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ABOUT WORKINGCLAS!

TRIES TO THINK
LDS!LDS! LDS!

Aye! Things are beginning to be 
much brighter. The latest reports 
from the LDS National Office say 
that since the beginning of the LDS 
Membership Drive about 200 youth 
have signed up! Bravo LDS!

At this point we can mention that 
ory October 14th, the LDS will be 
seven years old. Such an occasion 
demands some sort of celebration. 
What could 
fillment of

Give the 
of one new

be better than the ful- 
this motto:
LDS a birthday present 
member!
----- o------

ANOTHER ONE
Turning from one drive to another, 

it would be appropriate to say a few 
words about the Subscription Drive 
for the daily Laisvė. Aside from the 
fact that prizes are being offered we 
can say that there is another incen
tive. The “Laisvė” is one of the old
est and largest progressive Lithua
nian newspapers. It has behind it a 
record of twenty-seven years of ser
vice to the Lithuanian movement. 
Such a record should not go un
noticed. In appreciation of this the 
youth should cooperate as much as 
possible in getting subscriptions. Be 
of service, for it is for something 
worthwhile.

----- a
GOING?

Only two days remain before the 
Aido Chorus presents “Chimes of 
Normandy” at the Labor Lyceum. 
We are looking forward to it, not 
only to help the Chorus but to meet 
new and old friends from out of 
town. It will be a day long-remem
bered and we hope to meet you 
there!

----------0----------

FALLEN . ..
Nine Americans were killed in the 

recent Brunete advance.
Those killed in action were Ray 

Peters, Malcolm Chisolm, Ernest 
Arion, Rubin Schechter, Sam Stone, 
Herbert Marberg, Tauni Line, Emil 
Koskola and Joe Armitage.

The Americans 
graves of honor 
earth. They helped to make history 
and gave their lives so that some
thing they believed could live. Fancy 
words and lip-praise will not bring 
them back. They could wish for no 
better tribute than the victory of 
democracy.

were buried in 
in the Spanish
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POP! BUY ME ONE?

Amigos, I really don’t know how 
to start to tell you how I feel. I 
look in the Youth Section and there’s 
nothing to read from Worcester.

Well, we have a new teacher and 
now we expect to see all the ex
members come back. Our executive 
committee worked real hard to get 
a teacher, so, lot of credit to 
and now it’s up to us to show 
that we are with

No one seems 
to talk about our 
at Olympia Park,

them 
them

want

out- 
like

our
Au- 
take

them.
to care or 
semi-formal dance 
it was held in se

cret and it’s secret yet as to the 
come. Let’s not do anything 
that again.

A bit of sad news, amigos, 
very good chorus member, N. 
sejus, is leaving us. She is to
a course in Nursing. We wish you 
a lot of good luck, Senorita. Siento 
mucho perder tan amiable campa- 
nera.

It was a bright sunny Sunday 
morning in September when we went 
to Gardner to do some mountain 
climbing, and did we climb! Well, 
we sure did, and how. I hope you 
all feel good, well I do. And now, 
here is a special invitation to all 
choruses for Oct. 30, it’s a Satur
day. So all of you plan to come 
and spend a good time. The commit
tee in charge are planning a “wow 
of a time.” So watch this p^ge for 
further announcements and now I 
must say adios amigos until we meet 
again. Amigo Alio.

Italian Fascism Causes
Terror In Palestine

PARIS.—“La Voce degli Italia- 
ni’s” correspondent at Bari states: 
“Certain Fascist leaders here are 
boasting of having organized rebel
lion and terrorist attacks in Pales
tine. They state that they have re
ceived instruction to organize simi
lar terrorist movements in other 
countries.

“This news which comes from 
Italy” comments ‘La Voce degli Ita- 
liani’ “coincides with a wave of the 
most violent terrorism in Palestine, 
which cannot be said to be the work 
of Jews or Arabs but only of an 
interested foreign power”. The cor
respondent states that leading Fas
cists admit that this foreign power 
is Fascist Italy.

ON VICE AND ADVICE
Unhappy? Why, that should be 

impossible in these days when every
one is willing to give you advice, 
encouragement and incumbrance on 
how to get along.

Open any magazine. You can’t 
miss these ads:

“Are you skinny, unpopular? Get 
fat this new quick untried method. 
Bulge out of your new suit in three 
ways. Have tlje shoulders and brains 
of a gorilla, gain twenty pounds, 
thirty inch biceps, and* the Admira
tion of Women. 
Grandma 
Compound

“Be the 
play the 
Brothers 
sults-method.

. down at the sax, everybody laughed. 
Somebody had just told a joke. Since 
then we have played before all the 
dictators of Europe — before they 
could get out of earshot.”

<\^“Do you suffer from 
nights? Smoke Hitchhiker 
rettes and get a lift. Bilgies 
rose, famous Tiddleywinks 
says, ‘athletes must keep fit. 
hiker Cigarettes never get my 
I don’t smoke them.’ Because 
are toasted, fried in butter, and 
99% of the caffein removed 
make you sleep like a three 
old. They even make you act like 
one.”

The radio is also always on hand 
to help you out of (and into) dif
ficulties. For instance, on Saturday 
mornings I hurry home from my 
Jiu-Jitsu lesson in time to hear 
“Brother” Percival E. Oglethorpe as 
he is affectionately known to his 
large audience of five or six listen
ers. As I tune in, Brother P. is re
ceiving a request for 
S. O. S.) from a small 
sei, very much at sea.

“We are in a heavy 
waves are washing over the decks 
(they needed washing anyway). We 
expect to sink any minute. Shall we 
take to the boats?”

After ten minutes serious medita
tion on this weighty problem, Bro
ther P. says, “Yes, I think you really 
ought to take to the boats, you all 
might get sea sick and that wouldn’t 
do at all.” Having thus neatly dis
posed of the small sailing vessel, P. 
then proceeds to read to his audience 
the following missive:

“Aly girl friend is so dumb she

Simply swallow 
Tiddlewattles’ Vegetable 
eight or ten times daily.” 
life of the town! Learn to 
saxophone by the Howl 
no-teacher-no-notes-no-re- 

When we first sat

sleepless 
Ciga- 

Briar- 
player 
Hitch
wind, 
they 
have 
they 
year

advice 
sailing

storm.

(via 
ves

The

thinks Marseillaise is a kind of sa
lad dressing. What shall I do with 
her?”

“Well,” says the adviser, “isn’t 
it?”

Percy started on this advisory 
career at the age of sixteen. Having 
failed to make the baseball team, he 
went to all the games and dispersed 
such useful information as, C’mon 
Pete, slug that pillbox, or murder 
the umpire.' By now if the umpires 
were blind, the rooters were deaf. 
His ideas were so novel that they 
actually did lynch an umpire.

This caused P. to be politely ad
vanced to the position of Back-seat 
Driver. He told papa, “Go ahead, 
you have the right of way.” Papa 
went ahead. He did have the right 
of way. But the other fellow had 
the truck!

Homeless and forlorn, Percy drift
ed to the position of watching exca
vations, and telling the W.P.A. work
ers what card to play. In fact he 
worked as hard as they did, only he 
wasn’t getting paid for it. In time 
he became such a famous bridge 
kibitzer that his old high school 
hired him to come and help it in 
chess matches. His job was to ad
vise the opposing team.

Although he helped many a luriely 
heart to find a mate, a j6b, or a’flew 
way to dispose of chewing gum, his 
ideas didn’t seem ,to work on him
self. ,

Finally he wandered into a broad
casting studio which happened to be 
on fire, with unerring judgement, P. 
knew just what to tell' them to do.

“Send for the fire department,” 
he cried. This timely suggestion 
saved the day, and the studio, arid 
established P. as Brother Percival 
Oglethorpe, official Brain of station 
FOOD.

Last week however, a sponsor took 
over his program, and now he knot's 
only one answer.

“Dear Brother Percival:
I am left alone in the world. 

Where shall I turn for consolation?” 
And with magamanobiturpular wis
dom and understanding Percival re
plies :

“Turn to your pantry shelf and 
take down a can of Squidge Sar
dines, the only sardines packed in 
genuine and pure banana' oil', and 
packed with the key inside so you 
won’t lose it.”

Digger Dee,

Hello, folks, did you miss me? 
Well, whether you did or not, here 
is something I want you to do: On 
October 3, 1937, the Brooklyn Aido 
Chorus will present an operetta 
which was originally played by our 
choruses. Well, all of you, who had 
parts given to you, go and see the 
play and see what you were in for, 
also see how others will perform the 
“Chimes of Normandy”. . .

Gardner has dropped their plans 
for an operetta and are turning to 
something easy. Not so good, after 
all the time they put in sports, they 
should also put in the same for an 
operetta. . .

Lawrence seems to have a hard 
time calling their members together 
for rehearsals.

Worcester got a new teacher so 
we hope to see something from that 
section soon...

Bridgewater should awaken and 
I get on the map with the nice young 
bunch they have. . . .

Norwood says you’ll hear from us 
very soon, I wonder what they will 
do? Perhaps we should help solve 
their “Mystery of the Island Party”.

Montello has also curled up a bit; 
' what we need is a good concert or 

a play for them. There is plenty 
of talent but no cooperation. . . .

So. Boston, the headquarters for 
all of our district meetings, should 
show us the way for this season’s 
activity. . .

Well, anyway, don’t forget all 
roads lead to Brooklyn on Oct. 3rd, 
1937 to Labor Lyceum; hope to see 
some of you there...

Betlaw Chinwell.

WHAT PRICE GLORY?
“The World War, all told, cost— 

apart from 30 million lives—>-400 bil
lion dollars. With that money we 
could have built a $2,500 house, fur
nished it with $1,000 worth of fur
niture, placed it on five acres of 
land worth $100 an acre and given 
this home to each and every family 
in the U. S., Canada, Australia, Eng
land /Wales, Ireland, Scotland, Bel
gium, France, Germany and Russia. 
W'e could have given to each city of 
20,000 inhabitants and over, in each 
country named, a five million dollar 
library and a ten million dollar uni
versity. Out of what was left we 
could have set aside a sum at five 
percent that would provide a $1,000 
yearly salary for an army of 125,000 
teachers and a like, salary for an
other army of 125,000 nurses.— 
Nicholas Alurray Butler.

Benito Mussolini’s little boy, Vittorio (who wanted to be 
the first to drop bombs on the Ethiopians), has come to 
America to study our film methods so that, perhaps, he 
can return to Rome and become the II Duce of the Italian 
Filin industry.

The “Voice” Wants 
More Subs!

Two Youth on the 
LDS Dist. Comm.

Activities of the 
Sietynas Chorus

GOOD OLD DETROIT 
ACTIVE ONCE MORE

BROOKLYN, N. Y.—The “Voice 
of Lith.-Americans” is still waiting, 
yes, waiting for your sub. Progress 
has been made in nearing the quota 
of 500 subscriptions and a fund of 
$1,000 but there is still a great deal 
to do.

The “Voice” is already on every
body’s lips and subs are coming in 
but the Publishers want to guaran
tee at least 12 issues before it is 
published . When the full quota of 
subs comes in, then the rpagazine 
for Lithuanian-American youth will 
make its firstaj^pearance. This will 
probably be fey Christmas or’New 
Year’s.

A subscription is only $1.50 
yeai’ and already solicitors are 
lecting the subs. So—when you 
asked—subscribe!

per 
col-
are

some-First Fire Laddie: I heard 
thing nice about you todhy.

Second Fire Laddie: You did?
First Fire Laddie: Yeah, a friend, 

of ours said you resembled me.

BAYONNE, N. J.—The LDS New 
Jersey and New York District Con
ference met and elected two youths 
to the District Committee. They were 
Vitty Pask, a delegate from the 
Richmond Hillers, and Walt Kubi
lius, from the Brooklyn BuiLDerS. 
Ruth Stanker. also from Richmond 
Hill, was elected as an alternate.

The conference discussed adult and 
youth problems of the LDS in New 
York and New Jersey. It represent
ed ’ 8 of the 20 branches in the dis
trict. J',v< *

Charles Kwarren, a delegate from 
the BuiLDerS, asked the district to 
help the Lith.-American Publishers 
to get subs for the “Voice”. The 
suggestion was accepted and the dis
trict will cooperate as much as pos
sible in building up the “Voice”.

Other well-known youth at the 
conference were Johnny Stasulis, 
Mildred Jamison and John Orman.

Lack of correspondence from New
ark is becoming somewhat provok
ing. I hope many writers will 
spring up out of sheer vexation.

Because of the undying efforts of 
B. šalinaite, choruses can now add 
the dramatic cantata “Trial by Ju
ry” to their repertoire. This operet
ta, by Gilbert and Sullivan, was 
well under ‘ way, let’s make it a 
point to be prompt at rehearsals.

Now that we have “Trial by Jury” 
well under way, lets make it a po
int to be prompt at rehersals.

Sietynas can boast of a crop of 
girls who never shirk their duty 
when it corries to preparing songs 
and books for the chorus. Nice co
operation, girls.

If Bunny’s voice doesn’t cease 
playing pranks, we’ll all have to 
learn the silent language.

Did our L.D.S. correspondent (in 
name only) promise to write or is 
my memory betraying me?

“Ah, me for a nice, fat, juicy 
worm.”

“Please, officer, will you give me 
your signature?”

“Have you any F-T-gum?” “Why, 
that gum is so old we don’t even 
kė'ep it in mothballs no more.”

“They went looking for old shoes 
(in cellar of mortician). I hope they 
fall^nk corpse.”

“Where can I find Betty Boop?”
“Please, lady, car? you spare some 

strawberry jam?”
These are only a few remarks 

heard on the L.p.S. scavenger hunt. 
Some fun, ėh? ’’

I hope our joint hike with Eliza
beth will be just as enjoyable. (When 
and where?—Ed.) • A. S.

HOODED MURDENGANG 
HAD FASCIST LINKS

DETROIT ATTENTION
Flash! Chorus gets activity fever!
Activity barometer rises as tem

perature falls!
Two holidays have been designa

ted as whoopie days for all perisons 
interested in the Aido Chorus As a 
whole or perhaps a special little 
somebody, you know. Anyhow, don’t 
say you weren’t invited. The special 
occasions will take place the eerie 
night of Halloween and the night 
the infant year XXXVIII A. D. is 
born.

Flash! Committee convenes to 
make final preparations for the 
swing out for chorus enthusiasts and 
would-be’s. This is to be October 9, 
Saturday, at Porter Hall.

Greetings to Toronto, Canada! 
How’s the chorus up there and why 
not? Let’s hear from the fella that 
is the brother of the guy I was con- 
fabing with most of the time. You 
know who I mean, you, that good 
looking sister and the bunch of cou
sins, aunts, uncles, etc. I’ll be listen
ing in, remember what you promis
ed?

Bulletin: Attendance was fairly 
good but we’re striving for a punc
tual body of attendants and new 
members. Anyone reading this who 
is not a chorus member already: this 
is a call for help. Age makes no dif
ference, old or young, be at Porter 
Hall (cor. Scotten and Porter, up
stairs) at 10:30 A. M. Sundays.

Flash! Chorus begins M. Petraus
kas season with plenty of new songs 
that are really melodious.

Flash! Nine year older makes 
debut at rehearsal. Youngest mem
ber so far.

Weather: A further rise in activity 
barometer is expected. Notice will 
be given immediately as rises occur.

Notice: Subpoenas will be served 
on stray sheep unless attendance iš. 
obtained. Your reporter,

So long, A. W.’ G.
of

“War Is Hell!”--From Spain

PARIS.—The arrest in Paris 
four members of the “Cagoulards”, 
and the discovery of stocks of arms 
in the quarters of three of thefn, 
have led to further police investiga
tions both in the Capital and in Nice.

The four men arrested in Paris, 
Michel Hariste, Paul Benne, Henri 
Place and Robert Leger are still 
detained by the police.

In Paris domiciiary visits are pro
ceeding. It is said that a retired 
general, namely General Duseigneur, 
who holds a high position in the 
hooded clan, was visited this morn
ing, but that he had already disposed 
of a number of documents in panic- 
stricken haste. Another prominent 
man, whose name is nbw revealed, is 
M. Leloncle, a member of the Cham
ber of Commerce, who—while deny
ing all knowledge’of the Cagoulards 
-—admits that once of twice he had 
met Jean Batiste. Jean Batiste is 
the man who was engaged in arms 
traffic on behalf of the organization

ATTENTION!
AIDO CHORUS!

Attention! ».-AR Aido\ Chorus 
members! There will be a Cota- 
plete dress rehearsal this Friday 
evening at .6:30 P. AL All niem*A 
bers must come with costumes. 
You must not miss this rehearsal 
as the success of “Kornevillo Var
pai” depends on your sincere 
tvork. Don’t forget: Dress re
hearsal Friday evęning at 6:30 
P. Al. at Labor Lyceum in Brook
lyn. Committee.

and who later disappeared without 
trace. “Ce Soir” also hints that M. 
Deloncle’s chauffeur, who has ap
parently vanished, might be able to 
supply the police with interesting in
formation.

for 
and

it is dim and

A comrade was wounded in the 
stomach. His guts hung out into the 
dust. He tried 
He died with 
stomach.

to push them back, 
his hands in his

Lithuanian 
Spain thatin 

understand and 
shape history, 
that “red” is

and 
we 

feel 
We 
not

I’m

EDITOR’S NOTE: It is easy 
us, at home, to see movies 
cluck our tongues at the horrors of 
war. We find it hard to sympathize 
with death because
far away. For that reason we often 
print letters from 
American youth 
may be able to 
the events that 
will also learn
merely the color of roses...

*
Dear Folks:

Although life here isn’t easy, 
getting along quite well. I suffer-

i ed from indigestion which is all ovei’ 
! now. Another misfortune befell me., 

I had to drain some gasolene from
I my ambulance tank. Using a hose 
with a large hole made it necessary 
to use a lot of lung power to draw 
it riut. When I did, it came but 
with such force that I got a stomach 
full. I ran around the ambulance as 
though I was nuts. The patients 
sympathized with me but my ihfėr- 
mia ’' thought my actions humorous 
and couldn’t stop laughing.

* l.» i.'UlUO'v- • ♦<GT-

Driving an ambulance is lousy. I’m 
cursed ih every language. The roads 
are filled with hdles; dusty, and Wind 
up and down riibuntains. Eaglerock 
is nothing compared with them. Over 
these triads the wounded travel for 
hours 
Every 
curses 
curses is bay speedometer. Some
times 
pains.

The 
thati’š

which is torturous to them, 
bump releases a barrage of 
fit Hie. The intensity of their

I barely Creep to ease their

ambulance from Madrid, 
All this means hours 'of 

misery'for thė wounded. Yet, after 
the trip is over and the wounded 
ate attended to, they greet you with 
a salute dr'shake your hand. In that 
way they make you realize that 
they understand your problems.

The ambulance I drive looks like 
a moving van. I transport from 16 
to 18 wounded from the front line 
hospital to the rear.

That wa r fs hell seems to be uni
versal knowledge. But people don’t 
realize what hell 'i.H' nnt.11,' they’ve 
been through it.

the ambulance wasEveryone in 
singing, talking or cursing. A wound
edv comrade lay on the stretcher; 
he was quiet. So quiet I thought he 
was dead. He only spoke once and 
that was when a comrade described 
a beautiful' river at sunset. The 
silent comrade told him to shut up. 
He was blind—and just a kid.

Fascist tactics are unique in many 
ways. I’ll only mention a few1. In 
a town we took, the fascists were 
cornered. So they used a group of 
children and women as a barricade.

As women and children ran into a 
field to escape from a fascist at
tack, they were mowed down with 
machine gun fire. Such are the

Catholic Priests, Laymen 
Arrested by Nazis

last 
mė!

BERLIN.—Arrests of loyal Con
fessional pastors and laymen follow 
thick and fast in Germany.

A few days ago a pastor was ar
rested in Brandenburg because of 
unauthorised statements made from 
the pulpit. On the following Sun
day, his deputy, who declared his 
solidarity with the arrested pastor, 
was also apprehended. On the next 
Sunday the Vicar preached and, in 
his turn, expressed agreement with 
his brothers in custody. He was 
promptly detained for investigation. 
Now that the congregation was with
out a shepherd, a layman preach
ed on the fourth Sunday. He was 
also arrested but released after his 
preliminary hearing, as a number of 
other members of the congregation 
made it known* that, until their pas- 
trir was restored to them, ririė after 
the other of them would conduct the 
services on the Hext'and isdcceeding 
Sunday^

heroes of those “victorious” advances 
of fascism.

To read about such things in the 
papers is horrible. But to see it 
happen makes one determined to 
fight agairist the bastards until hu
manity reigns again.' That’s why in 
spite of some difficulties we have 
here, our spirit cannot be broken. 
Another reason why we can’t; be 
discouraged is that the spirit of the 
people is inspiring. In Madrid, in 
spite of fascist terror, people go on 
as though there was no war. When 
I first went there I was teally sur
prised. I imagined I’d find a terror 
stricken 
streets.
busy and aš pe'acefiil aš Nev^atjc.

It is the Spanish people who are 
the real heroes in this struggle 
against fascism. Consider the ‘suf
fering they go through; of the lives 
they lost; the terror they face. , 
Think of the enemies that confront 
them; Germany'and Italy with their 
modern weapons, without which 
Franco wouldn’t last a week. Then 
consider tile fact ’as to what the 
democratic gov’ts are doing. Nothing, 
not if a city like Almeria could be 
bombed to hell.

population and empty 
But instead it looked' 'as

Victory of fascism here is just a 
step for victory of fascism in France, 
England, and America, and other 
countries. The Spaniards are ' try
ing hard to make such events im
possible. We volunteers are doing 
them no favors. . We are fighting 
something that mušt be crushed or 
will crush us sooner or later. We 
are no more a hero than a man who 
is drowning and grabš a life pre
server to save himself.

I must finish now. I’m writing 
this in my ambulance which iš be
ing Tepaired.’ The mechanic says 
its OK. So I must leave you now. 
Regards to Hillside unit of C.P. 
Just remember the comrades on the 
battlefield when there is an appeal 
to help Spanish democracy.

Have confidence Tn the victory of 
democracy iri1 Spain.'1 It will' crime...

• • " Shludl ‘ Bernard.

A UNT LENA SA YS
Have you often wondered how well 

liked you are ?' Here is how you 
can find the correct answers! Your 
response to the questions following 
wi)l give you a real clue to your 
personality and serve as a mirror 
to reflect your charm. These ques
tions were approved by an enpnent 
psychologist. Consider' each one 
thoughtfully and honestly, then write 
“yes”1 or “no” after each question. 
Save YOUR answers and compare 
them with the correct answers we 
shall give you next week.

I. Do you feel ill at ease when 
meeting new people?
“ 2. Do you care what older people 
think of yriu?

3. “ ' ..........
4.
5. 

man
6. 

second tinfie? ’
1 7.'Are1 you careful about your ha
bits of personal daintiness?

8. Do you keep people waiting 
when you have an appointment with 
them ?

9. Do you show jealousy when 
you feel it?

10. Do you really and truly dislike 
more than five people?

II. Can you leave a party grace
fully when others are staying?

12. Do you consider people unin
teresting who do hot share your 
enthusiasm for your own hobbies or 
interests?

13. Do you criticize your friends to 
other people?

14. Are you careful about your 
social 'responsibilities ?

15. Do you like to eat alone?
16. Does it embarrass you to talk 

with a prominent person?
17. Can you keep a too-ardent man

from familiaritiefe without losing his 
interest? ’’ ...... ” " ’ ’
'"18. Can you rescue a conversation 
which is strained and dying?

Are you honestly glad when 
friends succeed ?

19. When you tell something that 
has happened, do you give every de
tail?

20.
your

21. Are you self conscious in a 
small group when the others know 
each other well?

22. Can you say “no” gracefully?
23. Do you often use such expres

sions as “marvelously,” “terrific,” 
“dreadfully” ?

24. Do you always do and say the
“expected thing” ? -..v

group when the others know

Do other girls like you?
Do you borrow often?
Do you know how to make 
tal]k abqut himsėlč?
Do men ask you for dates

a

a

Cosmetic chatter.
Every makeup should be finished 

off with a spot of dry rouge. Unless 
you are a profesional makeup art
ist, it is practically Impossible for 
you to put on just enough cream 
rouge and put it in exactly thd right 
place. After the rouge is applied, and 
you use powder, the effect is entire
ly different frem what it was be
fore the powder lightened the color.

When your face is made up, take 
a mirror and go to the window 
where there is daylight. If it' is ih 
the evening, take the mirror near 
an electric light. Look your face over 
for the makeup effect. Now this is 
where the dry rouge comes in. ’*

Take your dry rouge compact and 
touch up the spots where the eolo): 
has been depleted by an excess of 
powder, or too much rubbing. You 
have no idea what a difference it 
will make in the finished picture if 
you will take the two minutes 
trouble to do this!

“TUlip/
are the newest Cutex nail polish 
shades. Tulip a “live red” especially 
good 'for evening. Clover for wear 
with mahogany shades, and Thistle 
with the rusty, tawny browns. ’

Cota’s feub-Deb rouge and lipstick 
come in a new, young, vivacious 
shade named Bali

“Thistle,” and “Clover”
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VYNUOGES
-----  N. Ogniev —

Ar jūs žinote, kaip kvepia juodos vyn
uogės, kada jos didelėmis kekėmis kabo 
vynuogių lauke? Vynuogės kvepia jaunu 
ir karstu merginos veidu. ... Eilės, eilės 
vynuogių.... Kekės... Užderėjimas... .

Vasiukas nupjovė kelias dideles kekes. 
Jis rūpinosi greitai ir sugabiai prikrau
ti pintynę. Tankiai ragavo gražias uo
gas. Gaspadoriškai pradėjo nuo žemutinių 
šakų ir ėjo prie viršutinių. Pro vynuogių 
kekes jis pamatė dvi gražias moteriškas 
kojas. Zina sėdėjo kedėje ir gėrėjosi vyn
uogėmis.

—Toliaus semaforas (?) uždarytas,— 
tarė mergina.—Aš išvažiuoju... Gaila pa
likti.

—O bilietą ar jau turi?—pažingeida- 
vo Vasiukas.

—Iš kalno negali gauti. Tik Soči mies
te tą galima padaryti. O čia parduoda tik 
pusvalandžiu iš anksto.

—Klausyk, Zina! Vertingas pasiūly
mas. Ar žinai ką? Pasilik dar dviems die
noms.

—O kam? Kokiu išrokavimu?
—Išrokavimas tas, kad važiuosime 

abudu. Tikrą žodį duodu būsimo inžinie
riaus. Abu važiuosiva, bus smagiau.

—Labai čia man reikia kartu su tavim 
važiuoti.

—Ir vynuogių dar pavalgysi užtektinai 
pirma, negu važiuosi. Kaip? Pasiliksi?

—Kam apie vynuoges? Man į fabriką 
laikas važiuoti.

—Ir sustos tavo fabrikas, jeigu nepar
važiuosi ! Pamąstyk, kokis reikalas!

—Mūsų brigadoje visos yra urminin- 
kės. Ir jeigu aš dvi dienas vėliau parva
žiuosiu, tai negražu bus,—prieštaravo 
Zina.

—Sakysi: traukinį pavėlavau. .. Tikie- ; 
to negalėjau laiku gauti.. . Ar maža yra 
pasiteisinimų.

—Jokių pasiteisinimų nereikia. Ir nė
ra man reikalo pasilikti... . Žiūrėk, oi! 
Kokis juodas!

Žemiau už tvoros, iškėlęs galvą, visas, 
kaip negras, stovėjo valkata.

—Ei, tu, negre, ar vynuogių nori?— 
sušuko Vasiukas ir metė jam didelę kekę.

Valkata pagriebė ore kekę, užsikišo už
antin ir plonu balsu pradėjo:

—Dėde, oi dėde, duok 20 kapeikų!
Vasiukas nutvėrė šaką ir retai pra

dėjo:
—Ar jums sakyti, ar jūs suprasite, ar 

jus siųsti, ar jūs daeisit?—ir atsisėdo prie 
Zinos, paglostė jos kelį.—Vis vien negra
žu iš jūsų pusės, ir nedraugiška važiuoti 
be manęs. Gyvenome viename kambaryje, 
paskui mėnulio maudynes turėjome, plau
kiojome kartu... Pasiliksi?

—Mėnulio šviesoje, prileiskime, jūs ne 
su manim maudėtės,—nustumdama Va- 
siuko ranką tarė Zina. — Mėnulio mau
dynes tu su gelžkelio kasierka Ona turė
jai.

—Kaipgi. Juk ji senutė, ogo-go, kokia 
ponia.

—Gėda! Gėda, Vasiuk. Niekšas tu po 
to visko! Jos tik plaukai pražilę, o veidas 
jaunas.

—Vis vien, ji už mane bent 10 metų 
vyresnė... Senė!

—Na, tai kas, bet tu su ja gyvenai? Vi
si poilsio namo gyventojai žino, kad tu 
su Ona gyvenai. O dabar ji jau sena pasi
darė. Štai kokis iš tavęs sutvėrimas!

—Na, na, gyvenau ar ne, tai jau ma
no dalykas. Bet iš poilsio namo niekas 
tiesos nežino apie mane. Klausyk, Zina, 
pasilik! Ar žinai, ką aš tau pasakysiu...

—Dėde, duok kapeiką!—pasigirdo iš 
apačios.

—Tai 20 kapeikų, tai kapeiką.. .. Neš
dinkis iš čia, nes nušausiu!—suriko Va
siukas ant valkatos.

—Oi, kokia kekė čia kabo! Specialiai 
tau, Zinuška, užaugo.. . Na, ir nei kiek 
tau manęs negaila išvažiuojant? Negaila?

—Tokių bobių pas mus fabrike kiek tik 
nori.

—Ar ir tokių yra, kurie su tavim mė
nesienoje plaukioja?—Vasiukas tarė že
mu balsu.

Zina tik pečiais patraukė.
—Dėde, duok...
—Štai, tas prakeiktas muzikantas. . .. 

Nešdinkis iš čia. . . . Sužeisiu, kaip ponas 
dievas turlę. ... Kokis aš tau “dėdė.” 
Nešdinkis iiĮ čia. Aš neturiu pinigų.

—Na, man laikas,—išdidžiai tarė Zina. 
—Man dar į valgomąjį reikia nueiti, užsi
mokėti.

—Sustok, kur eini Zina?... Čia taip 
gerai buvo.. .. Štai dar pasiūlymas.

—Kokis pasiūlymas?—klausė Zina nu
šokus į žolę.

—Važiuoti kartu su tavim. Kartu! Vel
nias su jomis, spjaunu ant dviejų dienų 
vakacijų.

—Na, ir kam? Ir prisirišo. .. .
Vasiukas neatsakė. Prikišo dėžę vyn

uogių, užsegė ir šuktelėjo valkatai:
—Ei, tu pacane! Palauk aš pas tave 

ateisiu, 20 kapeikų uždirbsi.
—Ką gi tu ? Ar vynuoges vagi ?—nesu

prasdama tarė Zina.
—Nieko nevagiu. Paskui paaiškinsiu.
Už vartų matėsi milicininko kepurė. Jis 

stovėjo prieš diktą graikų tautybės mote
rį ir kalbėjo:

—Kasijanidi, jau senai' jūs man pa
tinkate. .. . Turiu jums perduoti žinią, 
kad darbo užtektinai nepadarote.... 
Smarkiai ūžiate. ...—Milicininkas krei
vai pažiūrėjo į Vasiuką ir Ziną... Vasiu
kas padavė pintynę valkatai, 20 kapeikų 
ir antrašą, kur nunešti. \

—Zina, o kur tu eini? (■
—Su jūromis atsisveikinti. \
—Jeigu taip, tai ir aš su tavimi. Pasi-

maudysime abudu paskutinį kartą.
Zina nuėjo į moterų pusę, nusirengė 

drabužius ir baltuose maudymosi drabu
žiuose puolė į jūras. Jūros maloniai priė
mė ją. Jūros, jūros mylimosios,—galvojo 
ji.—Sekančiais metais ir vėl čia būsiu. .. 
Vasiukas prisirišo.... Jis nieko vyras. 
Zina nuplaukė giliai ir gulėjo ant bangų.

—Toliau plaukime, — tarė Vasiukas, 
kuris jau buvo greta jos. Plaukė greta. 
Kraštas iš karto mėlynavo, o paskui ne
simatė. Toliau plaukti nevertėjo. Vasiu
kas iškėtęs rankas gulėjo.

Vertė Valstiečio Sūnus.
(Bus daugiau) i

U,uvių frakcijai paskirtą kvotą j sulijo lietus, o sekmadienį West GARSINKITES SAVO B1ZN) DIENRAŠTY j ‘LAISVĖJE” 
$50 “Daily Workerio” fondan.
Tokia pat kvota paskirta ir 
Brocktono TDO. Nutarta su
ruošti “D.W.” naudai parę su 
šokiais ir užkandžiais. Pare 
įvyks Lietuvių Tautiškam Na
me, šeštadienio vakarą, spal.
23 d. Įžanga: vyrams $1, mote
rims 50c. Už tą pačią įžangą 
gaus valgių ir gėrimų. Mūsų 
darbininkiški rėmėjai prašomi 
paremti.

Kiek vėliau tam pačiam tiks
lui nutarta suruošti kitą paren
gimą Brocktone.

Hanoverio kuopos komitetas, su , 
kitais savo pasekėjais, užuot at
eiti darbuotis piknike, nuvažia
vo į Brocktono fėrus šventinti 
lietuvišką bakūžę. Tuomi paro
dė savo nesusipratimą.

Šalna.

LOST CREEK, PA

Telefonas: Humboldt 2-7964

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

NEWARK, N. J.
VALANDOS: 2—4

Dėl Labor Day šventės ALD 
LD 6 kp. mėnesinis susirinki
mas rugs. 6 d. neįvyko. Sekantis 
susirinkimas bus spalių 4 d., Lie
tuvių Tautiško Namo patalpose. 
Valdyba, ir visi nariai, nepa
mirškit atsilankyti, nes yra la
bai svarbių dalykų, kuriuos tu
rim atlikti. Daug narių neuž
simokėjo savo metinių duoklių. 
Metai jau baigiasi, Centras lau
kia iš mūsų duoklių. Pasisteng- 
kim, todėl, pasimokėti.

Montelloj yra 5 lietuviški 
alaus kliubai. Išrinkta iš trijų 
kliubų komisijos, kad juos suvie
nijus į vieną.

Rugs. 21 d. Lietuvių Piliečių 
Kliubas turėjo savo ekstra susi
rinkimą vienybės nubalsavimui. 
Sakoma, negavo dviejų trečdalių 
balsų, todėl komisija pasiliko 
darbuotis toliau vienybės vyk
dymo reikalu.

Rugs. 11 ir 12 dd. Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo 67 
kp., ir West Hanover LDS kuo
pa laikė pikniką Lietuvių Tau
tiškam Parke, šeštadienį pikniką

Bulius Atėmė Juozo Naujoko 
Gyvybę

Rugsėjo 25 d. tapo palaidotas 
Laisvės Kapinėse Juozas Nau
jokas. Negalėdamas gauti ki-, 
tur darbo jis buvo apsigyvenęs 
ant tūlo laiko pas ūkininką Ba
ranauską. Nežinau, kokiu tai 
būdu nugriebė jį bulius ir mir
tinai subadė. Bevežant pas gy
dytoją Naujokas mirė.

Juozas Naujokas paėjo iš 
Marijampolės apskričio, Skriau
džių parapijos.

Gyvas būdamas Juozas visa
dos rėmė progresyvį judėjimą. 
Visuomet lankydavo darbinin
kiškų organizacijų parengimus, 
taipgi tūlą laiką buvo ALDLD 
nariu. Nežinau, per kiek laiko 
turėjo PWA darbą, bet pas- 
kiaus likosi atleistas iš to dar
bo, ir buvo sunkiai suspaustas 
ekonominių sąlygų. Ir taip ne- 
tikėtai-tragiškai užbaigė savo 
sunkų gyvenimą!

Tebūna tau, Juozai, lengva 
Laisvės Kapinių žemė.

Dėdė Kalnietis.

Horn & ITardart automatiš
kų valgyklų masinis pikietas 
sulaikė visą trafiką prie 1557 
Broadway, tarp 46th ir 47th 
Sts., N. Y. Areštuota 59 pikie- 
tai.

Nėra valandų sekmadieniais.

SAVO SVEIKATOS LABUI LANKYKITE
Rusiškas ir Turkiškas Pirtis

THE FLUSHING RUSSIAN & TURKISH BATHS, INC.
Žinomos Kaipo The Morrell Street Baths

29-31 Morrell St. Brooklyn, N. Y.
Ofiso Telefonas: Pulaski 5-1090, Vidui Tel. Pulaski 5-0750

ATDAROS DIENĄ IR NAKTĮ. NIEKAD NEUŽDAROS

Puikiausias garas, rusiškas ir turkiškas garinis kambarys, didelis prū
das maudytis su šviežiu artezenišku vandeniu, puikiausi masažai, 

restauracija, barzdaskutykla, miegojimui patogumai.
Moterims Pirmadieniais ir Antra
dieniais nuo 12 Vai. Dieną iki 11
Vai. Vakare. Po 11 Vai. Vyrams.

50c UŽ DIENĄ IR NAKTĮ

Vyrams Trečiadieniais, Ketvirta
dieniais, Penktadieniais, šeštadie

niais ir Sekmadieniais—Visą 
Dieną ir Naktį 
šeštadienio naktį 75c.

Speciales kainos savaitei.

BROOKLYNO AIDO CHORO
Dvidešimts Penkių Metų Gyvavimo Sukaktuvių

OPERETĖ “KORNEVILIO VARPAI”
(Chimes of Normandy)

SCENON STATO AIDO CHORAS

Sekmad., 3 d. Spalio (October), 1937
WM. NORRIS ORKESTRĄ 

GRIEŠ ŠOKIAMS

' Vajininko Draugo J. 
Ji Grybo Žodis

—

Gerbiamoji “Laisvės” 
Administracija:

Aš aplaikiau nuo jūs visą 
reikalingą medžiagą dėl “Lai
svės” vajaus—rinkimui nau
jų skaitytojų ir atnaujinimui 
senų. Ačiū! šiemet manau 
pasidarbuoti geriau, negu ka
da nors pirmiau. Taipgi pasiti
kiu, kad rasiu pagelbininkų.

Podraug aš šaukiu į sociales 
lenktynes šiuos draugus-drau- 

h ges: iš So. Boston: J. Petruške
vičių, P. Kubiliūną, M. Kaz
lauską ir A. Barčių; Worces
ter: D. Lukienę, M. Davido- 
nienę, J. J. Bakšį, J. žalimą, 

| F. Mazurką; Lowell: S. Pau- 
lianką, V. Mikalopą; Haver
hill : J. Navicką, A. Damb
rauską, J. Rutkauskienę, P. 
Pečiukonienę; Lawrence-Met
huen; Ig. čiuladą ir S. Pen- 
kauską; Bridgewater: Krance, 
Katilių, Mažiukną ir Peslį; 
Montello: J. Simaitį, Beniulį ir 
Bartkų; Gardner: A. Šlekį,

Mary Šleivą ir A. Žekonį.
Aš sau į talką kviečiu šiuos 

draugus-drauges: Iš Dedham, 
J. Leponį; iš Brighton, P. Pet
raitį ir E. Bernotienę; iš Cam
bridge, J. S. Venskevičių, M. 
Stašienę; Somerville, A. Rud- 
zinską, J. Morkūną ir A. J. 
Washkį; Canton: J. Sutkų; 
Stoughton, J. Petriukaitį ir J. 
Lavą, Lynn, J. Putrių ir P. 
Karpich.

Draugai ir draugės! čia su
minėti ir nesuminėti, visi sto
kim į dienraščio vajų su pilna 
energija ir tikru bolševikišku 
pasirįžimu. Spaudos n! alini
mas yra vienas iš svarbiausių 
darbų darbininkiškam judėji
me. Praplėtimas darbininkiš
kos spaudos reiškia sustiprini
mą viso darbininkų judėjimo, 
o susilpninirpą fašistinio judė
jimo. J. Grybas.

Montello, Mass. Brone Šalinaitė
Muzikos Direktorė

Orkestrą Taipgi Akompanuos Chorą ir
Solistus Operetėje

Muzikos Direktorė Bronė Šalinaitė 
Režisierius Jonas Valentis

Jonas Valentis 
šios Operetės Režisierius

New Yorke sustreikavo 3,- 
000 dirbančių prie išsiuntinė
jimo suknelių. Jie reikalau
ja $18 minimum algos, užda
ros šapos sąlygų, savaitės va- 
kacijų su alga.

Lankėsi Valdžios Komisija Ty
rinėti Komunistų Veikimo
Rugs. 20 d. Lietuvių Tautiš

kam Name atsilankė trys, val
džios inspektoriai. Suradę dže- 
nitorių, įėjo vidun, apžiūrėjo 
svetainę. Įėję knygynan, tarp ki
tų laikraščių, pamatė ir “Lais
vę” ir tuoj už jos griebėsi. Ėmė 
klausinėti, keno vardu ji ateina. 
Paaiškino, kad knygyno vardu. 
Dženitorius neatsimena, ar ko-j 
misija pasiėmė vieną jos nume
rių ar ne. i

Ta pati komisija lankėsi ir 
Brocktone ir tyrinėjo Tarptau
tinio Darbininkų Ordeno veiki
mą. Apžiūrėjo jų buveinę, lite
ratūrą. Rado nemažai komunis
tinio turinio knygelių, “Daily 
Worker” ir “Sunday Worker”. 
Kas jiems reikėjo, pasiėmė ir 
išėjo.

Rugs. 21 d. Komunistų Parti
jos lietuvių ir amerikonų kp. ko- į 
mitetas svarstė, kaip sukelti lie-

LABOR LYCEUM SVETAINĖJE
949 Willoughby Avenue

Durys Atdaros
3 Vai. po Pietų

Lošimas Prasidės 
5-tų Valandų

Brooklyn, N. Y.

Tikietų Kaina
Lošimui 

75c, $1.00, $1.25

įžanga Šokiams
50 centų

J. Sukackas, 
Grafo rolėje

Visi Aido Choro rėmėjai, visi dailę mylintieji žmones, ateikite pamatyt šį puikų vaidinimą. Įsigykite bi
lietus išanksto, nes sėdynės rezervuotos. i
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ALDLD REIKALAI
LAISVES" VAJUS276.23Rugp. mėnesį įplaukė

Gavimui Nauju Skaitytoju$411.72

Prasidėjo 1 Dieną October ir Baigsis 30 Dieną November74
221
143
131

$616.95
205.23

Kartu
Rugp. mėn. išmokėta

Rengimo Kom.
(231-232)

3.50
1.00
1.00
4.60

Suma 
$16.50 

6.20 
9.20

A* r

Finansinė Atskaita už Liepos- 
Rugpjūčio-Rugsėjo Mėnesius.

Liepos Mėnesį Įplaukė:
Kas prisiuntė,

J. Radzevičius, Detroit, 
R. Jarvis, Plymouth, Pa.
V. Jančius, Worcester,

203
72
25

141
5

23
219

F.
J. 1.60

6.20
9.30
3.00

Kp.
52 
97 
11

Pav. F. Gervickas, Athol, Mass 7.90 
J. Chuplis, Springdale, Pa. 4.70 
J. Gabal, Bloomfield, N. J. 10.90 
T. Zambasevičienė, Reading 
St. Leesis, Saginaw, Mich. 
W. Maželis, Falun, Ont.

Sandargas, Inkerman,
B. Lideikis, Great Neck, 10.80 
Jasaitis, Baltimore, Md.
Tureikis, Phila., Pa.

V. J. Kasparas, Newark
A. Gilmanas, Laurelton,
J. Kondrat, Forest City, Pa. 1.60

KVK V. Raila, Toronto, Ont. 98.00
H. Strumilienė, Cicero, Ill. 7.80 
V. Kavaliauskas, Tacoma,
B. Kirstukas, Cleveland,
G. Kardauskas, Linden,
H. Strumilienė, Cicero, Ill. 
F. Madison, Youngstown, 
M. Chesna, Chicago, Hl. 
J. Samulėnas, Fitchburg, 
A. Varaneckienė, Detroit, 
J. Bulauka, Phila., Pa.
F. Shimkus, Harrison, N. J. 9.20 
P. žirgulis, Rochester, N.Y. 3.10
D.
A.
E. Cibulskienė, Nanticoke, 
St. Ivan, Wilmerding, Pa. 6.00 
J. J. Ynamaitis, Naugatuck 3.00 
A. Pagiegala, Binghamton, 12.50 
A. Kraujalis, E. White Pl.
A. Velečka, Brooklyn, N.Y. 
J. Lazauskienė, Brooklyn,

92
132

22
165

92
90
86
78

188
10

136
50
57
53

135
180

75
20

118
1

81
Pav. J. Kaspariunas, Durye, Pa.

77
185

14
33

145
124

1.50
1.50

19.00
5.60
3.30
8.60
9.60
3.10
5.20

P. Boika, Cleveland, 8.10
Sliekas, Gardner, Mass 8.80

10.80

J. Stasiukaitis, Grantwood, 
V. Paukštys, Richmond Hill 
O. šemberienė, Minersville, 
A. Pipiras, Pittsburgh, Pa. 
M. Pūkis, Los Angeles, Cal
J. Dambrauskas, Girardville, 9.00

4.60
6.00
1.60
3.20
1.15
6.20
9.10
6.00
3.20

Viso įplaukė $374.45
Liepos Mėnesio Išeigos:

Sekret. ir knyg. mėn. alga $50.50 
Bankas išskaitė už čekius___ .60
“Virėjai” prenum. atmokėta_ 12.00
Anglų knygų nariams pirkta ųž.3.6J 
Lincolno Batalionui aukos___ ; 5.0b
Už knygos rankraščio persiunt. 2.20 
“Daily Worker” atmokėta_
Ženkleliais duoklių gauta-----
Knygų ir “šviesos 
Brošiūrų pirkta - 
Prenum. už žurnalą “Vairas” 
Prenum. už “Lit. Naujienas” 
Pirkta žurnalų už ---------------
Aukos Agitacijos Fondui_____
Atmokėta drg. A. Bimbai už

darbą prie knygbs ...,*. j? 2 
“Vilniai” už ’knygos spausd. 200.00 
Anglų kalboj pirkta knygų —_ 4.73

5.0b

1.00 
1.50 

siunt. išl. 63.00
1.48 
4.00 
2.00 

.65 
2.00

Viso išeigų ----------
Sutrauka

Balansas buvo —------
Liepos įplaukų--------

Kartu -----------------
Liepos mėn. išmokėta

Ižde lieka

$379.77

$346.04
374.45

$720.49
379.77

$340.72

74
173

64 
160 
101

6 
105

19 
188 
109

199
91
64
52

3.10

4.70
2.60
1.50
3.30
6.00
4.20

15.50
6.90

32.25
13.73
13.90

1.00
13.40

Rugpjūčio Mėn. Įplaukos:
J. Chuplis, Springdale, Pa.
J. Zink, Nanaimo, B. C., 
Canada —--_____________
J. Julius, Moline, III.___
U. Mickailitis, Benld, Ill.
J. Levert, Bedford, Ohio 
Geo. Šimaitis, Montello,
K. Pieta, Philadelphia, Pa.
A. Gabris, Chicago, Ill._
A. Varaneckienė, Detroit, '
J. Daukus, Montevideo,
Uruguay __________ —__
K. Yotka, Johnson City, 
A. Gudžinskas, Schenectady
J. Julius, Moline, Ill.____
N. Astrauskienė, Detroit

Pav. S. Milikowski, Red Lodge,
Manitoba, Canada ______  1.50

104 K. Guzevičienė, Chicago, Ill. 9.20 
LDS 58 kp. V. Sutkienė, San

Francisco, Calif. _______  25.00
F. Beržanskas, Cudahy, 9.20 
F. B. Lideikis, Great Neck, 2.60 
P. Nemurienė, Cleveland, ,
V. Jančius, Worcester, 
P. Slavinskas, Rockford,
K. Maziliauskas, Bayonne,
J. žemaitis, Waterbury,
K. Balčiūnas, Brooklyn, 
P. Cibulskas, Maspeth, N V 
A. Sartnik, Akron, Ohio 
Geo. Kuraitis, Naugatuck 
A. Keršys, Montreal, Can.
V. Vilkauskas, Nashua, 
A. Varnas, Grand Rapids,

184
72

190
11
29

212
28

1
138

59
75
47
42
66

LDS 1 kp. O. Depsienė, 
Brooklyn, N. Y.

200
5

68
11
22
51
85
44

$15.40
10.70

1.50 
10.50

1.60
3.00
3.00 
4.60 
6:10 
5.70

Balansas yra
Rugsėjo Mėnesį Įplaukos:

A. Žalis, Hillside, N. J.
J. Miškeliunas, Newark,
6. Muleranka, Hartford,

V. Jančius, Worcester,
B. Kirstukas, Cleveland

J. Rūbas, Middlefield, Ohio
A. Račkauskienė, Haverhill,
J. Blažiunas, Lowell, Mass.

54 C. Lacksmin, Elizabeth,N.J.
39 P. J. Pabalis, Scranton, Pa.

J. Didjun, New Haven, Conn. 4.10
P. J. Martinkus, W. View, 1.70 
A. Pagiegala, Binghamton 18.60
J. Liegius, Denver, Colorado 6.35

109-A. K. Plačenis, Toledo, Ohio 3.00
M. Pūkis, Los Angeles, Cal. 40.20
A. Gvergždžiutė, Benld, Ill. 7.60 
M. Dishis, Binghamton, 
M. Karris, Bridgeport,
K. Randawzik, Edwardsville, 4.50 

Pav. J. Shagov, Anson, Me.
148
185

32
87
20

3

145
158

63
128

2.00
7.50

1
147
138

150

F. Saučiulis, W. Frankfort
V. Paukštys, Rich. Hill,
A. Matulevičius, Glen

Rodgers, W. Va.
A. Velička, Brooklyn,
W. Kūlikas, Brooklyn, 
P. Cibulskas, Maspeth, 
A. Talandzevičius,
K. Statkus, Chicago, Ill.

KVK V. Raila, Toronto, Ont.
190 P. Nemura, Cleveland, Ohio 5.45
— A. Pagiegala, Binghamton 2.00

1.55
8.10
3.20

1.00
N. Y. 6.00

N. Y. 4.70 
10.00 
10.70 
73.77

Viso įplaukė
Rugsėjo Mėnesį Išmokėta:

Sekretoriaus ir knygiaus už 
mėnesį alga

Knygij siuntinėjimo išlaidos
Už “šviesos” Nę>. 3 išsiuntimą 
Už “Šviesos” No. 3 atspausd. 
Ženklelių pirkta už
Anglų kalboj knygų pirkta už 
Drg. V. Senkevičiaus kelionė

į C K. posėdį
Aukos “Daily Workeriui”
Už atnaujintus žurnalus
Drg. A. Bimbai už knygos 

skaitymą
Aukos Agitacijos. Fondui .
“Virėjai” prenumerata
Aukos Ispanijos liaudžiai

Viso išmokėta
Sutrauka:

Balansas buvo
Rugsėjo mėn. įplaukė

Kartu
j Rugsėjo mėn. išmokėta

ižde

285.62

$50.50
36.00
21.00

224.00 
8.00 

31.70

3.00 
12.00 
12.00 

korektų 
50.00

. 5.00

5.00

$458.95

$411.72
285.62

697.34
458.95

$238.39
D. M. ŠOLOMSKAS, 

ALDLD CK Sekretorius.
O. DEPSIENĖ,

ALDLD CK Iždininke.

lieka balansas

Chicago, III

4.90 
14.00 
16.80

1.50 
11.00
6.20
9.40 
5.00 
5.00
4.55

10.75 
13.80

3.75

Viso įplaukė $276.23
Rugpjūčio MėnesĮ Išmokėta:

Sekretoriaus ir knygiaus mėnesinė 
alga $50.50

Bankas išskaitė už Čekius .... $2.60 
Aukų atmokėta Agit. Fondui 
Aukosi Ispanijos Liaudžiai 
Atmokėta “Daily Workeriui” 
Aukos Urugvajaus draugų 
Anglų kalboj jaunuoliams 

pirkta knygų
Už apdraustus laiškus
“Vilniai” atmokėta nuo Uruguay 

draugų
“Laisvei” prenumer. atmokėta 
“Virėjai” prenumeratos 
Krasaženklių pirkta už 
Brošiūrų pirkta už

1.60 
15.00 
21.40

7.00

namo. “Vilnies” visa laimė, 
kad jos namas mūrinis ir to
dėl ugnis negalėjo greitai įsi
gauti į spaustuvę, bet nuosto
lių padarė : elektros vielas nu
degino, nebuvo galima išleisti 
“Vilnis” už rugsėjo 24 dieną. 
4 langai išdegė ir pati siena 
nukentėjo nuo ugnies, kas su
darė nemažai nuostolių laik
raščio leidėjams.

Gaisro priežastis neištirta. 
Ugniagesiai sako, kad jie turį 
perdaug darbo su panašiais 
garadžiais šioj apylinkėj be
veik kasdieną turi gesinti, be
je, šioj apylinkėj ir vienas te
atras apdegė.
Protesto Mitingas Prieš Lenki

jos Valdžios Reakciją

Amerikos Lietuvių Kongre
so Chicagos Skyrius rengia di
delį masinį mitingą spalio 8 
d., Chicagos Lietuvių Audito
rijoj užprotestavimui prieš 
Lenkijos reakcionierius, kurie 
terorizuoja Vilniaus krašte 
mūsų brolius lietuvius.

Šiame mitinge kalbės įžy
mūs kalbėtojai ir bus gera 
programa, kurią išpildys trys 
dideli chorai: Kanklių, Pir
myn ir Birutės. Tai bus itin 
gera programa. Rengėjai kvie
čia visus Chicagos ir apylinkės 
lietuvius dalyvauti mitinge ir 
sykiu užprotestuoti prieš per
sekiotojus ir spaudėjus mūsų 
brolių.
Lietuviai Sukels $500 Liaudies 

Dienraščiui

ALDLD 1-mo Apskričio ir 
LDS 2-ro Apskričio komitetai 
ir Komunistų Partijos Lietu
vių Frakcijos Biuras sudarė 
komitetą surengti didelę pra
mogą su koncertine programa. 
Nuo parengimo pelnas skiria
mas anglų kalba liaudies dien
raščio įsteigimui.

Parengimas numatoma su
ruošti kada nors apie pusę 
spalių mėnesio. I komitetą įei
na darbštūs draugai.

Šia proga matome reikalo 
'atsikreipti ir į kitas kolonijas, 
! kaip Cicero, Roseland ir Brig- 
I hton Park bei Bridgeportą, 
kad turėtų suruošti po mažes
nį parengimą. 4

Tuo dalyku turėtų susirū
pinti mūsų visos organizacijos. 
Mes turime sukelti apie $500 
dėl liaudies dienraščio.

Apdegė Vilnies Spaustuvė

Rugsėjo 23 d., apie 11 va
landą nakties užsidegė senas 
medinis garadžius, kuris sto
vėjo šalę “Vilnies” spaustuvės i

Kankliečių Rudeninis Pikni
kas Pavyko

Rugsėjo 26 d. Dambrausko 
Farmoje mūsų kankliečiai tu
rėjo pikniką, kuris nusisekė 
neblogai. Choras turi įtekmės 
tarpe darbo masių ir jo pa
rengimai būna sėkmingi. Bra
vo mūsų choristams!

V. Kovietis.

VARPO KEPTUVE
36-42 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. I. 

| Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

35.51
52

3.75
12.50

4.50
49.00

1.35

Viso išmokėta $205.23

Rūgšti ruginė, snfdi ruginė, Clelų kviečių, čielų rugių, sen 
vičiam , duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi 
kepama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas skaniausių 
kėksų-pyragų: Pineapple Cake, Apple Cake, 
Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice 
Doughnuts, Pies, Pastries, Apple Turnovers

Siunčiame duonų per pa^tą į kitus miestus, specialiai 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie

Sutrauka
Balansas buvo $340.72 Varpas Bakery, 36-42 Stagg Street,

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
MONTELLO, MASS.

Tarptautinio Darbininkų Apsigyni
mo piknikas įvyks October 3, 12 vai. 
dieną, Lietuvių Tautiško Namo Par
ke. Bus puiki šokių muzika, įvai
rių gėrimų ir valgių. Pelnas eina gy
nimui politinių kalinių. Prašom vi
sus darbininkus dalyvauti šiame pik
nike.

CLEVELAND, OHIO 
Svarbus Mitingas

Spalio 26 d. bus svarbus mitingas 
Public Auditorium Ballroom, 8 v. v. 
Kalbėtojai bus trys jaunuoliai, ką 
tik sugrįžę iš Ispanijos, Lincoln Bri
gados oficieriai, kurie kovojo Ispani
joj prieš fašizmą su liaudiečiais už 
demokratiją. Lietuviai nerengkite mi
tingų ant tos dienos, bet pasistengki- 
te atsivesti draugus į šį mitingą. 
Draugijos aplaikę laiškus nuo drau
gų Lincolno Bataliono, svarstykite ir 
paremkite, patys dalyvaudami to
kiuose mitinguose. Įžanga 25c.

(231-232)

“LAISVĖS” PIKNIKO DAR 
BININKŲ ATYDAI PHILA- 

DELPHIJOS APYLINKĖJ 
Darbininkams Parengimas

Jau spaudoje buvo minėta, kad bus 
surengta pokilis pikniko darbinin
kams. Parengimas įvyks 3 d., spa
lio, 3-čią valandą po pietų, 735 Fair
mount Ave., Philadelphia, Pa.

Kiek vieną metą mūsų darbinin
kai sunkiai nusidirba prie visos pik- j 
niko rangos ir mes niekad tinkamai 
nepavaišinam jų. Ypatingai šiemet 
daug draugai įdėjo spėkų prie bu- 
davojimo stalų, jų sustatymui, išar
dymui ir sukrovimui ant kitų metų. 
Prie pikniko taipgi, ypatingai šiemet 
vargingai nusidirbo tūli stovėdami 
prie darbo ant lietaus.

Draugai ir Draugės, visi tie, kurie ■ 
pagelbėjot prie pikniko priruošimo į 
ir jo sėkmingo užbaigimo, visi kvie- i 
čiami atsilankyti minėtu laiku. Bal- j 
timorės, Chesterio, Eastono, Read- ' 
ingo, Camdeno, Delair, Gibbstown, . 
Paulsboro ir iš kitur—Brooklyno ir i 
didelio būrio Philadelphijos, atvažiuo- i 
kite ant šio pokilio pasilinksminti.

Programą išpildys Lyros Choras. I 
Ant šio parengimo dalyvaus ir drg.' 
R. Mizara, “Laisvės” redaktorius.

(229-231)
Komisija.

LINDEN, N. J.
5 kp. susirinkimas įvyks

1 d. spalio, A. Tenio
LDS 135 

penktadienį, _
Svet., Winans Ave. ir 16th St. 8 v. v. Į 
Visi nariai būtinai dalyvaukite, nes- 
turime labai daug svarbių dalykų, 
aptarti. Taipgi artinasi mūsų ren- į 
giama vakariene,,1*lvA,iį* įvyks 46 d. j 
spalio. Laikai labai' trumpas, tai tu-j 
rime smarkiai padirbėti platinime ti- 
kietų. Nepamirškite 
ju nariu. Sekr. O. VfjFtelienė.

(230-231)

sivesti ir nau-

JERSEY CITY, N. J.
APLA 49 kp. susirinkimas įvyks 
d. spalių, Astoria Hall, 62 E. 4tb 

St. Nuo spalių mehcsio iki gegužės 
mėnesio susirinkimai bus laikomi 2 
vai, po pietų. Nuo gegužės mėne
sio iki spalių menesio susirinkimai 
bus laikomi 10 vai. ryto. Šis susirin
kimas įvyks 2 vai. po pietų.

Pažiūrėkite į savo mokesčių kny
gutę ir jei esate užvilkinę mokestis, 
tai ateikite į šį susirinkimą ir užsi
mokėkite.

3

A. M. Kp. Sekr.
(230-232)

WILKES-BARRE, PA.
Didelės prakalbos įvyks spalio 

Kalbės drauge J. Bondžinskaitė 
Sovietų Sąjungą ir Lietuvą. Vietos ir 
Apylinkės lietuviai ir lietuvaites kvie
čiami skaitlingai atsilankyti. Prakal
bos bus B. Poteliuno Svet., kampas 
Bank ir Stanton Sts. Pradžia 6 v.

(230-231)

d.3 
apie

v.

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 10 kp. susirinkimas įvyks 
d. Oct., Liaudies Name, 7:30 v. v. 
rašome visų dalyvauti, nes girdėsi

me dviejų piknikų raportus. Taip pat 
pasimokėkit . savo duokles šių metų, 
nes tuoj įvyks Apskričio konferenci
ja ir bus raportuojama, kaip stovi 
10 kp. Dalyvaukite visi. J. Rainys.

(230-232)

4

Roselando Laisvamanių 
Atsišaukimas

Roselando Laisvamanių Etinės Kul
tūros Draugijos 1 kp. aukų rinkimo 
vajus pasibaigė su 30 d. rugsėjo. 
Prašoma visų, kurie esat paėmę blan
kas aukų rinkimui, malonėkite grą
žinti atgal žemiau nurodytu antrašu, 
ir organizacijoms, kurioms buvo pri
siųsta blankos, taipgi malonėkite su
grąžinti. Yra pageidaujama, kad su
grąžintumėte, kad ir tuščias blan
kas, nes tas reikalinga dėl geresnės 
tvarkos. Aukos ir aukotojų vardai 
bus paskelbta spaudoj taip greitai, 
kaip surinksime blankas. Visas blan
kas ir pinigus siųskite šiuo antrašu: 
Grace Kuchin, 45 E. 98th St., Chica
go, Ill.

Kiekvienas “Laisvės” skaitytojas yra prašomas gauti nors vieną nau
ją skaitytoją savo dienraščiui laike vajaus. Naujiems skaitytojams 
yra nupiginta “Laisvės” prenumerata: $5.00 metams ir $2.75 pusei 
metų. Seniems skaitytojams, atsinaujinant “Laisvės” prenumeratą 
kaina $5.50 metams ir $3 pusei metų. Bet seni skaitytojai kurie 
atsinaujins “Laisvės” prenumeratą metams gaus dovanų knygų vertės 

$1.00. Knygas prašome pasirinkti iš žemiau paduoto surašo:

Apysaka iš Darbininkų gyvenimo ir 
kovų Caro laikais Rusijoj.

Parašė MAXIM GORKI. Kaina $1.00

MORTOS VILKIENES
DIVORSAS

Apysaka iš Amerikos lietuvių gyvenimo 
kovoj su religijiniais prietarais organi

zavimosi ir švietimosi laikų istorija.
Parašė M. RASODA-MIZARA. Kaina $1.00

BEŠVINTANTIS RYTAS
Stasio Jasilionio eilių rinkinys. Labai 
naudinga kiekvienam pasiskaityti ir 

svarbi turėt namuose lavinimui 
vaikučių deklamot. Kaina 50c.

E

DARBININKO SVEIKATA
Knyga apie Anatomiją bei žmogaus kū
no sudėtį, su nurodymais kokio maisto 

reikalinga palaikymui balansuoto 
organizmo.

Parašė DR. KAŠKIAUČIUS. Kaina $2.00

IR SPIRITINIAI GĖRIMAI
Nurodoma kur ir kaip naudojant 

Alkoholį jis yra naudingas. 
Parašė DR. KAŠKIAUČIUS. Kaina 50c.

PIRMOJI PAGELBA
LIGOJE IR NELAIMĖJE

Parašė Dr. Kaškiaučius, paduodamas 
receptus kaip žmogus gali save gelbėt 
staigoj ligoje bei susižeidime. Kaina $1.

KIEKVIENAM NAUDINGOS BROŠIŪROS
Marksizmas ir Tautinis 

Klausimas
(Kartu ir apie Lietuvą)

Parašė J. STALINAS. Kaina 35c.

Kodėl Turės Įvykti Komunizmas?
Parašė Olginas. Kaina 10c.

(Fašistų Užpuolimo Metu)
Parašė V. ANDRULIS. Kaina 10c.

Knygutė Apie Partijos Darbo 
Trūkumus ir Likvidavimą 

Trockizmo
Parašė J. STALINAS. Kaina 10c.

e
Socialistinių Sovietų Respublikų 

Sąjungos Konstitucija
Tai Sovietų Sąjungos pagrindiniai 

įstatymai. Kaina 5c.

Krikščionybė Ar Komunizmas?
Parašė A. BIMBA. Kaina 5c.

Krikščionybė
Ir Ką Ji Davė Darbininkams?

Parašė A. M. METELIONIS. Kaina 5c.

Jei iš čia sužymėtų knygų nepasirenkat sau, tai galite pasirinkt 
iš ALDLD leidinių. Kurie gaus naują skaitytoją visiems metams 
o konteste nedalyvaus taipgi gali pasirinkt dovanų knygų iš 

aukščiau sužymėtų. Už metinį skaitytoją $1.00 vertės, 
o už pusmetinį 50c.

Naujas prenumeratas ar atnaujintas kartu su pinigais siųskite:

“LAISVE”, 427 Lorimer Street, BROOKLYN, N

ja ■

*
-J ‘Ali

sAMM

•■i* MS. W. PHILADELPHIA, PA.
LDS 107 kuopos rengiamas balius 

įvyks šeštadienį, 2 d. Oct. Russian 
American Hall, 8640 Eastwick Ave. 
8 vai. vak. Užkviečiame visus daly
vauti 
gera 
Aces.

šiame mūsų baliuje, nes bus 
orkestrą, Billy Smith’s Blue

Rengimo Ko m.

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

įvyks sekančio penktadienio vakare, 
tai yra 1 d. spalio (October) po an
trašu 15-17 Ann St., Harrison, N. J.

Šis susirinkimas bus labai svar
bus, todėl malonėkite susirinkti visi, 
nes bus labai svarbių dalykų apta
rimui. Komitetas.Komitetas.

(230-231) a

Stephen Aromiskis I
(Armakauskas)

Laisniuotas Graborius
NOTARY PUBLIC

423 Metropolitan Avė. 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVer green 7-4311

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABOR1US 

(UNDERTAKER)
Vedu šermenis ir palaidųjų tl 

karnai ir už prieinamą kainą
Parnamdau automobilius vestuvės* 
parčm, krikStynom ir kitokiem 

reikalam

402 Metropolitan Avė.
(Arti Marcy Avcuue) 

BROOKLYN, N. Y.

JL

GARSINKITEŠ "LAISVĖJE
u ' ’ ’•

PHILADELPHIA, PA. .
Spalio (Oct.) 2 difeną, 7:30 vai. va

karo, 735 Fairmont Ave., įvyks labai 
svarbi CIO konfėrericija. Kliubai ir 
visos kitos organizacijos atsiųskite 
delegatus. Kliubai gavote laiškus ii* 
žinote, kokia svarba yra organizuo
tis į CIO. Iš 
bėtojas, kuris 
dėl kviečiame 
būti laiku.

unijos bus geras kal- 
išaiškins dalykus, to- 
visus. Malonėkite pri-

(230-231)

Taip pat turime prisi 
žieminio sezono^

G. Šimaitis.
(280-232)

Unijos Valdyba.
(229-231)

■M

Cheese Cake, 
Cake. Stollen, 
ir Jelly Rolls 
greitai pristato, 
svorį ir kainas.

Brooklyn, N. Y

MONTELLO, MASS.
ALDLD 6 kp. susirinkimas įvyks 

Oct. 4, 7:30 v. v. Lietuvių Tautiško 
Namo kambariuose. Visi ateikite j 
minėtą susirinkimą, nes yra labai 
daug svarbių reikalų. Pastaruoju lai
ku pradėjo apsireikšti silpnumų mū
sų judėjime, 
ruošti prie :

HARRISON, N. J.
šeštadienio vakare, Oct. 2, įvyks 

draugiška pare, Labor* Lyceum, 17 
Ann St. šį' pasilinksminimą ruošia, 
West H. Komunistų Partijos Elect. 
Camp. Committee, dėl Daily ir Sun
day Worker naudai. Kviečiame visus 
lietuvius iš apylinkės dalyvauti šiame 
parengime, linksmai praleisti laiką 
prie geros muzikos. West Hudson 
Com. (229-231)

Odos-Kraujo-Nervų Chroniškų 
Ligų Gydymas Vyram-Moterim 

k 
Patenkinančios ir Greitos Pasekmes
KRAUJO IR ODOS Ligos, CHRONIŠKI NER
VŲ Suįrimai, BENDRAS NUSILPIMAS, SKIL
VYS, HEMORROIDAI ar k Ros MĖšLAŽARNfiS

Ligos, NOSIES, KVĖPAVIMO DŪDŲ Ligos, INKSTŲ Sugedimai ir 
kitos Vyrų ir Moterų ligos sėkmingai gydomos, o jeigu turite kokį 
nesveikumą, kurio nesuprantate, pasiklauskite manęs su pasitikėjimu, 
ir jūsų liga bus jums išaiškinta.

X-SPINDUL1AIS IŠEGZMINAV1MAI
Kraujo Tyrimai ir Pilnas Šlapumo Ištyrimas ♦ 

Mano Sąlygos Prieinamos, Egžaminavimas Veltui 

DR. I>. ZINS
110 E. 16 St. Tarp Union Sq. ir Trving PI. New York
Valandos: 9 A. M. iki 8 P. M. Sekmadieniais: 9 A. M. iki 3 P, M,



ONE HUNDRED AND FIFTY ONE

UCCESSIik.*

FRANK D0MIKA1TISDr. Herman Mendlowitz

RESTAURACIJA
417 Lorimer St., Brooklyn, “Laisves” Name

FOTOGRAFAS
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Notary Public Tel. Stagg 2-5043
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šventadieniais susitarus 
Tel. Evergreen 8-9229

NOTARY 
PUBLIC

Tel. Stagg 2-0706 
Namų, Republic 9-3040

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

VALANDOS:
8—10 ryte 
1—2 p. p.

Dr. A. PETRIKĄ 
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

221 SO. 4th ST.

VALANDOS:
9—12 ryte

Dr. JOHN WALUK
161 NO. 6th STREET

83 METAI PRAKTIKOS

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

Tel. Evergreen 7-1312

VALANDOS:
9—12 ryte
1—8 vakare 

Penktadieniais uždaryta
Tel. Evergreen 7-9105

Vasaros laiku visada yra gražus pasirinkimas pieniš
kų valgių ir daržovių, virtų ir žalių.

Dr. BLADAS K. VENCIUS
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

499 GRAND ST.

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patarnavimas 
bus užtikrintas ir už prieinamą kainą

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
Tel. Triangle K-3621 

Brooklyn, N. Y.

OFISO VALANDOS
nuo 1-1 dieną ir nuo 7—8 vakare 

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto

V A LANDOS:
1—2 p. p. 
6—8 vakare 
Ir pagal sutartj

Tel. Mansfield 6-8787

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
Gaminami Europiško ir Amerikoniško stiliaus. Pui
kūs, lietuviško namų darbo, kilbasai ir kepta paršie- 

na; gaspadoriškai nuvirti kopūstai ir barščiai.

Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vėlai Vakaro

168 Grand Street
5 Tel. Evergreen 8-7179 
j Brooklyn, N. Y.

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

APLA 22 kp. susirinkimas jvyks 
pirmadienį, Oct. 4. “Laisves” rašti
nėje, 8 v. v. Draugai, visi ateikite j , 
susirinkimą ir naujų narių atsiveski
te. A. Baltakis.

■' (231-232)

PAID DEPOSITORS

Pį] BUSHWICK
SAVINGS BANK

GRAND ST. at G R AH AM AVE.. BROOKLYN

INTEREST EOR^lO/ QUAR TER ENDING
SEPT. 30th At£/0 PER ANNUM

INTEREST FROM DAY OF DEPOSIT

Puslapis Aštuntas LAISVĖ

NEW YORKO K APYLINKES ŽINIOS

Skelbs Mėsos Streiką

ir

yra ir

pasta-

šei-

kan- pa-

35c.
jos

nu- 
pa

liudijo, 
žmonių 
kamiba- 
pakloja

St., 
sū-

dainos 
ypač 

Grafu

jei 
su-

sisakė grąžinti darban visus

Didžiojoj Madison Square 
Garden šį vakarą, 1 spalio, 
įvyksta masinis mitingas Chi- 
nijos paramai. Kalbės Chini- 
jos generalis konsulas ir eile 
kitų pagarsėjusių kalbėtojų. 
Tai bus milžiniškas protestas 
prieš užpuolikę Japoniją ir 
simpatija užpultąja! šaliai 
Cbinijai, o sykiu smūgis karui 
ir parėmimas taikos.

Iš Baltimore, Md. 
Choristai:

Andersonams, 613 56th 
per anksti gimė 23 svarų 
nelis. Jis įdėtas inkubatoriun 
ir jo maistan dedama degti
nės.

Brooklyno Daily Eagle strei- 
kierių su savininkais derybos

su- 
sa- 

jūrinin-

žinoma, nu- 
šeimynos.
viena

po
Mes negalime

Kiaušiniai ? Ir tie no

Lietuviui Komunistų Frakci
ja šį vakarą, 1 spalio, rengia 
diskusijas temoje: “Komunis
tų Partijos pozicijos senųjų ir 
naujųjų darbo unijų judėji
me.” Diskusijos bus Lietuvių 
Amerikos Piliečių Kliube, 280 
Union Avė., Brooklyne. Įėji
mas nemokamai. Kviečiami vi
si, kas tik domisi unijų klau
simu. Rengėjai.

Aido Choro Operetė ir Sidabrinio 
Juhilėjaus Sveikinimai

* Jau tik dvi dienos liko iki 
vaidinimui operetės “Kornevi- 
lio Varpai”. Ji įvyks sekma
dienį, 3 spalio, Labor Lyceum, 
949 Willoughby Ave., Brook- 
lyne. Ar jau turite bilietus? 
Įsigykite, jei norite turėt gerą 
vietą.

L. KAVALIAUSKAITĖ

L. Kavaliauskaitė jau senai 
pasižymėjusi, kaipo talentin
ga dainininkė ir lošėja. Ar lo
šia komediją, ar tragediją, 
draugė Lillian vis atlieka savo 
rolę puikiausiai. Taip ir šį sy
kį operetėj “Kornevilio Var
pai”, Kavaliauskaitė lošia 
Žermiinos, pamestosios grafai
tes rolę taip, kaip tikra gra- 

_ faitė. Kaip Serpoletė yra gai
vi ir nepastovi, taip žermina 
tyli ir paklusni. Jos 
yra labai melodingos, 
duetas su Kornevilio 
(Juozu Sukacku).

Apart minėtų lošėjų
kiti aidiečiai, kurie turi roles 

-operetėje, kaip tai: Kaimo { 
Mergos—Marė—A. Pakalniš
kienė; Ona—A. Pikuniutė;
Gertrude—M. Sinkevičiūtė ir 
Zuzana—A. Depsiutė. Kašalo- 
tas, grafo oficieris, A. Yakš- 
tys; pirmas jūreivis, A. Pur- 
vėnas, antras jūreivis, A. Sin
kevičius.

”* Lekaiai, tarnaitės, vežėjai, 
įpiestelėnai ir kaimiečiai—Ai
do Choras, šokikės: H. Brun- 
za, E. Klimaitė, A. Bernotytė,

gelį metų ir nenustot skleist 
proletarines idėjas su daug 
geresnėmis pasekmėmis. Siun
čiame $2.50 jūsų garbingam 
darbavimuisi meno srityje.

L.D.S. 48 kp. sekretorius,
John Balsys.”

Iš Brooklyn, N. Y. “Trupu
tėlį pažvelgsiu Aido Choro 
praeities ir dabarties istorijon. 
Seniau dainavusių balsus gir
dime Aido rekorduose įdai
nuotus. Tais balsais lietuviai, 
radio valandų vedėjai, papuo
šia savo programas, žmonės 
myli, klausosi. Dabar gi Aido 
Choras lošia svarbią rolę dar
bininkų judėjime. Kaip ir se
niau savo dainomis šaukia lie
tuvišką liaudį į kovą. Tegy
vuoja Aido Choras ir dainuo
ja dainas, kuriomis sužavėja 
lietuvius prie, bendro susitari
mo, bendrai kovot pasiliuosa- 
vimui iš kapitalistinės alginės 
vergijos!

“Kad padėti medžiaginiai 
dabartinei veiklai ir gaidų įsigi- Į 
jimui, pasveikinu su dviem do
leriais.

“George Kuraitis.”
Kitos aukos yra: A. Bimba, 

Jack S c h e k o novich, Depsų 
šeima, Juozas Ažius, Marcin
kų šeima, Petras Mingels, S. 
Sasna, J. Cibulsis, C. Kwarren 
—po $1; J. Brunza—$5 

i L.D.S. 3-čias Apskritys—$5.
M. S.

Kasdienines Duonos 
Reikalais

Moteriškų naktinių ir apa
tinių drabužių siuvėjai, nariai 
ILGWU 62 Lokalo, tikisi 
streiko^ Jų sutartis, kuri jau 
buvo pratęsta, pasibaigė, o 
derybos už naują sutartį nu
trūko.

Montefiore ligonbučio dar
bininkai kreipėsi į majorą, 
kad jisai priverstų savininkus. 
tartis su darbininkais ir pa-1 
dėtu išvengti streiko. Bosai 
verčia darbininkus tvert kom- 
panišką uniją. Darbininkai 
reikalauja savo unijos pripa- 

M. Sukoskaitė. M. Browniute žinimo ir $60 į mėnesį mini- 
ir Helena Incas. |m.umValgos, taipgi 6 dienų sa-

Operetės muzikos direktorė vaitės.
B. L. šalinaitė. Režisierius Jo
nas Valentis, visiems gerai ži- ...... ...  ..
nomas kaipo profesionalas- nuįrū]<o kada kompanija at- 
direktonus.
Chorui Pasveikinimai ir Aukos streikierius.

Iš Philadelphijos: “Gerb. 
Choristai: Sveikiname jūsų 
Aido Chorą su 25-kiu metu ju- 
bilėjaus apvaikščiojimu. Lin- 
klmte, kad jūsų choras būtų 
stiprus ir galingas.

L.D.S. 5 Kuopa, per J. Smi- 
thienę, auka—$2.50.”

'• Iš Bridgeport, Conn. “Gerb. 
Aido Choro nariai: Mes, LDS 
74 kuopa, Bridgeport, Conn., 
sveikiname jumis proga 25 
metų jūsų choro gyvavimo su
kaktuvių. Per 25 metus tar
navote savo (darbininkų) kla
sei, linksmindami ir keldami 
dvasią savo dainomis. Linkime 
gyvuoti ilgai, toje pat vagoje, 
kaip iki dabar. Garbė prie 
t<?kio choro prigulėti. Su šiuo 
sveikinimu siunčiame nors ir 
maža auką nuo LDS 74 k p.— 
$3.50.

Mėsos Kirtėju Lokalas 665 
praneša, kad jis gavo arti 
1,000 naujų narių, pasirašė 
325 sutartis ir gavo algų pa
kėlimą nuo $3 iki $8 į savai
tę, ir kad darbo valandos 
mušta nuo 75 iki 59 bėgiu 
starų jų kelių mėnesių.

American Export linija 
tiko pakelt algas po $5 į 
vaitę visiems savo
kams. Kompanija turi 18 ke
leivinių ir prekinių laivų.'Jū
rininkus atstovavo Nat. Mari
time Unija. Apart algų pakė
limo, kožno 
jos portus 
darbininkas

siekiančio Ispani- 
laivo kiekvienas 
gaus $50 bonus, 

taipgi algą per visą laiką, 
dėl karo laivas būtų kur 
laikytas.

Penktadien., Spalio 1, 1937

BROOKLYN© LIETUVIAI GYDYTOJAI

Šį Vakarą Diskusijos 
Apie Darbo Unijas

Šiandien Mas. Mitingas 
Chinijos Paramai

Br. ED. W. ŽUKAUSKAS
1114 FOSTER AVENUE

Horn & Hardart Nori 
Papirkt su Pajum

Porterių Unijos Vadas už 
Uniją Vienybę

Streiko laužymui Horn & 
Hardart automatiškų valgyklų 
savininkai išrado naują sky- 
mą — bando publiką papirkt 
su pumpkin pajais, kuriuos 
paskelbė duosią veltui. Plačiai 
išsiuntinėta atvirutės, kuriose 
už praėjimą pro pikietus siū
loma porcija pajaus. Tačiaus 
streikieriai įsitikinę, kad ne 
daug rasis tokių, kurie sutiktų 
įklimpt į streiklaužišką pajų.

Mėsos kainos nesvietiškai 
pakilo. Gi mėsos vartotojų 
įplaukos tepakilo kur kas ma
žiau, o kur nebuvo' organiza
cijos, nebuvo streikų, ten visai 
įplaukos nepakilo. Didžiuma 
mėsos vartotojų priėjo prie to, 
kad visai nebeišgali, arba ma
žai teišgali pirkti mėsos. Nuo 
to kenčia ir mažasis mėsiny- 
čios savininkas—kampinis bu- 
čeris. Biednesnėse sekcijose 
esantiem daugeliui gręsia už
sidarymas, nes keleriopai su
mažėjo pirkimas mėsos.

Iš tos priežasties ateinančio 
šeštadienio vakarą 5,000 ko- 
šernos mėsos bučerių-biznie- 
rių skelbia “stapičių”, nes ne
gali išsiversti. Jie pasiryžę 
geriau kovot už pigesnes mė
sos kainas, negu kiršint savo 
kostumerius aukštomis kaino
mis ir galop vis vien tapt iš
stumtais iš biznio.

Mėsos brangumas skaudžiai 
paliečia ir smulkių valgyklų 
savininkus.

Skaudžiausiai, i 
kenčia biednosios 
štai kaip išsireiškė 
mininkė:

“Šiandieną mėsa 
svaras, 
pirkti.
44 centus tuzinas. Aš perku 
porą mokykla einančiam ber
niukui, o kiti jų nevalgom. 
Pienas no 12 centu kvorta ir 
aš ne visada išgaliu tą 12c.”

Toji šeimininkė sako, kad 
iu įplaukos tebėra tokios pat, 
kaip pernai. Jos vienas sū
nus parneša $100 į mėnesį šei
mynai iš penkių. Pernai par
nešdavo tiek pat. bet pernai 
jos šėpa buvo pilna maisto, 
šiemet tuščia. O tai yra dėl
to, kad pernykščias doleris 
šiemet bereiškia pusę dolerio.

Mėsai, už kurią pernai lie
pos mėnesį ji mokėjo 12c., šie
met liepos mėnesį reikėjo mo
kėt 24c., o nuo liepos mėn. iki 
šiol pakilo dar 9 centus ir lė- 
šuoja 32c. Panašiai pakilo ir 
kitu svarbiausių maisto pro
duktų kainos.

Didžiulės negrų unijos Mie
gamųjų Vagonų Porterių Bro
lijos internacionalis preziden
tas A., Philip Randolph irgi 
pasisakė griežtai stojas už 
darbo unijų vienybę. Užklaus
tas apie AF of L konvenciją, 
prasidėsiančią Denvery 4 spa
lio, Randolph atsakė:

“Aš laikiau suspendavimą 
CIO unijų nepatartinu ir prieš 
tai įteikiau rezoliuciją dar pe- 
reitoj AF of L konvencijoj. Aš 
priešinaus suspendavimui dėl
to, kad aš maniau, jog tas pa
kenks darbo unijų vienybei 
ateityje.”

George Nobiletti 
(Piano Instructor) 

Piano Mokytojas
New Yorko Universiteto auto
rizuotas mokyt pianą skambint

111-03—77th Avenue 
Forest Hills, Long Island 

Telephone Boulevard 8-1135

Kompanija Patraukė 
Uniją Teisman

Sutherland Shipping Corp., 
623 Washington St., N. Y., ap
skundė Išvežiotojų Brolij'os 
Lokalą 807 ant $100,000 už 
nuostolius, kuriuos kompanija 
panešus iš priežasties streiko. 
Kompanija sako, kad streikas 
buvęs nelegalis, nes pirm to 
nebuvęs perduotas arbitraci- 
jai. Jis kilo rugsėjo 10 susi
kirtime už viršlaikių mokestį.
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Šešiolika “Dūmu” 1-me 
Aparlmente

Prieš teisėją Brandt 
tyta 8 vaikų tėvas Niek Pra- 
thastakis, kurį teisman pa
traukė Vaikų Draugija už 
“nepriežiūrą” vaikų. Teisme 
paaiškėjo, kad jisai, žmonai 
mirus, atvyko su vaikais pas 
savo giminaičių šeimą iš So. 
Bend, Ind. Jo giminaitė pasi
žadėjo prižiūrėti vaikus, ka
da jis išeina darbo jieškot. Pas 
giminaitę randasi šeima iš 
7-nių. Gyvena 333 8th Avė.,

Giminaitė teisme 
kad jie gyvena 16 
penkiuose mažuose 
riukuose ir vaikam 
guolius ant senų drabužių. Ta
čiau, sako, ji galėtų juos ge
rai prižiūrėti, jei našlys gimi
naitis gautų pašalpą, kol gaus 
darbą. Jis pasiųstas namo su 
$24 duotais teisme. Bet kas 
bus tiems išsibaigus?

Ir Maisto Darbininkai už 
Uniją Vienybę

CHARLES
UP TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas

Gerai Patyrę Barberiai 
Prielankus Patarnavimas

306 Union Avė.
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

Telephone: EVergreen 8-1770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

Laidotuvių Direktorius
Išbalzamuoja ir laidoja numi
rusius ant visokią kapinių; par- 
samdo automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir pa

sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių
Iš senų padarau 
naujus 
lūs ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei 
kalui esant ir 
padidinu t o k i < 
dydžio, kokio pa 
geidaujama

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

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

BROOKLYN, N. Y.
Tel.: Glenmore 1-6111

ir pavienių.
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MATTHEW’P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 Grand Street, Brooklyn, N. Y,

J. J. Mockaitis.”
- IŠ New Haven, Conn. “Bran

gis Draugai Aidiečiai:—Mes 
sveikiname Aidą, kuris per 25 
mietus linksmino darbininkų 
klasę ir visą visuomenę. Auka 
$2.00.
; L.D.S. 16 kp. sekr.,
■V J. Didjun.”

“Gerb.
____: Siunčiame širdin- 

giausiusius sveikinimus Aido 
Chorui, Brooklyn, N. Y., dvi
dešimts penkių metų gyvavi
mo sukaktuvėse. Sveikiname 
jus, draugai, už neatlaidu 
skleidimą proletarinio meno ir 
proletarinės idėjos. Taipgi 
linkim jums gyvuoti per dau-

Saugumas Priklauso 
Nuo Jūsą

Morris ir Amter Kritikuoja 
Mahoney

Pastaruoju dešimtmečiu 
daugelis organizacijų, įskai
tant įstatų prižiūrėjimo agen
tūras, taipgi mokyklas ir val
diškus biurus, vedė saugumo 
taisyklių mokinimo kampani
jas. Iš to buvo pasėkos. Ta
čiau viskas susiveda į vieną— 
saugumas priklauso nuo kiek
vieno asmens. Tad svarbu, 
kad kiekvienas gerbtu saugu
mo taisykles ir prisilaikytų at
sargumo ir mandagumo pada
rymui .mūsų kelių saugiais sau 
ir kitiems.

Trafiko Stotis “K.”

Manhattan komunistu 
d i datas į Miesto Tarvba I. 
Amter ir republikonu-fusionis- 
tn-darbiečiu kandidatas į Mie
sto Tarybos prezidentus New- 
bold Morris, nesmerkė. Tam- 
manės kandidato i majorus 
Mahoney meškeriojimą rau- 
donuiu. Gi Amteris pareiškė, 
k^d iš Mahoney rinkimų kem
pes išvilktoji “raudona silkė” 
pasibaigs tuo patim, kuo pasi
baigė Landono riksmas 
Ro'osevelto “raudonumą 
eituose rinkimuose.

“Raudonąja silke” pavadin-

Miguel Garriga, direktorius 
Viešbučių, Restauranų ir Ka- 
feteriju Darbininkų. Organiza
vimo Komiteto, kuriame pri
klauso 11 stiprių AF of L uni
jų, irgi nedvejojančiai pareiš
kė, kad maisto darbininkai 
trokšta unijų vienybės, ir kad 
jų unijos neduos nei cento ko
vai prieš CIO. Su tokiu nusi
statymu ^delegatai vyks į AF. 
of L konvenciją, kuri įvyks 4 j 
spalio, Denveryje.

Pirmiau tokį pareiškimą 
darė skrybėlinių uniją.

Te). 8Ug< 2-078S 
Home Tel.

Havemeyer 8-1158

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
BALZAMUOTOJ AS

Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
lemos.

Ateikite ir persitikrinkite.
337 Union Avenue

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

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai legališkas svoris. Pristato
me greit į jūsų namus. Prašome jsi- 
temyti adresą ir telefoną.

Telefonuokite: EVergreen 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti j ofisą 

485 Grand St., Brooklyn, N. Y. 
Kampas Union Avė. ir Grand St.

apie 
per-

ta pereitą savaitę Mahoney’s 
kampanijos vedėjo Abraham 
Kaplano ataka *ant visų La- 
Guardijos rėmėjų. Jis visus už 
LaGuardią stojančius elemen
tus pavadino “raudonuoju 
bendru frontu.”

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
< JALINSKAS)

LIETUVIS GRABORIUS
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant k«stų. 
Turim puikiai (taisytą Koplyčią 
ir salę del po iermeną pietą. 
Teikiam nemokamai vėliausios 

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE. 
Prieš Forest Parkway 

WOODHAVEN, L. L, N. Y.

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

485 Grand Street Brooklyn, N. Y,
Telefonas: EVergreen 7-1661
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