 
kuomet juos užpuolė fašistai, 
dalis gamybos yra sutrukdyta 
ir daug turto sunaikinta fašis
tų bombos ir padegimai.

Amerikos darbininkai irgi 
ne turčiai. Bet pas juos dau
giau turima drabužių. Tad, ne
žiūrint sunkių laikų, dar ran
dasi nemažai išgalinčių nusi
pirkti naują drabužį kol ne
sudėvėjus į skudurus senąjį. 
Del tų atlikusių senų netekimo 
jie nenukentės, o ispanams 
bus didelė parama, ypatingai 
davus žieminius. Bet juos kas 
nors turi surinkti. Moterys ir 
visi galėtų tame pasidarbuoti.

Narės ir ne narės kviečia
mos dalyvauti susirinkime ir 
atnešti gatavų ar tebedaromų 
rankdarbių, nes po susirinki
mo bus apžiūrėjimas jų ir tar
pusavinis pasitarimas, kaip jie 
daromi.

Susirinkimas bus ketv., 19 
šio mėnesio, “Laisvės” svetai
nėj, 419 Lorimer St., Brookly
ne. Pradžia 8 vai. vakaro.

N.

Mokiniai Reikalauja 
Išmest Viršininką

Virš 350 negrų vaikų Harle
me reikalavo, kad būtų atsta
tytas iš vietos mokyklos virši
ninkas Gustav Schoenchen. 
Susirinkę prieš Liaudies Mo
kyklą No. 5, 140th St. ir Ed
gecombe Ave., ne juokais, bet 
iškėlę kumščius šaukė: “Iš- 
meskit Schoenchen!” Tas vir
šininkas skaudžiai sumušė 14 
metų vaiką Robert Shelton 
pereito spalio 21 d.

Lietuviški) Dešrų Parė
Pas Joną Jurevičių

Sekantį Šeštadienį

Lapkričio 21 November
Jonas Jurevičius kviečia visus 
savo draugus ir pažystamus 
ateiti ir pasiviešėti. Taipgi jis 
pageidauja įsigyti Brooklyno 
lietuviuose platesnės pažinties 
todėl kviečia į p a r ę ir tuos 
lietuvius ir lietuvaites su'ku

riais dar nepasipažįsta.

JONAS JUREVIČIUS JAU 
TURI PILNUS LA1SN1US

Su džiaugsmu pranešama, kad 
Jonas Jurevičius jau turi pil
nus laisnius ir patarnauja vy
nais, visokiom geriausios rū

šies dagtinėm ir alum.

Lietuvių Prakalbos Ispanijos Reikalais 
Puikiai Pavyko

Lapkričio 17-tos vak. Liet. 
A. Piliečių Kliube įvyko liet, 
progr. organizacijų surengtas 
masinis mitingas Ispanijos rei
kalais. Svetainė buvo perpildy
ta. Nuotaika graži, nes visi su
ėjo sužinoti faktų, apie tą šalį, 
kur šiandien su ginklais ranko
se ginama demokratija nuo fa
šizmo, taipgi padėti kovoto
jams.

Pirmininkauja A. Bimba. 
Pirmuoju kalba Johnnie Or
man. Jisai daugiausia liečia 
faktus, kaip didvyriškai kovo
ja Ispanijos jaunimas.

Sekamu kalbėjo R. Mizara, 
kuris brandžioj kalboj nušvie
tė daugelį faktų iš istorijos, 
kaip piniguočiai, valdančioji 
dvasiškija ir despotiški kariš
kiai alino šalį ir smurtu norė
jo ją palaikyti vergijoj. Taip
gi nurodė, kaip vystėsi masių 
vienybė nusikratymui tos ver
gijos ir Liaudies Frontas lai
mėjo pereitus rinkimus. Kaip 
pralaimėję balsavimuose dar
bo liaudies engikai pasikvietė 
talkon Italijos ir Vokietijos 
fašistus ir su jų pagelba pra
dėjo kruviną karą prieš Liau
dies Fronto valdžią. Jis taip 
pat suteikė žinių iš vėliausių 
karo įvykių.

Pirmininkas pakvietė publi-

liudijo 
pabai-

aukos

koje buvusį socialistą studen
tą Kęstutį Michelsoną. Jis 
svarbiausia pabriežė reikalą 
vienybės visų progresyvių spė
kų čia Amerikoje ir su apgai
lestavimu atsiliepė apie kai 
kurių vietos lietuvių socialistų 
pasidavimą sklokos No. 2-ro 
intrigoms ir dasileidimą skal
dyti spėkas tokiu svarbiu 
klausimu, kaip ręmimas Ispa- 
jos kovotojų. Kad jis išreiškė 
publikos sentimentą, 
griausmingas plojimas 
gus kalbą.

Pertraukoje rinkta
kurių sudėta $137.26 (su org. 
ir grupių priduotom).

Po pertraukos Aido Choras, 
vadovaujamas šalinaitės, šau
niai sudainavo “Internaciona
lą“ ir kelias kitas dainas. Pia
nu akompanavo Žilinskaitė.

Paskutiniu kalbėjo ispanų 
liaudies reikalų gynėjas pro
fesorius Moreno-LaCalle. Jis 
pasakė puikią kalbą, žinoma, 
kaipo kitatautis, nesupratęs 
kitų kalbėtojų, negalėjo iš
vengti pakartojimų kitų kal
bėtojų pasakytų kai kurių fak
tų, tačiau suprantantiem ang
lų kalbą buvo labai daug nau
jo jo prakalboj. Abelnai, visų 
kalbėtojų kalbos davė daug 
naujo klausytojams.

Rep.

Lietuvių Progresyvių Organizacijų Prakalbose 
Sukelta $137.26 Ispanų Liaudies Paramai

Brooklyno lietuvių visuome
nė gausiai atsiliepė į progresy
vių organizacijų atsišaukimą 
padėti Ispanijos kovotojam 
prieš fašizmą. Organizacijų 
rengtose prakalbose sunešta- 
suaukauta $137.26 pinigais ir 
daugelis gerų daiktų. Čion tel
pa vardai visų aukautojų.

Aukos Pinigais Nuo Org. 
Ir Grupių.

Motiejaus ir Marcelės Yakš- 
čių 25 m. vedybinio gyvenimo 
sukakties minėjimo dalyvių 
suaukauta ................... $12.50
Liet. Jaunų Kom. kp. 2.00 
LDS. Jaunuolių 200 kp.

(BuiLDerS) .......... 2.00
Aukos Nuo Atskirų Asmenų

M. Šimonavičius $5.00; K. 
Petrikienė, M. Arvin, K. Dep- 
sas, St. Sasna po $2; V. Skie- 
ma ir S. Balčiūnas po $1.50; 
M. Stakovas, šablauskas, Ale
ksynas, P. Babarskas, Edna 
Yumplot, Eliz. Yumplot, A. 
Hintza, J. Orman, Petruškevi-

T. Vaicekauskiūtė, N. Pakal
niškis, K. R. C. H., 
vičius, S. Vaitkienė

, V. Bonke- 
, J. Rakšte

lis, K. Kreivėnas, J. Balčiūnas, 
A. Mitchel, O. Datkevičienė, 
Laukaitienė, Gužas, J. Litvins- 
kas, Dumbliauskas, Nečiuns- 
kas, Rainis, K. Dambrauskas, 
H. Jeskevičiutė, M. Kraujalis,1 
A. Velička, P., Bepirštis, V. 
Tauras, V. Karlonas, E. Ben- 
sonas, E. Vilkaitė, S. Šidlaus- 
kiutė, Kazakevičienė, Zablac- 
kienė, Klevinskas, Jotautas, 

; Žilinskas, Maželienė, Kalvai- 
tienė, Stubis, Mačiutai—auko
jo po 50c. 
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Lelešius, Bekampis, S. Bru- 
sokas, Pross, Mrs. Bankus, 
Blozienė, Bukčius, A. Antana
vičius, Babarskienė, Abromai
tis, Peleckas, V. Kalanskas, 
Kalakauskienė, Čirka, P. Ta
ras, Arlauskas, P. Poškaitis, 
K. šolomskienė, Bepirštis, J. 
Valatka, Bushan, Sinkevičie
nė, J. Barkus, A. Mureika, 
Mankus, J. Kovas, Pranaitie-

čius, Čepulis, P. Lileikis, Bal-Įn®’ F. Lenartas, Kazys ii Mai- 
tulioniutė, Nalivaika, E. Krau- 
lienė, J. Klimaitis, A. Misevi
čius, E. Kanaporienė, R. Mi
zara, W. Baltrušaitis, A. Kai- 
riūtė, A. Briedis, H. Kauniū- 
tė, M. Zilikienė, S. Tamsonie- 
nė, J. Balčiūnienė, V. Guoga, 
M. Adomaitienė, R, W. Petro
nis, A. Jeskevičiutė, J. Alek- 
saitis, J. Grubis, V. R., J. Siur- 
ba, S. Wareson, A. Talandze- 
vičius, K. Vilktrakiutė, M. Sa- 
verinas, K. Merkevičius, W. 
šibeika, M. Klimas, J. Ažius, 
M. Matulevičius, Janeliūnas, 
J. Laukaitis, Vinikaitis, S. 
Stankus, K. S., F. Ravickas, 
Stasiukaitis, B. Adomaitis, P. 
puknys, Joneliūnienė, Lupie- 
nė, Pranaitis, Kalvaitis, A. 
Kurlaitis ir A. Bimba po $1; 
Laisvę Mylintis aukojo 75c.

Urbaitienė, K. Karpavičie- 
nė, A. Žilinskas, D. šolomskas, 
A. Balčiūnas, Zakarauskienė, 
Kasiulaitis, Višniauskas, Do- 
mijonaitis, J. Dirsonas, A. Ur- 
baitis, A. Paškevičius, P. Do- 
mikaitis, Griškus, Kanaporius,

Nepaisant aštraus, šalto, žie
mos vėjo, keturios negrės mo
terys pikietavo namą po num. 
28 W. 135th St., Harleme, 
nešė iškabas reikalaujant 
sumažinimą rendos. Mat, 
visus New Yorko kampus
mų savininkai mėgina pakelti 
rendas penkiais, dešimčia ir 
net penkiolika dolerių, žino
ma, gyventojai tam nepasi
duoda gražiuoju, bet organi
zuoja rendų streikus prieš sa
vininkus ir vieton padidinimo 
rendų, reikalauja numažinti 
jas.

Nepamirškite, kad 22 d. lap
kričio, Kiburio svetainėj, 950 
Jamaica Ave., ALDLD. 185 
ir LDS 13 kuopos iš Richmond 
Hill ir E. New Yorko rengia 
labai puikią vakarienę su pro
grama. Pasižadėjo padainuo
ti L. Kavaliauskiutė, pakviesti 
Aidbalsiai, bus ir kitų pamar- 
ginimų ir šokiai. Tikietų kai
na $1, bet kurie pasistengs iš- 
anksto nusipirkti, tie gaus už 
75 centus. Todėl patartina iš- 
ank^to nusipirkti tikietus. Va
karienė bus duodama lygiai 7 
vai. vakare.

Taigi, visi ir visos, sulaukę 
22 d. lapkričio, į Kiburio sve
tainę. Kurie atsilankys, tie ne
sigailės, bet kurie praleis šią 
progą, neatsilankys, tai pas
kui gailėsis.

V. Paukštys.

Naujai Moderniškai Įtaisytas

RESTAURANTAS
“Laisves’’ Name 417 Lorimer St., Brooklyn

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

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

LORIMER RESTAURANT
417 Lorimer Street Brooklyn, N. Y.

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIEJIMAM ĮSTAIGA

Darbo Partija Rengiasi 
Kitiems Rinkimams

TEISĖJŲ KVAILYSTĖS

Am. Darbo Partija jau pra
dėjo kampaniją, kad tapti vy-

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

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

Kai kurių teisėjų durnumas 
neturi jokių ribų. Apie mėnesį 
laiko atgal teisėjas Thomas 
Aurelio nubaudė Julius Mercz 

raujančia politine partija 1937 59 dolerių ir atėmė jo drai-
vietiniuose rinkimuose ir gau-|verio ]aisnes todel, kad jis au. 
ti daugiau narių į Miesto Ta- tomobilium užmušė paklydusį 
rybą, kuri užims vietą Alder- §unįt Tuomi Mercz neteko dar- 
manų Tarybos sulyg priimtu 
nauju čarteriu.

Išrinkta komitetas iš 7, ku- 
ris turės darbuotis sudarymui toks „„baudimas. Teisėjas

bo, nes jam reikėjo važinėti 
automobilium.

Užvakar v ė 1 atsikartojo

organizacijos distrikte.

ATEIVIŲ REIKALAI
Amerikos Ateivių Gynimo 

Komitetas turės svarbų susi
rinkimą šį ketvirtadienį, 19 
lapkr., 8:30 vai. vakare, La
bor Temple, 14th St. arti 2nd 
Ave., New Yorke. Į susirinki
mą šaukia visų organizacijų 
delegatus, nes bus smulkme- 
ningas raportas iš komiteto 
veikimo ir svarstomi planai 
1937 m. veikimui gynime atei
vių ir gelbėjime pabėgėlių bei 
tremtinių iš fašistinių šalių.

Capshaw nubaudė Solomon 
Hoffman, 1485 Wythe Place, 
Bronx, 50 dolerių arba 10 die
nų kalėjimo ir atėmė jo drai- 
verio laisnes. Mat, šuo pakliu
vo po Hoffmano automobi- 
lium ir tapo užmuštas.

SUSIRINKIMAI
EAST NEW YORK, N. Y.
Šį ketvirtadienį, lapkričio (Nov.) 

19 d., įvyks ALDLD 185-tos kuopos 
mėnesinis susirinkimas Kyburio Sve
tainėj, 950 Jamaica Ave., Brooklyn, 
N. Y., 8-tą vai. vakaro. Visi nariai 
malonėkite pribūt laiku.

O. Daugėlienė, Sekr.

Pastatyti Automobiliai
Bėgiu meto du vaikučiai ta

po užmušti pastatyto troko, 
kurio draiverys buvo nuėjęs į 
bildingą su atvežtu gyventojui 
pirkiniu. Dėlto New Yorko va- 
žiuotės taisyklės reikalauja, 
kad pastatant mašiną ant ne
lygios gatvės (kalnuotos-slė- 
niuotos) reikia statyt įstrižai, 
atgrįžtą ratais į šaligatvį, ne 
pagal šaligatvį. Taip pastaty
ta ji negalėtų niekur ristis pa- 
siliuosavus ratų kontrolei.

Trafiko Stotis “L”

NEW YORK CITY, N. Y.
ALDLD 23-čios kp. susirinkimas 

įvyks penktadienį, 20 d. lapkričio, 7 
vai. vak. pas drg. Ch. Mathews, 410 
W. 33rd St., Apt. 4. Visi nariai daly
vaukite. — Valdyba. (272-273)

IŠRANDAVOJIMAI
Pasirenduoja 5 dideli kambariai 

naujai išdekoruoti, randa žema. 
Kreipkitės sekamu antrašu: 420 So. 
5th St., Williamsburgh.

(272-274)

REIKALAVIMAI
Reikalingas fornišiuotas kambarys 

vienam vyrui Williamsburgo apylin
kėje, su valgiu, ar be, pageidaujama, 
kad būtų apšildytas kambarys ir bū
tų atskiras įėjimas. Prašau rašyti 
N. M., 427 Lorimer St., Brooklyn, 
N. Y. (271-273)
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NAUJA PUIKI VIETA
Restaurant, Bar and Grill 

411 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

426 SOUTH 5th STREET, BROOKLYN, N. Y 
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties. Tel. Evergreen 7-p886

ANTANAS KASMOCIUS
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

TEL. STAGG 2-5043NOTARY PUBLIC

Matthew P. Ballas
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patarnavi
mas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

1
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s4s/c us Tor out

Peter Lisauskas 
savininkas.

Jei neturite pinigų, 
galite gauti kurą iš 
DeKalb Coal Co. su
lig finansavimo pla
no. Prisipilkit savo 
aruodus anglio da
bar, o pradėkit mo
kėti už 30 dienų po 
atvežimo.

De Kalb leng
vas būdas pir

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

kepures.
scarf (kaklaraištį), 
suknelę.
fur coat (kailinius).

Tai prakilnus jaunuolių
sidarbavimas ir visų aukavusių 
atsiliepimas.

žinoma, aukoms dar ne ga
las. Daugelis del įvairių prie
žasčių negalėjo būt mitinge, 
tie atliks savo pareigą po mi
tingo, o rasis tokių, kurie ras. 
reikalinga ir vėl aukauti. “Lai
svė,” taipgi ALDLD centras 
sutiko patarpininkauti persiun
time aukų. Tad kuriem nepa
ranku į tarptautinį komitetą, 
gali priduoti ar persiųsti per 
tas įstaigas. Kiekvienas pri
duotas centas eina Ispanijos 
paramai.

Tuo pat sykiu ALDLD Mo
terų kuopa ir kitos organiza
cijos planuoja vesti pastovią 
kampaniją rinkimui drabužių 
ir maisto.

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.

garėta Liužinai aukojo po 25c.
Aukavusieji Daiktais.

Bimba — vyrišką raincoat.
Grubis — sweater (megst.).
Petkienė — porą mot. če- 

verykų.
Rubaitienė — 3 ken. maisto.
J. Mačiuta — 3 kenus mai

sto ir vyriškas kelnes.
Kanaporius — 2 kenus mai

sto.
Zakarauskienė — overcoat, 
coats (sermėgas).
Warison — porą čeverykų.
P. Pross — keletą k e n ų 

maisto.
šalinaitė — sweater.

Suaukojo Jaunų Komunistų 
Lygos Kuopelė.

poras moteriškų čeverykų. 
porą vyriškų čeverykų. 
poras moteriškų kaliošų, 
poras apatinių.
poras pančiakų.
raincoat (nuo lietaus ap* 

siaustą).
1 skirt (sijoną).
5 sweaters.
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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
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Prašome įsitėmyti antrašą
148 GRATTAN STREET, 

Kampas Varick Avė. 
BROOKLYN

Vienas blokas nuo Thames St. ir 
vienas blokas nuo Flushing Ave.

Tel. Pulaski 5-9826.
i
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Telefonas: Humboldt 2-7964

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

NEWARK, N. J.
VALANDOS: 2—4 ir 6—8.

Nėra valandų sekmadieniais.

BERN. J. SHAWKONIS
(ASAKUNAS)

NAUJAS

LIETUVIS GRABORIUS 
IR BALSAMUOTOJAS

LAISNIUOTAS
New York ir New Jersey 

Valstija 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
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