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KRISLAI
Vargše Simpsonienė. 
Ko Reikia, o Ką Turime. 
400 Mylių iš Galiono. 
Mokės Paslėpti.

Rašo A. B.
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Anglijos karalius Edward 
VIII pakliuvo tarp kūjo ir prie
kalo. Kūjis atstovauja politi
ką, o priekalas—meilę. Myli 
jis Simpsonienę ir nori su ja 
ženytis. Bet prieš jo nelaimin
gą meilę sukilo Anglijos tradici
jos ir aritokratija. Tradicijos 
ir aristokratija sako, kad kara
liškai asabai griešyti su papra
sta miesčionka, dar kokia nors 
amerikoniškos jankės paklydu
sia amazonka, tikrai smertelnas 
griekas. Anglijos bažnyčia irgi 
taip sako.

O vargše Simpsonienė, ta ne
laiminga moderniškoji Marija 
Magdalena, irgi myli Edwarda, 
o dar daugiau mylėtų karališką 
karūną ant savo jankiškes gal
vos. Ji dabar nei pakarta, nei 
paleista. Tik tiek ji gali susi
raminti, kad ji žino, kad jai la
bai pavydi tos garbės kitos pa
našios Magdalenos, kurios turi 
ir veidelius skaisčius, ir lūputes 
lipšnias, ir meilės prisirpę, ir 
milionuose paskendę, bet tik ne
gali pasigauti asilo, kuris tik 
dvi kojas teturėtų ir karaliaus 
karūną ant galvos nešiotų. Ta
me tai tikra tragedija tų mūsų 
išlepintų buržuazinių sesučių.

Labai puikiai ir gražiai Am
erikos Darbo Federacija apskai
tė, kiek reikėtų Amerikos vidu
tiniai , šeimai žmoniškai pragy
venti tik vienus metus, būtent, 
apie $3,623. Arba, kitaip ap
vertus, darbininkas turėtų už
dirbti į valandą ne mažiau 
$1.77. Tada šeimos gyvenimo, 
lygis būtų galimas skaityti 
vilizuotu.

Je, tiek reikėtų. Bet 
šiandien turime šioj didelių 
bių ir gėrybių žemėje. Džiau
giasi darbo šeima, jeigu ji turi 
metinių įplaukų vieną tūkstan
tinę. Džiaugiasi darbininkas, 
jėįgu už sunkaus darbo valan
dą jis gauna vieną pliką pusdo- 
lerinę. Pagaliaus, džiaugiasi ir 
tas, kuris turi bet darbą, nors 
už pavalgymą sau, jau nekal
bant apie kitus.

O ką bekalbėti apie vienuo- 
liką milionų bedarbių? Koks gi 
gyvenimo lygis tų šeimų, kurios 
turi gyventi valdžios šalpa?

Dar nieko nesakėme apie far- 
merius. Ar žinote, kad tokioj 
Georgia valstijoj vidutinė far- 
merio šeimos metinė -įplauka pa
siekia tą milžinišką sumą $250? 
Ar žinote, kad tasai farmerys 
už 14 valandų darbo dieną gau
na viso labo tiktai vieną sugu
rusį dolerį?

Matote, mūsų Amerika toli 
gražu nėra rojus—nėra rojus 
labai daugeliui įmonių vergų ir 
juodosios žemės artojų.

Greitu laiku mūsų pasaulis 
gal susilauks naują didvyrį. Jo 
vardas bus Charles Nelson Po
gue. Jis pareis iš Winnipeg, 
Manitoba, Kanada. Jis turės 
tiktai 38 metus amžiaus. Jis 
bus paprastas žmogus, taip sau 
išradėjas, duoną valgąs iš savo 
rankų ir smegenų darbo.

Sakoma, kad darbininkas 
Pogue išrado ir padirbo auto
mobiliui tokį karburatorių, ku
ris duos du šimtu mylių iš vie
no galiono gazolino, o palaips
niai davarys iki keturių šimtų 
mylių! Tai bus išradimas, kuris 
vienu šūviu parblokš žibalo 
trusto biznį, šiandien automo
bilistas, ypatingai toks, kaip aš 
ir kiti panašūs broliai su savo 
senomis lamozinomis labai 
džiaugiasi, jeigu iš galiono pa
daro penkioliką mylių.

Bet argi žibalo trustas leis 
tokiam stebūklui tapti tikrove? 
Labai abejotina. Kaip daugelį 
stebūklingų mokslo išradimų, 
taip šį jie mokės paslėpti. Jau 
dabar aplinkui Pogue sukasi 
milionierius Hammell, kasyklų 
savininkas. Jis ir finansuojąs 
Pogue eksperimentą.

“ h Z“' Liaudies Milicininkai
Washington. — Jungtinių 

Valstijų vyriausybė uždrau
dė savo ambasadoriams, 
konsulams ir kitiems atsto
vybių tarnautoj ams užsie
niuose pačiuotis su svetim
šalėmis, negavus tam leidi
mo iš Amerikos valdžios. 
Šios šalies vyriausybė bijo, 
kad karo metu tokios mote
rys gali tarnaut priešams 
kaipo šnipės.

PRIIMTA NAUJOJI SOVIETŲ 
KONSTITUCIJA

So-MASKVA. — Visos 
vietų Sąjungos Kongresas 
gruod. 1 d. vienbalsiai už
gynė bendrą projektą nau
jos, demokratiškesnės So
vietų konstitucijos. Išrink-; 
ta redakcinė komisija galu
tinai projektą sutvarkyti. 
Komisija susidaro iš 220 na
rių su J. Stalinu kaipo pir
mininku.

Kongresui buvo įteikta 
šimtai pasiūlymų įvairiems 
pataisymams; bet pataisv- 
mai liečia tik tūlas smulk
menas, apart vieno,' kuris 
reikalauja įsteigt amunici
jos komisariata. Šis pasiū
lymas būsiąs įdėtas į naują
ją konstituciją.

“Valio Stalinui! Valio 
naujajai Konstitucijai f” 
šaukė delegatai, balsuodami 
už jąją.

MOTERYS SOVIETŲ 
KONGRESE

MASKVA.—Sovietų Kon
stituciniame Kongrese da
lyvauja ir 419 moterų dele
gačių. 40 procentų jų—val
stietės, 42 proc. fabrikų 
darbininkės ir 18 proc. inte- 
lektualės.

Buenos Aires, Argentina. 
—Kalbėdamas Visa-Amčri- 
kiniame taikos santikių 
kongrese, prezidentas Roo
seveltas šaukė visas šalis 
Šiaurinės, Centralinės ir 
Pietinės Amerikų laikytis 
išvien prieš gręsiantį pasau
liui karą. Jis, be kitko, pa
smerkė “naujus fanatiz
mus”. Buvo suprantama, 

ikad pasmerkimas taikomas 
m a it t a ™ -i i’ fašistinėms šalims, toms
TAMPA, Florida. Grand didžiausioms karų kurstyto-

Teismas Šerifui už 
Browderio Užpuolimą'

džiūrė įkaitino buvusį pa- 
gelbinį šerifą L. Ponderį, 
kaipo vadą šaikos, kuri už
puolė ir išardė susirinkimą, 
kur kalbėjo Earl Browder, 
komunistų kandidatas į pre
zidentus. Ponder laikomas 
po $500 parankos.

Prisiųskite “Laisvės” Pre
numeratų Panaujinimus

Šiomis dienomis siuntinė- 
sime pranešimus “Laisves” 
skaitytojams, kurių prenu
meratos yra išsibaigusios. 
Todėl prašome agentų, ku- Pietinės Amerikų, 
rie esate surinkę prenume
ratų atnaujinimus, tuoj aus 
juos prisiųsti.

Administracija.

Cleveland, Ohio.—Perfec
tion pečių kompanija ketina 
pridėt pusaštunto nuošim
čio uždarbio savo darbinin
kam. Bijo, kad jie daugiau 
neišsikovotų. '

Išmuša Fašistus is t
Universiteto Miesto

1 Respublikos Gynėjai Atakuoja Priešus Visuoseė Frontuose— 
Žygiuoja prieš Fašistų “Sostamiestį” Burgosą

MADRID, gruod. 2.—Is
panijos liaudies milicininkai 
iš šiaurės-rytų ir šiaurva
karių žygiuoja prieš fašistų 
“laikinąjį sostamiestį” Bur- 
gosą. Atėmė iš priešų Vi
toria miestą už 60 mylių 
nuo Burgoso.

Respublikos gynėjai aud
ringai atakuoja fašistus vi
suose Madrido frontuose. 
Tarptautinis batalionas ir 
Ispanų liaudies milicininkai, 
po įnirtusios 12 valandų ko
vos, išmušė laukan 2,000 fa
šistų legionierių ir maurų 
iš Klinikų Ligoninės Uni
versiteto Mieste, šiaurvaka
riniame Madrido pakrašty
je.

Asturijos mainieriai štur
muoja fašistų pozicijas 
Oviedo apylinkėj, šiaurėj. 
Kalvos mūšyje ties Grado, 
arti Oviedo, nuo fašistų kul
kų krito karžygė valstietė 
Leontina, “Liutas-Moteris”. 
Jinai buvo komandierė vie
nos moterų brigados Maksi-

Roosevelt Šaukia Visas 
Amerikas Susivienyt 
Prieš Karo Pavojų

joms.
Argentinos spauda džiau

giasi, kad Rooseveltas kal
bėjo ne kaipo “globėjas” 
(pagal senąją Monroe teori
ją), bet kaipo draugas Lo
tyniška jai Amerikai.

‘ŠALIN IMPERIALIZMĄ!’ 
TAIKOS KONGRESE

Buenos Aires, Argentina. 
—Prezidentui1 Rooseveltui 
bekalbant taikos ir draugiš
kumo kongrese delegatų iš 
Šiaurinės, Centralinės ir 

“Šalin 
imperializmą!” sušuko' sū
nus Argentinos prezidento 
Augustino Justo. Už tai ta
po išmestas laukan.

MASKVA. — Nuo 1924 
m. iki šiol Sovietų šalyje gy
ventojų skaičius padidėjo 
30,000,000, arba beveik pusė 
tiek, kiek Vokietija turi gy
ventojų iš viso.

mo Gorkio batalione. Jos 
mirtis sujaudino liaudies 
milicininkus į ;dar šturmin- 
gesnius mūšius prieš fašis
tus.

Respublikos artilerija 
bombarduoja Talaverą, fa
šistų stovyklą, 70 mylių į 
pietų-vakarus nuo Madrido, 
ir fašistų lizdą Oviedo, 40 
mylių į šiaurius nuo Madri
do.

Asturijos mainieriai mili
cininkai Madride padėjo di
namito sprogimus po Kli
nikų Rūmu, Universiteto 
mieste, pirma prakasdami 
Ugą tunelį iki to rūmo. 
Sprogdamas dinamitas išne
šė oran daugelį fašistų ka
rių, o likusieji sveiki pabė
go.

Fašistai keliose vietose 
tapo priversti pabėgti atgal 
per Manzanares upę. Pra
laimėjus kelis svarbius mū
šius Madrido priemiesčiuo
se, fašistų kariuomenė pra
deda nusiminti.

Naziai Kapos Galvas 
IŠsiunčiantiem Savo

Turtą į Užsienius
BERLYNAS. — Hitlerio 

valdžia gruod. 1 d. išleido 
įsakymą, pagal kurį bus 
mirčia baudžiami tie Vokie
tijos piliečiai, kurie be val
džios leidimo perkels bet 
kokį savo turtą į užsienius.

Kiti nauji įsakymai rei
kalauja aštriai baust “bran
gininkus”, kurie už savo 
produktus reikalaus dau
giau, negu valdiškai nusta
tytos kainos. Nuo to nuken
tės ypač valstiečiai ir ma
žieji biznieriai. O stambių
jų pelnagrobių ir vėl naziai 
“nematys”.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Norvegijos valdžia už

draudė savo šalies laivams 
gabenti Ispanijon karo reik
menis ne tik iš Norvegijos, 
bet ir iš kitų šalių.

P a r y ž i us. — Franci jos. 
valdžia neįsileidžia bananų 
ir orindžių atgabenamų iš 
Ispanijos fašistų užimtų 
plotų.

Brooklyno karinių laivų bu- 
davojimo lauke tapo nuleistas 
vandenin naujas $15,000,000 
kreiseris, užvardintas Brook
lyn.

Tai 51-mas karinis laivas, 
pabudavotas toj vietoj. Lai- 
vadaržis įsteigtas 185 ^metai 
atgal.

Anglų Vyskupas Išbara
Karalių del Simpsonienės

LONDON. — Savo dioce- 
zijos konferencijoj, Brad- 
fordo episkopalų vyskupas 
Blunt pareiškė, kad Angli
jos karalius .Edwardas “ne

be kurios, girdi, negalima Angly Darbiečiai Kaltina Savo Valdžią uz Pagelbą Ispanų 
esą būti tinkamu šalies val
dovu. Jis sakė, kad Edwar- ' 
das, susidedamas su ameri
kiete “divorsininke” Simp- 
soniene, tuomi “žeminąs” 
Anglijos sostą.

LONDON. — Anglijos 
konsulas, ir laivyno oficie- 
riai pranešė savo valdžiai 
patikrintą žinią gruod. 1 d.. 

|jog Vokietijos laivai atve
žė 5 iki 6 tūkstančių nazių Į 
fašistų valdomą prieplauka 
Cadizą, pietinėj Ispanijoj, 
karui po fašistų vėliava 
prieš respublikos valdžią.

Anglų užsienių reikalų 
ministeris A. Eden tatai pa
skelbė seime, kaip tikrą ži
nią, ir pareiškė, kad tokia 
urminga nazių talka Ispanų 
fašistam dar labiau' veda 
linkui europinio karo.

Du pulkai, nazių nebūtų 
galėję iš Vokietijos atplauk
ti be Hitlerio leidimo. Ma
noma, kad jie yra Vokieti
jos armijos kariai ir tapo 

Vien šiemet ‘Osoaviachim”I atsiųsti pagal tiesioginį sa- 
išlavino 10.000 šokikų para
šiutais iš lėktuvų, 9000 mo
torinių orlaivių lakūnų ir 
15,000 sklandytuvų lakūnų.

MILIONAI SAVANORIŲ 
SOVIETAM APGINTI

MASKVA. — Piliečių or
ganizacija Sovietam apgin
ti “Osoaviachim” jau turi 
išlavinus 1,700,000 “Voroši- 
lovo” šaulių, 60,000 specia
lių šaulių pavieniui priešus 
šaudyti, 4,600,000 ekspertų 
šaliai ginti lėktuvais ir che
miniais būdais ir 46,000 
“Vorošilovo” raitelių,—kaip 
kad Sovietų kongresui 
gruod. 1 d. pranešė Michail 
Iljifiski. Maskvos Jaunųjų 
Komunistų Sąjungos vadas.

DU PONTAI DAVĖ $144,- 
430 LANDONUI

Washington. — Oficialė- 
mis skaitlinėmis, Du Pontai, 
amunicijos fabrikantai, da
vė $144,430 agitacijai už 
republikono Landono išrin
kimą prezidentu. Didysis 
bankininkas J. P. Morgan 
parėmė Landoną $50,000 do
vana.

Japonija Pripažino
Italijai Ethiopiją

TOKIO, gruod. 2.—Japo
nijos valdžia pilnai pripaži
no Italijai Ethiopiją ir pa
skyrė savo generalį konsu
lą į Addis Ababą.

(Šis pripažinimas yra da
lis sutarties tarp Japonijos 
ir Italijos. Mussolinis už
tat pripažinsiąs Japonijos 
padarą Manchukuo neva 
kaip “savarankią valstybę.” 
Svarbiausias punktas Itali
jos-Japonijos sutarties yra 
suvienytas frontas karui 
prieš Sovietų Sąjungą. Bet 
šis punktas dar slepiamas.)

VERČIA FABRIKANTUS
FRANCIJOJ TAIKYTIS
- SU STREIKIERIAIS

PARYŽIUS. — Francijos 
valdžia pasiūlė, kad seimas 
išleistų įstatymą priverst 
samdytojus ■ taikytis su 
streikieriais, kur streiką 
paskelbia dauguma darbi
ninkų. Sulig to sumanymo, 
samdytojai ir darbininkai 
turi prisiimt valdžios atsto
vus kaip tarpininkus. Rei
kalaujama bausti tuos fab
rikantus, kurie nepasiduos 
taikos deryboms.

Hitleris Atsiuntė du 
Pulku Nazių prieš Is

panijos Respublikų

La

’•J

Fašistam—Anglija Praleidžia Ginklus Portugalijon
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vo vyriausvbės įsakymą.
O jeigu tie tūkstančiai na- 

ziu ir nebūtų kariškiai, toks 
didelis sykiu atvykęs jų 
skaičius talkon fašistam vis 
tiek yra skirtingas dalykas 
nuo francūzų ir rusų sava
norių, padedančių respubli
kos valdžiai. — pareiškė už
sieninis ministeris A. Eden. 
Jis nurodė, kad francūzai ir 
rusai tik laikas nuo laiko 
mažais būreliais vyko Ispa
nijon. Be to, nieks negali 
sakvt, kad francūzai buvę 
pasiųsti savo valdžios.
Fašistų Gandai apie Sovietų 
ir Francijos Talka Ispanijos 

Valdžiai
(Nėra jokio patvirtinimo 

gruodžio 1 d. pranešimui, 
būk dar 3 iki 4 tūkstančių 
francūzų savanorių atvykę 
talkon Ispanijos valdžiai. Tą 
pranešimą paskleidė per 
radio Ispanijos fašistai būk 
tai “iš Madrido.”)

LONDON, gruod. 2. — 
Dar nieku negalima patvir
tint fašistų paskleistą gan
dą, būk į Ispanijos respub
likos uostą Malagą atplau
kę Sovietų generolas, 100 
oficierių ir 20 sovietinių lėk
tuvų.

Hitlerio atstovybė Londo
ne bando užginčyt tūkstan
čių nazių atplaukimą pas 
Ispanijos fašistus. Bet juo 
smarkiau naziai remia fa
šistus, tuo labiau stengiasi 
išsiginti.
Anglijos Valdžia Pasitar
nauja Ispanijos Fašistams

LONDON. — Anglų val
džia pervarė seime savo su
manymą. uždraudžiantį An
glijos laivams gabenti karo 
reikmenis Ispanijon ne tik 
iš Anglijos, bet ir iš kitų 
šalių. Darbiečiai seimo at
stovai siūlė pataisymą prie 
sumanymo, r e i k a laudami 
taipgi uždraust Anglijos 
laivam vežti ginklus ir amu
niciją į Portugalijos uostus.

i
_________

Bet atžagareiviai dabartį-. ‘ • 
nės Anglų valdžios, šalinin
kai seime 239 balsais prieš 
132 atn etė pataisymą. Jie 
tvirtino, būk uždraust Ang
lijos laivams gabent ginklus 
ir amuniciją į Portugaliją 
^ai. girdi, būtų įžeidimas tai 
šaliai.

Visiem žinoma, kad Ispa
nijos fašistai daugiausia 
ginklų ir amunicijos iš Vo
kietijos ir Italijos gauna per 
Portugaliją. Bet Anglijos 
užsienių reikalų ministeris 
seime vis tiek tvirtino, būk 
Portugalija “išlaikanti be- 
pusiškumą” ir būk “nesą 
įrodyta,” kad jinai perlei
džia karo pabūklus Ispani
jos fašistam.

Darbiečiai atstovai nuro
dinėjo, kad Anglijos val
džios neva “bepusiškumas” 
linkui Ispanijos karo pasi
tarnauja tik fašistams. An
glų laivam uždraudžiama 
pei^vežti karinius reikmenis 
Ispanijon net iš svetimų Ša
lių, kuomet Mussolinis ir 
Hitleris savo laivais daug- 
meniškai iš Italijos ir Vo- - 
kieti jos siunčia ginklus ir 
amuniciją Ispanijos fašis
tams.

New Yorko Times londor 
niškis korespondentas C. A. 
Selden rašo, jog pati Ang
lijos valdžia žino, kad dą- 
bartinis “ b e p u siškumas” 
yra tiktai monas, o vis tiek 
palaiko tą mona, tuomi, gir- 
di, norėdama išvengti euro
pinio karo.

&
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EXTRA!
ISPANŲ FAŠISTAI KA
RIAUJA NUODŲ DUJOM

MADRID, gruod. 2.—Is
panijos fašistai, negalėdami 
kitaip atsilaikyti prieš liau- 

I dies milicininkus Madrido 
fronte, pradėjo juos bom
barduoti nuodingų dujų 
bombomis, ir tuomi privertė 
liaudiečius atgal pasitraukt

Sakoma, kad nuodų dujos 
padėjo fašistam užgrobt ir 
tris respublikos tankus.

Burgos, Ispanija, gruod. 
2.—Fašistai praneša, kad į 
respublikos prieplauką Va- 
lenciioj atplaukė trys keno. 
tai laivai, “pilni prikrauti 
lėktuvų.”

London, gruod. 2. — An
glijos valdžia užgrobė vieną 
anglų laivą, kuris gabeno 
auto-trokus iš Odessos. SS 
RS.. į Ispanų respublikos 
uostą Cartagenoj.
—

Phoenix, Arizona.—Susi
organizavo 500 moterų į 
draugija kovai prieš suk
čius valdininkus. Jos veik* 
siančios slapta.
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5,000 Naziškų Kareivių!
Patikrintos žinios skelbia, kad Ispani

jos fašistams pagelbon Hitleris pasiuntė 
i 5,000 gerai apginkluotų naziškų kareivių. 
’ Kareiviai jau Ispanijoj, siunčiami į įvai

rius frontus kovoti su respublikos gynė
jais.

Taigi kiekviena diena atneša daugiau 
ir daugiau davinių, kad Hitleris ir Mus- 
solinis pasirįžo užkariauti Ispaniją fa
šizmui. Negalėdami sunaikinti respubli
ką su savo ginklais (mat, Ispanijos fa- 

! šistai mažai turi žmonių), jie siunčia ar
mijas. Tas dikčiai pasunkins respubli
kos gynėjų reikalus.

Be to, šis Hitlerio .žygis, pasak Angli
jos užsienio reikalų ministerio žodžių, 
yra didžiausiu pavojum pasaulio taikai.

Tai tiesa. Taika randasi didžiausiam 
I pavojuj. Karas grūmoja šiandien labiau, 
Į negu kada. Jei demokratinės šalys ne- 
! pasakys griežto fašizmui žodžio, tai jis ir 
t vykdins savo niekšiškus žygius, kol už

degs pasaulį.
s Atrodo, kad Anglija dar vis nemano 

griežčiau veikti. Ispanijos valdžia rei- 
j kalavo kuo veikiausiai šaukti Tautų Ly- 
; gos Tarybos posėdį ir ten apsvarstyti 
, Vokietijos-Italijos kišimąsi Ispanijon, 

bet Anglijos ponai tą dalyką ima nerio- 
| riai. Užuot posėdį sušaukus tuojau, jis 

nutrauktas gruodžio mėnesio 10 dienai.
I Dar klausimas, ar ten jis bus iš viso 
| svarstytas.

Norint taiką išgelbėti,"*reTETa gelbėti 
Ispanijos respubliką, reikia mušti fašiz
mas. Kas to nežino, tas nieko nežino.

Šitie Colmery’o žodžiai nepatiko fašis
tams, kurie visaip darbavosi (laike per
eitos rinkiminės kampanijos), kad nelei
dus komunistams kalbėti.

Žinoma, komunistų vadas kritikuoja 
Legiono komandierių už tai, kad jis, sa
vo straipsnyj, sugretina komunizmą su 
fašizmu, didžiausių taikos, kultūros ir 
civilizacijos neprietelium. Visą eilę kitų 
pastabų Browderis padaro Colmery’iui, 
bet jis pabrėžia; kad komunistai yra pri
sirengę kovot bile su kuo už Jungt. Vals
tijų konstitucijos išlaikymą, už demokra
tiją, kuriai šiandien grūmoja didelis pa
vojus.

Būtų gerai, kad šis laiškas (jis tilpo 
“Daily Workeryj” už gr. 1 d.) pasiektų 
juo daugiau Amerikos Legiono narių. 
Tas nušviestų jiems daug dalykų.

Apleido Socialistų Partiją Nepa- 
kęsdąmas Trockistų

Žymus Socialistų Partijos darbuotojas 
Bostone, V. Philip Torigian, parašė viešą 
laišką tai organizacijai ir pasitraukia iš 
jos. . Rezignacijos priežastis—trockistų 
klikos ardysėną partijos viduj.

Po to, kai Am. Soc. Partija įsileido 
trockistus, pastarieji betarpiškai tą or
ganizaciją griauna, jie palaiko savo 
slaptus susirinkimus, kokųsus, juose ap
sitaria savo frakcijos reikalus, na, ir pa
skui per socialistų kuopų susirinkimus 
bando pravesti savo kontr-revbliucinę 
taktiką gyveniman.

Jau visa eilė socialistų darbuotojų kė
lė protestus dėl trockistų žalingų darbų 
partijos viduj. Trockistai priešingi stei
gimui Farmerių-Darbo Partijos, jie prie
šingi bendram socialistų su komunistais 
frontui, jie bando savo energiją ir socia
listų vardą išnaudoti kovai prieš Sovietų 
Sąjungą.

Drg. Torigian pareiškia stosiąs į USA 
Komunistų Partiją kovojančią už steigi
mą Farmerių-Darbo Partijos.

Mes jau ne kartą nurodėme, kad So
cialistų Partija sugėrė tuos trockistinius 
nuodus, kuriuos Komunistų Partija senai 
išspjovė. Jai tas sveikaton neis. Ji tu
rėtų apsivalyti nuo jų, kol dar yra laiko.

Beje, d. Torigian yra buvęs^soc. kan
didatu į teismo klerką pereituos rinki
muose Mass, valstijoj.

Sukruskime, Draugai!
k

Truputėlis Patarimų
Drg. L. Prūseika rašo “Vilnyj”:

Mes negalim duot įsakymų socialistų kal
bėtojam, neigi juos kontroliuot.

Bet mes pasakysime St. Michelsonui ir 
D-rui Montvidui, kad jiedu geriaus pada
rytų, jei nekalbėtų nuo vienų pagrindų su 
trockininkų sektantu Butkum. Butkus, Jan
kauskas ir kompanija yra visiškai sugedę 
politiniai, Sovietų, komunistų ir liaudies 
fronto šmeižikai.

Mūsų viešajam gyvenime jie—zero.
Kokia nauda socialistams susidėti su in

trigantų ir kenkėjų sekta, nuo kurių su pa
nieka atsimetė tos pačios sklokos didesnė 

, dalis?
Ką pasakytų socialistai, jeigu mes, ko

munistai, susidėtame su Susivienijimo Lie
tuvių Amerikoje reakcionieriais?

O mums Butkus ir kompanija nėra nei 
kiek geresni, negu socialistams Gegužio 
kompanija.
Komentarai nereikalingi.

L JEarl Browderio Laiškas 
Colmery’iui

K Komunistų Partijos generalinis sekre
torius Earl Browder pasiuntė laišką 
Amerikos Legiono komandieriui Harry 
W. Colmery’iui, pagirdamas jį už tai, kad 
išdrįso pasisakyti dėl davimo laisvės žo
džio komunistams bei kitoms partijoms. 
“Mes neprivalom atimti teisės nei jokiam 
asmeniui bei grupei ramiai susirinkti,” 
rašė p/Colmery.

’ Nei Šį nei Tų Nukalbėjo
“Garsas” rašo:

Komunistų spauda nepasigailėjo pavaryt 
savotišką agitaciją Sus-mo išpeizojimui. 
•Nereikia nei aiškinti, kad komunistėliams 
matuška Rusija yra daug brangesnė, negu 
lietuviškos organizacijos. Jie Rusija ir jos 
interesais daugiau sielojasi, negu savos tau
tos interesais ir mūs organizacijomis.

Nei šį nei tą nukalbėjęs, LRKSA orga
nas mano tųomi pateisinęs savo organi
zacijos vargus ir nelaimes (paeinančias 
daugiausiai iš netikusio kunigų ir jų pa
kalikų valdymo) ir uždavęs smūgį ko-, 
munistams. Nieko toliau nuo tiesos.

Kas skaitė mūsų straipsnį apie LRKSA 
50 metų sukaktį, gerai žino, kad mes ten 
nieko neperdėjome, o tik pažymėjome 
faktus ir pacitavome paties LRKSA pre
zidento žodžius, kad “mažėjame nariais,” 
kad per 50 metų LRKSA net nepajėgė su
tvarkyti savo reikalų, idant galėjus lega
lizuotis Mass, valstijoj!

“Garso” neapgalvotas prikišimas, būk 
lietuviams komunistams “matuška Rusi
ja yra daug brangesnė, negu lietuviškos 
organizacijos,” taipgi yra niekas dau
giau, kaip kvailas plepėjimas.

Komunistų įsteigtos organizacijos (lie
tuviškos l) nariais nemažėja, bet auga. 
Su jų pagelba įkurtas Lietuvių Darbinin
kų Susivienijimas sirpsta, pelčiasi — lai
ke šešerių metų pasiekė virš 6,000 narių, 
kuomet kunigų valdomas LRKSA per 50 
metų gyvavimo teturi tik apie 11,000 na
rių!

Įdūkęs fašizmo siaubū
nas jau parbloškė ir sudar
kė bent kelias Šalis. Fašiz
mas—tas galutinis draskan
čio kapitalizmo ramstis. Įsi
siūbavęs, įsismaginęs,' lygiai 
tas šimtagalvis slibinąs; 
prisirijęs šiltos žmogienos, 
jis naikina-terioja demokra
tijos ir kultūros įstaigas. 
Fašistiniai barbarai, pik
čiau už viduramžių vanda
lus, degina, triuškina, griau
na šimtmečiais surankiotus 
žmonių triūso kūrinius. Fa
šistiniai bašibuzukai neturi 
pasigailėjimo nekaltų vaikų, 
moterų, silpnų senelių.- Po 
jų sunkia letena, po jų plie
nine kurka aikčioja, dejuo
ja minios darbo žmonių 
Vokietijoj, Italijoj, Austri
joj, Ungarijoj, Lietuvoj ir 
dar keliose šalyse.

Plačiažandžio Mussolinio 
ir degenarato Hitlerio re
miami Ispanijos sukilėliai 
pasimoję ir čia užgrūst pra
garinį fašizmą. Ugnimi ir 
nuodingomis dujomis kvė
puoja tas plėšrusis žvėris.

Ir tas įgudęs fašizmas 
daro rimtų pastangų įleisti 
šaknis ir Amerikos žemėn. 
Ir mūsų, amerikiečių lietu
vių, tarpe šian ir ten kaišio
ja savo nuodingas iltis im
portuotas Smetoninis fašiz
mas.

Vienintelė atspara prieš 
tą daugmeningą fašistinį 
amarą—tai bendras visų de
mokratinių jėgų frontas. Ši
tą bendro fronto obalsį jau 
senai skelbia mūsų pažan
gioji spauda, Amerikos lie
tuvių liaudies spauda, kur 
žymią vietą užima mūsų 
“Laisvė”.' -

Mūsų, rytiečių ypačiai, 
pareiga šiuo rųomentu yra 
smarkiau sukrusti ir perga
lingai užbaigti* “Laisvės” 
vajų, kurs tapo prailgintas 
iki gruodžio mėn. 20 dienai. 
Sukruskime, draugai,—-bud
riau, patvariau meskimės į 
darbą! “Laisvė” yra galin
gas mūsų įrankis kovoje su 

* šėlstančia fašistine reakci
ja. Tenai, Ispanijos terito
rijoj, mūšų broliai bendra- 
frontiečiai savo galvas gul
do, kad apgynus demokrati
ją nuo fašistinių užmačių. 
Mums galvų guldyt da ne
prisieina, bet gali prisieiti, 
jeigu mes nebudėsime, riesi-

A. Lideikienė, Great Neck 242 
Yaskevičius, Hudson . . . 220 
S. Sharkey, Easton........ 215
J. Grybas, Norwood .... 210
P. Baranauskas, Brooklyn
M. Valentą, Cleveland . .

Yanush, Scotia ........
Dagis, Sudbury, Can. :

Šlekaitis, Scranton ...
Cibulskienė, Nanticoke

M. Deedas, Red Lake . . '
F. Gervickas, Athol ...
Cibulskienė, Brooklyn . . '
D. P. Lekavičius,

Finleyville ............
J. Weiss, Brooklyn ..... 

Burrieikis, Brooklyn . . 
Braknis, Pontiac .... 
Novicky, Ansonia ....

J. N. Simans, Cleveland . .
A. Lukoševičius, Nanty-Glo 
Šaltys, Rockford ............
J. Jackim, Shelter

ŠYPSENOS

Rochester, N. Y
Amerikos Labor Partijos Val- 

, dybos Posėdis. Gimimai 
Sumažėjo.

Amerikos Labor Partijos 
valdybos posėdis buvo Amal- 
Ifameitų svetainėj, lapkr. 24. 
Padaryta tarimai, kad rengtis 

| prie municipalių rinkimų 1937 
ant platesnės papėdės, gau- l??nt daugiau narių, įsteigti f r

i ofisus mieste su apmokamu 
valdininku, taipgi įsteigti ofi
sai tam tikruose miesto distri- 
ktuose.

Taciaus Labor Partija ir vėl 
rengiasi indorsuo.ti Demokratų 
Partijos kandidatus, kaip ir 
praeituose rinkimuose, visai 
nestatant kandidatu savo par
tijos tikietu. Labor Partija yra 
vyriausiai vedama per Amal- 
gameitų uniją ir Amerikos Fe
deracijos unijas. L. P. surink
ta aukų $10,400, išleista $7,-

423 rinkimų kampanijai.
Gimimai Žymiai Sumažėję.

1927 m. skaičius parodo, • V ... r
kad pradinėse dienos mokyk
lose buvo mokinių 35,486, gi 
šiemet nupuolė iki 27,672. Pa
ėmus pradines ir augštesnes 
mokyklas kartu: 1930 m. mo
kinių buvo 53,476, o šiemet tik

< , ■ t • ■ ‘ ■ ■1 ‘
48,881. Depresijos pasekmės 
aprubežiuoja šeimynas.

Plunksnius.

174
172
155
148
148
135
122
120
110

stengsime užbėgti už akių 
fašizmo pasimojimams. Gal
vų neguldom, tai/ bent pasi
darbuokime kiek. Nesigailė
kime paaukauti dalį savo 
laiko “Laisvės” vajaus rei- 
kalanis. Paskleiskime da 

’piačiau “Laisvę”, suraskim 
jai naujų skaitytojų, kad ir 
jiems “Laisvė” būtų kelia- 
vedis ir švietėjas gyvenimo 
painiavoje. Verbuokim nau
jus rekrutus į bendrą liau
dies frontą kovai prieš grū
mojantį fašizmą. O fašiz
mas jau čia pat: rengiasi, 
tiesia tinklus, tyko te tykoja 
progos pasmaugti liaudies 
teises, demokratiją. Smeto
ninis lietuviškas fašizmas 
stiprina savo pozicijas kiek
vienoje lietuvių kolonijoje. 
Būkime gerais strategais: 
stiprinkime ir savo pozici
jas, platinkime “Laisvę”.
“Laisvė”—plačiai išsišako

jęs, žmonių mylimas dien- 'g’ 
raštis. Bet ji galima gali-( t. 
ma ir reikia paskleisti da (v. 
plačiau. Ir tai nėra taip jau P. 
sunku. Visa eilė įgudusių L. 
vajininkų, iš savo patyrimų,'B. 
pareiškia, kad naujų skai- A- 
tytojų gauti galima. Reikia1^; 
tik gražiai, taktingai priei
ti. Reikia nepasigailėti vie
no, kito žygio, pastangų. E/VilkTitė?’^^^^^ 
Reikia geto noio, pąsišven- Mugianienė, S. Francisco 24 
HplO. j J. K. Alvinas, Detroit ... 22

Taigi pasispauskime,1 A. Boika, Cleveland.........22
draugai! Daugiau naujų M. Biliūnas, Chicago ... 4 ,22 | 
“Laisvei” prenumeratorių.' J- Julius, Moline ..........
Apvainikuokim gražiai “L.”ip- žemaitis, Detroit .... 
vajaus darbą. Davarykime ,Paulenka» Jowell ...

K. Getts, Rockford .... 
J. Kazlauskas, Hartford 
S. Petkienė, B’klyn ....

D.

P.

105
98
78
72
72
72

Is. Hghts ...................
J. Adams, Grand Rapids 
J. Barkus, Brooklyn .... 
M. Bendineka, Summerlee

U. Davies, Los Angeles 
Daukantaitė, S. Boston 

Juška, Chicago ..........
Klimas, Brooklyn .... 
Levanięnė, Los Angeles 
Lawdanskas, Rockford 
Miliauskienė, Plymouth 

Mitkus, Newark..........
Macy, Woodhaven . . . 
Nemura, Cleveland . . . 
Šilabaitis, Putnam .... 

Surblis, Akron ..........
Valinčius, Pittston . . . 

Abekas, Chicago ........
i W. Trainis, Royalton . . . 
T. Zedelek, Collinsville . . 
I. Klevinskas, Scranton . . .

c.

60 
60 
54
50
50
50
50
50
50 
50
50
50
50
50
50
50
50
42
42
40 
34 
25

MAINIERIŲ VALCAS
Ta mainierkaitė
Graži mergaitė: 
Juodos akelės, 
Ilgos .kaselės.

Kitų vaikinų 
Ji nemylėjo, 
Tiktai ant manęs 
Akį turėjo.

Lietuvių baliuos 
Mudu daug šokom, 
Kojom trepsėti 
Visaip išmokom.

Tankiai aš jąją 
Sapne sapnavau, 
Apsikabinęs ’ 
Meiliai bučiavau.

Keitėsi laikai, 
Greit bėgo dienos.
Aš pasijutau
Be savo mielos.

Biesas atnešė
Tūlą petliorių 
Ir mano juodakę 
Jis paviliojo.

Dėdė Kalnietis.

ATVIRAS LAIŠKAS — 
PROTESTAS 
» ’ • r t r .

tą vajų iki garbingo galo, 
su kaupu! Ot tik įsikinky- 
kime vajaus darban, o pa- p Washington' 
matysijne, kokios gražios Gudauskas, Georgetown 
bus pasėkos. Būkime tikrais a. Kaunas, St. Clair ...
“Laisvės” karžygiais,—lais
vės mylėtojais, o fašizmo 
nelaisvės naikintojais. Su
kruskime, draugai!

Laiko jau visai mažai be
liko iki vajaus galui. Dau
gelis iš mūsų da nei pirš
to nepakrutino vajaus rei
kalu. Tai bent dabar, pas
kutinėmis dienomis išpildy- 
kime savo gyvą pareigą. Į 
darbą, draugai! Smarkiau! 
Kad, vajui pasibaigus, nau
jų skaitytojų kvota pasiek^ 
tų kuo didesnę skaitlinę, su 
dideliu kaupu! Tai dar ir 
dar kartą — sukruskime, 
draugai!

Dr. Jonas J. Kaškiaučius.

Hazelton, Pa

“Laisvės” Vajus Gavimui Naujų Skaity 
tojų Baigsis 20 d. Gruodžio (December)

Prašome visų vajininkų įsitemyti, kad vajus baigsis su 
20-ta diena gruodžio (December). Darbuokitės draugai, kad 
kuo daugiausia ęgauti naujų skaitytoj'ų ir nepasivėlinkite pri
siųsti gautąsias prenumeratas. Prenumeratos turi būt prisiųstos 
ne vėliau 21 d. gruodžio.

Iš tūkstančių dienraščio “Laisves” skaitytojų, tik virš 
šimtas pasirūpino gauti naujų skaitytojų. 'Draugai, nors pas
kutinėmis dienomis pasispauskite ir gaukite, kad ir po vieną 
naują skaitytoj’ą..

Smetona nori pastoti kelią “Laisvei”. Jis iš Lietuvos vals
tiečių suplėštais pinigais steigia fašistinį dienraštį Amerikoje. 
Jei visi “Laisves” skaitytojai gautų nors po vieną naują skai
tytoją savo dienraščiui, tai didelis smūgis būtų smetoniniam 
fašizmui.

“Laisvės” vajininkų surašąs šiandien stovi šiaip:

4003 0---- :----z--------------------------—
3229
2686

S-. Reikauskas ..............
A. Stripeika, Elizabeth 
Philadelphia, Pa...........
P. J. Martin, Pittsburgh 2554 
S. Penkaus.kas, I. čiųlada,

Lawrence ............... 1627
K. Žukauskienė, Newark 1261 
G. Šimaitis, Montello . . . 1235 
ALDLD 28 kp.,

Waterbury ....... 1215 
ALDLD 11 ir 155 kuopos

Worcester .............. 786.
G. Krance, I. Katilius 

Bridgewater ....
V. Padgalskas, Mexico

777
689

ALDLD Montreal Rajonas 678 
ALDLD 20 kp., moterų 

skyrius, Binghamton
J. Matačiuiias, Paterson 
G. Kuraitis, Brooklyrt . . .
A. Balčiūnas, Brooklyn . .
J. Vasiliauskas, Detroit 
ALDLD 85 kp., Haverhill 
P. žirgulis, Rochester . . 
V. Globičh, Wilkes-Barre 
ALDLD 2 k p., S. Boston 
F. Šhimkjenė, Kearny'. . .

529
500
499
430
417
414
397
309
283
259

V. J. Valaitis, New Britain 250
A. Klimas, Hartford . . . 246

Pelėdos Filozofisko žodyno 
Autoriui

Gerbiamasis Juodvarni! Ta- 
mistos juodvarniškas kranksėji
mas pelėdos filozofiškam žody- 

*22; no rinkiny yra perdėm neteisin- 
22 1 gas kas liečia barberius. Ten 

jūs savo “maloniu” balseliu su
čiulbote taip, lyg kur po pažmo- 
nių tėvynės laukuose prie paties 
dievo numarinto sutvėrimo, kai 
jūsų br'angįavardžiai čiulba, ir 
pareiškėte: (“Barberis viską ži
nantis1 asmuo, kuris karpo ir 
pjausto plaukus, kad- galėjus 
gyventi.” Visųpirmiausia, ger
biamasis, nepasakote, kokius ir 
keno plaukus barberis taip be- 
gailestingai naikina? Nors jūs 
kaišotės juodvarninėmis plunks
nomis, bet tikiu, kad turite dar 
kiek plaukų, tai turbūt apie-sa
vuosius ir jums panašių sutvė
rimų nelaimingus plaukelius ir 
kalbate.

Barberis nėra viską žinantis 
asmuo, bet yra žinantis tiek, 
kaip padabinti žmogiškas esy
bes, kad jie tikrai būtų panašūs

21
. 20
. 20

. 20

. 15
. 12

Niekados niekas neparašo 
“Laisvėn” iš mūsų miestelio. 
Aš bemokslė moterėlė norėčiau 
labai rašyti, bet mažai temo
ku. Na, bet bandysiu parašyti 
kelius žodžius kas pas mus de
dasi.

• čionai yra keletas laisvų šei
mynų, bet visi miega, nieko ne
veikia darbininkų labui. Buvo 
įsikūrus Amerikos 
Darbininkų Literatūros Draugi
jos kuopa, bet neilgai gyvavo. į 
Neteisingi gaivalai susiėmė 
duokles ir kuopa pakriko.

Dabar numirė šio miesto sena 
gyventoja, Ona Žemaitienė, 97 
metų amžiaus. Palaidota laisvai 
amerikoniškose kapinėse.

Pas mus bažnyčių yra labai 
daug, visokių tikybų. Per ra
dio skamba užkvietimai kasdien 
—vakarienės, baliai, vis kad 
tuos aklus žmonelius išnaudoti. 
O naudingiems darbams, kaip 
parėmimas Ispanijos liaudies 
kovotojų, niekas nepasirūpina. 
Net graudu darosi žiūrint į 
darbininkus.

O dabar noriu tarti keletą 
žodžių apie Dr. Kaškiaučių. Tai 
labai teisingas daktaras. Aš sir
gau iš jaunų dienų ir negalė
čiau suskaityti, kiek daktarų 
aplankiau, bet nė vienas nepa
gelbėjo. Taip jie nugydė mane, 
kad jau mažai gyvasties betu
rėjau. Bet aš pradėjau klausy
ti Dr. Kaškiauciaus patarimų, 
kuriuos per “Laisvę” davė ki
tiems. Aš dabar žymiai pasvei
kau ir tikiu, kad dar pagyven
siu kelius metus.

Kaiminka,

Lietuvių i žmones. Barberis tai yra tik
ras civilizacijos nešėjas. Jei 
barberis nekarpytų ir nepjaus
tytų žmonių plaukų, į ką gi, 
gerbiamasis, žmonės būtų pana
šūs? žinoma, kad į protėvius 
beždžiones.

Barberis ne tik plaukų kar
pytojas, bet ir artistas-skulpto- 
rius. Juk tų biednų žmonių 
galvelių randasi visokeriopos iš
vaizdos: duobėtų, guzuotą, kal
nuotų, visaip iškraipytų ii* šiaip 
jau per gamtos ar ko kito sku
bumą ar kitokį netikslumą tvė- 
ryboje išėjusių be formos^ Bar
beris tokias galvas apkarpo (jei 
dar yra plaukų), sudabina, su
formuoja, padaro civilizuoto 
žmogaus išvaizdą, ne taip arti
mą beždžionei. Barberis karpo 
ir pjausto plaukus ne tam, kad 
gyventi, gerbiamasis juodvarni, 
bet kad žmones padabinti, civi
lizuoti.

Prašau kitą syk neužkabinėt 
barbęrio, nes jis gali nukirpt ne 
tik plaukus, bet ir juodvarniš
kas plunksnas. Barberis.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
Vienam Iš Komisijos, 

*• I  * e ' r •

-Hudson, Mass.—Jūsų kbres- 
pondencijos negalėsime su
naudoti “Laisvėje”. Viena, 
todėl, kad neprisiuntėte sa-

Paryžius. ‘— Ispanijos fa
šistai paleido 200 kulkasvai- 
džio šūvių į Francijos kelei
vinį lėktuvą, skridusį į 
Francūzišką Moroko. Bęt 
nė viena kulka nepataikė.

vo tikro vardo ir adreso, 
tuo būdu nežinome su kuo 
turime reikalą; antra, ko
respondencija rašyta alavė-. 
liu, sunki įskaityti.
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ST?,KE AT Univ. Prof. Scores
WITCHING HOUR Educational Outlook

Eastern Law Stu
dents Organize

Watseka re-

the

BRITISH BARK WORSE THAN BITE

5 and 6 for 
Cook County

will seek mem- 
East Coast from 
Maine. Most of 
at the meeting 
from St. John’s

plight of young 
both within and 
organized labor

I • -*•»

Nearly three-fourths of the 
entrants are average in age, the 
survey I shows, the proportion of 
“bright” students being only a 
little more than five per cent.I - ■ ' *

The lord mayor’s pageant in London was an impressive show 
designed to exhibit the empire’s military might. It took place just 
before Foreign Sec. Eden again knuckled under to the Fascist 

bloc’s policy of aggression in Spain and the Mediterranean.

No. 284

AUSTIN, Texas.— State-sup- •‘:? 
ported colleges have approved fl
plan calling for the centraliza
tion of graduate work at the 
University of Texas and Texas 
A and M. Smaller colleges xypuld 
be permitted to give courses 
leading to an M. A., but all work 
on doctorates would be done at / ’ . 
the two main universities.

referred the new resolution to 
the Executive Committee for 
study and investigation. The re
solution was not, however, acted 
upon.

The resolutions, which were 
almost identical, pointed to the 
“desperate plight of unemploy
ed and out-of-school young peo
ple throughout the country” and 
stated that the principles of the 
Act“ are in accordance with the 
aims of the A.F. of L.”. The 
Act was characterized as a “so
cial need”.

A resolution to “win young 
people to the trade unions” was 
passed. The statement read in 
part, “Whereas, a large number 
of youth have recently entered 
labor’s ranks, finding employ
ment in various industries; .and 
whereas... there is a sturdy 
and growing tendency to enlist 
in the organizations of labor; 
and whereas... many efforts 
are being made to get the peo
ple to do the work of and dis
place adults at apprentice wages, 
and company unions "weaning 
young people away from the 
bonafide trade union movement 
... be it resolved that the A. F. 
of L. undertake a campaign to 
promulgate union consciousness 
among America’s young people.”

A similar resolution, headed, 
“Training Youth in Trade Union 
Philosophy” also was adopted.

Young trade unionists took an 
active part in the convention 
which wrestled with the problem 
of industrial unionism. In con
trast to the elderly “hard-head- < 
ed veterans” whom Wm. Green, 
A.F. of L. president lauded, the 
younger people present were al
most unanimously against the 
suspension of the committee for 
Industrial Organization, of whičh 
John E, Lewis is head. Yourig 
delegates, displeased with the 
convention’s vote to approve the 
suspension of the C.I.O. unions, 
voiced the belief that the con
flict in the A.F. of L. will be
come of “age versus youth”. ’

WHEN IN DOUBT
CALL FOR MOTHER

WELLESLEY, Mass.—Nothing . 
else seemed to help, so the girls 
at Wellesley yelled for “Mom”! ; T 
. When the newly-organized 
chapter of the American Stu- 
dent Union here found they had 
a tough time convincing the ad
ministration that their movement 
was the best possible thing for 
Wellesley, they promptly got 
their mothers to write letters 1 
favoring recognition of the. 
group.

And it worked! The Welles
ley Student Union is now gain
ing power as a recognized cam
pus organization. And smiling 
Wellesley mothers are priding • 
themselves on being a vital force 
on the Wellesley campus.

West Coast Union- 
Fever Spreading

SAN FRANCISCO, Cal.— 
Even the kids, in this strike-torn 
coastal shipping center, are now 
labor-union-conscious.

A gang of little boys piled up 
the stairs of the Maritime 
Union’s recreation center here 
and presented a stack of dirty 
cards, bearing names and ad
dresses, to the secretary.

“Could you please type these 
up for us, Mister”, said a spoke
sman for the boys.

“What’s it hll about?” asked 
the puzzled1 secretary.

“We’re organizin’ a Newsboys 
and Bootblacks’ Union”, explain
ed the boy, “and we gotta have 
reg’lar union cards”.

Experienced maritime union 
men are helping the boys get 
their union started, and the Re
creation Center offices have 
been put at the disposal of the 
union-minded newsboys and boot
blacks.

UNIQUE THANKSGIVING 
HELD IN INDIANA TOWN

FRANKFORD, Ind.—A new 
precedent in the way of typically 
American Thanksgiving celebra
tions has been set by this typi
cally American village.

An international Thanksgiv
ing dinner, including among its 
guests persons of German, Rus
sian, Chinese, Swedish, Cuban, 
Greek, Jewish and Macedonian 
nationalities, was given by the 
First Christian Church of the 
community. The purpose of the 
party was to secure funds to 
purchase food for six Negro 
students at Butler University. 
The boys, who have come from 
Mississippi to attend the univer
sity, live on a cooperative plan.

A prayer for victory for the 
People of Spain “in their fight 
against Fascism, and victory for 
Democracy”, was given by Rev. 
A. R. Huber as a “most fitting” 
close to the party.

WINNIPEG, Canada—Health 
insurance problems have been 
tackled by the Greater Winnipeg 
Youth Council, affiliate of the 
Canadian Youth Congress, it was 
announced here. Interest is at
tached to the move since it is 
believed one of the first times 
the youth movement that has 
•sprung up during the depression 
has turned its attention direct
ly to the problem.

FOURTH OF CHICAGO 
STUDENTS BACKWARD
CHICAGO, Ill.—Nearly one- 

fourth of Chicago’s 32,560 high 
school students are over-age and 
backward, it was reported in a 
survey by the Chicago Princi
pals’ Club Reporter.

Special problems are faced in 
handling the. 7,335 pupils who 
are fifteen years of age or more 
when they enter high school. The 
figures for Chicago are regard
ed as close to the national aver
age and therefore indicators of 
a major educational problem.

BOSTON, Mass.—Girl stu
dents at Frances Willard House 
here have invented a new kind 
of strike. Stay-in strikes, stay- 
out strikes, sit-down strikes, lay- 
down strikes are familiar to 
newspaper readers, but the Bos
ton girls have coined the “mid
night strike”.

As the school clock struck 
twelve the students struck 
against what they claimed was 

i “favoritism, u n d e rhandedness,” 
and denial of rights by faculty 
members”. They won their de
mands from the school adminis- 

i tration before returning to their 
beds.

NEW YORK—Young lawyers 
here have broken their first pre
cedent.

More than 200 of them met 
recently at Columbia University 
to form an organization of law 
students which 
bers along the 
Washington to 
those present 
were students 
Law School (Brooklyn)

CHICAGO, Ill.—Youth dele- 
Law School (Brooklyn), New gates from ’every important 
York University, Fordham Law i youth organization in Cook 
School and Columbia Law School. County, the county of this Mid

west metropolis, will jam Hull 
House, famous social settlement, 
here on December 
the Second Annual 
Youth Congress.

Chairman Joseph 
ported that upwards of a hun
dred delegates are expected to 
hear reports on the progress of 
the drive to pass the American 
Youth Act, to plan, for Chicago’s 
share in the coming youth pil
grimage to Washington as. a 
part of that drive, and to map a 
State Youth Act.

Professor Gray of N.Y.U. and 
Vice Dean Maloney of St. John’s 
Law School were the two facul
ty members present.

Naming their new organiza
tion the “Eastern Law Students 
Association”, the young clerks 
and students decided on a three 
point program which would con
sist of “betterment of economic 
conditions of law clerks and 
young lawyers in the field or 
just graduating; discussion and 
solution of the problems facing 
law students now and on gradu
ation; and applying pressure to 
Federal and State government 

.for more opportunities for law 
, graduates and clerks”.

Legal students who decide to 
taker clerkships in lieu of addi
tional academic training are 
usually paid $5.00 for a week’s 
work.

CHICAGO, Ill.—Education to- 
| day is too “atomistic”, Dr. 
! George Axtelle, assistant pro
fessor of education at Noi-th- 
western University, d e c 1 a r e d 
here before a conference of high 
school administrators meeting at 
the Evanston university.

Dr. Axtelle reported that pre
vailing theories of education add 
bits of knowledge, piece by 
piece, and make no effort to in
tegrate school work with outside 
activities.

“Knowledge is a haphazard 
collection of separate atoms of 
information”, he complained. “At 
the same time many educators 
make few attempts to correlate 
education “ and the individuals’ 
outside and group experience. To 
change these philosophies must 
be one of the aims of modern 
education”.

HULL HOUSE TO HOLD 
MID-WEST YOUTH MEET

Tire two-day session will hear 
reports on national and local ac
tivities and will break up into 
round-tables to hear discussions 
of local problems. Details of 
Chicago’s drive in further or
ganizing the already powerful 
A.Y.C. and to organize the pil
grimage will be worked out.

YOUNG TRADE UNIONISTS PUSH 
AMER. YOUTH ACT AT AFL CONY.

TAMPA—The embattled con
vention of the American Fede
ration of Labor which has just 
ended, paused long enough to 
consider the 
wage earners 
without the 
movement.

Three resolutions advocating 
endorsement of the American 
Youth Act were received and re
ported by the resolutions, com
mittee which combined them and

German University 
Students Must Duel
PARIS—A new code of honor 

for German students requires 
them to accept all challenges to 
duel, regardless of the weapon 
selected by the challenger, it is 
reported here.

Revolver practice and training 
in fencing are to be prescribed 
to all during the first three se
mesters in 4wi-i3nce at the Uni
versity. The Code of honor, ac
cording to Hans Doerfler, stu
dent leader for the district of 
Munich and Upper Bavaria, will 
also apply to other youths, but 
they will not be required to take 
part in duels with weapons. Just 
how they are to avenge insults 
is not yet determined.

German' Universities were no
torious before, the war for their 
“Student Corps” which encourag
ed dueling. It was not uncom
mon to find youths with scars 
of twenty or twenty-five “de
fences of their honof” on their 
faces. Considered a national dis
grace after’ the war, the corps 
were abolished. Under Nazi in
spiration, however, they have 
been revived, and with them 
custom of dueling.

LONDON, England—Britain’s 
Youth Peace Assembly, recon
structed and broadened to be
come the British section of the 
World Youth Congress, has is
sued its first pamphlet, “The 
World We Mean to Make”.
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Getting Atoimd
' ♦ * *

—By SEE KAY—

Recently Brooklyn has been 
deluged by a stream of plays, 
put Out by the recently-formed 
Liaddies Drahria Grobp; Stieh a 
group as this can do a lot to 
remedy the declension of intbr- 

’ ėst id many Lithuanians towards 
cultural activity. But of course, 
bad presentation of plays cat! 
discourage the people from fur
ther attendance. And that is 
the View we had in mind when 
we rallied forth last Sunday to 
witness “Dvaro Bernas“ and 
“Partizanai”.

Methinks that “Dvaro Bernas“ 
Was presented quite well, con
sidering the fact that the actors 
had to cope with an audience 
which refused to restrain its im
pulses and maintained a con
tinual din. The actors knew 
their parts and were audible ev
en to the people sitting in the 
back.

Handshakes are due J. Juška 
who wrote the play and took a 
leading part in it. As a wholb, 
“Dvaro Bernas“ was a fair de
piction of life in Lithuania. The 
fact that it was prėšerited in a 
humorous way was one of the 
reasons for its hearty appre
ciation. J. Juška, F. Lepihskas 
and A. Šertvetyte were good. 
We want to see more of yoii...

The man who imitated the 
crow «f the rooster was so 
anxious to be seen by the au
dience that he walked but a few 
times from behind the sbttiri)?. 
Of course its nothing unusual 
for a rooster to be seen in a 
yard, blit not dressed up in a 
suit!

“Partizanai“ was poorly pre
sented and its conclusion saW 
only half pf the people in the 
audience. The others, it seems, 
could hot absorb boredoin and 

. left. It seemed to' mb that the 
actors were victims Of a phobia 
—they were afraid to raiše their 
vbifces so they can be heard. 
Everyone except Graf Ernest, 

. was eithfer wohrid'ed dr dying and 
couldn’t talk audibly, Or,' evi
dently, they, were in' their na
tural habitat—the fog. It seems 
that the size of thb hall and the 
audience were totally disregard
ed and the actors were" having a 
dress rehearsal" all by them
selves.

All we’ve seen from where we 
were sitting was a few motions 
by some of the players, then 
Gurjevas (Graf Ernest) wotild 
raiša hib voice In a feW stein 
commands and profebed beating 
up Pbtapas. This continued for 
softie tithe. Wb found out later 
that “Patapas” was played by 
thb. director himself and Ernest 
probably took advantage of thb 
situation to take it dut oh hihi. 
Credit goes to Ernie for trying 
to give Hfe to the play. He was 
just suited for that type bf role. 
He acted and made himself 
Heard*; • “Sir Roberts“ and the 
rest made a few motions—a 
silent movie without any titles.

TWo questions: Si rice wheh 
does a firing squad sound like 
a 4th pf July fire crackeri? Why 
Was the curtail pulled up and 
doWn until it made the remain
ing player look silly?

In content,' the play iš alright, 
btjly the players should let the 
fcudiėncė in on what they are 

jabdut. ■ . i• ;
...

We got some impressions and 
bits of other things during the 
rest or the everting. Herb they 
are,

Elearibr (from Suydani St.) is 
’ planning „to cortiė into the fold 
of the BuiLDerS pretty soon. 
Swell' cotripany. YoU’H gbt albhg, 
{Eleanor. Her entrance into the 
branch should be reason enough

LMS 2 DIST SPORTS
f

The LMS špOHs seSSbn starts 
Sat.; Dec. 12; 1936 with bowling, 
as the rest of the teams are 
holding back their answers on 
basket-ball. Norwood and Gard
ner have ankwerbd; what about 
Bridgewater ahd M dn t el lb? 
Send me a “yes” or a “no” so 
I’ll get south idea on What to 
do for a schedule.

Bowling—Gardner vs. Worces
ter at Worcester, Sat., Dec. 12, 
1936, 7:30 P. M. J. Kižys, 

Dist. Sports Comm.

HICKTOWN ECHOES WORCESTER MAILBOX
BRIDGEWATER:—

From a little one horse town 
comes this reply to the question 
of why we didn’t write before. 
Well, it’s this way—we just got 
over a Miristrel Showz under the 
able direction of Jsabell Kugel, 
which took most of our precious 
time, but it was worth it for 
it brought us a few pennies and 
gave us valuable experience and 
we hope that we satisfied the 
public.

We thank the Boston Men’s 
Group and the little lady from 
Boston who added so much to 
our program. Wb are also in
debted to GribUs, Pakarklis and 
Mrs. Karaliene for thbir perfor
mance and to Loretta MilmSky, 
for her tap dancing.

To celebrate our success we 
plan a Christmas Party to which 
only chorus members are invited.

We started on the songs for 
the Operetta the 2nd District is 
going to put on in April. It 
seems hard at first but we have 
ambition and that’s what counts.

So now as the echoes die out 
we leave you.

“The K twins“ 
RE-ECHO—Sorry but B’water 
can not have a basketball team 
ori account of we have no gym 
to practice ih;

Debtdr į “I’ll write ydU a chbck 
for. $50.“

Creditor: “No, thank ybU.”
Debtor: “Why not? YoU know 

I havfe riioney to burn”.
Creditdr: “I hath the Smell of 

burriing rubber”.

for Petrovich der Gust to joih 
also. Catch... ? Mary Kurtz, 
dish-juggler in the restaurant 
next to Laisve; had the flashiest 
dress on the floor... Jean Mar- 
cuk’s candy store was robbedi 
Sunday night. Syrhpathy won’t 
help, but we are irripulsed to ex
tend it, Jean... Bearnish has 
joined the growing ranks of the 
days. What happened to the cast 
iron stomach, Beam... ? Her 
currfent heart palpitator was 
dancing with Albina Debs with 
a pipe in his mouth...! When 
Toriy Balcep and Milda Krance 
dance together they seem to be 
glidihg on air... M-m-m, well, I 
hate my suspicions... Lillian 
Colwell was standing around 
grumbling to herself that she’ll 
make a guy from Eliz., N. J. 
feel sorry for not showing up. A 
bullet-proof vest would be the 
right regalia for the fellow in 
thi|s case /.. Toriy Navikas, the 
Robert Taylor of B’klyn, seem
ed like he was trying to find 
hiriiself...

The Richriiond Hill LDS youth 
branch enjoys the honor ho other 
branch in the country dobs—its 
president is Johririie Ormans.. 
This “Echo” is ready and will be 
serit to those branches who pay 
for it How about the “buck”, 
Newark ... ? Thb Brooklyn LDS 
CoUribll datice Will bb held in the 
Citizens Club on Jahuary 80th... 
The YCL branfeh Will ’ hdvb* a 
study group thiš coming Tues
day and a theatre party the fol
lowing Thursday. A house party 
is planned for December 20th.

Lithuanian
Personalities

By Wdlter Kufeilidh

BUNNY SHELLEY
In striving to‘ give his read

ers the fullest information, a 
columnist occasionally commits 
some breaches of etiqubtib; I 
committed several as I attempt
ed to speak! to Bunny duririg a 
chorus rehearsal wheri her atten
tion was needed most. I lived 
through that ignominy but I
ventured again on dangerous 
ground when I asked hoW old 
she was. Luckily She merely ig-

B. SHELLEY
nbred Trie but now I can offer 
advifce to Other imitative inter
viewed atfd say that rid woman 
will ever speak truthfully on 
that delicate topic;

Bernice šalinaite appears 
young in years but her hair is 
already streaked. with a few 
greys that are her marks of 
hard study and work. She ori
ginally came frotn Lawrence, 
Massachusetts and has traveled 
throughout Europe studying 
music iri Italy and Germany. 
She is now studying at New 
York University for a BacCulau- 
reatė Degrbe in MUsic. Bunny 
(as She is affectionately called) 
has been connected with the Ai
do chdrus bf Brooklyn for the 
last seven years and has been an 
influential member bf the Lietu
vių Meno Sąjunga since 1931. 
She alsb teaches the Sietyno 
chorus of Newark, N. J.

I watched her direct “Grigu- 
tis” and from what little I have ... . ... -
seen I can say that under her R UP* I’ll bet you have them all 
leadership the Aido chorus will buffaloed;
soon ably present that iriterešt- 
ing operetta.

When I was speaking to Her 
she continually wore a cherubic 
smile but later on when I at
tempted to dig up outside iri- 
formation concerning het I 
learned that her temper was 
shbrt arid shb could easily be
come furious. Some Friday even
ing I will drop in to see for my
self. (Ari interesting psycholo
gical study, you khoW).

BROOKLYN NOOSE
4 *

By KRONPRINIZ VON HAREM
Methinks that I should devote

this column to exterminating all 
the other columnists, but ’tis. a 
tough job, so I’ll let it go at 
that.

Kwarren’s mustache is disap
pearing. It must have gone on 
strike or perhaps it got smoked 
out by those cigars he smoked.

Bali Kilas should join the cho
rus and thereby increase the 
field for snooping. Perhaps he 
might team up with Ann Nemi
rtus and write a double header.

Qn Dec; 13th thb chorus puts 
ion “Grigutis” in Brooklyn. Graf 
Ertiest has learned that he will 
havd to act for the Lietuvių 
Lihddibs Tbatras in Bridgeport 
(on the aforesaid date) in the 
role of Captain Gureff of the

ATTENTION/NEWARK!
The L.D.S. YdtitH BranfeH 203, 

has chaiigėd its Meeting Hay to 
Sunday. This was done for the 
coriveriience of the members, and 
We expect to see all of them at 
our next meeting; which will be 
held on Sunday', December 13, at 
11:0b A. M.

It is a very important meet
ing for we mušt ėlėct riew offic
ers for the coming year, and 
plan some new winter activities.

Don’t forget, we expect to see
all LoDeStars at our next meet
ing at 180 New York Avenue, 
Newark, N. J. Secretary,

Violet Tolun;

FRESH FROM THE BOX:
A social was held at the home 

of Josephine L. Sunday nite, 
Nov. 22, 1936. Those present 
were the sub debs of the Aido 
Chorus: Vicky M.; Al P., Grinny 
G., Helen P. There was a jam 
session, card playing, crazy 
whist won by Vicky, a “graši“ 
on the head for Grinny; Al P. 
was žioplys, Helen P.—sena bo
ba, Vicky—žydas. Refreshments: 
pineapple cocktail, toasted hot’ 
dogs, peanuts, tea, cookies, nap
kins, home-made fudge—hm-m. 
Sorry you weren’t there?

Here is a list of questions 
found in the mailbox:

How about challenging Conn, 
to a basketball game some Sun
day night?

HoW about a roller skating 
party sortie Sunday nite?

How about starting rehear
sals on time—8 o’clock sharp?

Joė Kižys tells me that I’m a 
big liar in my description of 
him in the youth sectibh. I 
agree with him, but only on one 
point arid that is weight. In
stead of saying his weight is 
185 pounds, I’ll say it’s 200 and 
some odd pounds. Okay, Joe?

I heard that thb affair the 
Gardner Chorus had last Sat. 
evening was not sb good. Why 
hot writb an article to the youth 
sebiioh about the affair; Gard- 
nbs? After all; we learn thru 
rtiištakėš.

Nice work Bee’s Buzz, keep

There was some crowd at the 
affair held last Sunday eve. All 
the money will be donated to 
aid the Spanish loyalists in their 
fight for a free and democratic 
Spain. I should judge the 
amount made would be around 

.$200—enough to buy about four 
machine guns to pepper down 
thb fascist forces in Spain.

Anthony Frarik Mazurka, the 
guy I’rii supposed to writb aboiit 
this week in the youth section 
has warned me to write some- 

play “Partizanai“. He is veiy 
angry and would-rather remain 
for “Grigutis”. WhooziS tried 
to console him and advised hint 
to copy down somb of KWarreri’S 
addresses of Bridgeport’s dam
sels. Ernbst says he has ho 
use for them, but I wonder what 
our Bridgeport scribe will re
port.

NEWS ITEM: Walt Kubilihs 
drinks 3i quarts of milk per 
day, Graf Ernest—2J, Bali—Cal
vert’s best milk.

What yoring lady rouges her 
nosę ?

What yohng man was seen 
with' lip Stick smears on his col
lar this Slimmer?

And who the xxx is Kron- 
prinz von Harem ? *

Worcester, Mass.
* * ♦ 

By. BEES BUZZ

Boy, oh boy, what a party we 
had at J. L.’s house and what 
games! Say, we should have 
games Of this sort at the club
room parties;

Well, did I wake somebody up 
or did my eyes lie to me? We 
saw andi heard a girls sextette 
(a little weak), a boy’s quartette 
(a bit flat), and a mixed group 
(very good) at the supper and 
concert Suriday, Nov. 29th at 
Eridičott Hall- which was held 
for the benefit of the Spanish 
loyalists. About 400 people were 
present and besides the supper 
profit, over $50 Was collected as 
donatioris. Bravo, and many 
thanks to the donators. .

SOME THINGS
SEEN AND HEARD:

T. L. following M. B. around 
... Al. N. learning to dahbe 
with a strange girl... J., K. 
holding hands with a Strange 
lady...

Well, what is our sports com- 
ipittee dbing about the New 
Year’s Eve affair?

How about helping the house 
committee keep our club-room 
clean instead of trying oUr darn- 
dest to dirty it up? It’S really 
a shame to have a stranger 
coihbiri ahd See papers, match
es, cards, and ? ? ? all over the 
place It’s the horrors;

Hi, Joe! Doti’t forget to put 
nib irito the personality of the 
week sottietiirie.

thing good ab8ut him br else?.. 
So here goes.

Anthony frank mazurka
Bom, God knows where, but I 

iimagirie it was in Worcester. Is 
abbiit 22 years of age; weighs 
175 lbs and is 5 ft. 11' in. tall. 
Is light complexioned, has; I 
think, bide byes. Tony is a 
member of the Aido Chorus. He 
as a keen sensb-of smell—he 
can tell if it’s Ballantine or 
Brockerts ale they Sėli ih this 
jbint or that. Has a bad habit 
of following girls„ arc rind, yes, 
even way out to Gardner. Tony 
certainly has “it”. Why only 
the other night at the Spanish 
affair the father of a beautiful 
maiden invited him to dance with 
her. The girl could not dance 
very wellf but Tony insisted it 
was because of his small feet 
being in the way. Tony is a 

i steel wqrker by trade and has 
been able to scrape up enough 
money to buy some clothes and 
put away a couple of Hucks tor 
a rainy day. He likes bowling,1 
card playing, singing and play
ing one of the leading roles in 
thb Opferetta “Taihyla,|. Has been 
Ort the road from here to Wash
ington arid wbiiid like to go 
again. Tony has a way with
the girls—you ought to see them 
shrile wHbn He struts in: But 
really, Tony is liked everi by the 
fellbWs. Hb’s ri happy-kb-lUbky 
guy With a big Smile OH his ftiap 
continuously; Hb’s pr^ty Wise 
to the political garrie arid is 
class conscious. He is . a very 
hard worker for any affair the 
chorus may run. .I.gUbsfi that’ll 
be enough about Mazurka. Out
side of that He tikėk sports 
pretty well and almost collapsed 
last Suriday eve WHeH he miššed 
out on the free beer.

Don’t forget wb ^sirig at the 
Bazaar to be held at the Work
ers Center this Saturday eve.

And don’t forget the majlbox 
is open for your correspondence. 

| - Corresp., J. Sacal.
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—: - The Camera Eye -: —
MOVIE BONERS

In the flicker “The Big Game”, a number of peo- 
- plė set out in a certain model car to rescue the miss

ing hero of the school. En route, there is a flash of 
these performers, and-now they are riding in another 
model car.

Brute Cabbt and, Janies Gleason ate having a 
terrific struggle in the flicker “Don’t Turn Them 
Loose”. They arė rolling and fighting all over the 
place. Cabot finally succeeds in getting hold of a 
pistol; He gets the jump on Gleason and as the 
antagonists face each other, both are wearing their 
hats—which is a good trick.

In the flicker “Under Your Spell”, Lawrence 
Tibbett is shown making a recording. He sings the 
title song and concludes the record with a high note. 
Later, Wendy Barrie, plays the same record, but now 
the rendition concludes with Tibbett ending the song 
with a low note.

Jimmy Cagney has at last got started on “Great 
Guy”, his, first film in almost a year. Trouble was 
that, with Cagney having bolted Warners, none of 
the majors would loan their players to appear in 
the picture. '

Producer Douglas, however, has a great cast lined 
up under John G. Blystone’s direction. Opposite Cag
ney is Mae Clarke (the girl he hit with the grape- 

, fruit in the uhforgotten “Ptiblic Enemy”), and in 
support are James Burke, Bemardene Hayes, Ro
bert Gleckler, Henry Kolkėr, Edward Brophy, Joe 
Sawyer, Matty Fain, Russell Hicks and Douglas Wood. 
“Great Guy” is an original story by James Edward 
Grant.

CHIT-CHAT
Director E. H. Griffith, a competent, intelligent • 

director, always felt that he was in thė middle of a 
cyclOhfe Ori thė Set. After finishing “Ladies in Love”, 
Director Griffith actually went to Spain fob a quiet 
vacatidri. / i

Because of hiS crack acting in “Fury” and1 “Li
beled Lddyl’ M.G.M. has renewed 'Spencer Tracy’s 
contract ahėad of tiriie, so no other studio can try 
to lūrė him aWay.

Good news is. the fact that the Hollywood Arhb- 
.... ričari Legibn.’ stadium, Where the movie stars enjoy 

prizefights, has let down the color line which up 
until now* had' excluded all Negro boxers from fight
ing thete. TWO Nėgro boxers who previously ap
peared there had been advertised as a San Blas In
dian' rind a MėkiCan; Bars have been let down to al
low Henry Armstrong, local Negro flash into the 
ring, and also because the stadium riiariHgers Have 
long hėalized that the pro-labor temper of Hollywood 
stars wbUld nbt tolėrate the discririiinatibh mUcH Ibng- 
er. ,
—į—------- >,-H ,*7 , Į Į  

—» True Enough! -.» —

bum, dontcha kriOw

r

Phbny forbristers of the weather are bėėS, Which 
. don’t stote extra supplies- of honey, and fbxbriy which 

don’t grow heavier coats of fur, in anticipation' of a 
hard wiriter,says the United States Weather Bureau.

Ohd of the patents granted by UHclri Satti is 
for Hcoffin With a bell httachinerit by which a per
son coiild attract attention to his plight should Ke 
be buried alive.

Thė fittest cut glassware is made of American 
sand, Gernfan Crirboriate of Potash; Canadian Manga
nese, Spanish Arsferiic and oxide of lead manufactured 
in England.

(Continued on Page 4)

I ■ ♦ ♦ ♦

Once he looked up at the sky, shivered and in
creased hiS price almost to a run. His shadow ges
ticulated in the patches of light Utttil it resembled 
some fantastic doll drawn along on a wirb'. Whbri he 
reached the railroad tracks that ran parallel to the 
river he paused irresolutely and then turned north. A 
waterftorit poolroom-bar wris open. He pressed his 
faced against the pane rind watched the men at the 
bar. Carefully openirig the door he Slid in. The 
warmth and light madb him blink ahd hiš mouth 
sagged open. The bartender stared at him arid the 
four men at the bar turned around.

“Scrarii”; said the bartender. ■ 4
“Wait a minutė”, said orie Of the men who reached 

-for the glass turned to thė bartender riiid wiriked.
“Onė of the best; Nick”. ,

The bartender dreW a beer and the man reached 
for the glass with a smile of idiotic belief. As his 
hand raised the glass a fist smashed the glass against 
his mouth. .

“WhatSa matter with you 
how to say thririk yuh?”

The youth cringed holding his bleeding mouth. 
Another man. kicked him across the room Where the r

__ ,_____ ____ _ _„.F________________________ v remaining three meh hdd scattered. HO heard them Terrifically move over field and towh, 
um no blotter, but let their signatures dry naturally. laugh and bent double as they kicked him between Towery cities rip your ribbons down,

them as if he were a footbalk A kick grazed his These are the conquerors, again they march!
(From “New Masses”)

The United States hhd 3 Presidents in one mohth! 
John Ttytyv, W. H, H^rrisbh ttnd Martin Vriri Buren; 
March 4—April 4; 1841.

, 'W- •

Word erf mystery—“Selah” appears in the bible 
74 tirtiferi—but no onė knows what it means!

' The rivbrage weight of ri wdihriii’S brain is forty- 
• four outtbėš. Bui the master mind of a mrin averages 

? 49J ounces; r;
I Alt electric light bUlb gives off only 8‘ ‘per cent 

light but 92 per cent heat.

If ali the passenger and freight cars arid locomo
tives of tlttited States railroads wėTė coupled together, 
they’d make a train 19,625 miles long.

Wlteri President t Roosevelt and other important 
Govehitttririi officials sigh important documents; they 
i
Iff tb1 pritttthg fottposterity the visibility of their 
writing.

LAISVE

THE STI FFED SHIRT TRIBE

“First the* raise; Madame”

Wintry Pathos

By WALT STACY

THE LEAD colored sky deepened to a flaming red 
as the night rolled into the sky. The wind' had 
almost stopped and the streets were filled with 

the strange quiet that preludes the coming of snow.
His figure was caught in fugitive glimpses by 

the lights from the occasional stores. It berit over 
and Hiigged the shadows of the buildings. Once he 
stopped before Sutter’S bakery and the light enhaloed 
his youthful face and thiri šhdUldbfš. The light bit 
acid etched the details of his trousers held around his 
legs with stririįf arid the Safety pin holding the rem
nants of his coat about his throat. Hid' crip pulled 
over his eyes swallowed the face in shadow.’

Now his fabe pushed forward, his steps became 
longėr and he moved swiftly as he camė to thė bord
er of the riverfront section. Here the lights from 
the bdildirigs were few and the long, dark halls pro
jected themselves into the streets with the’ insistent 
and rill possessing stink of garbage and bodies. Here 
the dvbrlaying Waves of the dry grinding dust that 
permerites every chink of the city, mouiited the flood 
tide. 1 ,

—..................-i. *■

Interesting Bits for the Fems
By A. FEM

THfe DALMATION CRAZE!—. In a previous issue the 
Coronation craze was mentioned regarding women’s 
clothes. Now the latest is Dalmation in dresses, 
jackets, hats, coats and even jewelry. It began with 
King Edward’s holiday visit to Dalmatia, a part of 
Yugoslavia. Coronation color schemes have become 
secondary and Dalmation styles are the talk of thė' 
towh. Dalmation balerbs called “yelek” incidentally 
are realty cute and practical, too. Thė native hat 
called “zivio”, is a pill box affair floating a chin 
length fringe (picture yourself in one). Necklaces 
of coins and bracelets 'too are on the. market and do 
they jingle! Dalmation styled clothes are gay and 
colorful and full of embroidery and dingle dangles.

• I ’ - ’
FLASH!—One reads quite a bit these days about thė 
most-talkėd-abdut-woman-in-thė-world, Mrs. Simpson. 
I sUppOse the next fashion will have something to 
do with her vacationing in some quąint country or 
her favorite style of dressing, etc. Already the hair
dressers in New York City are copying the Simpson 
wave, you know—that simple, chic coiffure (as one 
hair dresser stated).

Have you a “washboard forehead”? Guess what * 
that means—nothirig more than what you get frbm 
frowning, so just keep smiling and yoU won’t rieed 
to worry about a washboard forehead.

If you want to make your lip-stick stay on/for 
hours try this—dry your lips before applying it, let 
the color set, then wipe lightly with a piece of cleans
ing tissue, r

Try this if you want your hosiery to last longer 
—wash after each wearing and rinse in writer to 
which a little salt has been added.
ARĖ YOU THAT WAY?—Statistics prove that over-
weight leads directly to degenerative diseases. Re
search by an Insurance Co. shows fat people highly 
susceptible to 'diabetes, heart diseases ahd kidney 
complibations, so if you are inclined to bb hėavjt, 
get wise and start the daily round of exercises and 
cut out. sweets. Obesity is a disease Which begins 
at around ten pounds overweight, so beware.

Judge: “The evidence here shows, that you threW 
a storie at the officer.”

Prisoner: “It shows more than that. It shows I 
hit him!”

Judge: “So you’ve been fighting with your wife 
again! Liquor?”

' Prisoner: “No, šhė licked me”.

Again, 0 Pioneers .

EDNA LOU WALTON
These lay their hands on mountains
Having spanned,
Clad seven-leagued, their outraged larid, 
Thundered tb heaven, hearing thunder back, 
Stiffened whatever sinews sldCk 
Trembled before the primitive and grand.

Conquered; O Land, pressed into comfillėd plain/ 
Pawed into quarry, biri and watery lane, 
Plhcked of your floWets, forests; native fruits; 
Even your naked eagle now disputes 
The people’s passion rind possive reign.

Then shoot the bird, kriock mountains from their bash, 
O pioneering race, 
Ruthlessly end what ruthlessly began.
Take hawk and buzzard for your emblem, man 
Who turns to stone the panther in his pace!

What stale pretense of freedom so long crowns 
All your heroic ritual? Pounds 
Never Wėre perice, nor purses, hearts, nor flags 
More thrill the staff of life. Are rags 
Robes for gay ceremonials and rounds ?

Were sparrow but a nightingale, could shadow leap 
Past the sun’s slants you plead, and reap 
Richness front cancor, prison for yOtir pain 
Lands still divisible to sun and rajri 
Await the harvest, but the laborers sleep. -

Should they awake whose knpbby worn shoes parch. 
The very soil they pause on, in an arch .



Page Four LAISVE Thursday, December 3, 1936

Brooklyn 
Brevities

By
FLOYD 

DEWEY

Wintry Pathos

An L.D.S. Youth Branch me in the last issue. Not a 
should always have the “wel- i single bit of gossip for Brook- 
come” mat out for other youths 
who are non-LDS’ers. These 
strangers should be encouraged 
to attend meetings and socials 
as often as is possible on their 
part. For only in this manner 
will they be able to become ac
quainted with branch members 
as well as our organization and 
its aims. Subsequently, your 
stranger expresses a desire to 
join, and presto, he is no more 
a stranger but a full fledged 
LDS’er.

During the last Membership 
drive, our BuiLDerS held week
ly socials that enjoyed great 
popularity. Quite a number of 
non-LDS’ers made a steady habit 
of attending these socials and 
before the drive was over, 
something like seven or nine of 
them joined up as insurance 
members without any 
on the part of any of 
LDerS. To keep up 
policy tends to bring 
new members.

Think it over for a minute, 
then ask yourself if it is 
to write such a thing as 
which appeared' in LYS 
weeks ago.

“There is no obligation for a 
person coming to our meetings 
for the first two times—after j 
that he must either > join the 
branch as an insurance member 
or as ah associate member—or 
not make use of the facilities of 
the branch”.

This was written by “The 
Building Builder” and I heartily 
disapprove of this sentiment. 
Does this Builder realize that 
these same people who attend 
the meetings twice or more 
without joining the branch are 
the same people who attend the 
branch’s paid socials and help it 
to be a success by bringing their 
friends? Let me tell you that 
it takes more than two meetings 
for a strange person to decide 
whether or not the branch is 
worth joining up*with. It needs 
no further comment except to 
add that if this should be the 
attitude of the entire branch 
then they are going to find it

, pretty hard to enlist new mem
bers in the next drive.

soliciting 
the Bui- 
such a 

in more

wise 
this, 
two

lyn... Several out-of-town cor
respondents repeatedly write to 
LYS and ask why some readers 
don’t write articles telling-lVhat 
they think of our Vouth section. 
Why don’t these s^me correspon
dents write such articles them
selves instead of just suggesting 
that someone else do it... This 
■Sunday (Dec 6th) at 8:00 P. M. 
the ALDLD of Williamsburgh is 
holding a dance at Laisve Hall. 
Two high spots of this affair 
will be the drawing for several 
valuable prizes and, good 
fashioned, home-made lemon 
ringue pies. Admission is 
quai-ter, twenty-five cents, 
program is to be presented 
George Kazakevich’s orchestra 
will do the musical honors...

The Lithuanian Folks Theatre 
presents “Ant Bedugnės Krašto” 
at Elizabeth, N. J. Sunday... 
Whatever became of Graf Er
nest. .. ? Are all you readers

1 doing your part to get signa
tures for the American Youth 
Act... ? Some ninnywit writing ' street, 
under the non de plume of AWE 
in the last issue if Tiesa sought 
to ridicule Charley Kwarren as 
to his psychology. If we had 
more Charley Kwarren’s and less 
“AWES” ours would be a bet
ter organization than it is at 
present... Are there any bridge 
players in our midst? If so, 
how about a bridge tournament? 
Great game, bridge is, and I 
should think we could work up 
some slight interest for it.

old
mc-
one

and

Use Gym To Fight Ju 
x venile Delinquency

CANDID COMMENT: My gossip 
slinging stooges disappointed

CENTRAL CITY, Ill.—Quot
ing the old adage “The devil 
finds work for idle hands”, the 
local grade school board has of
fered the new gymnasium to the 
young men of Central City for 
two nights a week. This offer, 
they believe, will keep the young 
men, many of whom are unem
ployed, from cdngregating in 
pool rooms and taverns and1 en
able them to obtain “good clean 
diversion”.

A Gym Club was organized 
November 13th with about fifty 
members and the membership 
was divided into basketball 
teams.

(Continued from Page 3) 
elbow and he screamed and ca
romed towards his first tormen
tor reaching for his face with 
curyed fingers. A clout below 
his eye and on his lips drove 
flesh and bone into his mouth 
strangling his scream to a bub
bling whimper.

He was kicked through the 
door and into the gutter where 
he lay shaking and whimpering 
for almost an hour. Into the 
tissue and flesh of man the. cold 
entered and speared'the flicker
ing consciousness into an inse
nate motion. He crawled on his 
hands and knees for almost the 
length of the block. As he hur
ried along he held his jaw be
tween his hands, moaning 
spitting.

4< 4< 4>

Then the snow came. It 
a vast whisper that swept
the heretofore hushed streets, in
sistent, blinding and sibilant.

First Clerk': “So your new girl 
thinks your a dictor?”

Second Clerk: “Yes,. I told her 
was a fizzician”.I

Goofus: “I’m doctoring myself 
out of a book of medicine I 
picked up at 41 bargain”.

Roofus: “Be careful! Some 
day you’ll die of a misprint”.

Fortune-Teller: “Beware! I see 
a dark woman following you”.

“Well, she’ll get pretty tired 
of that. I’m a letter carrier”.

and

was 
thru

Hunter: “Be sure to keep your 
eyes on that leopard”^

Gun Boy: “Don’t worry, boss; 
he’s spotted”.

The man swerved. He heard his 1 bold a piece of meat. A dog’s 
shoes squelch as he walked and teeth, seared his leg. He kicked 
his mashed 
they chewed 
footsteps.

He looked

lips stiffened as and felt the dog’s jaw give. The 
in rhythm to his other had in the meantime got- 

i ten hold of the bone.
down a dark side He beat the dog with all of 

.„“L The gaunt structure of . bis thin arm, flailing like an 
the Ninth Avenue “L” cut the insane woman, whimpering:
canyon like a dividing rule. He 
stared and then with incredulous

“Leggo, goddam yuh, leggo”. 
Before his fury the dog back-

haste scuffled a few steps and ed away and sat licking its 
over j chops, snarling. Ho clutched

A * growl at his elbow made ! the bone ^and backed away cau- 
him jump. L..„ ——o~ — j .."" ", ,
ed him across the garbage can. followed him relentlessly. 
There had been a number of feet slipped in the new 

leaving long scars in 
whiteness.
they raced, their shadows battl
ing 
stre 
of e): 
Sob

j chops, snarling. He clutched
! 4-Ln nvwl Lio omioxf nail.

Two large" dogs fac- tiously. Then he ran. The dogs ---- j His 
e new snow 

fresh 
Through the streetsthese dogs roaming the city since 

the winter set in. He stared at 
them with a sudden despair. The 
wind rose and the ‘snow whirled 
under his nose stirring the 
ley of smells from the can. 
mouth watered and his 
stealthily reached into it.
of the dogs lunged and with a 
frightened scream the man sat 
on his haunches.

4 4c * *

They sat an<l stared at each 
their 
and 
He 
his

nar-

med-
His 

hand
One

other. The plumes of 
breathing rose in the air 
the snow blanketed them, 
felt the cold settle into 
haunches and creep with 
cotic tentacles thru his chest and 
back. All he could do was sit 
and stare with despairing hatred. 
He passed his hand over his 
mouth and waves of nausea ! 
welled upwards. Tears * came to 
his eyes. With a low howl he 
jerked to his feet, pushed1 the 
can on the dogs and then scram
bled for- the contents. 1

in the yellow light of the 
>et lamps. Thru the streets 
mpty houses and warehouses. 
3ing he turned through a 

jll street and into a deserted 
jment. From the safety of 

the doorway he watched the dogs 
pause and then go 
the snow.

4< ♦

slobbered and
until there was no flesh 
He smiled as he ran it 

his teeth and hummed to 
His cuts had formed

by questing
♦

worried theHe 
bone 
left, 
over
himself, 
scabs and the cold had pulled 
their sting. He sank back on 
his haunches and rocked back 
and forth until his eyes closed, 

i The geometry of the window 
frame shadow partitioned his 

I face into planes of light. The 
snow fell in a whispering 
shroud. It blotted out his foot-

He got Prints-

THROWING THE

Rural Doctor: “I am taking 
the liberty of sending you an
other bill”.

Patient: “Sorry, Doc, but on 
your advice I am avoiding busi
ness worries for the present”.

Wife—Wonder what happened 
to that booklet on “How to live 
to be 100” that came the other 
day?

Hubby—Oh, that thing. After 
reading it I decided to bum i* 
before your mother got hold o: 
it.

Solomon’s 777th 
dear, are you truly 
me?”

Solomen: “Honey, 
woman in a thousand”.

Wife: “Sol, 
in love with

you are one

Visitor: “What sort of man 
are you going to be when you 
get out of prison?”

Prisoner: “An old one, lady”.

Baby Ear of Corn; “Mama, 
where did I come from?”

Mama Ear of Corn: “The. 
stalk brought you, dear”.

Thirty days hath September, . 
April, June and Uncle Henry for 
speeding.

Learn Lithuanian
Travelers, Tourists, and those 
Which is Prepared For Self • 
Study For Practical Use by 
A Good General* Knowledge of 
You Can Easily Learn. The Most 
the Lithuanian*. Language and 
Grammar can be easily acquired 

through the study of

Self Instruction
Necessary Speech For Daily 

Use From The

Self Instruction
Who wish to learn' Lthuanian.

Book of 74. pages
Price 50 Cents

Mail United States postage • in 
any stamps worth 50 cents tc

LAISVE
427 LORIMER ST., 

Brooklyn, N. Y.

Lr HftRQCP I 
VAAAGfAl

kxTRA'ffihc flrhrontete Ixtrai

I WORKER SHOT AS
I STRIKEBREAKERS
I GAIN ENTRANCE TO
| PLANT!
Į- nrunn. diohil BAO.NEY JENSEN, IJP START 

-nil■ "LlinniZ STWWNG employee, in

/

/ WITH YOUR 
k cooperation 1
IN HELPING US 
ESTABLISH an 

air-tight picket
LINE WE CAN

(fW'HE UNIONS 
JL WHOLE- 

HEARTILY 
AGREE TO 

ASSIST THE 
UPSTART 

LOC

MILAMS EOF*
* BESIEGING 
THE- PLANT ARE 

drafted
ANO 

EVi-RY 
UNION NAAN 
IS ASSIGNED 
TO PICKET 

DUTY?
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Norwood, Mass Haverhill, Mass
Dr. Herman Mendlowitz

OFISO VALANDOS

t

PRANEŠIMAI Iš KITUR
l •. * ’ * ' •( / . ' t I • ■

VARPO KEPTUVEpadarebiznierius

ir

Cleveland, Ohio

ka- (284-286)

ir rinkti 
Ispanijos

aukas ir 
kovoto-

Italų Li- 
294 River 
jau antrą

GARSINKITfiS SAVO BIZNI 
DIENRASTYJ “LAISVĖJE”

pilnai 
Centre 
nariai 
Taipgi

Augusta, Maine.—šiame 
briedžių medžiokles sezone 
Maine valstijos miškuose 
atsitiktinai' nušauta 17 me
džiotojų.

iš 
iš

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 2Xrd St.

33 METAI PRAKTIKOS
522 Bedford Avenue 

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

NEDfiLIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto

apsvarstyti.
Prot Rast. W. Zelin.

(284-286)

BALTIMORE, MD.
LDS 48 kp. ir WIR Benas rengia 

Oyster Parę, Dailės Kliube, 20 N. 
Calhoun St. Pradžia 2 v. po piet iki 
6 vai. vakaro. Įžanga $1.00 asmeniui 
ir $1.50 porai. Kviečiame visus atsi
lankyti ir praleisti linksmai laikų.

■ (284-286)

Visi nariai pribūkite laiku, nes tu
rėsime labai svarbių dalykų apsvars
tyti.

Sekr. U. Palevičiene.
(284-285)

DETROIT, MICH.
Svarbus Pranešimas Detroito

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

Scranton, Pa

Puslapis Penktas

Apsivedė Dvi Poros Jaunuolių
Lapkričio 21 d. apsivedė 

Charles Vitartas, L. L. R. Cho
ro pirmininkas ir N. L. W. A. 
26 lokalo veiklus narys, pa
žangių tėvų laisvai išauklėtas 
sąmoningas jaunuolis. Paėmė 
sau ųž žmoną Mary Grųbins- 
kaitę, iš Readville, Mass. Ap
sivedė civiliai. Vestuvių, poki- 
lis atsibuvo Lietuvių Svetainėj. 
Vestuvėse dalyvavo virš šimto 
linksmos publikos.

Lapkričio 26 d. apsivedė 
Charles Trečiokas, L. L. R. 
Choro ir LDS 3 kp. narys. Pa
ėmė sau už žmoną Oną Gru- 
binskaitę, iš Readville, Mass. 
Apsivedimo ceremonijas atli
ko katalikų kunigas.

Linkim jaunavedžiams link
smo ir laimingo ženybinio gy
venimo ir dar aktyviškiau susi
rišti su organizuotų darbinin
kų judėjimu ir veikti del savo 
ir visos darbininkiškos visuo
menės labo.

L. L. R. Choro Nariams.

Gruodžio 6 d., Lietuvių sve
tainėje Bendro Fronto bankie- 

1 te choras turi pasirodyti 
skambiai ir gyvai. Dėlto turim 

v visi lankytis į pamokas.
Taipgi reikia gerai prisiren

gti prie savo 17-metinio kon
certo, kuris atsibus 13 d. gruo
džio, Finų svetainėje.

Choras auga nariais ir savo 
17-kos metų paminėjime pasi
rodys skaitlingas ir skambiai 
dainuojantis.

Dar du jaunuoliai prisidėjo 
prie L. L. R. Choro; jai yra 
Blažys ir Twaraga.

Choras savo koncertui ren
giasi duoti operetiškų dalykų, 
taipgi visas choras bus tautiš
kuose kostiumuose. Taipgi ta
me koncerte, apart vietinių 
meno spėkų, dalyvaus: Vero
nika Putvinskaitė-Balkus, iš 
Montello, ir Styginė Orkestrą 

Stoughton, Mass. Rengkitės 
plačios apylinkės dalyvauti.

Žvalgas.

Ispanijos Demokratijos Atsto
vai CIevelande

Į Clevelandą atvyksta ofi
cialiai Ispanijos demokratijos 
atstovai ir jie kalbės masiniam 
susirihkime, kuris rengiamas 
gruodžio 8 d., tai yra, ateinan
tį antradienį, baptistų bažny
čioj, kampas Euclid Ave. ir 
East 18th St. Prakalbos prasi
dės 8 vai. vakare.

Ispanijos demokratijos at
stovai yra ponia Isabel de Pa

lencia, kunigas Luis Sarasola 
ir Marcelino Domingo. Susirin
kime pirmininkaus G. Palda. 
Įžanga išanksto perkant tikie- 
tą tiktai 20 centų, o prie durų 
25 centai.

Draugai ir broliai lietuviai! 
Rengimo komitetas kviečia vi
sus atsilankyti į šį mitingą ir 
išgirsti savo ausimis tikrą pa
dėtį ir balsą Ispanijos liaudies. 
Ispanijos liaudis šaukiasi į 
mus ir į viso svieto laisvę my
linčius žmones pagelbos. Ji ži
no, kad be pasaulinės para
mos ji neatsilaikys prieš gin
kluotą pasaulinį fašizmą.

Todėl, gruodžio 8 d. vakare 
palikite kitus savo reikalus ir 
dalyvaukite šitoje tarptautiš- 
koje demonstracijoj ir sykiu 
protesto mitinge.

Kurie skaitote laikraščius ir 
žinote apie šį mitingą, praneš
kite apie tai kitiems ir kvies
kite juos dalyvauti. Nurodyki
te jiems, kaip svarbu yra daly
vauti mitinge ir išgirsti Ispani
jos liaudies atstovus. Ypatin
gai raginkite katalikus daly
vauti susirinkime. Ten, kaip 
matote, kalbės kunigas, kuris 
irgi stoja už gynimą demokra
tijos.

Be to, Lyga Prieš Karą ir 
Fašizmą dabąr renka maistą, 
apavus ir drabužius Ispanijos 
žmonėms. Lietuviai, neatsili-

kime ir su tuo. Nors jau mūsų | 
organizacijos nemažai pare-, 
mė Ispanijos liaudies frontą 
finansiškai, bet mes gerai ži
nome, kad jiems labai reikia 
drabužių, maisto ir apavalų. 
Taigi, komitetas prašo, kad 
paaukotumėte del Ispanijos 
liaudies nuliekamus drabužius 
ir apavus. O taipgi, kurie išga
lite, paaukokite konservuoto 
maisto. Ofisas, į kurį tai visa 
galima pristatyti, randasi Old 
Arcadia, ant East Superior 
Ave., No. 203, ant antrų lubų.

P. S. Kurie galite paaukoti 
drabužių, galite taipgi prista
tyti į Lietuvių Darbininkų Sve
tainę, 920 East 79th St., arba 
į Engineers Building, Room 
542. Ofisas atdaras nuo 9 vai. 
ryto iki 5 vai. po pietų.

Komitetas.

Įvairios žinutės
Lapkričio 13 d. buvo surengę 

vakarienę šios trys organizaci
jos bendrai: Laisvės Choras, 
A.L.D.L.D. 85 kp. ir L.D.S. 136 
kp. Į komisiją buvo įėję šie 
draugai ir draugės: M. Yacum
skienė, A. Račkauskienė, S. Pa
plauskienė, O. Pilsuckienė, J. 
Valatka ir A. P. Dambrauskas.

Kadangi virš minėtos drau
gės turi gerą patyrimą rengime; 
vakarienių, tai ir šį sykį vaka
rienė buvo prirengta taip su- 
gabiai, kad visi svečiai buvo 
patenkinti.

Taipgi turiu priminti, kad 
draugė O. Pilsuckienė aukavo 
dalį maisto delei vakarienės. 
Už ką virš minėtos organizaci
jos taria jai širdingai ačiū.

Svečių vakarienėj buvo pusė
tinai skaitlingai, todėl organi
zacijoms liks keletas dolerių 
pelno. Visiems atsilankiusiems 
komisija taria širdingai ačiū.

Žiupsnelis Žinių iš Šios 
Apylinkes

Lapkričio 22 d. buvo laikyta 
bendro fronto konferencija
I. W. O. Centre, 218 LackWan- zavęs Bendro Fronto 
na Avė. Konferencija buvo su
šaukta suteikimui pagelbos Is
panijos liaudies kovotojams. 
Konferencijoje dalyvavo daug 
tautų ir partijų, ir visokių pa
žiūrų žmonių. Buvo keliatas ir 
iš lietuvių. Visi nusitarė veik
ti bendrai 
drabužius 
jams.

Vienas
gerą pradžią, paaukaudamas 
36 moteriškus overkotus ver
tės $300. Darbo varymui pir
myn išrinktas komitetas L 
dviejų atstovų nuo kiekvienos 
partijos bei organizacijos.

Konferencija nutarė pasiųs
ti komisiją pas United Mine 
Workers of America unijos 
distrikto prezidentą, kad ir jis 
paragintų savo unijos lokalus 
remti Ispanijos darbininkus. 
Pamatysime, kokį gausime at
sakymą. 

* * *
Kas link WPA darbų, tai 

nuo jų prasidėjimo dirbome 4 
dienas į savaitę ir po 8 valan
das į dieną. Bet nuo lapkričio 
13 d. atėjo naujas patvarky
mas, kad turime dirbti po 6 
valandas ir po 5 dienas. Vie
niems patiko, kitiems ne. Bet 
atėjo dar didesnė bėda. Lap
kričio 21 d. pranešė, kad su 
Lapkričio 23 d. sustabdomi vi
si darbai prie kelių, kurie dir
bo už miesto ribų. Tai reiškia, 
kad virš 8,000 darbininkų pa
leido iš darbo. Scrantono laik
raščiai ramina, kad tuojaus 
vėl pašauksią į darbą ir dar
bininkai turėsią dirbti net vir
šlaikius, o algos irgi neprapul- 
siančios. Pagyvensime, pama
tysime. 1

Haverhillyje yra susiorgani- 
Komite- 

tas iš trijų tautų darbininkiš
kų organizacijų atstovų: italų, 
lietuvių ir rusų. Lapkričio 14 
d., B. F. K. jau turėjo iš eilės 
antrą parengimą del Ispanijos 
darbininkų paramos.

Parengimas įvyko 
berty Kliubo name, 
St. Liberty Kliubas
sykį suteikė dovanai savo na
mą del virš minėto komiteto, 
ant visos dienos ir vakaro. Pub
likos į parengimą buvo atsilan- 

L- kę skaitlingai. Didelė didžiu- 
iš I ma publikos buvo Italų tauty

bės. Kitų tautų darbininkai, 
dar labai mažai, arba ir visai 
nėra niekuom prisidėję prie Is
panijos darbininkų paramos.

Haverhillio lietuviai irgi ma
žai kuris yra kuom hors prisi
dėjęs prie Ispanijos kovojančių 
darbininkų paramos. Parengi
mas davė pelno t $61.00. Taipgi 
draugai, A. Večkys ir V. Rač
kauskas, aukavo po $2.00, kas 
sudarė viso $65.00.

Spalių 26 d. parengime buvo 
sukelta $67.08. Reiškia, B. F. 
K. per abu parengimu sukėlė 
$132.08 delei Ispanijos kovo
jančių darbininkų paramos.

Lapkričio ‘ 14 d. parengime 
buvo pardavinėjami laimėjimo 
tikietai. Draugai J. Valatka ir 
A. P. Dambrauskas pardavė po 
$1 vertės tikietų.

* * *
Šiuo kartu Scrantone mirš

ta daug lietuvių. Pav., lapkri
čio 20 d. pasimirė Visockiu 
duktė, tapo palaidota lapkri
čio 25 d. Buvo užklausta, ko
dėl taip ilgai savo dukters ne
laidoja, tai gautas atsakymas, 
kad bažnyčia užimta, du kuni
gai negalį apsidirbti. 

♦ * ♦
Teko kalbėtis su lenku

taliku. Tas irgi nusiskundžia. 
Sako, kad Lackawannos pa
viete randasi 75,000 parapijo- 
nų, bet vyskupas airišis užgy
nė mums vaikus mokintis sa
vo kalboje. Sako, kad tai ne
reikia vaikus mokinti lenkiš
kai nei rašyti, nei šnekėti. 

* * *
Šiuo tarpu policija turi daug 

darbo, jieško žmogžudžių.' 
Mat, lapkričio 21 d. čia pikta
dariai užmušė vieną kompa- 
ną Ellsworth Shumaker, kuris 
turėjo savo kasyklas palei 
Blakleg, Pa. Taip pat turėjo 
mažą ofisuką palei mainas. Tą 
dieną po pietų jis 
muštas. Del kokios 
jį užmušė, nežinia.

WPA

rastas už- 
priežasties

Bedarbis

Gaukite “Laisvei” Naūjų 
Skaitytoju

Angly Seimas Pavarysiąs 
Karaliy del Simpsonienės

LONDON. — Anglijos 
seimo atstovų rūmas turi 
būt pasiruošęs tūlą laiką 
valdyt šalį be karaliaus, — 
primena įtakingiausias An
glų buržuazijos dienraštis 
“London Times.” Visi su
pranta, kad “London 
Times” čia siūlo pašalint 
karalių Edwardą nuo sosto, 
jeigu jis susituoktų su am
erikone “gyvanašle” Simp- 
soniene, persiskyrusią jau 
su dviem vyrais.

Clement R. Attlee, vado
vaujantis Darbo Partijos 
atstovas seime, pasižadėjo 
eiti išvien su dabartine St. 
Baldwino ministerija, kuri 
taipgi yra priešinga Simp- 
sonienei, norinčiai tapti An
glijos karaliene.

NORWOOD, MASS.
Bendro Veikimo komitetas rengia 

prakalbas ir vakarienę 6-tą d. gruo
džio, Lietuvių Saleje, 13th St. ir 
George Avė. Prakalbos ir koncertas 
prasidės 3 vai. po pietų. Vakarienė 
6 v. v. Kalbėtojas bus “Keleivio” re
daktorius S. Michelsonas, dainuos 
LLR Choras, taipgi bus dialogų ir 
kitko. Kviečiame visus, kaip Norwoo- 
do taip ir apylinkes lietuvius daly- 
vausti.

N. Bend. Veikimo Komitetas.
(284-286)

WILKES-BARRE, PA.
APLA 51 kuopa turės savo metinį 

susirinkimą nedėlioj, 6 d. gruodžio, 
2 vai. po piet. Kuopos valdyba kvie
čia visus narius dalyvauti šiame susi
rinkime. Taipgi yra pageidaujama, 
kad visi nariai užsimokėtų 
užvilktas mokestis, kuopoj ir 
būna daug nesmagumų, kaip 
palieka skolas ant kitų metų, 
turėsime perrinkti valdybą ant kitų 
metų.

(284-286)

Lapkričio 15 d. anksti ryte 
draugą K. Nedinską patiko ne
laimė. Einant skersai gatvę, 
užvažiavo automobilis' ir labai 
smarkiai sužeidė. Sužeistasis 
tuojaus buvo paimtas į Gale li- 
gonbutį, kuriame ir dabar ran
dasi.

Draugas K. Nedinskas / yra 
“Laisvės” skaitytojas ir A.L.D. 
L.D. 85 kuopos narys. Kuriems 
draugams laikas leidžia, malo
nėkite jį atlankyti. Drg. K. Ne- 
dinsko gyvenimo vieta 599 Ri
ver St. Aš nuo savęs veliju drg. 
K. Nedinskui greito pasveikimo.

Lapkričio 20 d. Laisvės Cho
ras savo kambaryje turėjo su
rengęs antrą kortavimo vakarą 
(Whist Party). Buvo skirta ke
turios dovanos geriausiai atsi
žymėjusiems kortavime.

Dovanas laimėjo šios ypatos: 
P. Overka, E. Radzevičienė, V. 
Račkauskas ir A. Večkys. Ne- 
kurias dovanas del “whist par
ty” suąukavo šie draugai ir 
draugės:: M. Yacumskienė, A. 
Večkys ir V. Račkauskas. Au
kautojams Laisvės Choras ta
ria širdingai ačiū.

Lapkričio 25 Laisvės Choras 
leido ant išlaimėjimo kalakutą. 
Ųraugės M. Yacumskienė ir S. 
Paplauskienė buvo komisijoj. 
Jos atliko tą darbą pagirtinai. 
Kalakutą laimėjo Mr. R. Wak- 
field, 140 S. Main St., Brad
ford, Mass., su No. 136.

K. Meliunas.

Roma. — Pietų Amerikos 
respublika Čile pripažino 
Italijai Ethiopiją.

HAMTRAMCK, MICH.
ALDLD 188 kp. prieš metinis su

sirinkimas įvyks penktadienį, gruo
džio 4-tą d., 7:30 v. v., 3014 Yemans. 
Visi nariai būkite laiku, nes yra 
daug svarbių reikalų aptarti, taipgi 
reikės rinkti kuopos valdybą ateinan
tiems metams.

LDS 86 kp. prieš metinis susirin
kimas įvyks sekmadienį, gruodžio 6 
d. 2-rą vai. po pietų, 1035 Caniff. 
Visi nariai būkit laiku, nes apart 
laikymo regmliario susirinkimo, rei
kės ir išrinkt naują valdybą 1937 m. 
Nariai, kurie dar nesate užsimokėję 
duokles, užsimokėkite Šiame susirin
kime, kad Centras galėtų knygas su
tvarkyti.

■ A. Varaneckiene, 
(£84-286) Fin. Sekretore.

SO. BOSTON, MASS.
Didelį ir linksmą bankietą rengia 

ALDLD 2-ros kuopos Moterų Skyrius 
bendrai su visomis mūsų pažangio
mis organizacijomis. Pelnas eis pa
laikymui kliubo kambarių. Įvyks at
einantį sekmadienį, 6 gruodžio (De
cember), 7:30 vakaro, Lietuvių Pi
liečių Kliubo svetainėj, 376 Broad
way. Bus skanių valgių ir gėrimų. 
DidelČ ir įvairi programa. Todėl 

i kviečiame visus atsilankyti ir links
mai praleisti vakarą.

. Rengėjai.
PITTSBURGH, PA.

North Side’o Lietuvių Choras ren
gia juokų vakarą, 17-tą d. sausio, 
1937 m., Liberty Hali, 1322 Reeds- 
dale Street. Įžanga 25c. Komitetas 
prašo kitų organizacijų nerengti nie
ko toj dienoj ir atsilankyti i Šį pa
rengimą. Skaitykite “Laisvėje” apie 
choro aktyviškumą.

Kom. Narė M. Urmoniute.
PATERSON, N. J.

LDS 123 kp. metinis susirinkimas' 
įvyks sekmadienį, 6 d. gruodžio (De
cember), 10 vai. ryto, Bakanausko 
svet. Visi nariai būkite laiku, nes 
turime rinkti valdybą 1937 m. Taip
gi nepamirškite ir duokles užsimo
kėkite, kad neliktumėt skolingi už 
1936 m.

Taip pat Bendras Komitetas ren
gia linksmą balių, kuris įvyks 5 d. 
gruodžię (Dec.). Pradžia 8 vai. va
karo, parpenter’s Hali, 54 Van 
Houton St. Grieš populiariška or
kestrą — Madrid Club Orchestra. 
Įžanga 35c asmeniui. Visas pelnas 
skiriamas gelbėjimui Ispanijos dar
bininkams kovoje prieš -fašistus.

(283-285)

Priemiesčių Laisvamaniams 
šeštadienį, gruodžio (Dec.) 5, 7:30 

v. v., Draugijų svet., 4097 Porter 
St., įvyks svarbus Detroito ir prie
miesčių lietuvių laisvamanių susi
rinkimas. čia bus apkalbama, disku- 
suojama reikalas Detroite organi
zuoti Liet. Laisvamanių Etinės Kul
tūros Draugijos skyrių. Taipgi ir kiti 
laisvamanių reikalai. Be skirtumo 
partijų, visi laisvamaniai yra kvie
čiami dalyvauti šiame susirinkime.

(283-285)

WORCESTER, MASS.
Komunistų Partijos bazaras įvyks

ta gruodžio (Dec.) 3. 4 ir 5 dieno
mis, Darbininkų Centro svet., 126 
Green St. Draugės ir draugai, Kom. 
Partija kitų įplaukų netiiri, kaip tik 
mūsų darbininkų parama. O K. P. 
yra mūsų darbininkų vadas ir kel
rodis laimėjimui visų kovų. Todėl 
skaitlingai paremkim šį bazarą. čia 
taipgi bus gardžių užkandžių, puiki 
muzikalė programa ir šokiai visus 
tris vakarus.

Rengėjai.
(283-286)

SVEIKATA—TURTAS
Netekus sveikatos, nemiela nei gy-1 

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

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

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

ELIZABETH, N. J.
Paminėjimui 20 metų sukaktuvių 

nuo įsikūrimo Lietuvių Darbininkų 
progresyvio Kliubo bus vaidinamas 
veikalas “Ant Bedugnes Krašto.” 
Vaidins garsusis Brooklyno Lietuvių 
Liaudies Teatras, vadovystėje Jono 
ValenČio. Įvyks Lietuvių Laisvės Sa
lėje, 269 Second St., gruodžio 6 d. 
Durys atdaros 6 v. v. Veikalą pradės 
lošti punktuališkai 7 v. v. Tad visi | PASARGA: Jeigu nori aplaikyti ti- 
būkite Jaiku. Po lošimo bus šokiai po 
vadovyste A. Gorskio orkestros.

Kviečia Rengimo Komisiją.
(284-286)

NEW HAVEN, CONN.
LDS 16 kp. rengia nepaprastai 

įdomų parengimą, šiame parenkime 
bus suvaidintas veikalas “Motinos 
Širdis”, keturių atktų drama. Minimą 
veikalą suvaidins waterburiecio ga
biausi vaidintojai. Įvyks 6 < d. gruo
džio, 2:30 vai. po pietų, po num. 
243 Front St. Prašome New Haveno 
lietuvius ir apylinkes skaitlingai da
lyvauti, pamatyti “Motinos širdis” ir 
tuo pat kartu paremsit LDS 16 kp. 
parengimą.

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 
apTaikysite tikrąją Deksnio Galingą 
Mostį. Parsiduoda visur.
Reikalaunam Agenčių ir Agentų.
DEKEN’S OINTMENT CO., 

Hartford, Conn.

HARRISON-KEARNY, N. J.
ALDLD 136 kuopos susirinkimas 

įvyks gruodžio 6 d., po num. 17 Ann 
Street, Harrison, N. J., 2 vai. po 
pietų. Draugai h’ draugės, malonėki
te visi susirinkti j šį susirinkimų, 
nes bus labai svarbus susirinkimas. 
.Turėsime prisirengti prie prakalbų, 
kurios įvyks 13 d. gruodžio ir daug 
kitų svarbių reikalų, kuriuos turėsi
me

DETROIT, MICH.
“Laisvės” ir. “Vilnies” vajininkų 

susirinkimas įvyks/ 5 d. gruodžio, 
7:30 v. v., 4097 Portei’ St. Kviečiame 
ir skaitytojus. Detroito užsibrėžtą 
vajaus kvotą turime išpildyti. To
dėl visi dalyvaukite skaitlingai.

Vajininkas.
1 (284-285)

DETROIT, MICH.
Visiems Lietuvių Radio Kliubo 

Nariams
šeštadienį, 5 d. gruodžio, įvyks 

Lietuvių Radio Kliubo susirinkimas, 
4097 Porter St., 2:30 vai. po piet.

VYRŲ IR MOTERŲ LIGOS 
GYDOMOS NAUJOVIŠKAIS

BŪDAIS
Kraujo ir Odos Ligos, Nervų Sui

rimai, Slogos ir Chroniški Skaudu
liai, Nervų ir Abelnas Nusilpimas, 
Skilvio ir žarnų Sugedimai, Hemor
rhoidal ar kiti MėŠlažarnės bei Lau
kan Ėjimo Nesveikumai, kaipo skau
smo ir nesmagumų priežastys, Strė
nų Gėlimas, Sciatica, Neuralgia, Ner
vų įdegimas ir Chroniški Reumatiški 
keblumai, Nosies, Gerkles, 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, K-spinduliąi Sehumų 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 Ave. ir Irving PI.

Valandos 9 A. M. iki 1 P. M. 
Sekmadieniais 9 A. M. iki 3 P. M.
(MES KALBAME LIETUVIŠKAI)

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius 
GRABORIUS 

(UNDERTAKER)
Vedu šermenis ir palaidoju tin
kamai ir už prieinamų kainų. 

Parsatndau automobilius vestuvėm, 
parom, krikStynom ir kitokiem 

reikalam.
402 Metropolitan Avė. 

(Arti Marcy Avenue) 
Brooklyn, N. Y.

Charles’ Up To-Date 
BARBER SHOP

K. Degutis Savininkas
PLAUKŲ OC

KIRPIMAS

SKUTIMAS 15d
Prielankus Patarnavimas 

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

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

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

8701 JOS CAMPAU AVE., DETROIT, MICH.

čia Parodoma Dalis Varpo Keptuves, Kur Kepama 
duonos:,rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų ru
gių, senvičiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. 
Taipgi kepama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimą* 
skaniausių kėksų-pyragų: Pineapple Cake, Apple Cakė, 
Cheese Cake, Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice 
Cake. Stollen, Doughnuts, Pics, Pasteries, Apple Turnovers 
ir Jelly Rolls.
Siunčiame duonų per paštų t kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorį 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 j Jūsų namus. Prašome 
isitėmyti adresų ir telefonų.

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

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

TRU-EMBER COAL COMPANY
485 Grand Street Brooklyn, N. 'j

(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA) 
Telefonas: EVergreen 7*1661
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NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS
ALDLD l-mos Kuopos L500 streikierių Gavo 

Kalakutienos PietusParengimas
Pil. Kliubas Išrinko 

Naują Valdybą
Garsus Jūrininkų Vadas 
Bridges Bus New Yorke

ei jų konteste, Maskvoj.
Jis taipgi buvo organizuotas 

i komunistas, priklausė K. P. 
14-tos sekcijos 14-toj kuopoj.

Darbininkai neteko didelio 
vado-kūrėjo meno srityje. i

Telefonas: Humboldt 2-7964

DR. J. J. KASKIAUCIUS

nusi-

Am. Lietuvių Darb. Litera
tūros Draugijos 1 kuopos pa
rengimas įvyks šį sekmadienį, 
6 gruodžio (Dec.), “Laisvės” 
svetainėj, 419 Lorimer St. Pra
sidės 5 v. vakaro.

Komisija turėjo savo susi
rinkimėlį* pirmadienį ir
tarė pagamint naminių kilba- 
sų, keiksų ir pajų, bus šiltų 
ir šaltų gėrimų, tad svečiai ga
lės pilnai pavakarieniaut.

Programą pildys L.. Kava
liauskaitė ir Al. Velička. Ti
kimės turėt ir deklamacijų. 
Šokiams grieš atsižymėjusi 
Geo. Kazakevičiaus radio or
kestrą. Tą pat vakarą bus iš
duota 4 dovanos. Buvusieji ne
sigailės.

Komisija prašo visus narius 
dalyvauti ir atsivesti savo 
draugus, taipgi garsinti šį pa
rengimą. Kviečiami visi vieti- • prieš masinį atleidinėjimą iš 
niai ir iš apylinkės. Įžanga 25 
centai. Komisija.

Ačiū “Daily Worker” atsi
šaukimui apie 1,500 streikuo
jančių jūrininkų buvę pa
kviesti į namus “Padėkų Die
ną” arba suteikta pinigai, kad 
galėtų įsigyt kalakuto pietus 
restauranuose.

Streikieriai apie tą dienraš
tį štai ką sako: “‘Daily Wor
ker’ yra streikierių ištikimas 
draugas. Jis ne tik paduoda 
teisingas žinias apie mūsų 
streiką, bet ir kovoja už mūsų 
reikalus.”

219 WPA Artistą Areš
tuota, 15 Sužeista

Apie 700 artistų susirinko 
antradienio popietį prie artis
tų projekto patalpos, 6 E. 39 
St., New Yorke, protestuoti

Mažieji Konvertai 
Nepraktiški

Pašto viršininkas perspėja 
publiką, kad siunčiami labai 
maži konvertukai bei atviru
tės vėliau būna gaunami, nes 
juos sunkiau suskirstyti. Pas
kiau, sumarkiuojant štampas, 
del mažumo vietos ant kon
vento, pasitaiko, kad markė 
užtepa ir dalį antrašo, padaro 
vargiai įskaitomu. Toks laiš
kas kartais visai padedamas į 
šalį arba nunešamas daug vė
liau. Ypač tas pasitaiko su 
švenčių siuntiniais, kada paš
tas būna užverstas darbu. Pa
tariama nesiųst mažesnių, 
kaip 22x4 colių dydžio.

Pasarga Moterims Pirkėjoms

prisigrūdusios 
pirkėjomis ir

mandagūs su

Moterys pirkėjos, kuomet 
jūs šiomis dienomis einate į 
krautuves pirkti įvairių daly
kų, drūtai laikykite rankose 
savo pinigines, šiuo laiku visos 
krautuvės labai 
kalėdų dovanų 
tarp jų—vagių.

Nebūkit labai
tais, kurie smarkiai stumdosi, 
nes galimas daiktas, kad prie
danga to, jie mėgina atidaryti 
jūsų piniginę ir pasiimti pini
gus. Nepalikite piniginės ant 
pardavinėjimo stalų ir nema
nykite, kad sugrįžus jūs ją 
rasite ten, kur palikot.

Pasinaudojus šiais patari
mais jūs galite išvengti labai 
nemalonių įvykių.

Bronx Gyventojai Šąla
Bronxo 7 blokų gyventojai 

dreba ir serga nuo šalčio. Jiem 
įsakė tuojau išsikraustyt, nes 
ten miestas statys namus. Bet 
biedni gyventojai neturi už ką 
kraustytis, nei kuo mokėti 
augštas rendas apylinkės di
džiųjų namų savininkams, ku
rie specialiai pakėlė rendas, 
kuomet sužinojo, kad 7000 
gyventojų nenorom turi krau
stytis.

Pasmerktuose griovimui 
šiluma

Gruodžio 1 d. savoje salėje 
įvyko Kliubo priešmetinis su
sirinkimas. Rinkta nauja val
dybos dalis. Vincas Michelso- 
nas vienbalsiai išrinktas pre
zidentu. Jis plačiai yra žino
mas pažangiajai Brooklyno 
lietuvių visuomenei. Finansų 
sekr. išrinktas jaunas vyras 
Adomas Čeponis. Maršalka— 
Merkevičius. Direktorių fin. 
sekr.—Vaitukaitis. A. Velič
ka—direktorių pirmininku. Iš
rinkti direktoriai K. 
ir Aimonas. Knygų 
jimo komisija-—iš
Paškevičius, Plepys
Kliubo daktaru išrinktas Dr. 
E. W. Žukauskas. Čekrūmio 
prižiūrėtojum—A. ’ Masiulis.

Kliubo policijantu paliktas 
Jonas Kazlauskas, kuris gerai 
iki šiol darbavos. Piliečių Kliu
bo lyderiu vienbalsiai išrink
tas J. A. Draugelis.

E. Bensonas.

Iš streikuojančių jūrininkų 
raštinės, 164 11th Ave., New 
Yorke, pranešama, kad 14-tos 
.šio mėnesio savaitę vietos 
streikuojanti jūrininkai rengs 
didelį masinį mitingą, kuriame 
kalbės pagarsėjęs jūrininkų 
vadas Harry Bridges. Jisai va
dovavo didžiajam Pacifiko jū
rininkų streikui 1934 metais 
ir nuo to laiko yra nacionaliai 
pripažintu vadu. .Sykiu su 
juom kalbėsiąs ir John L. Le
wis.

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(JALINSKAS)

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

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway

WOODHAVEN, L. I., N. Y.

B-.
I

Kreivėnas 
peržiūrė- 
sekamų : 
ir šaltis.

"F

530 Summer Ave., arti Chester Ave.
NEWARK, N. J.

VALANDOS: 2—4 ir 6—«.
Nėra valandų sekmadieniais.

A. VELIČKOS ir O. DEGULIENES

darbo, kurį paskelbė adminis
tratorius Somervell. Jie įeida
mi įstaigon pareiškė, jog jie 
sėdės, kol bus prižadėta, kad 
nebus daugiau atleidinėjimų.

Viršininkai pašaukė polici
ją, kuri žvėriškai įsigrūdo mi
nion vyrų ir moterų, susikabi
nusių rankomis, bandančių pa
laikyt savo vietą. Jie tvojo 
buožėmis kairėn ir dešinėn. 
Moterys buvo mušamos ir nu
vilktos į laukiančius keltuvus. 
Daugelis buvo permesti ant 
žemės ir spardomi.

Apie 15 sužeistų 35th St. 
policijos stotyje apžiūrėti dak
tarų. Arthur Good, sudaužyta 
galva, nuvežtas Bellevue ligo
ninėn, taipgi May Lewis apal
po stotyje ir nuvežta ligoni
nėm Manoma, kad jai sulau
žyta šonkaulis. Daugelis su
daužytų galvų liudijo polici
jos brutališkumą.

Martin Popper, Artistų Uni
jos advokatas, sako, kad jis 
areštuodins 4 policistus, kalti
nant brutališkume.

Sužeistųjų 
terys.

Užpuolime 
80 policijos,
išplėšti susinėrusius 
artistus, tai pradėjo 
ir kumščiais daužyti

Gaudo Smulkius Raketierius

tarpe yra 5 mo-

dalyvavo apie 
Kada negalėjo 

rankomis 
buožėmis 
galvas.

gruo-

Po ALDLD 1 Kp. Susirinkimo 
Bus Diskusijos

Ketvirtadienį, 10 d. 
džio, “Laisvės” svetainėj įvyks
priešmetinis Amerikos Lietu
vių Darbininkų. Literatūros 
Draugijos susirinkimas. Po jo 
bus diskusijos. Diskusuosime 
iš knygos “Gamta ir Žmonės”, 
jos skyrių pirmą, kuris prasi-

Jau per ilgą laiką New 
Yorko teatrų distrikte siaučia 
.raketas, kuriame automobi
listai tampa aukomis. Mat, 
pastačius automobilį prie ša
ligatvio, ateina žmogus ir sa
ko, kad jis “pavaktuos”, kad 
nieks nesudaužytų sparnus bei 
kitką. Kuomet automobilistas 
sugrįžta iš teatro, tai tas žmo
gus, kurio pagelbon pribūna 
dar keli, reikalauja, kad au
tomobilistas užmokėtų kvote- 
rį ar daugiau už tą “patarna
vimą.” Automobilistam nėr 
išeities, kaip tik išpildyti rei
kalavimą, nes tie smulkieji ra- 
ketieriai grąsina sumušimu.

Policijos departmentas da
bar pasidrąsino sulaužyti tą 
raketierizmą ir nuo liepos 1 
d. suimta 61 mušeika, vienok 
tas “amatas” kaip siautė, taip 
ir tebesiaučia.

SVARBUS SUSIRINKIMAS 
LDS 1-MOS KUOPOS

LDS 1 kuopos priešmetinis 
susirinkimas bus 3-čią dieną 
gruodžio (December), 8 vai. 
vakaro, “Laisvės” svetainėje* 
Šis susirinkimas bus svarbus, 
nes bus renkama kuopos val
dyba sekantiems metams. Bū
tinai vi$i nariai dalyvaukite 
šiame susirinkime.

LDS 1 Kuopos Valdyba.

Pasitarimas ir Praktikos
Šiandien, gruodžio 3 d., 7:30 

vai. v. Liet. Liaud Teatro vai
dintojai, kurie vaidina veikale 
“Ant Bedugnės Krašto”, susi-

Maistas ir Drabužiai 
Ispanijai

Trečiadienį iš “Laisvės” 
taigos Vytautas Zablackas 
vežė geroką vežimą drabužių 
į Ispanijos žmonėms remti cen
trą.. Drabužius sunešė įvairių 
religinių, ir politinių pažiūrų 
geros valios lietuviai, . kurie 
nori paremti fašistų užpultus 
Ispanijos žmones. Už kelių 
dienų juos išveš Ispanijon.

Šiomis dienomis vėl pridavė 
maisto ir drabužių sekami:

E. Kavaliauskienė—12 sva
rų sauso maisto ir 1 siūtą.

M. Klimas, Richmond Hill, 
—5 eiles drabužių.

Petro Tamelio šeima—dide
lį pundą visokių drabužių.

Stanio Barkaus šeima — 
daug drabužių.

“Laisvės” raštinė atdara 
darbo dienomis nuo ryto iki 8 
vai. vakaro. Kas dar turite 
galimų dėvėt,, ypatingai šiltų 
drabužių, nepatingėkite juos 
surinkti ir atriešti. Atėjus iš- 
sjuntimo laikui, jie ir vėl 
pristatyti, kur reikia.

Mirė Kompozitorius 
Jacob Schaeffer

is- 
iš-

bus

Tel. Evergreen 7-6909

RADIO SERVICE
ALL WORK GUARANTEED
Aš pataisau visokių išdir- 
bysčių radius ir parduodu 

naujus.
Mano Darbas Yra Užtikrintas.

Labai žema kaina.
G

Lewis Tauches
499 GRAND STREET

BROOKLYN, N. Y.

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių. 
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudaratt 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.
Tel.: Glenmore 5-6191

Naujai Moderniškai Įtaisytas

RESTAURANTAS
“Laisvės’’ 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 įsitčmyti antrašą ir užeiti.

LORIMER RESTAURANT
417 Lorimer Street Brooklyn, N. Y. *

A

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIEJIMAM ĮSTAIGA

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

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

426 SOUTH 5th STREET, 
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties.

BROOKLYN, N. 
Tel. Evergreen 7-8886

X •
_ j

ANTANAS KASMOCIUS
GRAŽIAI ĮRUOŠTA VIEŠA UŽEIGA

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

VISOKIOS DEGTINES, VY^ĄI 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 gOOKLYN, N. Y.
GRAŽIAI PRIIMAME SVEČIUS Iš KITUR ATVYKUSIUS 

Tel. EVergreen 8-8520
Antradieniopopietį staiga 

mirė Jacob Schaeffer, garsus 
proletarinis kompozitorius ir 
chorvedis. Jo kūriniai žinomi 
ir naudojami ne tik Ameriko
je, bet ir plačiame pasaulyje. 
Gi jo vedamas Freiheit Cho
ras yra geriausias darbininkų 
choras pasaulyje, apart Sovie
tų Sąjungos.

Schaefferis buvo dailydės 
sūnus. Gimęs Kremenizt, Ru
sijoj, spalio 13, 1888. Ameri
koje gyveno nuo 1910 metų, 
kur iš pradžių dirbo dailydės 
amate ir liuoslaikiu lavinosi 
muzikoje, kurion jis nuo kū
dikystės turėjo didelį palinki
mą ir talentą.

Pereitą metą jis gavo 2-rą 
dovaną revoliucinių kompozi-

Telephone: EVergreen 8-9770

.1. GARŠVA

i

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.

NOTARY PUBLIC TEL. STAGG 2-5043

Matthew P. Ballas
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.Tel. Stagg 2-0783 NOTARY

Night Tel. Juniper 5-4912 PUBLIC

Juozas Levanda
(LEVANDAUSKAS)

GRABORIUS , 
BALZAMUOTOJ AS

Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite.

337 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

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

deda ant 11 puslapio ir tęsiasi Liet. Piliečių Kliube^ 280 
iki 56. Iš skyriaus 1-mo kyla 
klausimai:

Ar yra upių be įtakų, miškų 
be pavėsių, žuvų su plaučiais? 
Ar yra sausų debesų ir sausų 
bangų? Kokis medis nudžiūtų, 
jeigu jį palaistytum vandeniu? 
Kokis gyvūnas plaukioja po 
smėlį, kaip žuvis po vandenį? 
Kokioj šalyj galima vaikščioti 
po ežerų dugną? Ir daugelis 
kitų klausimų.

Privalo atsilankyti ne 
nariai, bet ir simpatikai. 
rinkimas prasidės apie 
vai. vakare, o diskusijos 
9 :30 valandą.

Diskusijų Komisija.

Union Avė., Brooklyne. Turė
sime praktikas ir pasitarimą.

L. L. T. sekr.,
P. Baranauskas.

Jau Laikas Pasirūpint
Žiemos Šventėm Gėrimų

PARENGIMAI
Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patarnavi- 

- mas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

vien 
Susi- 
7:30 
apie

1
, VASARIO 27-TA DIENA

Richmond Hill, LDS Jaunimo kuo
pa rengia didelį balių, vasario (Feb
ruary) 27-tų dieną, 1937 m. Apie 
patį parengimą vėliau pranešime, bet 
šiuo sykiu prašome kitų organizaci
jų tos dienos neužimti.

Kp. Pirm.

DR. L COHN
Specialistas ant Operacijų ir 

gydymo.
AUSŲ, AKIŲ ir GERKLES

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

Sekmadieniais nuo 11 iki 1.
286 Union Avenue

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

Clement Voketaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

113 West 42nd Street 
NEW YORK CITY 

Telefonas Bryant 9-7761Pirkt 
ir ./Im- 

Likerius 
yra Že-

Geria usia Vieta 
Brooklyne 
Naminius 
portuotus 
ten, kur

mos Kainos.

'susirinkimai BROOKLYNO OFISAS 
168 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 

Telefonas Evergreen 8-7179
BROOKLYN, N. Y.

ALDLD II Apskričio Posėdis
Visi apskričio komiteto nariai kvie

čiami dalyvauti svarbiame posėdyje, 
penktadienį, 4 d. gruodžio, “Laisvės” 
name, 7:30 vai. vak.\Būtinai visi lai
ku pribūkite.
* Apskr. Sekr. G. A. Jamison. Į

(284-285)

na- 
ir 

kū- 
ap- 

sišildyti. Jie reikalauja atidėti 
nugriovimą namų iki pavasa
rio.

Komunistų Partijos N. Y. 
valstijos organizatorius L Am- 
ter jau antru kartu pasiuntė 
butų komisionieriui Post rei
kalavimą, kad būtų atsižvelg- 
ta į tų žmonių sveikatą ir su
laikyta rendų kėlimai.

BES m uos e sulaikyta
karštas vanduo. Gyvetojai
rena duris ir lentynas, kad Ona Kalvaitienė Serga

Draugei Onai Kalvaitienei, 
maspethietei, padaryta opera
cija. Randasi Unity Hospital, 
1545 St. John’s Place, Brook
lyne. Lankymo valandos nuo 
2 iki 3 po piet ir nuo 7 iki 8 i 
vakaro. Drg. Kalvaičių gyve
nimo vieta yra 55-06—68th 
St., Maspethe.

Linkime ligonei greito pa
sveikimo.

Did elis pasirinki
mas Į v a i riausios 
Degtinės, Vyno ir

Kitokių Likerių
Pas

HYMAN BERGER
RETAIL

WINES AND LIQUORS
409 LORIMER STREET

BROOKLYN, N. Y.
Tarpe Stagg ir Ten Eyck Sts,

(Pigiau niekur negausit)

PARDAVIMAI
Dviejų šeimynų kampinis mūro na

mas, yra visi modemiški įtaisymai, 
gražioj gyventi vietoj, patogus pri
važiavimas (tik vienas blokas nuo 
Jamaica Ave. ir vienas blokas nuo 
129th St.; Metropolitan arba 121st 
St, “L.” stotys).

Parduosime palankiomis išlygomis. 
Kreipkitės: L. Grikštas, 127-01 87th 
Rd., Jamaica, IL. I.

(281-286)

and
CARPENTERS

Taisom ir maliavoj am na
mus iš vidaus ir iš lauko

A. BALČIŪNAS 
321 Chauncey Street

Brooklyn, N. Y.
Ir

P. BIELIAUSKAS 
8831 76th Street 
Woodhaven, N. Y.
Tel.: Foxcroft 9-6901

NAUJA PUIKI VIETA
Restaurant, Bar and Grill 

41Į Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Sav. Vincas Vilniauskas 
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.

BERN. J. SHAWK0N1S 
(ASAKUNAS) 

NAUJAS

LIETUVIS GRABORIUS 
IR BALSAMUOTOJAS 

LAISNIUOTAS
New York ir New Jersey 

Valstija. <e 
Graborystės reikale visada jums 

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

Telefonas: Harrison 6-1693

H




