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THE EDITOR

TRIES TO THINK
PUSH L.D.S. DRIVE!

The L.D.S. drive is now going 
down the home stretch with only one 
short month remaining. As yet the 
L.D.S. is still far from the quota of 
10,000 members it has set itself for 
the next convention but this has not 
dampened the spirit of many drive 
workers who are doing their best 
to get as many members as possible 
into the Association of Lithuanian 
Workers (L.D.S.). All efforts should 
be made to build up the LDS and 
make it the largest progressive Li
thuanian youth movement in the 
world. It probably is that now 
but still a great deal must be done. 
Every LDS member must do all he 
can to build up his organization 
and make it second to none. He 
must always remember that motto: 
Every member get a new member!

----0----
WHAT’S WHAT NOW

Today you see the first part of an 
article on Porportional Representa
tion. Many of our Lithuanian youth 
in New York are going to vote for 
the 
for 
pies 
will 
Not
Music Notes by Jae Mie, “Don’ts For 
Girls” by Ano, and all the other 
features and items in the 
Section.

One writer asked me if the 
Section readers would like an 
on tap-dancing. Frankly, I don’t 
know. Tap dancing is something 
Editors know very little about so in 
order to help me—how about you 
interested readers dropping me a 
line or so?

first time and it is ne&ssary 
them to understand the princi- 
of P. R. This coming week you 
find an article “Photography 
A Art?” by Stella Rochka,

Youth

Youth 
article

Choruses! Choruses! CHORUS
ES! Where have you all disappear
ed to? Why the sudden silence? 
Come now, surely you are active? 
You idle correspondents should wake 
up and start writing once again. 
Many miss you.

Al Kairukštis (of “Sins I Have 
Committed” fame) has now a posi
tion teaching art in a Connecticut 
school. We wish you all the luck 
possible Al and hope you can find 
some spare moments to write a few 
columns again. •

----- 0-----
ANNIVERSARY

Just a little while ago Floyd 
Dewey celebrated his one year an
niversary of writing “Brooklyn Bre
vities”. 'As an example of being 
loyal to a newspaper, Floyd has no

BROOKLYN

YOUTH SECTION
SPORTS-HUMOR-N E W S
OF CLUB ACTIVITIES

EDUCATION-STORIES

RAMBLINGS OF THE 
SECOND DISTRICT

Hello folks! Seeing it was Labor 
Day and I had very little to do, I 
went to the picnic in Maynard...As 
usual the program was only a dream 
...Twelve choruses were to sing. So. 
Boston was the only one to give a 
part to the program. The coat dis
play by living models was the main 
attraction...

Now that the picnics are all end
ed, let’s look forward to a busy win
ter... Just a reminder—the Brook
lyn Aido Chorus will present the 
“Chimes of Normandy” on October 
3rd. Well, don’t miss it... Per
chance we can use them for the 
same purpose that we were planning 
to do in the district with 7 or 8 
choruses... Rumors have it that 
some well known choruses are about 
to break up... All the good-time 
choruses should help the others out, 
so as to keep active and together...

The Youth Section looks very dead 
when there is no news from the cho
ruses. Have all the writers gone to 
the new magazine that the Lith. 
youth are about to print?

By the way, we had a fine fel
low, the district organizer, who went 
to Spain. Was there ever anything 
done in the way of a collection for 
cigarettes or candy?

Just a passing thought, “We never 
know how cold and hungry the 
other person is, because it isn’t us.” 

So until next week 1 remain...
Ketlaw Chinwell.

IL DUCE IN DISGUISE

Dictator Mussolini, on a visit to Sicily to attend war 
maneuvers, puts on a miner’s suit to raise his stock 
among the sulphur miners of the Island. Wonder of 
he kisses the babies too, or refrains out of fear of 
giving his future cannon fodder a cold?

POPULAR LITH LAD the READER WRITES subscribe now to 
ACTIVE IN STRIKE ----- THE “VOICE”!THE “VOICE”!

SECOND PART
ABOUT WORKINGCLASS

YOUTH AND THEIR
ORGANIZATIONS

THE WRITER ANSWERS 
SOME ACCUSATIONS PICNIC AT PHILLY PULLS THROUGH 1 ntm n 1 i*t nnnimiTOn n i r i zi 1 aanfl

Just a few days ago the Modern 
Wood Products Co. of Brooklyn fired 
five of their workers for union ac
tivity. The C.I.O. then organized a 
strike to defend the jobs of these 
workers. All the workers went on 
strike and elected a Strike Commit
tee of which Tony Sineus was elect
ed Chairman.

Tony is the President of the Broo
klyn BuiLDerS Branch and is also 
an active member of the Aido Cho
rus. Good luck to you Tony! We 
are all for you and the workers to 
win!

peer. Not only has he assisted the 
L.Y.S. by sending in manuscripts 
but he has also taught other writ
ers to write and has introduced 
them to the Youth Section, among 
them: Gab Gabby, Earl Garnett, 
Aunt Lena, Gar Denia, Stella Roch- 
ka and Digger Dee. Congrats, Floyd! 
May you continue to write!

BREVITIES
hard. I looked around for people I 
knew from Philly but met only one, 
“A Little Red”. Wally Kubilius and 
I were both looking for Innocent By
stander, but she was nowhere to be 
found. Very few people did any 
dancing.

However, I did meet some friends 
who came with us, whom I have not 
seen in a coon’s age. Bertha Fulton, 
Al Kairukštis, Joe Dobrow, 
Gabby, and Frank Witkus, to 
tion a few.

Hello There!
The weather for Sunday, Septem

ber 5th was dreary indeed. It rain
ed all day, with periodic lulls during 
which the skies remained dark, 
dampness remained, and the weather 
tended to make it a very miser
able week-end.

Nevertheless, about 10:00 A. M. 
of this day, six large busses left 
Laisve Hall filled to capacity and 
bound for the Laisve picnic at West
ville, New Jersey. About forty peo
ple were left behind, wishing they 
would have come earlier so that 
they too might have been assured 
of a seat on one of the busses and 
thus join the happy picnicers. Yes, 
the weather was bad, the tempera
ture was down, but the spirits of the 
passengers were high, and everyone 
was going to have a good time, rain 
or no rain!

One bus alone, carried the mem
bers of Brooklyn Aido Chorus and, 
naturally, that was my bus so I’ll 
just write about what went on in 
my bus. Aside from chorus members 
we had a few prominent outsiders, 
but welcome ones, with us, among 
them, See Kay, Johnny Orman and 
his pipe, and J. Nalivaika. An out 
of town guest was Helen Wilson of 
Bridgeport, Conn., who expressed the 
opinion that Aido members were 
really sociable folks, but couldn’t get 
over the fact that we eat so much, 
so often. As to the trip itself, 
there just wasn’t much - of interest 
that happened. Everyone was com
fortably' seated, our bus lacked the 
usual prevalent odor of gasoline, 
some of the boys and girls were 
singing, some having discussions, 
some of us were eating, swapping 
foods, fruit and such, and some were 
even sleeping. On the way home, 
most of us were asleep.

As to the picnic, I’d say that most 
of the 
in our 
shelter 
It did 
witness 
New Jersey and Brooklyn, but be
fore the first half of the first inn
ing had a chance to go through,

the rain came down, and came down such pose from Mr. Selznick’s film.".

time was Spent by all of us 
busses, cars, or under the 
of the refreshment stand, 

look like we were going to 
a softball game between

Gab 
men-

Dear Editor:
I second the motion that Al Kai

rukštis made in the last issue of 
the L.Y.S.—and, if such a"plhri did 
come into, effect,. Al could have me'r

The first issue will be on its way! 
The date of publication has not been 
set as yet as the Lith. Publishers 
are waiting for all the subs to come'f. Oil Vz WCAJLVXllJ} JLvL dlL Vllkz OvikzKj Lv LvIllC

back him up all the way (almost). : įn before issuing the magazine that
Al knows that I don’t always agree wiU be a WOW! among Lithuanian-
with him and if I do so, either the Americans!
plan is very good oi* I’m drunk (I ‘ 
don’t drink). _ ____ ___ ___

The Wednesday page would be ’ f0 °^ite for the mag.

a re-
mem-

It isn’t that I want to cast 
flection upon all the feminine 
bers of Shenandoah Chorus, but I 
do want to make mention of a little 
incident that took place between 
one of the girls of that chorus and 
myself. It was at the end of the
softball game between Philadelphia j you—! 
and Shenandoah when I went around 
inquiring of several spectators as to 
the score by innings. Some player 
on the Shenandoah team pointed out 
a girl to me and said that she had 
the score or would know who was 
keeping it. Purely in the interest 
of securing the information for LYS, 
I walked up to the girl, who was a 
short blonde, had a sweet looking
face and I asked her if she had the 
score of the /game. The sweetness 
of her smile changed when I ad
dressed her, politely as I did, and 
with as fierce a scowl as I have 
ever seen on any person’s face, 
said, “Scram, brother, before I give 
you a smack in the puss!” Whew! 
And if she is reading this now, I 
accept her apology. So long now, 
and thanks for reading.

Floyd Dewey.

quite a relief from the moronic 
chatter that now goes under the 
name of a “progressive youth sec
tion”. I would be only too willing 
to throw in my share of articles (if 
the editor cared for them). Hereto
fore I had never actually written 
any constructive article to the L.Y.S. 
—only a whimsical correction once. 
An article that was serious always 
looked like a chaperon at a child
ren’s party and I could never get 
myself to send in an “old lady” to 
such a slow death.

These rumblings of discontent, 
emanating from volcanic sources like 
Yakštis, Al Kai, and several other 
enterprising young chaps have made 
my ears glow with satisfaction. It 
has been a long time that I’ve wait
ed for this bloodless revolution with
in the editorial and “scriptorial” 
ranks. May the Youth Section live 
—towards bigger and better things!
Aside:

Quite an idea that “Don’t for 
Girls”. My gratitude to Ano. I’d 
just love to see what she (Ano) 
looks like, 
what she preaches, 
great stuff for 
second thought, 
girl (if she is a 
on with Don’ts 
(EDITOR’S NOTE:
a girl, if that will dispel your 
doubts.) —
P. S.:

This is also an anemic reply to 
Bertha Fulton’s frantic plea for 
writers. There are some of us that 
are just waiting for a better youth 
section to write to. We are with

“Vi.”

I mean, if she practices 
Her stuff is 

the girls but on 
she’s not a lazy 
girl)—she could go 
for girls forever! 

Ano” really is

The editorial staff has already en
gaged the best Lith-Amer. writers 

. All material 
will be paid for. Writers who would 

I want to contribute should write to 
I the American-Lithuanian Publishers, 
Box 38, Station W., Brooklyn, N. Y. 

Circulation work is going on. So
licitors in various LDS branches, Li
thuanian, social, sport and university 
clubs are all working hard in order 
to be in the line for the many priz
es given to the persons securing the 
most “subs”. Getting subscriptions 
is the most difficult part of the task. 
At times it’s just like pulling teeth! 
When a solicitor asks you “Sub
scribe to the Voice of Lith-Ameri- 
cans?”, you should answer imme
diately and smilingly: “Sure thing! 
Here is my $1.50 foi’ the year’s sub
scription!”. That’s the way to do it!

Special efforts should be made by 
organizations and clubs to get the 
members to subscribe. Remember, 
it is their magazine and they should 
support it! The post office does not 
believe that second class mail rights 
should be given the magazine until 
500 subs have been gotten. Be
cause of this rule, the publishers 
and all those working to make the 
mag a success are >doing all in their 
power to reach this necessary quota.

The youth must know that this 
magazine and its success depends 
entirely upon the support the Lith- 
Amer. youth are going to give it. 
Do your best th make this mag a 
good one!
z Subscribe to the “Voice” and get 
your friends to subscribe!

In reply to Graf Ernest’s article 
in denunciation of a recent column I 
wrote:

Far from being sore to the quick 
because of your supposedly stinging 
article, I am only very amused. You 
see, Graf, I never thought a writer 
of your apparent ability could write 
a column with so many loopholes.

■ First, you are not justified in call
ing me a coward because I do not 
see you or any other writer sign
ing their own real names at the end 
of ►their articles. Every one knows 
who you are because you have been 
good enough to spread it all over 
the place. If, in your eyes, I am a 
coward, then so are all the other 
writers for the LYS who do not 
sign their names, yourself not ex
cluded. You should think twice be
fore calling people cowards because 
they might not like it and do some
thing about it. If you can use a non 
de plume so can I and every one 
else. Your “coward” statement is 
entirely biased. As for gossip 
columns, they always were and al
ways will be. It is very seldom, of 
course, that you see the writer called 
a coward.

Secondly, you misinterpreted the 
column completely. That column, 
Graf, consisted of impressions not 
accusations! No one was accused of 
anything, and I suggest that you 
look up the difference between these 
two words in a good dictionary. You 
will find, incidentally, that my im
pressions were not entirely untrue. 
Ask anyone and you will find that 
more than one person will agree 
your meetings are slightly out of 
order.

Remember also that you were not 
the only one who was mentioned in 
the column. A few others were 
there too. I don’t believe they liked 
it any too much, but they were subtle 
enough to keep quiet and let the 
thing slide over. They make no 
public issue of it as you are doing.

Lastly, I am a little afraid that 
you are also a little afraid you have 
met a person who is rocking that 
pedestal you are on and you don’t 
like it. You thought you would 
squelch me in one biting article and 
get me out of the way. But you 
see, I’M not afraid to be pitted 
against you because you are not 
quite as good as you have elevated 
yourself to be.

In conclusion, I say in one sen
tence that you just can’t take it 
and the truth always hurts.

Digger Dee.

ITS THE TRUTH!

pected signature is examined for 
mushroom spores and if it contains 
none, the signature is known to be 
counterfeit. Ernest C—.

BUT RAIN PREVENTS BALL GAMESs’
Philly Beats Shenandoah In Softball

In one of the most exciting games of softball that it has 
ever been our pleasure of witnessing, the male members of 
the Philadelphia Lyros Chorus showed who were the masters 
and licked the Shenandoah Chorus by a score of 11-10.

In the early part of the game the Shenandoah chorus ap- 
peared to be in the lead and was apparently safely winning 
the game. Dismayed by this, the “Stouthearted Men” of Philadelphia de
cided to quit their clowning and get down to work. Action finally came 
in the last inning! Shenandoah was leading and it seemed as if the game 
was over for the day. Then—Bang! Hit after hit the Philly boys made 
until the bases were loaded! J. Poška, from the City of Brotherly Love, 
came to bat and walloped one out toĘj------------------------------------------- |
the third base. Several of the on
lookers and a few of the Shenan
doah boys regarded it as a foul but 
the umpire called it a fair ball. 
Heartened by this hit the Philadel
phian boys scurried home, the win
ners, while the Shenandoah lads 
looked on, powerless. The game was 
over...

The Shenandoah fellows, even 
though they practiced for many 
days and built themselves up by re
fraining from excesses, took the loss 
good-naturedly and vowed that when 
they vzould meet again Philly would 
of a certainty be thrashed! The 
Philadelphia victors were very mod
est and claimed that at no 
they lose their assurance 
tual victory.

Second Game
The second game of the

to be between the N.J. LDS All-Star 
Team and the Brooklyn Aido Chorus. 
The N. J. LDS’ers got up to bat 
first and one man struck out. Be
fore they had a chance to redeem 
their poor beginning, the rain began 
to pour, and boy, did it pour! Be
cause of the very bad weather the 
game was called off. Each team 
then gallopedv to the busses yelling 
that the opponents were saved from 
a severe thrashing.

Because of the very poor weather 
the games were not continued and 
the Brooklyn and LDS Team could 
not play to, determine who would 
oppose Philadelphia for the Cham
pionship. However each team now 
feels confident that when the next 
season arrives they will be there 
with all their bells on, ready to do 
or die for dear old Philadelphia, 
Brooklyn, Shenandoah, Elizabeth, 
Newark and all points east and 
west. At this time it is probable 
that the LAISVE YOUTH SEC
TION will offer a trophy to the

I team that wins the title in a tour- 
| nament!

Philadelphia Cracks 
And Chorus Bits

time did 
of even-

day was

Paradoxical Statement:—
Although the right side of your1 

body is cooler than your left, your 
right foot and hand are warmer 
than your left one! Scientists at the 
Worcester State Hospital, Worcester, 
Mass., in making tests with a very į 
sensitive thermometer on forty sub
jects to determine whether or not the 
slight differences in temperature on 
the two sides of the body might 
prove useful in diagnosing mental 
diseases, discovered that in all cases 
the right feet and hands were warm
er than the corresponding members 
on the left side» 
Here And There:—

Diamonds now in circulation are 
worth $70,000,000,000.001 Their com
bined weight is half that of a loco
motive ... The only book in the 
world that is said to contain no 
printer’s mistakes is the Modern Ox
ford Bible... Every year the rivers 
of North America wash 475,000,000 
tons of chemicals into the sea. .Ink 
prepared from mushrooms is being 
used to frustrate forgers. A sus-

“Rain, rain go away—come back 
again another day!” That old nur- . 
sery rhyme was voiced silently 
vocally by hundreds of people 
kept running thru my mind as I 
watched the sorry mess that the 
weather made of “Laisv’s” picnic 
last Sunday. Many people, however, 
sought consolation by getting well 
drenched inside as well as outside.

BOUQUETS: to all those who 
came and supported the picnic in 
spite of the threatening weather; 
and when the downpour came, 
still walked around with grins on 
their faces.

STOUT-HEARTED MEN: 
tulations on coming thru in 
ball game! Shenandoah, j 
a good game, and we 
the next time we meet 
have better luck! *

PARDON ME BUT« My 
still sore from shaking 
friends both old and new. 
my new acquaintances 
Dewey and Al K., well 
ers in the Youth Section, 
men, I’m very happy to 
Not forgetting my other 
there was Johnnie Orman 
ways got work for me to 
his wife Alda, Bertha 
cois, my Youth School 
Helen Mantuska (Mrs. W. 
and Steffie Stasulis. Then, 
ing behind their respective 
es were Kay Augulis and 
Skeets; and last but not 
popular young man with the 
Frank Witkus. Oh, could I 
book?

I almost forgot the tall and 
end of this Youth Section: 
Kubilius exchanging a few 
with yours truly. “The Little

hope th;
gain you'

hands with 
ew. Among 

are Floyd 
known writ- 
on. Gentle-

too.

A UNT LENA SAYS...
From 

Jersey, 
bution:

a reader 
comes the

in Newark, New 
following contri-

Gullible!
through the cos- 
of a large store 
wonder whoever

Don’t Be
When you walk 

metic department 
do you stop and
buys all those lotions, creams, as
tringents, tonics and packs? And do 
you realize how much time the use 
of all those items would require ? 
Of course, 
sure then 
nothing to 
women in
those articles with promises of won
derful results.

if you are a girl of lei- 
time and money mean 
you. Well, thousands of 
search of beauty buy up

Just What Is This P. R.?
vote
will

Biy ROBERT VINATUS
In this coming election, your 

for councilman in New York 
count! In one sentence the entire
merit of Proportional Representa
tion can be stated. Your party and 
your candidate will receive repre
sentation in proportion to their vot
ing power. You will be able to vote 
for several candidates and express 
your preference without fear 
wasting your vote.

The Tammany Machine has 
pressed disapproval of P. R., not 
cause it is a different method
voting but because the position of 
Tammany as a power in New York 
is seriously threatened. In previous 
aldermanic elections the Democratic 
vote was *66% of the total vote but 
their representation was 95% of the 
total membership 
Alclermen.

No Choice
In the previous 

tion, if you voted for a

of

HOLLYWOOD.—The growth of 
capitalism comes in for one more 
epic treatment: with Paramount now 
doing a film on the Wells-Fargo Ex
press outfit, David Selznick announc
es an epic on the growth of the As
sociated Press.

More than 100 years ago already, 
Balzac flayed the excessive propa
ganda power of great press services. 
But we had better not expect any

ex- 
be- 
of

in the Board of

Permitted
methods of elec- 

minoritv

party candidate and your candidate 
was defeated, it meant that you had 
no representation. You were not giv
en the right to prefer some other 
candidate so that you could have 
helped elect him. For example— 
many people did not vote Communist 
in the last election because they felt 
that their vote would be wasted. 
Undei’ the system of P. R. the votes 
that went to a defeated candidate 
would go to the next on the pre
ferred list. In this way no reaction
ary would win the election because 
the liberal elements were split.

The City Council
The Board of Aidermen, now con

sisting of 65 members elected from 
65 Aldermanic districts, will be re
placed on January 1, 1938, by a City 
Council. Members of the City Coun
cil will be elęcted in the 1937 elec
tions by proportional representation, belongs 
Each borough is a single seperate 
district and is entitled 
for each 75,000 votes 
there is a, remainder of

the borough is'entitled to an addi
tional councilman. The exact num
ber of councilmen a borough can 
have cannot be determined in ad
vance. This depends on the total 
number of votes cast in the borough.

No Primaries
party primaries for 
of councilman. A 
is merely a fight 
as to which person

There are no 
the nomination 
party primary 
within a party 
shall get the party’s nomination. Un
der P. R. a person in order to run 
for councilman must have a nominat
ing petition signed by at least 2,000 
voters who registered in the last 
election or will register for the com
ing election. No person may sign 
more than one petition., 

(To be continued)

to one man 
cast and if 
50.000 votes.

country with its institutions, 
to the people who inhabit 
can exercise their constitu

tional right of amending it, or their 
revolutionary right to dismember or 
overthrow it.” —A. Lincoln.

“This

it, they

If you are in doubt what to do 
for your face the answer is fairly 
simple. Normal skins need little 
more than cleansing. Buy yourself 
a pound jar of inexpensive cold 
cream (which is just as good as a 
small one wrapped in cellophane) 
and use it for cleansing, softening 
your skin, chaffing, hand cream and 
for “rusty” elbows. After cleans
ing your skin with cream, wash it 
off with warm water and soap. Al
ways finish off with cold water.

i Don’t let anyone tell you that wash-'' 
ing the face is bad for the complex
ion.

If your skin is oily you should 
wash it several times a day to re
move the dirt and fatty secretions 
that accumulate on the face. The 
oily skin has something in its favor 
—it can stand wind and weather and 
it seldom wrinkles early. But at
tracts and holds dirt, therefore, it 
needs vigorous washing with fairly 
hot water, soap and a rough wash 
cloth or complexion brush. It is 
advisable to use a good grade of 
witch hazel instead of expensive as
tringents. Cold cream or any such 
greasy preparation should never be 
used upon an oily skin unless it is 
washed1 off immediately. Cream in
creases all the troubles of the oily 
skin.

Don’t use powders and cosmetics 
if they have a greasy base. Cream 
rouge is so nice and. lasting when

applied but should not be 
the oily type of skin. A 
excess starches and sweets 
pulous cleansing with a 
will help keep the skin 
and clear.

—0—0— 
Fashion Footnotes:

V-necklines for evening do a dis
appearing act. They’re high 
afternoon and very low, heart s 
ed or square decolletages for night.

Waistlines are high. Skirts are not 
shorter; if anything, a little 
er. Evening skirts vary, with 
to-the-floor length in majority.

Dinner suits and dresses in 
silhouette shows an ankle length. 
Then there’s the longer-in-back type, 
usually with uneven borders.

If you are making or buying 
new blouse, get one that buttons Up 
and down the back like a little girl’s • ■ 
pinafore. It has a youthful chic that 
you will adore. The fashion prob
ably originated in the habit college 
girls have of turning cardigans about 
and wearing them with the buttons 
in back.

“Madcaps” are at least five years 
old this season, and stiU going 
strong. Known in the stores by va
rious pet names (Macy’s calls them 
“Krazy Kaps” for instance) the new 
collection this fall contains some 
fash ion- wor thy models that will find 
a place in your wardrobe. “Mad
caps” are small, handknitted toqu^° 
and turbans that are perfect wig
casual clothes, with sports furs, with I 
tweeds and sweaters. They fold as 
flat as a hankie, and are uncrush- 
able and highly packable.

plus scru- 
pure SOAp

NAZI GERMANY LEADS 
THE WAY

BERLIN.—Nazi Germany leads tl 
world in one respect (closely follow 
ed by its ally Poland), namely ! 
the number of her prisoners. F< 
every 100,000 inhabitants of Na 
Germany there are 156.9 prisoner 
and this does not include those pi 
son er s in con cent, rat inn camn«’

-A
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BOSTON, MASS.
Radio

šios savaitės radio progra
ma įvyks nedėlioj, Septembe- 
rio 12-tą, per stotį WORL, 
920 kilocycles, 9 :30

Trumpai Kalbant
Mūsų ALDLD 2-ra kuopa 

per praėjusį vajų gavo net 40 
naujų narių. Tai daugiausiai 
narių gauta iš visų kuopų. Bet 
kuopos susirinkimuose naujų 
narių nesimato. Jie nesilanko. 
Jt tai negerai, draugai ir drau
gės! Svarbu ne tik naujas na
rys gauti, bet taip pat svarbu 
gautieji nariai organizacijoj 
ir palaikyti. Ir senesniųjų na
rių, ypač tų draugių-ų, kurie 
naujus narius gavo, 
tuos naujus narius 
pamatyt asmeniškai,

i kai pasikalbėti, kreipt kalbą 
Bostono priemiestyj, Hyde organizacijos klausimu ir pa- 

Park, yra F. B. Starwen Blo
wer Co. mašinšapė. Dirba apie 
960 darbininkų. Darbininkai 
iki šiol buvo palaidi, neorgani
zuoti, nors kadaise, gana se
nai, čia buvus Am. Darbo Fe- 

/ deracija. Bet, matyt, darbi
ninkų unijoj išlaikyti nesuge
bėjo.

Dabar pas mus, susiorgani
zavus šalimai kitoms dirbtu
vėms į CIO, griebtasi ir čia 
organizuotis. Į trumpa laika į 
CIO susirašė 700 darbininkų. 
Susirašė “formahai,” “taim- 
kyperiai” ir kiti augštesnių. su manim polemizuoti ir jau 
kategorijų darbininkai.

vompani;a darbininkams 
nYuotis nekliudo. Pati 

kompanija, niekeno neprašo
ma, sutrumpino darbo valan
das ir paliko ta patį mokesnį. 
Taip dirbom 45 vai. į savaitę 
— dabar dirbama 40 valandų. 
Bet, matyt, kompanija grieb
sis kitų priemonių. Jau vieną 
departmentą iškraustė į va
karus. Be priežasties paleido 
ir darbininką, kuris buvo nu
matomas į unijos pirmininkus.

1. Prano Žutauto 
iš Middleboro.

2. šešios Birutės

iki 10:00

orkestrą,

iš Bosto
no, po vadovyste Valentinos 
Minkiėnės.

Steponas Minkus, 
garsintojas.

vargiai darbininkams liktų $12 
į savaitę).

Vienok, tuo pačiu laiku dar
bininkai pagamino prekių $2,- 
095,389,595 vertės. Kiekvienas 
darbininkas (priskaitant ir bo
sus) į savaitę pagamino pre
kių už $866.10c. Kad ir depre
sijos laikais, kiekvienai dirbtu
vei lieka $25,197.08.

Iš Darbo Lauko
pareiga 
dažniau 

d raugi š-

■ragint juos dalyvauti susirin
kimuose.

Mažindami parduodamų 
produktų svorius, dalis ne
teisingų biznierių Didžiaja
me New Yorke per diena 
nusuka po $100,000 nuo šei
mininkių, kaip skaitliuoja 
viešų marketų komisionie- 
rius.

Hartford, Conn. "Laisvės”
DIDELIS PU

Naudai

Rengia Conn. Valstijos Pažangiųjų Lietuvių Organizacijų Apskričiai

Ruoškitės Jau Dabar
Rugsėjo 17 d. vakare į Bo- 

fit.nną atvyksta Amerikos Ko
munistų Partijos generalis se
kretorius, drg. Earl Browde- 
ris. Jis yra žymiausias lyderis 
Komunistų Partijos šioj šaly. 
Kandidatavęs į U. S. preziden-

Rugsėjo 17 d., 8 vai. vak. 
drg. Browderis kalbės Sym- 

i phony Hali, kampas Hunting
ton ir Massachusetts Ąve.

Kiekvienam susipratusiam 
darbininkui, profesionalui, bei 
biznieriui būtinai reikia jis iš- 
girsti. Ypač pravartu išgirsti 
drg, Browderį tiems, kurie 

. įsiskaitę apie Komunistų 
Partiją visokio šlamšto iš lie
tuvių ir amerikonų (Hearsto) 
spaudos.

Įžanga 40 ir 25 centai. Bi
lietai galima gauti pas drau
gus, 376 Broadway. Pasipirkit 
iš kalno, nes prie durių var- 

,.ta jau galėsit gauti.
Jonas.

Smagu, kad drg. Jaunutis vis 
dažniau ir dažniau Bostono 
žiniose rašo. Ir juo tolyn, juo 
geryn jis rašo. Bet. . . kaip 
jau mes lietuviai pratę, taip ir 
drg. Jaunutis, tuojau leidžiasi 
į polemiką. O polemikoj, daž
niausiai “rodomi dantys,” 
pykstama, faktai iškraipoma.

Taip drg. Jaunutis, rugpjū
čio 23 d. “Laisvėj” griebiasi

rodo piktumo. Bet kam to? 
Jis kalbėdamas į mane jau 
"lavailoia nei pilno mano 
pseudonimo, bet tik pusę. Sa
ko, aš pykstąs, kam jis choris
tams pastabą padaręs. Bet, 
juk, mano piktumo nei su ba
lana ten nerastum.

Reumatizmas Sulaiko
mas j 48 Valandas

New Yorko Daktaro Nauja Medicina 
Tiekia Linksmybės Tūkstančiams— 
Išvaro Reumatiškus Sopulius iš Nu

garos, Sąnarių, ir Muskulų.

SKAUSMAI PAPRASTAI IŠEINA 
PIRMA DIENA »
jūsų kraujuje sudaro re- 
skausmus, sustingimus ir 
ir vargina jumis. Paliuo-

Nuodai 
imatiškus 
ištinimus, 
gavimui išvarginančių skausmi) jūs tu
rite išvalyt tuos nuodus iš savo krau
jo. Ši daktaro naujoji medicina pa
baro tai labai greitai. Neturi svai- 
ginimo (dope)—saugi jauniem ir se
niem; nedaro pavojaus širdžiai. Ji 
vra vadinama BARUVACOL ir jūs 
galite išbandyti ją sekamom sąly
gom. Iškirpkite šj pranešimą ir pa
siųskite jj su savo vardu ir antrašu 
(arba ateikite asmeniškai) j Atkins 
Laboratory, 44 East 63rd St., New 
York City. Nesiųskite pinigų. Užmo
kėkite paštoriui $1.85, priskaitant 
C.O.D. kaštus, kada jis atneša BA
RUVACOL. Vartokite jas 2 dienas 
(48 valandas). Jei jūs nesijausite, 
kad skausmas praėjo sugrąžinkite 
nesunaudotus vaistus ir jūsų $1.85 
bus sugrąžinta. Kam vargti dar ki
tą dieną? Valandos: šiokiom dienom

Toliau drg. Jaunutis imasi 
“Kalvių.” (Kalvių dainą M. 
Bolys sudarė iš V. žalionio 
ir St. Jasilionio eilėraščių). 
Bet prie ko čia Kalviai? Aš, 
kalbėdamas (rašydamas) apie 
dainų kalbą, visai neturėjau | nuo 10 ryto iki 4 no pietų. (Laisvė), 
mintyj “Kalvių.” Aš kalbėjau 
bendrai, nei vienos dainos nemi
nėjau. Ypač pažįstu Jasilionį 
ir žalionį. žinau, jie lietuvių 
kalbą žino ne blogiau už ma
ne.

Bet ką tu, drauge, sakysi į 
tai, kur aš ištikrųjų kritika
vau ir kritikuoju? Mes dai
nuojame: “Ir žaidžia snieguo
lėmis vėjas šmarkštus. . .” Ar 
esi girdėjęs tokį vėją? Aš ne. 
Ir visi lietuviai nesą girdėję. 
Mes turime: smarkų, šiaurį ir 
kitus vėjus, bet tik ne “šmark- 
štų.” čia aiški zecerio, ar ke- 
no kito klaida, o mūsų drau
gai įsikibę laikosi ir gana. 
Ožiškas užsispyrimas.

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.

Tai Bent šeimininkė!
Tūla Miss Aylmer Stantial, 

iš Melrose, aną sekmadienį už- 
kaitė pietus ant gesinto f a v 

k°j formoj.Po kiek laiko skambina vie-! 
tos policijai: “Aš esu dabar 
Fall River. Nežinau kaip 
greitai pribūsiu. Ir aš bijau, 
kad mano šventadienio pietai 
nesugruzdėtų. Malonėkite nu
eiti į mano namus ir per lan- 
;gą, ar išlaužę duris įeikit ir 
užsukit gesą.”

Policija nuėjo ir iš tikrųjų 
įsilaužus rado ' pilną virtuvę 
dūmų ir sudegusią mėsą.

Rugsėjo 1 d., 36 miesto tar
nautojai išėjo ant pensijos. 

, ia iš j u yra mokytoja 
Glover, kuri vienoj vietoj iš- 

ojavo 48 metus.

Arba vėl: “Prisivalgęs gri
kiu košės stūmiau dalgę atsi
lošęs.” čia logiška nesąmonė. 
Pirma—dalgės nieks nestu
mia, bet užkabina žolę ir 
traukia. Antra—jei jau kas ir 
stumtų dalgę, vietoj traukti, 
tai ne atsilošęs. Stumia sulin
kęs, net susikūprinęs, bet trau
kia atsilošęs.

žodis “stumti
lietuviškas, bet savo 
Gi mylintieji “riebiai” kalbėti, 

pe" i šita žodi vartoja ir vulgariš-

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS 

(UNDERTAKER)
Vedu šermenis ir palaidoji! tin

kamai ir už prieinamą kainą
Parsamdau automobilius vestuvėm 

parėm, krikštynom ir kitokiem 
reikalam

402 Metropolitan Avė.
(Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN, N. Y.

>

I

R $

nors gražus 
vietoj

Ir publika iš mūs juokės, 
kuomet pereitą žiemą dainuo
dami mes vartojom tokius žo
džius. Ir tokią kalba aš kri
tikavau. Chore pastaba da
riau, pagrąsinau, kad aš iš 
choro išeisiu, jei tokia darkyta 
kalba dainuosią. Bet. . . vie- 
no-dvieju užsispyrimu ir po 
šiai dienai taip dainuojama. 
Iš čia, kas nori, gali padaryti 
išvada, kodėl mūsų choruose 
nesilaiko žmonės. Užsispyri
mas, nesiskaitvmas su kito 
nuomone, o tik diktavimas— 
retai kam patinka ir todėl 
choras metama.

Murza Neglosto.

Tel. Stagr 2-0788 NOTARY
Home Tel. public

Havemeyer 8-1158
Juozas Levanda 

(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
BALZAMUOTOJ AS

Patarnauju visiems be skirtu 
rno. Parsamdau automobiliu' 

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

omir. dienomis Bostone 
cituotas 24 metų išsigimėlis, 

Pimentai, kuris lyti- 
sumetimais padaręs net 

■n i as atakas ant mažų mer- 
u Ir vaikų.
kiaušiai jis nužudė iŠ 

bridge, Mass., Chester 
pereitų metų spaliu 
kurio skeletą rado tik 

dienomis.

Samdytojai ir Darbininkai
Cenzo biuras praneša iš Wa- 

shingtono, kad 1935 m. Mass, 
valstijoj 8,316 dirbtuvėse dirbo 
442,649 darbininkai, kurie al
gomis gavo $445,830,970. Pada
linus visiems lygiai, išeina po 
$19.36c. į savaitę (žinoma, jei
gu atimtume bosų pėdės, tai

Telephone: EVergreen M-S770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

Laidotuvių Direktorius
Išbalzamuoja ir laidoja numi 
rusins ant visokių kapinių; par 
samdo automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir pa

sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Laisves Choras iš Hartford, Conn., vadovaujamas Birutės Ramoškaitės, dalyvaus programoje.

Su Aido Choru Atvažiuos Daugelis Svečių iš Brooklyn©
Dalyvaus ir Jaunimo Choras iš Torrington, Connecticut

Taipgi dainuos Hartfordo Laisvės Choras, vadovaujamas B. Ramoškaitės

Piknikas Bus Sekmadienį, 12 Rugs. (Sept.)
LIETUVIU PARKE, LIGHTHOUSE GROVE ‘

PRIE STATION 24, GLASTONBURY LINE, EAST HARTFORD

GEM ORKESTRĄ GRIEšlOKlAMS-KALBĖS A. BIMBA
Bus Įvairių Valgių ir Gėrimų. Pradžia 11 Vai. Ryto

Iš New York ar New Haven važiuojant imkite kelią Route 14, prie Station 24 sukite po kairei. Iš Worces
ter ir Springfield važiuojantieji, privažiavę East Hartfordą, imkite kelią 15 ir privažiavę Station 24, sukite 
po dešinei.

GARSINKI'! 'ES “LAISVĖJE”

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
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
tomis a t d aras 
nuo 1 valandos 
dieną iki vėlai.

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

BROOKLYN, N. Y.
Tel. Evergreen 7-8886

’ - ■’-v/Aį- 'i ■ m" ' *

Telefonas: Humboldt 2-7964

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

NEWARK, N. J.

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

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

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

Telefonuokite: EVergreen 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti į ofisą 

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

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

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

** i.rtu
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APPLIANCE 
l DCALtR i

Rengėjai 
(213-214)

Patarėjai 
jauniems 
ėmimų”

žinių
nuo

PA.
ir didelės 
sugabenti

PHILADELPHIA, PA

kaip 8 vai. vak. įvyks svarbios pra
kalbos. Kalbės trys broliai nesenai 
sugrįžę iš Ispanijos, kurie buvo ap
kasuose ir kovojo prieš Ispanijos liau
dies užpuolikus. Ateikite visi j Hart
ford Womans Club, Broad St.

Talin, Estija. — Fašistai 
prilipdė nazių swastikinius 
kryžius prie rubežiaus stul
pų tarp Estijos ir Sovietų 
Sąjungos.

kavos ir tt. Po 
programa. Kvie- 
b ■— Lietuviu

APLA 4-tos kp 
12 d. Sept., f 
Hali. Prašom 
sirinkime 
reikalų aptart, 
kas.

Bartkienės,
— Rengėjai 

(212-214)

Ramscy Darbininkai 
Tebestreikuoja

Ramscy kompanijos čevery- 
kų darbininkai dar vis streikuo
ja. Kiekvieną rytą visi darbi
ninkai susirenka ir pikietuoja 
dirbtuvę. Darbininkai tvirtai 
nusistatę pakilusiu ūpu tęsti 
streiką iki laimėjimo.

Paskutinis įvykęs entuziastiš
kas streikuojančių darbininkų 
susirinkimas, leidžia manyti, 
kad jų reikalavimai bus išpil
dyti. Tame pačiame susirinkime 
dalyvavo Truitts ir kitų dirbtu
vių darbininkai, kurie jau yra 
išpildę CIO korčiukes. Tada 
CIO organizatorius Lengo, var
de Ramscy darbininkų, atsikrei
pė į kitų dirbtuvių darbininkus 
prašydamas, kad jie pagelbėtų 
pikietuoti Ramscy dirbtuvę. Tie 
darbininkai mięlai .sutiko atlie
kamu nuo darbo laiku pagelbėti 
streikieriams pikietuoti. Tas pa
rodo, kad darbininkai supran
ta savo reikalus ir kovos lauke 
kovoja sykiu už visų reikalus.

“Laisvės” Koresp. No. 2.

PLYMOUTH, PA.
Kvoterinis susirinkimas, Lietuvių 

Kapinių Korporacijos įvyks rugsėjo- 
Sept. 26 d., 2-rą vai. po pietų, 40 
Kerry St. Draugai, susirinkite skait
lingai, nes turime daug svarbių da
lykų aptarti 
čius.

CHESTER, PA.
ALDLD 30 kp. susirinkimas 

sekmadienį, rugsėjo 12 d

v ŽIGAIS JUMS—Bono certifikataa 
.... . Perkant bile elektrinį įtaiaą 

įteikiant jį pirm 1937 m. Gruod. 
minkui, pristatančiam lempą.

Conn. Spaudos Piknikas Šiemet 
Bus Didžiausias

Kom. (211-213)

apkalbėti 
Rašt. D

Kas Yra Veikiama
Ispanijos liaudies fronto gel

bėjimo komitetas rengia kru- 
tamus paveikslus “Spain in 
Flames”. Įvyks penktadienį, 
rugsėjo 17-tą dieną. Pradžia 11 
vai. vak., Jarvis Street Theatre. 
Įžanga 35c. ypatai. Visų de
mokratiją mylinčių žmonių bū
tina pareiga dalyvauti šiame 
vakare ir paremti Ispanijos ko
votojus, kurie grumiasi su su
žvėrėjusiais fašistais. Draugai, 
pasirūpinkite įsigyti įžangos ti- 
kietus iŠ anksto.

Darbo Jieškotojams
Klausimas: Ar kokia nors 

valdiška įstaiga teikia pagelbos 
augštesnio mokslo mokyklas ir 
kolegijas baigusiems, kurie įieš
ko darbų?

lempa ne tik maloni 
'.mokslinę šviesą 

■nuo tiesioginės SvieX^Vfskam^H 
-?• Kelios gįo, 

prie to ir gaub-
•

genas todėl, kad 
nupirkti 
I-ame...

PHILADELPHIA,
Mums reikalinga talkos 

talkos išardyti stalus ir 
po pastoge. Ateinančioj subatoj, 11 
d. rugsėjo, prašomi draugai susirin
kti Liaudies Name, 735 Fairmount 
Ave., 
nomis 
pagelbėti 
rengsime 
girną po 
ku suveš

000 jaunų žmonių užsiregistra
vo darbams, iš kurių 45,000 ra
do darbų privatiškoje industri
joje. Nėr jokios užmokesties, 
už tą patarnavimą. I kaip 12:30 vai

ris turi krutamu jų paveikslų 
aparatą gali gauti tokių fil
mų ?

Atsakymas'. Yra trys tokios 
filmos (1) “Behind the Scenes 
in the Machine Age”, trijų ree- 
l’ių filmą, kuri perstato mote
rų darbininkių problemą pro
dukcijų industrijose; (2) 
“Within the Gates” pasaka apie 
vatos ir audinių fabrikus; (3) 
Filmą apie Moterų Biurą. Jos 

organi
zacijoms, kurios turi užmokėti 
pasiuntimo ir sugrąžinimo iš
laidas iš ir į Washington, D. C.

WORCESTER, MASS.
Visi organizacijų veikėjai ir “Lais

vės” skaitytojai kviečiami į Lietuvių 
Komunistų Frakcijos šaukiamą susi
rinkimą šį ketvirtadienį, 9 d., rug
sėjo, 7:30 vai. vak., Lietuvių Svetai-

MONTELLO, MASS.
Komunistų Partija šaukia visus į 

susirinkimą pėtnyčioj, 10 d. rugsėjo, 
7:30 vai. vak., 
Name, Montello 
“Laisvės 
lankyti.

WILKES-BARRE, PA.
ALDLD 43 kp. mėnesinis susirin

kimas įvyks sekmadienio ryte, 10 v., 
12 d. September, pas M. Norbutą, 
210 Hazle St. Nariai būkite laiku su
sirinkime, išgirsite Rengimo Komi
sijos pilną raportą iš pereito pikniko. 
Taipgi yra kitų svarbių dalykų ap
tarimui ateinančiu! rudens sezonui. 
Pasistengkite atsivesti ir naujų na
rių prirašyti prie kuopos. — Prot. 
Sekr. J. V. S. (212-214)

Atsakymas: National Youth 
Administration, tarpe kitko, 
teikia pagelbą mokiniams, ku
rie baigė augštesnio’ mokslo mo
kyklas ir kolegijas, kurie įieš
ko darbo. Ta organizacija turi 
“job councelor” viešuose darbo 
ofisuose 48 valstijose. Kiekvie
no tokio patarėjo užduotis yra 
priimti aplikacijas asmenų tar
pe metų 16 ir 25 ir bandyti- 
jiems surasti tinkamą darbą.

WILKES-BARRE
LDS 7 kp. susirinkimas įvyks 12 

d. September, 2-rą vai. po pietų, B. 
Poteliūno Svet., 53 Bank St. Visi na
riai būkite į laiką ir užsimokėkite 
duokles, kad neliktumėt suspenduoti , 
ir tuomet sekretoriui nereikės eiti j' 
narių stubas kolektuoti mokesčių,! 
kaip kad visuomet prisieina. Centras Į 
prisiuntė 30 kopijų “Tūli Mūsų Pa
razitai.” Narys, kuris pribus susirin- 
gimė, gaus vieną kopiją veltui. Taipgi ■ 
Rengimo Komisija išduos pilną ra-1 
portą nuo pereito parengimo. Atsi
veskite ir nauju narių. — Fin. Sekr. 
J. V. S. į (212-214)

PAS UŽGIRTĄ ĮTAISŲ 
VERTEIVI..... ARBA MO
ŠŲ PARODŲ KAMBA
RIUOSE..... $9.95 PINI
GAIS, KOL JOS NEISSI- 
BAIGS..... ARBA LENG
VOMIS SĄLYGOMIS

LINDEN, N. J.
Lietuvių Saulės Pašalpos Draugija 

rengia Card Party, šeštadienį, 11 d 
September, A. Tenio Svet., Winans 
Ave. ir 16th St. Pradžia 8 vai. vak. 
Tikietas 25c. Visi yra prašomi atsi
lankyti ir linksmai laiką praleisti. 
Visas pelnas nuo šio parengimo yra 
skiriamas dėl sušelpimo nesveikuo- 
jančios narės, L. Bartkienės, todėl 
prašome nesivėlinti

• Viršutine at vara 
siunčia šviesą aukš
tyn.

• Tinkamas aukštis ge
riausiai šviesai.

• Neparvirs pakreipus 
net iki 7 laipsnių.

tarpe 8 ir 9 vai. ryto su maši- 
nors 3 ir ateikite be mašinų 

sutvarkyti stalus. Mes su- 
darbininkams gerą paren- 

to. Drg. Birbilas savo tro- 
stalus

įvyks 
10 vai. 

ryto, Lietuvių Kliube, 4th ir Upland 
gatvių. Visi nariai būkite laiku, nes 
turim daug dalykų aptarti. — N. Du
donis, Sekr. (213-214)

Vištienos Vakariene
šią vakarienę rengia A.L.D. 

L. D. 20 kuopos Moterų Skyrius 
Pionieriams. Mat, Moterų Sky
rius palaiko Pionierių Chorelį, 
tai ir rengia šią vakarienę. O 
I.W.O. organizacija duoda vel
tui savo svetainę, gerai įvertin
dama Pionierių Chorelio svar
bą. Tad vietos lietuviams belie
ka įsigyti tikietus ir dalyvauti 
Šiarpe parengime. Tikietų kai
na 60c. ypatai. šokiams grieš 
Len Gįrnio orkestrą. Minėta va
karienė įvyks spalio 2-rą dieną 
Recreation Club, 358 Clinton 
St. Pradžia 7:30 vai. vakare. 
Nepraleiskite šios progos ir da
lyvaukite visi.

Koncertas, šokiai ir 
Vakariene

Komunistų Partijos Lietuvių 
Frakciją ir A.L.D.L.D. 20 kuo
pos Moterų Skyrius rengia šią 
didelę iškilmę. Ir ištikrųjų bus 
didele, nes programą pildyti at
važiuos Aidbalsiai iš Brooklyn, 
N. Y. Tai naujenybė vietos lie
tuviams. Tokių pagarsėjusių 
dainininkų, kaip Aidbalsiai, 
mes, binghamtoniečiai, nevisada 
galime gauti į savo programą. 
Tai, dabar, šiai progai pasitai
kius, visi vietos lietuviai turė
tume pasistengti dalyvauti ir 
išgirsti Aidbalsius dainuojant.

šis iškilmingas vakaras įvyks 
šeštadienį, spalio 16-tą dieną 
Lietuvių Svetainėje, 315 CHn- 
ton St. įžanga $1.00 ypatai.

šio parengimo visas pelnas 
skiriamas dienraščiui “Laisvei.”.

žinių Rinkėjas.

Besiartinant Conn, valstijos 
apskričių rengiamo spaudos 
pikniko dienai, vis daugiau gau
name žinių ne tik iš Conn, val
stijos kolonijų apie rengimąsi 
skaitlingai vykti į pikniką, bet 
ir iš kitų valstijų kolonijų.

New Haveno, Waterburio, 
Bridgeport*), Torringtono ir ki
tų šios apylinkės kolonijų lie
tuviai jau nusisamdę busus ir 
tūlose kolonijose užpildytos bu- 
suose vietos. Dešimtimis ir šim
tais pasirengę važiuoti privati
niais automobiliais iš įvairių 
kolonijų.

ELIZABETH, N. J.
Draugės ir Draugai! Pranešam vi* 

siems, kad dėl tam tikrų priežasčių 
rengiamos diskusijos Chinijos klau- 
simu tapo atidėtos nuo 2-ros d. rug« 
sėjo, (Sept.) iki penktadieniui, 10 d»« 
Sept., 8 vai. vak. L. D. P. Kliube, 
408 Court St. Įžanginę prelekciją 
diskusijoms pasakys F. Allen, Union 
County Komunistų Partijos organi
zatorius. Visus kviečiame atsilankyti 
į šį svarbų susirinkimą. — Rengėjai?

ALDLD 149-tos kp. svarbus susi
rinkimas įvyks šeštadienį, 11 d. Sep
tember, 7 vai. vak. pas draugus But
vilus, 4620 Melrose St. Prašome vi
sų būti laiku. — Sekr. (212-214)

36-42 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N.
Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir P arė m Yra Skaniausi-

Vyram ir
Patenkinančios ir Greitos

I cn Ir jyi Sej

KRAUJO IR ODOS Ligos, 
CHRONIŠKI NERVŲ Suirimai, 
CHRONIŠKI SKAUDŲLIĄI, 
BENDRAS N Ū S I L P I M A S, 
SKILVYS, HEMORROIDAI ar 
kitos M14ŠLAŽARNĖ3 Ligos, 
NOSIES, GERKLĖS, PLAU
ČIŲ, KVĖPAVIMO DŪDŲ Li
gos, INKSTŲ Sugedimai ir ki
tos Vyrų ir Moterų ligos sėk
mingai gydomos, o jeigu turite 
kokį nesveikumą, kurio nesu
prantate, pasiklauskite manęs 
su pasitikėjimu, ir jūsų liga bus 
jums išaiškinta.

X-S P I N D U L I A I S 
IŠEGZAMINAVIMAI 

Kraujo Tyrimai ir Pilnas 
Šlapumo Ištyrimas 
MANO SĄLYGOS 

. PRIEINAMOS 
Egzaminavimas Veltui

DR. L. ZINS 
110 East 16th St, N. Y. 
Tarp Union Sq. ir Irving PI. 
Valandos 9 A. M. iki 8 P. M. 
Sekmadieniais 9 A. M. iki 3 P. M.

PHILADELPHIA, 
Kornų Piknikas

Rengia Lietuvių Progresyviškos 
Organizacijos bendrai. Įvyks sek- 
mad., Sept. 12, Mikelaičio ūkėj. Pra
džia 10 vai. ryto. Dainuos Lyros 
Choras, vadovaujamas Jono Bulau- 
kos. Gera orkestrą grieš šokiams. 
Įžanga 25c. Kelrodis: Automobiliais 
važiuokit Frankford Ave. iki City 
Line, sukitės po kairei į Knights 2 
d. Sekite iškabas. Gatvekariu, No. 66 
iki City Line, komisija nuveš į par
ką. Kviečiame visus širdingai atsi
lankyti į šį parengimą. Išgirsite Ly
ros Choro dainų ir smagiai pasišok
site prie geros muzikos. (212-214)

įėj, 29 Endicott St. Yra reikalinga 
aptarti partijos paskelbtą vajų ir ki- 
,us bėgamus vietos reikalus.

L. K. Frakcija.
• (211-213)

Gražuolės Hollywood'o žvaig
ždės turi išlaikyti savo fi
gūras visada laibas ir roman
tiškas, kadangi nemeluojan
čios kameros parodo net du 
ar tris svarus svario pervir
šio. O jo's negali laibintis tais 
valgių apribojimais, kurie iš
vogtų jų vikrumą ir gražu- 
mą.Taigi dauguma jų geria 
pieną, idant išlaikyt savo 
gyvumą ir figūras puikiau
siame laipsnyje!

Jūs galite susibudavot sau 
sveiką gražumą... o vienok 
sukontroliuot savo figūrą... 
geriant pieną lygiai, kaip tos 
žvaigždės. O jeigu jūs norite 
sulaibėt moksliškai, tai para
šykite mums pareikalavimą 
veltui knygutės, “The NEW 
MILKY WAY”, kuri yra 
naujutėlė laida garsiosios 
knygutės, talpinančios žvai
gždžių laibinančius valgius. 
Į meskite atvirutę su savo 
vardu ir adresu: “The Bu
reau of Milk Publicity”, 
Albany.

Sekr. J. Staskevi-

Lietuvių Tautiškam 
Visi simpatikai ir 

skaitytojai kviečiami atsi- 
Beniulis. 

(211-213)

ELIZABETH, N. J.
Aušros Draugijos Nariams

Aušros Draugijos mėnesinis susi
rinkimas įvyks ketvirtadienį, 9-tą d. 
September, 8 vai. vak. Liberty Hali, 
269 Second St. Visi nariai būtinai 
privalo atsilankyti. Reikės 
pikniko reikalus. — Org. 
Krūtis.

Galų gale... i
pažiūrėt, bet duodant 

skaitymui ar žaidimui, 6-i 
lempa- ‘ __
mažiukės naktinės lempųkSs. 
žiškos lempos pasirinkti: p--’ 
tuvas ir 4 lemputės, $9.95! L 
na 6-iais būdais šviečiančiom 
dinėm Lempom. Tai bargena 
mes susitarėm su fabrikantais'"r'3*’
IR BE TO DAR gaunate bono cerHrn 7" $1 vertą perkant radio, šaldytuvą v J katą 
valytuvą, kepintuvą—bi elektrinį JįS

JOAN PERRY

Columbia’s Judyje 
‘The Devil is Driving’

Pasiūlymas galioja tik vietose, kuriuo 
nauja Consolidated Edison System ftl>t«r-KompaujjO8

VERTAS .$ 
ni’ie lempos 
24I>Hm -lemi’učių), 
_ Užgirtam Versi

'd j a iŠvystč ’nh,’„ ^'EMl’A—Šviesos Inžinierių Drau- 
Kyrimo koi-čiuirx z K.'1onis garsioms lempoms. Už- 
‘■ciškia, kad 'pF‘^a.binta prie lempos viršuj) 
Šviesos, la n¥1)iai *,s!aĮkė 11 kvotimų dėlei geros 
v°jimų. jq8 gaunatet-obulum!l’ 29 už Pabuda- 
‘ «K“‘ J-ll’l

““kiltai,
•FUlu?'*0 ““-Rėjimo.

Rūgšti ruginė, sa/di ruginė, člelų kviečių, čielų rugių, sen-, . t 
vičiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi 
kepama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas skaniausi 
kėksų-pyragų :• Pineapple Cake, Apple Cake, Cheese Cake^ 
Coffee' Cake,' Butter Cake, Bunke ir Spice Cake. Stollen, . 
Doughnuts, Pies, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly Rolbk^U

Siunčiame duonų per paštą j kitus miestus, specialiai greitai prfaUt®. ~ 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svori ir kainos.

Varpas Bakery, 36-42 Stagg Street, Brooklyn, N. Y- |

ELIZABETH, N. J.
I askutinį šios vasaros pikniką ren

gia Aušros Draugystė, sekmadienį, 
12 d. Sept., P. Vaičionio Meadow 
Grove Parke, Cranford, N. J. Pra
džia 12 val> dieną. įžanga 25c. Bu
šai išeis nuo Lietuvių Laisvės Svet., 
269 Second St., 1-mą vai. po pietų. 
Kelione į abi pusi 25c. Šokiams grieš 
A. Gorskio Orkestrą. Kviečia malo- 

visus

Mes paskutinį sykį atsišau
kiame į visus Conn, valstijos 
lietuvius, ypatingai, dienraščio 
“Laisvės” skaitytojus, rėmėjus, 
pritarėjus, visiems dalyvauti 
spaudos piknike. Raginti savo 
kaimynus, draugus, darbininkus į 
dirbtuvėse ir visur, kad vyktų 
į spaudos pikniką visi, kas gy
vas.

Iš savo pusės mes sutvarkėm 
viską kaip geriausia pajėgėm; 
užtikriname, kad programa bus 
tokia, kaip garsiname, patar
navimą visiem suteiksim, kaip 
sumanysim geriausį.

Dar kviečiame visas Conn, 
valstijos šeimininkes prisidėti 
prie šeimininkių stalo. Hartfor- 
dietės drauges pasiaukojusiai 
darbuojasi, kad sukuopti kaip 
galima daugiau valgių ant šei
mininkių stalo. Tikime, kad ir 
kitų kolonijų draugės gali tą 
padaryti ir padarys—atvyks į 
pikniką netuščiomis — atsiveš 
vienokių, kitokių tinkamų pik
nikui valgomų daiktų. Mes ne
raginame šeimininkes eiti į di
deles išlaidas. Bet kviečiame vi
sas po biskį prisidėti. O tas 
duos didesnę paramą spaudai, 
parodys mūsų darbštumą, pri
jautimą, pasiaukojimą.

Pasimatysime sekmadienį, 
rugsėjo 12 d., Lietuvių darže, 
Hartforde.

Rengimo Komitetas.

Pilietyste ir WPA Darbai
Klausimas: Ar teisybė, kad 

visi nepiliečiai pames darbus 
WPA darbų?

Atsakymas: Po Federal Re
lief Appropriation Bill, kaip 
Kongreso buvo pravesta, tai at
eiviai, kurie čionais nelegališ- 
kai, ir ateiviai, kurie neturi pir
mų popierų, negalės gauti dar
bo prie WPA, ir tie, kurie da
bar taip samdomi, bus atstatyti. 
Kas link ateivių, kurie išsiėmė 
pirmas popieras prieš birželio 
29 d., 1937 m., jie galės gauti 
pašalpos darbų, bet pirmenybė 
bus duota karo veteranams ir 
Amerikos piliečiams, kurie pa
šalpos reikalauja.

Valdžios Filmos apie 
Moteris Industrijoj

Klausimas: Girdėjau, kad 
valdžia paskolina filmas apie 
moteris industrijoje. Kokios yra 
tos filmos ir kaip kliubas. ku-

OOO® rot out

■-«» s

EASTON, PA.
ALDLD 13 kp. susirinkimas įvyks 

12 d. Sept., 2 vai. po pietų, Easton 
Baking Go. Svet., 34 No. 7th Lt. Ma
lonėkite būti laiku, nes turėsime 
daug dalykų aptarti. — K. B.

(213-214)

VARPO KEPTUVĖ

Iš Worcestario atėjo 
kad iš ten pasirengę keli 
kai atvykti, o, sakė, gal 
sas šimtas atvyks. Gerų 
gavome iš So. Bostono 
Laisvės Choro vyrų okteto 
nelaimė nepatiks, sako, gal vi
sas oktetas atvyks, o tai gal 
jie ir padainuotų mūsų pikni
ke. Būtų įdomu išgirsti. Massa- 
chuzėj jie laimi dovanas savo 
dainomis.

Tiesioginių žinių negavome, 
bet girdėjome, kad iš Lawren- 
cio ir Gardnerio būriai rengiasi 
atvažiuoti. Nėra abejonės, kad 
ir iš kitų kolonijų pribus.

Aišku, kad 
skaitlingai atvažiuos 
aidiečių kelios dešimtys, o jų pranešta 
draugu ir draugių * dar dau 
giau. Jau jie nusisamdę di 
džiulį busą ir sumobolizuoti au 
tomobiliai. Reiškia, ne vien Ai- specialiu! prasilavinimui 
do chorą turėsime savo piknike pradžios šito patarnavimo 100 
ir girdėsime dainuojant, bet ir 
daug brooklyniečių, newyorkie- 
čių, kurie atvyks su Aido Cho-

New Yorko Jeigu nėra atstovo arčiausiame 
Vien tik darbo ofise, ąplikantui bus 

kur yra arčiausias, 
taipgi gali pranešti 

žmonėms apie “užsi- 
mokyklas ir klases 

Nuo

štai gauname žinių iš Mass, 
kolonijų: Hudsoniečiai, kurie 
tiek daug dirba ir taip pasek
mingai ir sugabiai moka ruošti 
milžiniškus “Fourth of July” 
spaudos piknikus Maynarde, 
pasirengę skaitlingai atvykti į skolinamos atsakomoms 
mūsų pikniką. Jie supranta 
svarbą ir triūsą rengėjų, kad 
įvertinti tokius parengimus. O 
prie to liuosai, linksmai 
praleisti, ko jie nemato 
nardo piknikuose.

SHENANDOAH, PA.
susirinkimas įvyks 

, 2-rą vai. po pietų, Switts 
—1 visų narių dalyvaut su
neš turim daug svarbių 

Sekr. S. Kuzmic- 
(213-214)

NORWOOD, MASS.
ni^n8T^’?ePt* 12 d- Viet0S Komu' 
mstų Lokalas, rengia draugišką Par
tijos Narių ir simpatikų-pritarėjų iš- 
NanZ1fViimQMMr‘ Swenss<>n’o kempėj, 
Norfolk, Mass. Bus daili muzikos- 
damų piograma ir geras kalbėtojas 
1-mA 1 D- ? ra”kfield’ Kom. Partijos 
Kom Parf Qr*?an‘zatorius. Visus 
dalvvauV KJ°S- Slmpatiku« kviečiam 
^iyvauti. Kurie neturite savo maši
nų— tai tie ateikite pas Finų Sv., 
ątrnfvvin; \ ’ d*en3- Iš čia demon-
Stiatyviai visus nuveš į kempę. 1-mą 

bUt "’baronu
pietai ir užkandžių, ' 
pietų bus žaislai ir j 
čiam visus dalyvauti 
Kom. Krak. Sekr. J. Grybas.

(213-214)

HARTFORD, CONN.
Ketvirtadienio vakare, Sept.
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REIKALAVIMAI

NEW YORKO IR APIE NKES ŽINIOS Reikalingas kambarys vienam vy
rui Brooklyno ar New Yorko apylin
kėj, rašykite sekančiai: L. K., 46 
Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.

(212-213)

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

Dr. JOHN WALUK
VALANDOS: 

8—10 ryte 
1—2 p. p.

Theodore Maxymof — Komunisty Kandidatas 
J Assembly iš 14-to Distrikto

1

Paskiausias iš Didžiąją
Lietuvių Piknikų; Bus

Piniginės Dovanos

Theodore Maxymof, Komu
nistų Partijos kandidatas į 
assemblymenus 14-me Assem
bly Distrikte, gimė Williams- 
burge, 1914 metais. Jo tėvas, 
Frank Maxymof, dirbęs gele
žies išdirbystėje, natūralu, da
vė savo sūnui Theodore prole
tarinį išauklėjimą, nurodinė-

ir nupuolimo laipsnio milionus 
mūsų jaunimo, kaip ir suaugu
sių, be jokios vilties ateičiai.

T. Maxymovo vadovybė bu
vo taip ryški, kad jis neužilgo 
tapo išrinktu į Tarpt. Darbi
ninkų Ordeno Nacionalį Jau
nimo Komitetą, kur pasiliko 
iki jo pareikalavo Amerikos

Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimo Trecias Apskritys 
rengia pikniką rugsėjo (Sept.) 
12 dieną, 207 Walker Street ir 
Palisade Ave., Cliffside, N. J. 
Prasidės 12 vai. dieną. Malo
nėkite tą įsitėmyti. Ir pasibrie- 
škite sau lyg už pareigą ja
me dalyvauti.

Piknikui valgius gamina mū
sų rūpestingos cliffsidietės drau-

i Nuo Knapp St. Chemical 
Works iki Flatbush Ave. ir 
Avenue U bus pravesta $1,- 
800,000 kainuojanti ryna. Po 
to turėsią pravesti tokias ry

mas Bay Ridge, Fort Hamilton, 
Bensonhurst ir Bath Beach sri
tyse,- kas apsaugos nuo užter
šimo Coney Island ir kitų ku
rortų vandenis.

SUSIRINKIMAI

PARDAVIMAI
Parsiduoda Saliūnas, Restaurantas 

Ir Namas
Parsiduoda labai gera vieta, tai 

yra saliūnas, restaurantas ir namas. 
Parsiduoda viskas sykiu. Biznis eina 
labai gerai, kad pietxj laiku dirba 
keturi darbininkai. Taigi kas mylit 
turėt tokį biznį, tai greit atsišaukit, 
nes pinigų tame biznyje yra. Savi
ninkas parduoda tą biznį tik todėl, 
kad nesveikuoja. Prašome atsišaukti 
į “Laisvės” raštinę, o iš ten bus nu
rodyta vieta ir savininkas.

(208-213)

161 NO. 6th STREET
šventadieniais susitarus 
Tel. Evergreen 8-9229

Dr. ED. W. ŽUKAUSKAS
1114 FOSTER AVENUE

VALANDOSt
1—2 p. p.

Ir pagal sutarti
Tel. Mansfield 6-8787

CENTRAL BROOKLYN, N. Y.
Pirmadienį, rugsėjo 13-tą, įvyks j 

ALDLD 24-tos kuopos susirinkimas, 
267 Front St., 8 vai. vakare. Visi

Dr. Herman Mendlowitz
gės. Jos pasižadėjo ii’ pablėžė, narjaj būtinai atsilankykite.

Dr. A. PETRIKĄ 
(DANTŲ GYDYTOJAS)

221 SO. 4th ST.

VALANDOS:

Penktadieniais uždaryta
Tel. Evergreen 7-9105

THEODORE

damas jam skurdą ir reikalus 
liaudies abelnai, ir darbininkų 
klasės ypatingai.

Komunistų kandidatas buvo 
gabus mokinys ir labai jauna
me amžiuje jau buvo žinomas, 
Caipo vadas jaunimo judėjime 
tyilliamsburge, Ukrainų Mė
gėjų Kliube. Sulaukęs 16-kos 
metų Theodore jau įstojo į 
pirmąsias Amerikos revoliuci
nio jaunimo eiles — į Jaunų 
Komunistų Lygą—, kur jis už- 
ėmė vadovaujančią rolę Wil- 
Uamsburgo jaunime laike di
džiausio Amerikos krizio. nu- 
stOmusio nedatekliaus, kančių

MAXYMOF

Ukrainų Jaunimo Susivieniji
mo nacionalio sekretoriaus 
vietai, kurią jis užima iki šiai 
dienai.

Iš čia pasakyto matome, 
kad Theodore Maxymof yra 
vietinis williamsburgietis, dar
bininkų klasės sūnus, išauklė
tas klasių kovoj už teisę gy
vent, už laisvę ir siekimą 
džiaugsmo. Williamsburgo 
žmonės ras jame (išrinkus šio 
14-to distrikto assemblymanu) 
sumanu ir pasiryžusį kovotoją 
už kiekviena reikalavima, ku
ris padėtų pagerint būvį šio 
Assembly Distrikto gyventojų.

kad parūpins įvairių-skanių val
gių, kad kiekvienas svetys galės 
pasirinkti, ką jis nori. Netenka 
abejoti, kad jos tą tikrai pada
rys. Mums lieka vienas’dalykas, 
tai dalyvauti piknike, kur drau
gės galės įrodyti darbu, jog jos 
yra tikrai svetingos. Gėrimų 
bus įvairių, pagal skonio ir no-j 
ro visiems — alkio nei trošku
lio nekęsime.

Programą irgi turėsime. Pra
kalbą pasakys vienas iš “Lais
tės” redaktorių. Bus ir kitų 
’vairumų.

Kaip jau žinome, pikniko ren
gėjai duos ir pinigines dova
nas prie įžangos tikietų: pirma 
—$3 ; antra—$2, ir trečia—$1.

Šokiams grieš įvairius šokius 
V. Berenio orkestrą iki vėlybam 
vakarui. Jauni ir suaugę galės 
prisišokti iki pilno pasitenkini
mo. Gal būt, šis piknikas bus 
vienas iš smagiausių, nes jis 
yra paskutinis šį sezoną atvira
me ore. Jame turėsime daug sve
čių iš New York ir New Jersey 
apylinkių. Todėl visi dalyvauki
me šį sekmadienį piknike, kur 
linksmai laiką praleisime, senus 
draugus sueisime ir nemažai 
naujų pažinčių teks rasti.

KAIP VAŽIUOT?
Kelrodis brooklyniečiams yra 

įdėtas prie garsinimo ant kito 
puslapio. Tačiau, kurie norite 
važiuoti ir palydovą turėti, tai 
susirinkite pas “Laisvės” patai- į 
pa sekmadienį, 11 vai. ryto. Ta-į 
da važiuosime kartu. Ten rasis 
ir “vadas,” kuris kelią žino, tai 
nereikės rūpintis kelio kompli-, 
kacijomis. Iš vietos išvažiuosime ’ 
punktuališkai—nurodytu laiku, 
tad nesivėluokite. Rengėjai.

(213-215)

BROOKLYN, N. Y.
APLA 22 kp. susirinkimas įvyks 

pirmadienį, rugsėjo 13-tą, “Laisves” 
raštinėj, 427 Lorimer St. Pradžia 8 
vai. vak. Tad, draugai, visi susirinki
te laiku ir atsiveskite naujų narių.— 
A. Baltaitis. (213-215)

83 METAI PRAKTIKOS
522 Bedford Avenue 

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

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

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto

Dr. BLADAS K. VENCIUS 
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

499 GRAND ST.

VALANDOS:
9—12 ryte

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

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalms
(ŠALINSKAS)

LIETUVIS GRAB0R1US
Suteikiam Garbingas Lab 
dotuves nepaisant
Turim puikiai įtaisytą Koplyčią 
ir salę del po šermeną pietą 
Teikiam nemokamai vėliausio* 

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway

WOODHAVEN. L. L. N. Y

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
Tel. Triangle 5-3621 

Brooklyn, N. Y.

| 168 Grand Street |
| Tel. Evergreen 8-7178 |
la Brooklyn, N. Y. I
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FRANK D0M1KA1TIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St., Brooklyn, “Laisvės” Name

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

Vasaros laiku visada yra gražus pasirinkimas pieniš
kų valgių ir daržovių, virtų ir žalių.
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BROOKLYNO AIDO CHORO
Dvidešimts Penkių Metų Gyvavimo Sukaktuvių

OPERETĖ “KORNEVILIO VARPAI”
(Chimes of Normandy)

SCENON STATO AIDO CHORAS

Sekmad., 3 d. Spalio (October), 1937

Pasaulinis Karas Gręsia — 
Ką A. Komunistą Partija Gali 

Daryt Tuo Klausimu?
Toje temoje kalbės Earl 

Browder, Jungtinių Valstijų Ko
munistų Partijos general is sek
retorius, partijos 18-kos metų 
sukakties minėjimo masiniame 
mitinge šį pirmadienį, 13 rugsė
jo, Madison Square Gardene, N. 
Yi Jis taip pat nušvies KP va
dovaujamą rolę bėgiu 18-kos 
metų iki šių dienų.

Apart Browderio, kalbės 
Charles Krumbein, narys KP 
Centro Komiteto ir šios valsti
jos KP sekretorius; L Amter, 
valstijos KP pirmininkas ir ko
munistų kandidatas į miesto 
“councilmanus”; A. W. Berry, 
žymus negras narys New Yor- 
ko Apskričio partiniame komi
tete ir partijos Nacionalėj Neg
rų Komisijoj.

Bilietai jau dabar gaunami vi
suose Darbininkų Knygynuose. 
Devynių sėdynių baksai (ložos) 
išduodama po $25. Rezervuotose 
sekcijose bilietai po $1 ir 50c. 
Abelna įžanga 25c.

Proteshiokit Prieš 
Fašistų Niekšus!

Italijos fašistų užpuldinėji
mas ir skandinimas laivų atvi
rose jūrėse peržengė visokias 
civilizuoto pasaulio pripažin- 

1 tas taisykles ir padorumą. Tuo 
pasipiktino visi žmoniškumą ir 
taiką mylinti žmonės. Protes
tui prieš Italijos plėšikiškus 
žygius šaukiama masinė de
monstracija šiandien, 10 rug
sėjo, tuojau po darbo — 5 v., 

i prie Italijos konsulato, 50th 
: St. ir Fifth Ave., N. Y.

Savo šaukime demonstraci- 
jon Komunistų Partija pareiš
kė:

“Parodykime Italijos val
džios atstovams New Yorke, 
kad Amerikos žmonės smer
kia Mussolinio karo provoka
cijas.” Tą K. P. pareiškimą 
patvirtinkime. Lai kiekvienas 
taiką mylįs asmuo dalyvauja 
šioj demonstracijoj!

Brooklyniečiy Sveikata

Williamsburgo Bedarbiai 
Serga ir Miršta Nuo 

Blogo Maisto
Trečiadienį, rugsėjo 8, įvyko 

Workers Alliance 90-tos kuopos 
susirinkimas. Organizatorius ra
portavo, kad pereitą savaitę nuo 
prasto maisto mirė Sam Fen
wick, 260 Siegel St. Dabar nuo 
tokio maisto sunkiai serga ligo
ninėj jo našlė Mrs. Sam Fen
wick.

Tai taip bedarbių šelpimo ad
ministracija rūpinasi biednuo- 
menės gyvenimu. Ar ne laikas 
išsirinkti darbininkų valdžią?

Toliau raporte pažymėjo, kad 
šelpimo viršininkai labai diskri
minuoja reikalaujančius pašal
pos, o labiausia nevedusius. To
dėl nutarta pikietuoti šelpimo 
įstaigą, 1066 Lorimer St. Brook
lyne.

Kaimietis.

J. Sukackas
Grafo Rolėje

PRANEŠIMAS

Netikėta Mirtis
Pereitais metais 905 New 

Yorko gyventojai žuvo va
žiuota nelaimėse. Iš tų 42 
nuošimčiai tapo užmušti pas
kutiniais keturiais mėnesiais. 
Tas turėtų paakstinti piliečius 
i didžiausį saugumą nuo šiol 
iki galo metų, kad nepraras
tume šių metų pirmais mėne
siais atsiektą nelaimių mažėji
mo rekordą.

Trafiko Stotis “I”.

Pereitą savaitę brooklyniečiai 
sukilto visas miesto dalis auto
mobilių nelaimėm—žuvo 7. Man
hattan žuvo 6, Queens—4, Bronx 
—3. Viso šiais metais Brooklyne 
užmušta 180.

Diphtheria tęsiasi ir Dr. Rice 
pataria nuo tos ligos apsaugot 
vaikus čiepijimu.

Padaugėjo susirgimai Skarla
tina ir tymais, taipgi nažių lai
vais atvežamąja karšti ige-ty- 
phoid.

Per savaitę nuo visokių prie
žasčių mirė 400. Gimė—794.

Am. Liet. Kongreso Koncertas
BROOKLYN, N. Y.—Ame

rikos Lietuvių Kongreso Broo
klyn© Skyrius rengia didelį 
koncertą lapkričio 27 d., Ide
al Ballroome, Brooklyn. Prašo
me organizacijų tai įsitėmyti 
ir nerengti kitų parengimų tą 
dieną. Taipgi, prašome visų 
prisidėjusių organizacijų na
rius darbuotis, kad šis kon
certas būtų "kuo sėkmingiau
sias. Tikietai\jau dabar pla
tinami. Galima\jų gauti pas 
sekretorių, J. Buivydą.

Komisija.
(213-215)

WM. NORRIS ORKES TRA
1 gi GRIEŠ ŠOKIAMS

Orkestrą Taipgi Akompanuos Chorą ir
/ Solistus Operetėje

t

Muzikos Direktorė Bronė Šaknaitė
Režisierius Jonas Valentis

L. Kavaliauskaitė
Zerminos Rolėje

LABOR LYCEUM SVETAINĖJE
949 Willoughby Avenue

Durys Atdaros
3 Vai. po Pietų

Lošimas Prasidės 
5-tą Valandą

Brooklyn, N. Y.

Tikietų Kaina 
Lošimui 

75c, $1.00, $1.25

Įžanga Šokiams
50 centų

J. Judžentas
G renio Rolėje

Visi Aido Choro rėmėjai, visi dailę mylintieji žmonės, ateikite pamatyt šį puikų vaidinimų. Įsigykite bi
lietus išanksto, nes sėdynės rezervuotos. |




