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TRIES TO THINK
September 17, in the Year 1787...

“... whenever any form of Govern
ment becomes destructive of these 
ends, it is the Right of the People 
to alter or to abolish it, and to in
stitute new Government.”

Without parallel in recorded his
tory the Constitution stands as a 
document that legalized the Ame
rican Revolution by abolishing one 
government and substituting another. 
The soldiers of the rebellion died so 
that a nation founded upon the prin
ciples of democracy may exist. Out 
of the fury and bloodshed of the re
volution a national consciousness was 
born that ripened and blossomed into 
the Constitution.

In the springtime of 1775 the first 
organized resistance of Americans to 
British troops took place. Eight 
years of bitter war followed, four 
years of bickering under the Articles 
of Confederation, disputes, weaknes
ses, all these brought the nation to 
a critical period and a Constitutional 
Convention was called in order to 
save the country from disaster.

The statesmen of the ’ convention, 
the founding fathers, 
a new nation, were 
commercial masters, 
lawyers, rum-runners,
retired gentlemen. With such an as
semblage it is no wonder that the 
finished document lacked the essen
tials of democracy—the right to vote 
for all, the right to speech, religious 
freedom and press. Visioning the 
principles for which they fought lost, 
the people demanded a revised
stitution and the Bill of Rights was 
passed. The imperfections of 
Constitution in its inability to 
with present problems can be recog
nized by the fact that it has been 
changed over twenty times since its 
birth.

As a document initiating democra
tic procedure, the Constitution has no 
peer, but this does not 
guarantee its sanctity, 
tution has been changed 
to face new situations
adapted to new conditions—thus we 
must remember that the constitution 
is not the most perfect guide to our 
national life.

In Washington’s time the proposal 
of Jefferson to grant universal suf
frage was greeted with scorn and 
thė remark made that it was God’s 
will that a few rule while many be 
ruled. In the same way Roosevelt’s 
court plan is greeted with scorn and 
the remark that the founding fa
thers intended the Judicial 
become dictatorial.

We find many other 
The reactionaries such as
and Marshall compare very favorab
ly with the Hearsts, the Girdlers,

the builders of 
business men, 
slave owners, 
smugglers and
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FOLK NITE BEING HELD 
BY BROOKLYN AIDOS

You’ve heard of the “G”men, and 
the “T” men, but have you ever 
heard of the “K” men? Perhaps a 
more correct way to ask, is: Have 
you ever heard the K-Men? You 
probably have, for the K-Men are 
the members of George Kaiser’s » or
chestra. Very few dancing Brook
lynites can truthfully say that they 
have not danced to, or heard, the 
swellegant melodies of this popular 
dance band.

Which all leads up to our telling 
you that George Kaiser and his K- 
Men are going to be on hand with 
their best in dance music, this Sat
urday night (September 18th) at 
Laisve Hall, when the members of 
Brooklyn Aido Chorus present their 
second Annual Folk Dance. Come 
in costumes if you have any, if you 
don’t have them, come informally 
dressed, but however dressed, come 
prepared for a really enjoyable eve
ning. This is the first social affair 
of the season and by all indications, 
promises to be a rousing good affair 
at that.

As special attraction, there 
be a gypsy palm reader who 
read your palm and know your 
You can have your palm read 
help a good cause at the same
for the proceeds will go to Spain. 
Al Klimas and the Aidbalsiai are 
also going to donate their services 
to the affair. All these features 
will help to make the affair one you 
cannot miss.

Amongst numerous other’ enter
taining features there will be com
munity singing of Lithuanian songs, 
novelty dances, and the drawing for 
a midget radio. Festivities proper, 
begin at about 7:00 P. M. so be on 
hand at that time for a good time.

Floyd Dewey.
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Numb: Are you sure that’s a lost 
ball ?

Caddy: Yep, I saw a man looking 
for it!

the Sloans and etc. The founders 
of true democracy, Jefferson, Frank
lin, Paine and Henry are now being 
besmirched by having praise piled 
upon them but the things for which 
they stood—ignored.

The Constitution is 
nation’s growth and we have not 
stopped growing. The story of Ame
rican democracy is incomplete and 
we are now living in a world where 
the forces, of 
attacked daily 
ciples ignored, 
we must think 
our country but we must never for
get the dangers it faces today ...

“... that this government, of the 
people, by the people, and for the 
people, shall not perish from the 
face of the earth.”

democracy are being 
and democratic prin- 
At least once a year 
back to the birth of

ARTHUR SPEAKS
Believe it or not 

(not by Ripley) I’ve 
been closely analyzing 
copies of the LYS 
which have 
in the past 
so. These 
“criticism” 
pressions”
cupied most of my 
attention. No wonder 
—the LYS has print
ed nothing but article after article of 
“criticisms” and “impressions.” Your 
writer has formed a conclusive opi
nion of these “criticisms” and “im
pressions”—bunk—just plain bunk. 
A waste of time for the reader and 
a waste of valuable space for the 
LYS which could be turned over to 
better purposes. It is an inane mo
tive to interpolate the original in
tent of the LYS (if you don’t know 
what that is look up at the head
ing). Not only that, but writers, 
formerly attracted by the LYS, are 
no longer appearing in print. They 
are withholding their articles for a 
future date or looking for other out
lets of their articles. Our critics and 
impressionists seemingly have out
grown the original intent of the 
“VOICE OF THE READERS”. 
Frankly, articles of this type should 
be confined to the “VOICE OF 
READERS;” reduced to the 
mum, or extirpated.

It is interesting to note that
or nothing feasible has been offered 
in way of suggestion by the critics. 
Their cry is for the quick meliora
tion of the LYS—but how? If some
body would offer a precise and con
cise statement which would answer 
the “how”, this waste of space which 
is going on wouldn’t hurt so much.

Usually, we’ve already noticed, 
feuds arise from the criticisms and 
impressions. Mellifluous, yet bitter 
words are exchanged in the LYS be
tween the critic and writer. Some 
dare to state that feuds can be tole
rated because “the readers know 
there is an issue at stake, i. ė., what 
kind of articles should or should not
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Well, folks, the big event of Lais
vės Picnic in Philly is finally over 
and I hope you all had a good time 
in spite of “Old Man Weather.”

Congratulations to our “Stout 
Hearted Men” for winning the soft- 
ball game without any former prac
tice. In case you Shenandoah fellows 
don’t know it, some of the members 
of our team had never played soft- 
ball before and I think that they 
should receive the 
chorus.

By the way there 
dancing. At least I 
I was there all the
the next time we meet I promise 
Floyd Dewey and Wally a dance.

The rehearsals of the chorus, that 
is Wednesday’s and Friday’s rehear
sal, I thought were simply swell. 
Why shouldn’t it be with 44 mem
bers at rehearsal ? (How many other 
choruses can boast of the same?— 
Ed.). Keep it up, chorus mates, and* 
we’ll surely put oui’ operetta on dur
ing November.

By the way, congratulations are 
due to two former chorus members, 
Anne Solomskas and Joe Mathis. 
May you both be prosperous and ■ 
happy throughout your married life.

See you all in church.
An Innocent Bystander.

Well, we went to Hartford, Sun
day, September 12th, and our bus 
even arrived with a police motor
cycle escort. Many thanks,, to Hart
ford from all of us chorus members. 
We were treated to a simply scrump- 
toUs time. The bus ride was, as 
always, a merry one what with sing
ing and food (plenty of it) included.

MISSED: Floyd Dewey, Lena, and 
Emily Klimas!

NOTICED: Ernie with the 
mood I’ve seen him in yet. 
the way we like you kid, 
it up!

SEEN: Mary B. taking
Helen B.’s brother, and enjoying it 
immensely. Nice boy, eh, Mary? 
Get him to join the chorus, Helen...

—Tony N. stealing his pal’s (A. 
P.) best girl (H. B.) but he took 
good care of her though... Johnny 
G., the life of the party and doing: 
a fine job of it. Keep to it, 
Johnny!... Tony Yakstis playing 
paha to Melly and Aldona and a 
nice affectionate papa he was...

LIKED: By Hartfordites, our swell 
singing. We were called back again 
and again. Back 
in order for the

ALL IN ALL, 
had by all, and 
waiting for next
go again to Hartford.

Digger Dee.

patting is largely 
whole Chorus, 
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THE RULING CLAHSS by A. REDFIELD

a record of a

want a vacation? Who does all the hard work around

'I-;?'

“So you
here anyway? But you don’t see ME asking for a vacation!”

reader is not. Feuds 
boring, detrimental to 
the LYS. Let’s discon-

appear in Laisve Youth Section”. 
This clearly is a false statement— 
how can any issue except a personal 
one be settled through a feud? 
Walter H. Incas: The Duben-Kai- 
rukstis feud settled no future type 
of articles nor did it influence any 
other writer but those two. Duben 
probably received great satisfaction 
in seeing Kairukstis come back with 
some sort of excuse. The writer ori
ginating feuds in the LYS may be 
pleased—the 
are childish, 
the status of 
tinue them.

As was originally thought, the 
fault of the appearance and quality 
of the LYS was due to the manage
ment of the LYS. THAT IS UN
TRUE—the fault is with YOU—the 
reader and writer. The reader when 
called upon to make approvals or 
suggestions sadly does not respond. 
When issue goes through a whine 
and howl is set up—at such a time 
everything is wrong with the LYS. 
The writer is the flesh and -blood 
of the LYS—with him is the future 
and progress, of the LYS.

Some suggestions: Balancing the 
appearance of the sheet; place an
other cut in the right top corner as 
is in the left top corner. Label this 
corner “Voice of the Reader.” This 
will serve nicely for “critics” and 
“impressionists” to express them
selves ... Keep serious articles in 
one place—preferably the top por
tion of the sheet... Abolition of all 
jokes appearing in the LYS—use 
that space for worthwhile articles or 
news bits... Appointment of of
ficial reporters from towns and ci
ties for authentic news reports.

In appreciation: Those editorials 
should continue—they’re alright... 
J. Kizys—“Blood and Oil” was very 
well composed and interesting... 
Milda—how true your “Epic Of The 
Columnists” is, that poem could very 
well be called “The Creed of LYS.” 
... There are many more who intel
ligently help the LYS.

Rnake Arthur.

When there is so much news to 
write it is difficult to know where 
to begin. Most important to us cho
rus members, however, is that we’ve 
finally landed a teacher who is 
young and pretty (for the boys) and 
a very able violinist, which naturally 
leads one to conclude that she is fa
miliar with her music. In case you 
don’t know who she is by the des
cription—it’s Charlotte White, our 
former pianist’s sister. Don’t forget, 
everyone, to come to rehearsal 
Wednesday so we can start off our 
fall with a bang and look forward to 
a good musical and social winter. 
Many good times are in the bag!

----- 0-----
Speaking of good times, an invi

tation from Gardner has already 
come in for a mountain climb Sun
day, September 26. Remember the 
wonderful time we had before? So 
come down to make plans for trans
portation. The prediction is that the 
leaves will be turning colors, and 
not as hot weather as last time, 
which will make the climb doubly 
more enjoyable (if possible). So you 
athletes had better get in training.

FOR THREE MORE MONTHS
Better Chance To Get Prizes Offered

BROOKLYN, N. Y.—January 1st, 1938 will be the newly 
set deadline for new members in the L.D.S. membership drive. 
The extension of three months will give all slow branches 
and LDS members a chance to get more members. Branches 
may have another try at the trophy and LDSers may get some 
of the prizes offered for signers-up.

The Association of Lithuanian Workers (LDS), the largest progressive 
fraternal organization of Lithuanians in America, is striving to fulfill its 
convention pledge of ten thousand members by the time of the 1938 con
vention. The Youth Conference pled-El....................................................... •
ged that it would double its member
ship. Now is the time for every LDS 
member to do his part in following 
that motto: “Every member get a 
new member.” A little work will do 
the trick.

Rules the Same

Again I wish to call to your at
tention the semi-formal dance to be 
held tonight at Olympia Park. The 
music is to be rendered by that well- 
known Freddie Bates and his band. 
Prepare for some hot-stepping. Now 
I’m sure none of you will want to 
miss attending an affair like this 
which is quite unusual for a chorus 
to run. So call up your best boy or 
girl-friend, dust off the dancing slip
pers, press the gown, and come 
down. This dance is run primarily 
as a social affair, yet in order to 
cover expenses we must charge an 
insignificant sum of $1.25 per 
couple. If you miss this affair. I’m 
sure you’ll have something to regret. 
You know dances like this do not 
take place very aften among the I 
Lithuanian folk, particularly in Wor
cester. There may be a few unex- , 
pected things which may make it Į 
all the more interesting. The 
of-towners had better heed 
warning and take a little 
Dance orders may be procured
Paul, Julia or me; and we’d appre
ciate it if you’d procure in advance, 
for reasons best known to us (we’ll 
tell you later, if you’re good!).

M. D.

All rules for the membership drive 
remain the same. Competition for 
the trophy continues. The trophy and 
other prizes will be awarded when 
the drive is ended—on the beginning 
of 1937.

Among the prizes are the trip to 
Europe, cash prizes to individual 
drive workers, and bonuses or com
missions for all new members signed 
up.

The reduced initiation rates will 
also continue until January 1st. This 
should facilitate getting members. 
For the following three months there 
can be little excuse about the “heat” 
and the “weather,” so buckle down, 
I^DS members, and build to a bigger 
and better L.D.S.!

News Of The
LMS

J
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IT’S THE TRUTH!
—Only a “Myth”:—
That such a thipg as “windbum” 

as distinguished from sunburn does 
not exist, except in popular imagi
nation, was the joint conclusion of 
an American and a British exper
imenter. From the several tests 
conducted it was explained that 
“windburn” was only a case of sun
burn made more severe sineer the 
normal coating • of perspiration, 
which remains as a partial protect
ive film against the ultra-violet 
rays of the sun, has been evaporated 
by the wind. Against popular be
lief, the wind (in this instance a 
forty-miles-an-hour blast of 
tunnel) had 
posed skin 
“gooseflesh”.
—Six Ounce

Faced with the necessity of prov
iding emergency rations for airmen 
between isolated artic outposts, 
Russian scientists recently developed 
new foods highly concentrated by 
the elimination of the water cont
ent, along with the unnecessary sub
stances such as bone and fiber.

Stranded aviators and explorers 
need only to melt some ice or snoW, 
soak the condensed food (prepared 
from five and half ounces of con
centrate) in hot water, and eat their 
dinner which would probably consist 
of meat-and-vegetable soup, veal 
cutlet and mashed potatoe, and cm**** 
a fruit-jelly desert course.

Ernst C.
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ATTENTION!
WATERBURY, CONN

1 This Saturday will Witness a ban- 
I quet held by the progressive Lith
uanian organizations of Waterbury 
for the benefit of the daily “Laisve.” 
An1 excellent program will feature 
Ignas Kubiliūnas, L. Kavailauskaitė, 
A. Velička and Anele Grigoniutė. 
Dancing will take place to the tune 
of the Merrymakers Orchestra till 
2 A. M.

I mentioned our three latest songs 
in the last issue. They are (in 
case you’ve forgotten): Sėdėk, žen
giam Mes, and Paimsiu Lyrą Aš. 
These songs will be sent to the 
choruses which have paid up their 
dues within a fortnight. If you like 
any one of them, don’t forget to 
send in your order this month. Take 
advantage of this month’s bargain 
rates! Also, replenish your reper
toires with new songs while the 
prices are low.

The two plays that were review
ed: Nesipriešink and Nepavykusi 
Komedija—those two snappy one-act 
comedies, are all prepared and wait
ing for your orders to come in. Get 
a head start in the season and start 
doing something.

Aido Chorus of Brooklyn is work
ing head over heels on the famous

The affair 
18, 1937 at 
Conn. $1.25

----- 0— 
will be held
Lith Park, 
per person.

September
Lakewood,

Rep.

Ode To A New Suit
Nature in the Raw has always ap- jaw and says, “Well this spring Pa- 

pealed to me, especially on beaches ris says the smart thing is mohoga- 
I in the summertime. In fact, I wish ny and green, with red checks and 
' I were a wild animal. Animals don’t 
have to worry about irritating tri
vialities, such as buying new clothes 
for example. It is \yild life’s singu
lar freedom from this sort of regi
mentation that particularly fascina- 
tes me.

I There’s nothing I hate more than 
being outfitted with new suits. In 
the first place, I’m essentially a 
home man. I like to putter around 
the house, waiter the garden’, feed 
the cat and the goldfish, and gulp 
with thunderous reverberations when 
I eat my soup. Obviously, I don’t 
nedd fine clothes for these whole- 

! some recreations. y
In the second place, it’s nothing 

but down right torture. Many are 
the times I’ve come limping home at 
night with twisted neck, bent knees, 
headache, gouged eyes, temporary 
color blindness, and 
trils.

The most heinous 
committed when I am 
suit. I’m pulled, pushed, pummelled, 
made to step on and off chairs, look 
in mirrors, and get strangled in run
away tape measures. At such times 
I yearn wistfully for the freedom of 
a zoo cage at least.

Usually, as soon as I step into 
the store, a burly brute grabs me 
by the arm and I’m rushed up and 
down aisles lined with suits on both 
sides. I’m supposed to be picking 
out all color'. Then When Re' finds' I 
haven’t decided yet, he scratches his

flattened

offenses 
getting a

nos-

are 
new

blue stripes”.
Then he rushes me to a wall when 

I’m not looking and grabs a tape
measure out of his pocket. This he 
shoves up and down my legs with 
maniacal speed, encircles my neck, 
passes around my stomach, and is 
careful to flick into my eyes. Mean
while, a certified public stenogra
pher takes down the figures he yells 
out. Then they go into a huddle, de
cipher the notes, grab three suits off 
a rack, and hand me a coin. I’m sup
posed to toss the coin and take a 
suit according to which Way the coin 
lands; heads, tails, or on the edge. 
After that Rm shoved into an evil 
smelling* side room where a tailor is 
ready to chop the suit doWrt to my 
size or, as sometimes happens, chop 
me down to its size.

These sessions with the tailor are 
toughest of all. Artists at heart, 
these tailors make sure everything 
is just so, measure repeatedly, use 
logarithmic tables and slide rules, 
and even become so engrossed in 
their work 
themselves 
cushion.

I’ll never 
swung me 
where I found myself staring embar- 
rassedly and blushingly into the lim
pid eyes of an unclad lady. The tai- 
Ibr however, noticed my confusiort 
and took down the calendar with d! 
muttered’ apology.

There are some fnilors who. in-

they sometimes forget 
and use me for a pin

forget the time a tailor 
around into a position

stead of slinging their victims about 
as if they were rubber balls, them
selves prefer to walk ardtmd their 
subject. This tends to make the lat
ter feel like a rooted tree, and once 
gave me a great idea. Knowing full 
Well I’d be rooted in one spot for a 
long time, I engaged a sculptor to 
use me as a still life subject. I ad
mit I had a sneaking idea percolat
ing thru my head that we’d both 
crash headlines with a sensation en
titled “Adonis At The Tailor Shop” 
dr something like that. You can ima
gine my mortification when my 
sculptor, who unbeknownst to me was 
a “cubist” or “futurist” or some
thing, proudly showed me a lump of 
twisted marble draped around a 
lead pipe, and entitled “Man Blow
ing Nose Looking Out of Window.”

I used to bring my lunch with me, 
but stopped the custom after a hor
rible experience. I had my arm up, 
eating a sandwich once, when the 
tailor, who wash’t paying much at
tention to me sewed up the armpit 
so tight that I couldn’t bring my 
arm down again. I thought that was 
a new style or something, and didn’t 
say ahythirig. The tailor; on the 
other hand, thought I was 
anyway and didn’t say a thing 
either. For weeks after that when
ever I stretched out my arm, people 
would think I was giving them the 
Nazi salute.

Such depressing experiences as 
these give me cause to'' reaffirm my 
belief in Nature and the more 
simple things in life.

Diecror Dee.

crazy

operetta “Chimes of Normandy” 
(Kornevilio Varpai). Sietynas of 
Newark is doing “Meilės Nuskriaus
ta”, a dramatic cantata. The Gard
ner Chorus is doing “Kova už Idė
jas.” Waterbury is going to do one 
of the above-mentioned one-act 
plays and is looking for an oper
etta. What about the other chorus
es???

B. Šalinsite.
P. S. I am still waiting for more 

chorus histories. GARDNER: Ydu’ll 
get your answer soon.

A UNT LENA SA YS
On the recent bus trip to the 

Laisve picnic at Westville, New Jer
sey, we passed out some of our own 
home-nfade cookies which were well 
liked by almost all who had parta
ken of the cookieš. Many girls 
asked for the recipe, even editor 
Wally Kubilus insisted on our writ
ing the recipe for publication in 
column, so to-day we present 
recipe for you.

Recipe for cookies:—
1J cups butter

1 cup sugar
2 eggs
į teaspoon vanilla
3 cups flour (all purpose)
Cream butter well, before adding 

sugar. The sugar is then mixed 
With the butter, being careful 'that 
none of the butter is lumpy. Add 
eggs and mix, after mixing thorough
ly, vanilla is then added. To this 
mixture, you add your flour which 
must be sifted, adding the flour one 
cup at a time, mixing thoroughly 
after each cup is added.

Press cookies out into various 
shapes with a cookie maker, on a 
slightly buttered cookie sheet pan. 
If you have no sheet pan, then the 
use of cake pans or pie pans will 
be sufficient. As a decorative touch, 
a nut, or small piece of bottled 
cherry could be put on top of each 
cookie BEFORE putting 
oven. The cobkies are 
the edges are browned.

this 
the

cookie in 
done when

interesting

I

We recently read an 
article in the August issue of “The 
Shopping Guide”, a casual publica
tion put out by one of the New York 
fashion stores. Notably of interest, 
was the following. Upon reading it, 
one is inclined to think the article 
was written by our own “ANO” but 
you have our word for it, there is 
absolutely no connection between the 
author of the following and “ANO”. 
It is just that’ the writer outlines 
certain style commandments for

women, and girls, as follows:
(1) Don’t be carried away by the 

tremendous attractiveness of some 
dress or price, buy yourself a whit, 
elephant—an outfit that does not 
fit into your plan of living and is 
doomed to hang in your closet most 
of. the time, and make you uneasy 
when you wear it.

(2) Don’t buy a gown that’s ex
treme; it dates too easily.

(3) Try to figure the trend; it’s 
a poor shopper who, in February, 
finds her dress purchase of October 
already out of date.

(4) Don’t be misled by gadgets. 
If the dress has painted button 
trim, will the paint chip off? If 
they are wooden, will they break or 
fade ? If the dress is washablfe, 
will the buttons also launder? Is 
the gay ribbon belt firm enough so 
that it will not constantly wrinkle 
down and look sloppy? What will 
happen to that crisp organdy pleat
ing on the wash dress?

(5) Don’t be misled by marked 
sizes. Sizes aren’t always all they 
are marked up to be. Trying oh is 
the only answer.

(6) Be sure the dress is cut the 
right way of the 
absolute requisite 
good line.

(7) Be sure the

goods; this is an
to maintaining

(7) Be sure the dress is cut gen
erously, with fullness in the right 
places to allow ample freedom of 
movement, sitting and Walking. 
Beauty of line is obtained by cut
ting.

(8) To make sure the garment 
fits properly, go 
calisthenics drill 
Stand straight.
front. Does the 
ross the back? 
strain in the material at the elbows? 
Do the armholes bind ? Can you 
detect any unsightly ripples?

through a sort of 
when you try it. 

Fold your arms in 
dress still pul) ac- 
Do you feel any

He: What did you get on your 
birthday ?

She: Just a venr nldor
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Iš Atsibuvusio Philadelphijos Apielinkėje 
“Laisvės” Pikniko; Reikšminga Pramoga 

k ,y,_ <

Pjfie šio parengimo daug mėjimus. Tai tokia pikniko bu- 
triugo, daug pasiaukojimo bu- vo eiga. Vienok, mes philadel- 
vo padėta ne tik vienų phila- 
delphiečių, bet ir kolonijų drau- 

ir draugių, ypatingai su
traukime publikos, platinime 
įžangos laimėjimo tikietukų ir 
programos pildyme. Mums vi
siems nemalonu buvo regėti 
tiek daug žmonių lietingame 
ore, kuris prasidėjo kiek vė
liau parke. Tai netikėtas lietus 
po apie 10 metų tradicinio mū
sų parengimo. Nervavo jis ren
gėjus, visus tuos draugus, ku
rie ; šiemet tiek daug darbo pa
dėję, tiek daug aukojo savo jė
gų ^pasekmingam žmonių su
traukimui. Tai dar niekad to
kioj kolektyvės kooperacijos ir 
draugiškumo be ginčų, nesusi
pratimų, nebuvo Philadelphijoj.

Gražiai viskas buvo prireng
ta. Visi mes permatėm svarbą 
subudavoti 100 stalų ant parko, 
priė kurių dirbo visa eilė pa
kaitomis mūsų draugų per lie
tų, nepraleidus ‘nei sekmadie
nių. šeštadienį prieš pikniką bininkų buvo pasirengę dirbti, 
stalų sujungti ant parko suva
žiavo būrys draugų. Senas Vin
cas, atvežė talkos net iš Gibs- 
town ir Paulsburio. Prie šio fi
zinio darbo reikalinga pažymė
ti 2 jaunuolius: Albertą Mer
kį lir . Feliksą Urlakį, kuriedu 
neiššiskyrė nuo suaugusių, dir
bdami nuo pradžios iki galo. Tai 
sąmoningiausi jaunuoliai 
sų judėjime.

Prieš pikniką tą^ naktį 
kiais buvo giedra naktis, 
kiais lyjo, o ryte neatrodė į' - _ _ .r 
lietų. Nuvykus ant parko, jau|**“.J1

phiečiai nenusimenam perdaug, 
nes barčekių parduota tik $300 
mažiau, negu pereitais metais. 
Kaip išrodo, tai piknikas bus 
pasekmingas. Jei ne lietus, tai 
šiemet būt buvęs didžiausias 
piknikas už visus pereitus, ir 
jis būt davęs pelno daugiausiai. 
Philadelphijos ir apielinkės 
publika buvo sulaikyta lietaus.

Tai jums ir laisvė demokrati
nėj šalyj. Varžo žmogų parkais, 
varžo gėrimais, šokiais, muzika, 
valandomis.

šiemet iš kolonijų draugai, 
ypač iš Baltimorės, Chesterio, 
Eastono, Readingo, Delair ir 
Camdeno davė geros talkos, pa
tyrusių draugų ir draugių prie 
įvairaus darbo. Baras buvo ge- 
riausai aprūpintas.

Saldainių suvirš 100 svarų 
išėjo. Prie kiekvieno depart
ment buvo prirengti darbinin
kai eiti pareigas; apie 115 dar-

męs rengėjai tariame širdin
giausią padėką.

Kas Suras Gerą Parką 
Ateinantiems Metams?
Kas suras gerą parką iš N. 

J. netoliausiai nuo Camdeno, 
tas gaus dovanų nuo Philadel
phijos organizacijų. Taigi, far- 
meriai, jei žinot kur tinkamą 
vietą, praneškit į “Laisvę,” 46 
Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.

Los Angeles, Calif

S. Jokim, J. Richerdas, P. Ri- 
cherdienė, P. Ambrazas, F. Bu- 
drikienė, Viskackiai, M. Ambro- 
zienė, Šmitai, V. Gliandelis, S. 
Šatas, A. Basil, Jur.kai, H. 
Roils, Ed. Rasevitz, Sandaugai, 
Širvinskai, A. Janušauskas, So- 
pliai, A. . Stačiokas, Valaičiai, 
Sagevičiai, J. Zdanas ir Karve
liai. Katrie vėliaus prisirašys, 
tų vardai bus paskelbti po už
baigimui vajaus. Taigi visi at
silankykite į sekamą ALDLD 
145 kp. susirinkimą, kuris at
sibus 3-čią d. spalio men., Uk
rainą svetainėj 21141/2 E. 1-ma 
gatvė, kaip 10:30 vai. iš ryto, 
nes bus nedėldienis.

Visi Los Angeles ir apylin
kės lietuviai laukia atvykstant 
drg. L. Prūseikos, “Vilnies” re
daktoriaus iš Chicagos. Jis Los 
Angelyj pasakys dvejas prakal
bas. Vienos bus rengiamos 
29-tą d. rugsėjo, o antros 3 d. 
spalio. Abejos prakalbos bus 
K. P. svetainėj, 61-nas ir Brod
way.

1 Labor Day parodoje dalyvavo
50 tūkstančių unijistų, priklau- ■ maistas brangsta, tai darbi-

daise buvęs veiklus narys Vi- d. D. M. šolomskas iš Brook- 
lijos Choro, randasi ligxmbuty- lyn, N. Y. Kaip ALDLD, LDS ]<a masėse.
je. Sakoma sveikata taisosi po nariai, taip ir visi “Laisvės” 
padarytai operacijai ir už die- skaitytojai prašomi tą vakarą 
nos kitos vėl bus namie. Lin-Į pasidėti visus kitus reikalus ir 
ketina Edžiui greito pasveiki
mo ir po tam darbuotis orga- 
nizacijiniam veikime.

užeiti į šį svarbų pasitarimą.

Tas parodo mūsų spaudos įta- 
Galima pasigirti 

ir tuo, kad buvo puikiai įreng
tas šeimininkių stalas. Viso
kių namieje gamintų valgių 
buvo ir tai vis jųjų pačių su
aukoti.

Programą atidarė d. A. Ta- 
raška, pakviesdamas Laisvės 
Chorą, kuris sudainavo “Inter
nacionalą” ir dar keletą dai
nelių. Dainavo neblogiausiai. 
Buvo du kalbėtojai: jaunuo
lis J. Orman ir A. Bimba. 
Pirmasis ragino jaunuolius už
sisakyti jaunimo žurnalą “The 
Voice” ir kvietė juos stoti į 
darbininkiškas organizacijas. 
Drg. A. Bimba ne ilgai kal
bėjo, bet pasakė gerą prakal
bą apie šiandieninius pasaulio 
įvykius. Prakalba visiems pa
tiko. Baigdamas kalbėti atsi
kreipė į klausytojus, raginda
mas paaukoti kiek Ispanijos 
demokratijos gynėjams. Su
rinkta $36.75.

Pabaigoj pakviestas dainuo
ti Aido Choras iš Brooklyno. 
Aidiečiai visuomet patenkina 
klausytojus savo lavintais bal
sais ir gražiomis dainomis, bet 
šiuo kartu dainavo gražiau, 
negu kuomet nors. Choras bu
vo net du kartu publikos iš
šauktas.

Pikniko komisija, tikiu, pla
čiau aprašys visas pikniko pa
sekmes.

Hartford, ConnMiesto galva matyt mėgsta 
fašizmą. Jis kalbėjo vokiečių 
suruoštam piknike, kuriame 
Hitlerio svastika kabojo. Kaip 
čia nesenai jis komunistam 
nė ant vieno gatvės kampo nė 
prasižiot prakalbose neduoda
vo, tik kai darbo žmonės pri
vertė jį. pildyti įstatymus, tai 
dabar neliečia kalbėtojų. Tai 
ve, kaip galima pažinti žmo
gų, ką jis mėgsta.

Iš Streikų ,

Upholsterių (minkštų sėdy
nių dirbėjų) darbininkai vis 
dar tebestreikuoja, bet laiko
si tvirtai, pikietuodami dirb
tuves. Samdytojai skebų ne
begauna, nors per kapitalis
tinę spaudą jų j ieško. Podraug 
samdytojai ir kremtasi, nes tu
ri daug ordelių ir negali jų 
išpildyti.

Trokų kėravotojai taipgi 
veda pasekmingą streiką. 
Streikas plečiasi. Bandoma 
operuoti su skebais, bet ne
vyksta, nes tūlos krautuvės at
sisako duoti tavorus gabenti 
skebams. Jei taip laikysis, be 
abejo, streiką darbininkai lai
mės.

Biskis Iš Spaudos Pikniko

Piknikas įvyko rugs. 12 d. 
Visais atžvilgiais jis gerai pa
vyko. Lietuvių Sąryšio daržas 
dar tiek daug masių nėra ma
tęs. Buvo daug jaunimo. Ma
tėsi visokių pažvalgų žmonių.

Mūsų mieste nėra daug lietu
vių, bet visi veiklūs žmonės. 
Turime Laisvės Pašalpinį Kliu- 
ba, turime tautiška kliuba, tu- 
rime Lietuvių Darbininkų Su
sivienijimo kuopą ir ALDLD 
kuopą. Vėliau įsteigėme Am
erikinės Lygos Prieš Karą ir 
Fašizmą skyrių.

Minėtos draugijos gerai gy
vuoja. Tūli priklauso beveik- 
visoms. Moterims tenka dau-1 
giau darbuotis pramogose: 
prie valgių ir kt. Jos esti taip 
užimtos, kad neturi laiko nei 
pasikalbėti. Nekurtos drau
gės senai reikalavo draugiškų 
susiėjimų, kuriuose galėtų pa
sikalbėti apie viską. Jos sako: 
nueiname į organizacijų susi
rinkimus, turime svarstyti or
ganizacinius reikalus, o pra
mogose—vėl turime dirbti.

Sumanyta turėti tikrai drau
gišką suėjimą su užkandžiais 
ir susirinkti apie vienuoliktą 
vai. ryto, kad būtų laiko pa
laikyti draugiškumą. Reikalin
ga apsikeisti mintimis ir apie 
visuomeniškus reikalus, unijiz- 
mą, kovą prieš karą ir fašiz
mą. Kurie iš seniau priklauso 
organizacijoms, tiems atrodo, 
kad diskusuoj an tieji klausi
mus pykstasi, bet taip nėra.

Los Angeles lietuvės mote
rys apsieina gražiai, mažai 
kurios jų vartoja svaiginan
čius gėrimus.

Nutarta, kad pelnas likęs 
nuo pietų būtų pasiųstas Lie- 

anti-fašis- 
Tai labai

Gerbuvystė ir vėl už kam
po kavojasi. Stanley Works 
ir Corbin dirbtuvėse atleidinė-l 
ja darbininkus be apsistojimo. 
Kurie likę, dirba, jiems te
duodama vos kelios valandos 
savaitėje, žinoma, daug yra 
tokių, kuriems visados darbo 
yra pilnai. Namų randos ir

sančių A. F. of L. Jeigu pa
lyginti su kitais metais, kuo
met dalyvaudavo tik keli tūks
tančiai, tai šiais metais daug 
daugiaus dalyvavo. Būtų dar 
buvus du syk skaitlingesnė pa
roda, jeigu sykiu būt dalyvavę 
ir C. L O. unijos. Mat, A. F. L. Į 
Centralinį Miesto Komitetą val
do reakciniai viršininkai su W. 
Buzel pryšakyj, tai atmetė C. I. 
O. unijas. Ar bereikia dides
nio niekšingumo! Rodos tik 
džiaugtis reikėtų, kad eina ki
tos unijos talkon. Bet tiems 
parsidavėliams viršininkams ne
apeina darbininkų vieningumas 
ir stiprumas. Ar ilgai darbi
ninkai juos laikys?

M. P.

ninkai ir vėl pradeda labiau 
dejuoti. Ir vėl senos bėdos, de
presijos bėdos.

A. Rėkus veda radio pusva
landį sekmadieniais, kaip 2 :30 
po pietų. Jis buvo užklaus- 

j tas, ar leis kada nors ir pro- 
I gresyviam choram dalyvauti 
jo vedamose programose? Jis 
atsakė, kad taip.

Nemunas.

Telefonas: Humboldt 2-7964

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

NEWARK, N. J.
VALANDOS: 2—4 ir &—«. 

Nėra valandų sekmadieniais.

Lietuvių draugijose labai 
mažai veikiama apšvietos ir 
kultūros srityj. Į susirinkimus 
nuėjus, girdime, kaip visokie 
bizniai apkalbama, kiek alaus 
saliūne išparduodama, bet 
kaip žmonėm suteikti apšvie
tos, kad surengti prakalbas, 
diskusijas — tokių kalbų ne
girdėsi. Kai kurie sako: su 
prakalbom ir diskusijom tik 
žmones supykini, bet jei- prie 
baro susipyksta, tai nieko ne
sako.

New Britaino lietuviai, kad 
ir tautininkų minčių 
seniau buvo gyvesni, 
buvo užinteresuoti 
reikalais, negu dabar, 
sandariečius prakalbų 
mas nežinomas per eilę 
o pašelpines draugijas 
nelabai prie to leidžia.

Kodėl žmonės Vogė 
Stiklus?

Pereitais metais nupirkom 
1,000 stiklų su rankenomis, ir 
per piknikus veik visus blogos 
valios žmonės (žinoma, tokių 
nedaug) išvogė, tai šiemet tu
rėjom pirkti vėl 1,000 stiklų.

mū-ITūli žmonės nusineša nuo baro 
i ir gudriai paspruksta į mašinas 
ir paslepia. Aš pats iškrauš- 
čiau tuzinais stiklų; kiti prie- 

išinasi, koliojasi bemeluodami, 
j kad jie atnešę, tai jų stiklai. Iš 

_ i mašinų iškraustėm po 
! 20-24 stiklus. Ar gi tai gražu 

t apiplėšti darbininkiškas organi
zacijas, kurios kovoja už darbi
ninkų reikalus, už tų pačių 
žmonių geresnį gyvenimą? Dėl 
tų kelių centų žmonės nebijo (tuvos politiniams 
sarmatos. Dalis yra sugedusių tams kaliniams, 
čia gimusių jaunuolių, kurie ka- naudingas dalykas, 
binėjasi prie žmonių, jieško 
priekabių išprovokuoti mušty
nes. Tuos gaivalus ateityje 
šalinsim iš parko. Dingo 
350 stiklų.

sy- 
sy-

pradėjo niauktis, kada publika 
gerokai pradėjo važiuot, jau 
pradėjo smulkiai lynoti; gi 
Philadelphijoj pradėjo lyti nuo 
10 vai. ryte, kas sulaikė daug 
publikos. Iš tolimesnių koloni
jų smarkiai pradėjo važiuoti 
mašinos, busai, o iš Philadelphi
jos dubeltavi busai. Iš Baltimo- 

* rėš 3 busai per lietų išvažiavo. 
Geriausiai pasirodė šiemet, tai 

. brob.klyniškiai su 6 busais.
Atšovė kaip šarvuotas trau

kinys visi sykiu, arti vienas ki
to prisiglaudę suka po valiai į 
parką. Tai buvo gražus reginys 
mūsų idėjos draugų, svečių ir 
rėmėjų, žmonės sužiuro 
džiaugsmingai sveikino.

Padėjimo mašinų vieta 
imą keletą ektarų žemės 
veik buvo “nuparkyta” 
saisir mašinomis, žmonių apie1, 
suvirš 4,000 susirinko į parką. 
Daugybė žmonių su užkand
žiais, pasiėmė po bačkutę 
alaus, pradėjo linksmintis su 
savo pažįstamais, giminėmis ir 
draugais užimdami stalus. Stai
ga pradėjo lynoti ir vis didėjo, 
<>ras pasidarė šaltas, dargano
tas, .o čia žmonės visai nepaiso 
ietaus. Už kiek laiko smarkus 
ietus pradėjo pilti, žmonės, pa- 
ikę stalus, pradėjo bėgti po 

pastogę apie barą. Susigrūdo 
apie 600 žmonių ir daugiau ne
telpa; kiti subėga į mašinas, 
busus, o kiti nepaiso lietaus, 
vaikštinėja ir tyčiojasi. Lietus 
kiek apsistojo, žmonės vėla ant 
atviro oro ir nepaiso mažesnio) 
lietaus. Tai didelis žmonių bu-į 
vo pasirįžimas, tarytum discip-' 
linuoti. Milžiniškas garsiakal- į 
bis pribuvo 2 vai. po pietų ir 
sutvarkė vielas vykdyti progra-

New Britam, Conn

ir

uz- 
ir 

bu-1

neperstojo, o kadangi šokių 
tforma buvo ant atviro oro, 
garsiakalbio operuoto j ai iš

laukę apie 6 valandas, išvyko iš 
Tai buvo gaila neišgirsti 

z iškiausi garsiakalbį, ku- 
per mylią būt trenkęs balsą. 

Apie 6 vai. po pietų lyg ap- 
J lietus, jau buvom nutarę, 
rengsim kitą didelį paren- 
ir jame išleisim “Laisvės” 

ko laimėjimus, bet daug 
reikalavo išleisti tą die

tai pagal jų reikalavimą 
it pašaukė Aido, Sietyno, 

chorus pildyti programą, 
ai sudainavo keletą dainų, 

Bimba pasakė trumpą 
ir po to išleidom lai-

pra- 
apie

VagiiĮ Netrūksta
Drg. Lastauskui iš Camdeno 

vagys išėmė iš šoninio kišeniaus 
$42.

šiemet aš pats buvau, apkali- 
nėjęs iškabas, persergėdamas 
visus, kad apsisaugotų nuo tų 
niekšų, bet nuo tų “specialistų” 
sunku kartais apsisaugoti. Tos 
rūšies vagišių buvo atsibeldę 
net iš Brooklyno. Nežinia, iš 
kur jie gavo barčekių nuo 
Brooklyno atsibuvusio “Lais
vės” pikniko 4 d. liepos ir bu
vusios ekskursijos, kurie ban
dė pardavinėt tarp žmonių. Jie 
tą darė vėliausiu laiku, kad ne- 
paspėtų pastebėt jų. Tai suge
dę elementai.
Pikniko Darbininkams Bus 

Surengtas Bankietas
Vėliaus bus pagarsinta per 

“Laisvę” dėlei surengimo darbi
ninkams pavaišinimo, pokilio. 
Kurie būdavo jot stalus ir išar- 
dėt, ir visi pikniko darbininkai 

1 tėmykit apie parengimą. Pra- 
'šom atvykti ir iš kolonijų dir
busieji darbininkai.

Kaip Kolonijos 
Pasidarbavo?

Įžangos tikietukai prastai bu
vo platinami kitose kolonijose, 
apie kuriuos praneša iš “Lais- 

’vės”. Čia geriausia proga buvo 
paremti savo dienraštį, bet da
lis draugų per pirštus žiūrėjo, 
o kaip ant kokių suvažiavimų, 
tai baisus revoliucionieriai.

Baltimore šiemet puikiai pa
sidarbavo, jie išplatino arti už 
$100 įžangos tikietukų. Cheste- 
ris, Eastonas ir kiti mūsų ko
lonijų miestukai gerai pasi
darbavo. Philadelphiečiai dau
giausiai išplatino įžangos 
mėjimo tikietukų.

Visiems darbininkams ir 
mėjams, kurie pagelbėjo 
rengti šį didžiulį parengimą,

Per drauges Jekupšienę ir 
čepmonienę (pas' draugus 
Cepmonth) padaryta $4 ir 80 
c., o pas C. U. D. atliko $14 
ir 14c.

Pas draugus Sereikus buvu
siam susirinkime prieš karą ir 
fašizmą skyriaus vėl draugės 
pasidarbavo parinkdamos au- 
ku Ispanijos respublikos gy
nėjų vaikučiams — surinkta 
virš $11.00. Visiems aukoto
jams didelis ačiū.

Lietuvos pol. kaliniams su
darėme viso $20.10. Pridėius 
mano žmogeliui auka, pasida
rė $21. Pinigai siunčiami per 
Lietuvos Draugų Komitetą.

Mano nuomone, mes daž
niau turime susirinkti ir pa
švęsti diena kitą lavinimuisi 
ir daugiau tarpusavinio drau
giškumo palaikymui, kaip 
auklėti pasekmingiau vaikus, 
kad jie būtų naudingesni vi
suomenei.

Vienybėje yra galvbė. Vie- 
nykimės ir organizuokimęs, 
kol turime progą, kol dar ga
lime, ir kovokime prieš tuos, 
kurie bando atimti iš darbi
ninku įeisę organizuotis.

Uršulė su 1,000 Tavorišky.

■ Didelės Aukos Ispanijai

Nepersenai rusų-lenkų IWO. 
kuopos laikė didoką pikniką, 
kuriame dalyviai tikrai atjau
tė Ispanijos padėtį; įvairiais 
būdais suaukojo 183 dolerius. 
Vieni lenkai rugs. 
Lenkų Svet. Broad 
prakalbas, kuriose 
nesenai sugrįžęs iš 
karo fronto karys
angliškai kalbės tose prakal
bose.

20 dieną 
St. rengia 

dalyvaus 
Ispanijos 

ir keletas

Edy Shopes, jaunuolis, ka-

žmonės, 
labiau 

kultūros 
Pas 

rengi
nį etų, 
taipgi

Rugsėjo 26 d., 7:30 vai., 
vakare, Darbininkų Svet., 53 \ 
Church St., įvyks darbininkiš-1 
kų draugijų narių ir “Laisvės” 
skaitytojų bendras' pasitarimo 
susirinkimas. Jame dalyvaus

MATEUŠAS SIMONAVIČTUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIEJIMAM ĮSTAIGA

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

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

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

Laisvės” Naudai Banketas Waterbury, Conn
RENGIA WATERBURY’O LIETUVIŲ PAŽANGIOSIOS ORGANIZACIJOS

Bus Subatoje 18 Rugsejo-September
Bus Puiki Bailes Programa, Dalyvaus Talentai iš Brooklyno ir iš Bostono

Jaii Gauta 35 Nariai i A T,D 
LD Kuona; Losanskiečiai 

Laukia Drg. Pruseikos.
Darbo Dienos Paroda

Kuomet Amerikos Lietuviu 
Darbininkų Literatūros Draugi
jos kuopa paskelbė vajų, gavi
mui daugiau narių ir išrinko 
7-nius vajininkus, tai manėm, 
kad 10 narių gausime per tuos 
du mėnesius, tai bus labai ge
rai. Bet pasirodė, kad per pir
mą mėnesį gauta 35 nauji na
riai. Jeigu iki pabaigai vajaus 
dasivarysime iki 50-ties, tai mes i 
dvigubai kuopą padidinsime ir 
turėsime 100-tą narių. Už to
kias geras pasekmes, tai visas 
kreditas priklauso draugei K. 
Repečkienei ir O. Pukienei. Nes 
Repečkienė prirašė 15 narių, o 
O. Pukienė — 14. Tai labai pa
girtinas pasidarbavimas. Kiti 
gavo po vieną, štai paduodu ir 
vardus, kurie įstojo į kultūros 
ir apšvietos draugiją: P. Iva- 

|nas, P. Prapolianis, J. Druskis,.

Anelė Grigoniutė, 
iš So. Bostono, dainuos so-, 
lūs šiame parengime ir ak

ompanuos pianu kitiem 
dainininkam.

BANKETAS BUS LIETUVIŲ PARKE, UŽ LAKEWOOD EŽERO

lai-

Lillian Kavaliauskaitė 
žymi dainininkė, mezo- 
sopranas, iš Brooklyno.

rė-
su-

Alekas Velička
Sidabrinis tenoras iš Brook

lyn, N. Y., dainuos solus.

Ignas Kubiliūnas 
Skambus baritonas, jis yra 
pasižymėjęs komiškom dai
nom, iš South Boston, Mass.

Parkas atdaras 6-tą vai. vakare. Šokiai prasidės 8-tą vai. vakare ir tęsis iki 2-ros vaL ryto. 
BUS GERA VAKARIENE IR ĮŽANGA TIK $1.25 ASMENIUI

DAUG SVEČIŲ ATVYKS IŠ BROOKLYNO IR DAUG BUS IŠ BOSTONO APIELINKĖS
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Penklad., Rugsėjo 17, 1937
»--------—

BOSTONO IR APIEUNKES ŽINIOS
RADIO

daini-

Waterbury, Conn

Trumpai Kalbant P.

LIETUVOS ŽINIOS
jūs

Nervu-Chro*-iš draugųži-!

Odos-Kraujo

So

Klaidų Pataisymas

l

kuri 
vakar

gcležinkelio st. 
fabriko rango-

Cos- 
orkes-

nepajėgs to padaryti, žinoma, 
jei mes visi partijai gelbėsim.

t
■

pranešant, 
dienraščio 

ir rėmėjai 
ir Koncer-

So. 
nytos

žaibo sudegė Trumpulienės Ago
tos daržinė ir kūte, kurie buvo 
apdrausti 500 lt. Vertei. Nuosto
liai—1500 litų.

h--'

v..-y

Kelei- 
iš keleivie- 
gau narna?

LEWISTON 1RAUBRUN, ME.
ALDLD 31 kp. piknikas jvyks rug- 

sėjo-Sept. 18 d., Jono Plonodunio 
Farmoj, Rowt?s Corner, New Auburn. 
Pradžia 12 vai. dieną. Bus gera or
kestrą, grieš visokius šokius. Prašo
me Rumford ir Portland lietuvius ir 
lietuvaites nepasilikti namie, o daly
vauti šiame piknike.

Renginio Kom.
(217-219)

rys Centro Komiteto ir N. Y. Vals
tijos Organizatorius Komunistų Par
tijos. Pradžia 8:30 vai. vakaro. 
Įžanga 25c. Bus ir gera programa. 
Kviečiame visus skaitlingai dalyv- 
vauti. Kom. Party, Essex County.

(218-219)

Spaudos Pikniko Komiteto ir 
Darbuotojų Susirinkimas

Spaudos pikniko komiteto nariai 
ir visų pikniko darbuotojų, šeiminin
kių stalo ruošėjų bendras ir paskuti
nis susirinkimas įvyks antradienį, 
rugsėjo 21 d., 57 Park St. Visus ir 
visas prašome ateiti.

Susirinkime padarysime galutiną 
atskaitą, padalinsime pelną ir už
baigsime pikniko reikalus. •>

Žemaitis.
(219-220)

"'% 
; f
1 . A

laiku “Laisvėje” yra gana 
daug korektūros klaidų.

HUDSON, MASS. 
Stebuklų Vakaras!

įvyks šeštadienį, 18 d. Sept., L. P. 
Kliubo Svet., 7 vai. vak. Įžanga su- 
ąugusiems 35c, vaikams 15c.
Į Dalyvaus Mr. Nelson, Finų tau
tos gabiausias pasaulinis Magikas ir 
akrobatas, kuris rodys visokius ste
buklus bei “triksus”. Bus šokiai prie 
geros orkestros iki 11:30 vakaro. 
Visi vietos ir apylinkes lietuviai yra 
prašomi dalyvauti ir matyti ko dar 
nesate matę. Rengėjai.

(217-219)

BAYONNE, N. J. 
Nepaprastai Svarbus 

Susirinkimas 
penktadienį, rugsėjo 17 d., 6:30 
vakare yra šaukiamas visų Ba-

yonnės pažangiųjų lietuvių susirinki
mas. Jame dalyvaus 
munistų Centro Biuro 
darys pranešimą labai 
kalais.

Visus darbininkiškų 
narius ir laikraščių skaitytojus kvie- i 
čiame

Tel. Virginia 7-4499 

Barry P. Shalins 
(SALINSKAS)

LIETUVIS GRABORIUS 
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaitų. 
Turim puikiai įtaisyt* Koplyčių 
ir salę del po Šermenų pietų. 
Teikiam nemokamai vėliausio* 

mados automobilius.
84-02 JAMAICA AVE.

Priei Forest Parkway
WOODHAVEN. L. N. Y.

Traukiu paveikslus familijų, ves 
tuvių, kitokių grupių ir pavienių
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus
sudarau su ame- 1 
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kbkio pa- 
geidaujama.

Taipgi atmalia- 
voju įvairiom 
spalvom.

JONAS STOKES
612 Marion SU kamp. Broadway 
ir Stone Avė., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stočių BMT Line 

BROOKLYN, N. T..
Tel.: Glenmore 6-6111

Sekmadienį, sept. 19-tą radio 
programa per stotį W0RL, 920 
kilocycles 9:30 iki 10:00 ryte 
bus šnekanti:
1— Anthony Bielan ir jo 

mopolitan Strings 
tra iš Norwoodo.

2— Marijona Milteniūtė, 
ninkė iš Montello.

3— Monologą “Vyrai, Laikyki
mės”, pasakys Jonas Kru- 
konis iš So. Bostono.

Prašome parašyt laiškelį ar 
atvirutę į stotį pranešdami kaip 
patiko ši programa. Rašykit į 
Lithuanian Program, Station 
WORL, Myles Standish Hotel, 
Boston, Mass.

Steponas Minkus,
garsintojas.

Iš Lietuvos, nuo Seirijų, man 
rašo laiške: “Mes visi sveiki 
ir gyvi. Tik tas bloga Lietuvo
je, kad viskas parduoti pigu, o 
pirkti brangu. Tai ūkininkams 
tikras kryžius, o ne krizis. Apie 
politiką aš nerašysiu, nes 
geriau žinote, kaip aš.”

Taip, taip, brolau! Mes 
nom, kad jums fašistai burną! 
užčiaupė ir laiko, kaip su rep
lėm sužnybę. Tu daug ką galė
tum parašyti iš politikos. Bet 
tu negarantuotas, kad tavo laiš
kas neatsidurs cenzoriaus, o pa
skui žvalgybos rankose. Jau ne 
vienas Lietuvos ūkininkas atsi
dūrė teisme už neatsargius laiš
kus.

Štai tau “Lietuva tėvynė mū
sų!”

Puslapis Sep

Nekurie mūsų draugai parti- 
jiečiai laikydavosi tos taktikos, 
kad kuomažiausia įsileisti į 
partiją naujų narių. Jie labai 
naiviškai tuos kandidatus “ar- 
buodavo.” Pasėkoj, K. P. lietu
vių sekcijoj pelėjo vos keli tie 
patys draugai. Bet paskutiniu 
laiku tie ledai pasisekė pralauž
ti ir drg. Dambrausko pasidar
bavimu į partiją gauta apie 10 
naujų narių (dvi moterys).

Rugsėjo 10 d. “Laisvėje” ir
gi stambi klaida. Ten pasaky
ta, kad drg. Browderis kal
bės Symphony Hall rugsėjo 
17 d. vakare, čia paties ko
respondento suklysta ir šiuomi 

Earl 
Hali

pranešama, kad drg. 
Browderis Symphony 
kalbės šį sekmadienį, rugsėjo 
19 dieną, 8 vai. vak.

Bus ir gerų pamarginimų. 
Kam tik rūpi darbininkų rei
kalai; kas tik įdomaujasi šių 
dienų sukta pasauline politi
ka—privalo prakalbose būti.

Jonas.

Pas mus vis dar trūksta par
tinio idealizmo, pilno pasišven
timo, nuoširdumo.

Omenyj turiu du dalyku: 
Prieš “Laisvės” pikniką, May
nard, Mass., liepos 4-tai dienai, 
pas vieną mūsų draugų biznie
rių, paprašėm įdėti savo biznio 
skelbimą, į “Laisvės” specialį 
numerį. Bet.. . skelbimo nedavė. 
Girdi, mes iš laisviečių biznio 
nedarom.

Tuo tarpu tų draugų biznio 
apgarsinimas ilgą laiką 
vyje” ėjo. Nejaugi 
čių daugiau biznio 
Abejoju.

Ana dien vienas 
pąkiša kitam draugui nomina
cijų blanką pasirašyti už Otis 
Hood—kandidatą į Bostono ma
jorus.

Mūsų simpatizatorius (dau
giau, negu simpatizatorius) biz
nierius sako: “Nesirašysiu I 
Anais metais pasirašiau, tai tu
rėjau nemalonumo.” Bet man 
neįtikėtina. Kas gali persekioti, 
jei aš viešai veikiu už K. Par
tiją? Pati partija vieša ir jai 
veikti nėra nei mažiausios bai
mės. Tik aš pastebėjau, kad tą 
baimę mes patys įsivaizduojam.

Murza Neglosto.

“Laisvės” rugsėjo 9 dienos 
numeryje, įvyko nemaloni 
klaida. Straipsnyj “Komunistų 
Partijoje,” atspausdinta: “Pir
miau su manim kartu dirbo 

• keletas airių”... Turėjo būti: 
“Pirmiaus su mumis kartu dir
bo”. . .

Tai zecerio ir korektoriaus 
klaida. Ir prie progos reikia 

[ paskutiniuoju

“Laisvės” Naudai Bankįeto ir 
Koncerto Žinios

Atvirutės ir laiškai plaukia 
iš įvairių kolonijų 
kad desėtkais geri 
“Laisvės” draugai 
atvyksta į Bankietą 
tą.

Bankietas ir koncertas įvyks 
šeštadienį, rugsėjo 18, Lietu-

vių Parke, Waterbury, Conn. Į Įžanga bus 75 centai, bet atvyku-
Iš Bostono, Montello, Law- W ,?,aua v',lalus į'. «<«”»“?. .. -,T \ ... gos tikietus, be jokių kitokių išlaidu,rence ir kitur Mass, valstijos, !

atvyksta daug “Laisvės” drau
gų. Kelios mašinos atvyksta 
iš paties “Laisvės” sostapilio, 
Brooklyno, N. Y. ir, patys lais- 
viečiai veik visi pribus.

Ką jau kalbėti apie šios val
stijos Conn, draugus ir drau-, 
ges. Iš kiekvienos kolonijos 
bus didelis skaičius. “Laisvė” 
Conn, valstijoj turi daug gerų 
nuoširdžių draugų nevien skai
tytojų, bet ir simpatizuotojų, 
kurie dalyvaus. Daug daly
vaus katalikų iri kitų sriovių 
žmonių. Nepaisant, kuriai 
sriovei geras žmogus priklau
so, bet jie įsitikinę iš patyri
mo, kad dienraštis “Laisvė” 
darbininkų laikraštis.

Dalyvaus profesionalų ir 
biznierių.

Bankietas bus , puikus; val
giai—vištiena ir įkiti skaniai 
bus pagaminti. • Komisijoje 
yra: B. Kukanskaitė, L. 
maitienė, O. Marozienė, 
Marozas, VI. Adomaitis ir 
Ciplijauskas.

Draugių yra pagelbstančių.
Reporteris.

Boston Daily Record (Hears- 
to) rugsėjo 3 d. rašo: “Massa
chusetts Komunistų Partijos 
sekretorius, Phillip Frankfeld, 
legislatūros komisijai, 
studijuoja komunizmą,
pristatė kopijas partijos plat
formos.” Kaip matot, Daily Re
cord visai nemini, kad toji ko
misija studijuotų fašizmą ir na
cizmą. Ir mes senai žinome, kad 
reakcionieriams rūpi pirmoj 
eilėj pasmaugti Komunistų Par-; 
tiją ir visas progresyves orga
nizacijas.

Tuščios jų pastangos — jie pastebėti, kad

Kodėl Draudžiama Darbi
ninkams Važiuoti Miesto 
Autobusais tarp 7:30-9 ir 

13:30—15 Vai.?
Nesenai Kauno darbininkams 

važiuoti Kauno m. savivaldybės 
autobusais buvo suteikta nuolai
da, jei jie pirks nuolatinius bi
lietus. Darbininkai apsidžiaugė. 
Bet štai buvo išleistos naujos 
taisyklės, pagal kurias darbinin
kams važiuoti su papigintais bi
lietais uždrausta nuo 7:30 vai. 
ligi 9 vai. ir nuo 13:30 ligi 15 v. 
Draudimas tuo laiku važiuoti 
autobusais su papigintais bilie
tais motyvuojamas tuo, kad tuo 
laiku vyksta į tarnybas valsty
bės ir kit. tarnautojai. Darbinin
kai šiomis taisyklėmis ir drau
dimu tam tikromis valandomis 
važiuoti autobusais liko nepa
tenkinti. Jie sako, ar jie ne to
kie pat žmonės, kaip kiti? Pasi
piktinę tokiu Lietuvos piliečių 
nevienodu traktavimu ir pažy
mi, kad tai labai blogai veikia 
visuomenės sluoksnių santykius. 
Be to, tas draudimas sudaro 
darbininkams nepatogumų. Jei 
darbininkas iš darbo paleidžia
mas 14 vai., tai jis vieną valan
dą dar turi laukti, kol galės pa
sinaudoti susisiekimo priemone.

Elena Sadauskaitė, Hollywood’© Artistė
Ji dainuos Jono Valaičio vedamos radio agentūros, 

pavadintos Lietuvių Radio Balsas parengimuose, kurie 
įvyks šeštadienį 18 Sept. Elizabeth, N. J., Lietuvių Lais
vės Salėje, 269 Second St. Programa prasidės 8-tą vai. 
Šokiai 9-tą vai. vakare.

Antras parengimas bus Klasčiaus Parke, Betts ir Mas- 
peth Avės., Maspethe. Tai bus paskutinis piknikas šią

vasarą. Pradžia 2 vai. po pietų, programa 8-tą vai., 
šokiai nuo 9 vai. vakaro.

Šiuose Lietuvių Radio Balso parengimuose bus talentų 
net iš Bostono, tai Ignas Kubiliūnas, baritonas, pasižy
mėjęs komiškom dainom. Bus ir daugiau žymių talentų 
lietuviu ir kitataučiu.

Darbininkes Neturi Kur 
Palikti Vaikų Išėjusios į 

Fabrikus
Vilijampolėje ir Šančiuose yra 

susikoncentravusios stambesnės 
pramonės įmonės. Jose dirba 
gana daug moterų darbininkių. 
Darbininkės nusiskudžia, kad 
neturi kur palikti darbo metu 
vaikų. Auklių jos samdyti nega
li, nes per mažai uždirba. Dar
bininkės moterys pageidauja, 

. kad Kauno fabrikų kvartaluose 
I būtų įsteigta daugiau vaikų lop
šelių ir darželių.

ŠIAULIŲ KRONIKA 
Kalėjimo Tarnautojai Ne

gauna Atostogų
Šiaulių kalėjimo tarnautojai 

nusiskundžia, kad kai kurie jų 
jau antri — treti metai negauna 
vasarą atostogų, nors įstatymais 
atostogos jiems numatytos.

Vėl žaibo Aukos ir 
Nuostoliai

VHI-14 d. Šiaulių apskr. siau
tė žaibas, padaręs įvairiose vie
tose nelaimių. Podirvonių km. 
Joniškio vi. lygiame lauke žaibas 
mirtinai nutrenkė piemenuką 
Norutį Apolinarą ir netoli jo 
buvusią karvę. Kupeliškių km. 
žaibas sudegino Firanto kiemo 
daržinę su pašaru 40 vežimų do
bilų ir 20 vež. javų. Nuostolių 
padaryta 1800 litų. Sakalų km. 
Stačiūnų vi. žaibas sudegino 
Skiauterio Felikso^ klojimą su 
javais ir ūkio padargais, ‘pada
rydamas nuostolių apie 4000 Jit. 
Murdvario km. Linkuvos vi. nuo

organizacijų

dalyvauti.

FOTOGRAFAS

VARPO KEPTUVE

■
ši 

vai.

Lietuvių Ko- 
sekretorius ir 
svarbiais rei-

Komitetas.
(217-219)

tai parengimas bus Laisvės 
Svet. Kviečiame visus daly- 

Komisija. 
(219-220)

SCRANTON, PA.
ALDLD 39 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, Sept. 19, 10 vai. ryto 
1252 Providence Rkl. Visi nariai skai
tlingai dalyvaukite, yra svarbių da
lykų aptarti ir užbaigti diskusijas 
kurios įvyko, liečiant buso organi 
z&vimo j “Laisvės” pikniko (July 4) 
Brooklyn, N. Y. Sekr. J. Gluosnis.

(218-220)

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS 

(UNDERTAKER)
Vedu šermenis ir palaidojo tin

kamai ir už prieinamą kainą
Farsamdau automobilius vestuvėm 
parėm, krikštynom ir kitokiem 

reikalam

402 Metropolitan Avė.
(Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN, N. Y.

NEWARK, N. J.
Penktadienį, Sept. 17, Sokol Svet. 

358 Mortis Avė., įvyks masinis mi 
tingas, kuriame iminės 18 m. sukak 
tuves Komunistų Partijos, kartu b 
Tom' Paine Dieną ir 150 m. sukak
tuves Jungtinių Valstijų Konstituciją.
Vakaro kalbėtojas bus I. Amter. na-

WILKES-BARRE, PA.
Sept. 20, 7 vai. vak. visi Frakci

jos nariai, ALDLD nariai ir kiti pa
žangūs lietuviai susirinkit į Workers

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

PHILADELPHIA, PA.
Draugai: Ateinantį penktadienį, 

17 Sept., malonėkite susiiinkti visi 
i Liaudies Namą. Įvyks labai svar
bus susirinkimas Liaudies Namo 
klausimu. Pradžia 8 vai. vak. Taipgi 
tie, kurie nesate sugrąžinę “Laisvės" 
pikniko tikietukų, tai malonėkite at
sinešti į susirinkimą. Kom.

<218-219)

EASTON, PA.
Puikus ir Didelis Piknikas

Sekmadienį, 19 d. rugsėjo, Inter
national Workers’ Order, Ukrainą 
skyrius ir Bethlehem’o Komunistų 
Partija rengia šaunų pikniką Willow 
Parke, Butzville, Pa. (tarpe Free
mansburg Ave. ir William Penn 
Highway). Eastono ir apielinkčs dar
bininkai yra kviečiami dalyvauti, nes 
piknikas bus vienas iš puikiausių su 
gera orkestrą, užkandžiais ir gėri
mais. Vieta irgi begalo graži. Taip
gi tame piknike bus leidžiami ir lai
mėjimai, kurie turėjo įvykti Hackett 
Parke; 22 d. rugpjūčio, bet dėlei blo
go oro tapo atidėti šiam piknikui.

M. i I3us leidžiamos brangios dovanos:— 
I puikių rakandų setas; radio; skalbia
ma mašina ir tt. Visas pelnas nuo 
laimėjimų skiriamas Komunistų Par
tijos vietinei sekcijai, ir darbininkų 
mokyklai.

Visi malonėkite dalyvauti ir pa
remti gerą tikslą.

Kviečia Rengėjai.
(219-220)

Bandė Motorą lir Sudegino 
ūkį

Raišių km., Rokiškio v. Rugp. 
14 d. Ignas Šiulis bandė naują 
motorą, iš kurio išėjus kibirkš
tims užsidegė klojimas. Ugnis 
persimetė į kitus trobesius ir su
degė visas ūkis ir daug brangių 
žemės darbo mašinų. Nuostolių 
padaryta už 20,000 litų, šiulis 
labai yra darbštus ir pavyzdin
gas ūkininkus.

Ūkininkai Streikavo
Panemunėlio 

Linų apdirbimo 
vas buvo 'nusamdęs ūkininkus
suvežti žvyrių ir mokėjo už kubi
nį metrą po 3 litus, ūkininkai 
sustreikavo ir pareikalavo mo
kėti po 4 litus, ūkininkų niekas 
neužtarė. Tada ūkininkų vieton 
suvažiavo Rokiškio miesto veži
kai ir suvežė žvyrą.

* Tel. Stagg 2-0781 
Home Tel. 

Havemeyer 8-1158
Juozas Levanda 

(LEVANDAUSKA8) 

GRABORIUS 
BALZAMUOTOJ AS 

Patarnauju visiems be skirtu* 
m o. Parsamdau automobilius

kiekvienam reikale. Kainos 
temos. • ,

Ateikite ir persitikrinkite.
337 Union Avenue 

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

HARTFORD, CONN.
Laisvės Choras rengia didelį išva

žiavimą sekmadienį, rugsėjo (Sept.) 
19 d. Juškos Darže, Cottage Grove 
Rd., Blue Hills Ave., Station 12, po 
kairei. Pradžia 12:30 po pietų. Tikie- 
tai 75c., galite įsigyti pas kiekvieną 
choro narį arba svetainėje, 57 Park 

i St. Prašome tikietus nusipirkti iš- 
I anksto, kad komisija galėtų žinoti, 
kiek valgio ir gėrimo pagaminti, bus1 
puikūs karališki pietūs. A. Ramos- į 
kos orkestrą smagiai pagrasys šo- i 
kiams, galėsite linksmintis iki vėlai 
nakties. Taipgi turėsime didelę žąsį 
ant laimėjimo, vardu zosi, partrauk
tą iš Lietuvos, kas laimės—turės
puikius pietus. Jeigu tą dieną būtų, 
lietus, 
Choro 
vauti.

Boston ir Bridge water, 
Mass. Apylinkėj

Bostono ir Bridgewater suvie- 
Progresyvių Draugijos rengia

pikniką, Sept. 26, Grange Park Fair 
1 Grounds, Bridgewater. Gerbiamieji! 
Kviečiame visus dalyvauti šiame pas
kutiniame vasaros sezono piknike, 
pasilinksminti ir pasimatyti atvirame 
ore. Piknikas bus vienas iš sma
giausių. Kviečiame So. Bostono ir 
Bridgewater darbininkiškus kliubus 
ir LDS narius. Bušai išeis nuo kam
po E St., Boston, 11:30 vai. ryto. Ti- 
kietas į abi pusi 75c. Rengėjai.

Namų Savininkų Skundai
Paskelbus butų nuomų kėlimo 

sulaikyma, namu savininkai Alliance Svet., 225į S. Main St. čia
U . kalbės dr-ge J. Bondzinskaite, ką

skundžiasi, kad esą pabrang'ęs sugrįžusi iš Sovietų Sąjungos, 
kuras, be to, 
padidinti. Dėl to namų savinin
kai gana smarkiai jaudinasi dėl 
uždraudimo kelti nuomas.

ir mokesniai esą j Nuo šios draugės daug ką naujo iš- 
1 girsim, todėl visos ir visi pasinau- 
dokit šia proga ir skaitlingai daly
vauki! ir laiku kviečiame.

(217-219)

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
MONTELLO, MASS.

Milžiniškas ūkininkų išvažiavimas 
įvyks sekmadienį, rugsėjo-Sept. 19 
d. Ramuvos Parke. Gros puiki or
kestrą. Kalbėtoju yra užkviestas Lie
tuvos Konsulas; kalbos ir dainos bus 
leidžiamos per garsiakalbius. Bus 
ilga ir- įvairi programa. Ūkininkai 
bus apsirengę “farmeriškai”. Bus 
“Farm erių Gražuolių” rinkimai. Trys 
prizai paskirti gražuolėms. Valgiai 
taip pat bus daugumoje pačių ūkinin
kų pagaminti, iš produktų, kuriuos 
jie patys užaugina. Giedra ar lietus 
—piknikas bus!- Įžanga dykai.

Kviečia visus, Lietuvių Ūkininkų
Sąjunga.

(219-220)

HARTFORD, CONN.
Kalbės iš Ispanijos Sugrįžęs

Pirmadienio vakare, rugs. 20 d., 
YWCA svetainėje, kampas Ann ir 
Church gatvių, bus svarbios prakal
bos. Kalbės žymus orlaivininkas 
Major Frederick Lord, kuris ką tik 
sugrįžo iš Ispanijos dalyvavęs dau
gelyje oro kovų prieš fašistus orlai- 
vininkus.
Mildred 
nijoj.

Taipgi kalbės ir jo žmona, 
Lord, kuri taipgi buvo Ispa-

Drg. Šolomskas Atvyksta j 
Hartford

Rugsėjo 25 d., Laisvės Choro sve
tainėje, 57 Park St., d. šolomskas 
iš Brooklyn© kalbės svarbiais dienos 
ir organizaciniais klausimais.

Laisvės Choro Draugiškas 
Išvažiavimas ’

Nedėlioj, rug's. 19 d., • d. Yuskos 
farmoj, Cottoge Grove Rd., BloOm- 
fielde, bus Laisvės Choro draugiškas 
išvažiavimas, kuriame • dalyvaus ne 
Vien laisviečiaiį bet kviečiama ir visi 
hartfordiečiai dalyvauti.

Vyram ir Moterim
Patenkinančios ir Greitos 

m c s 
KRAUJO IR ODOS Ligos, 
CHRONIŠKI NERVŲ Suirimai? 
CHRONIŠKI SKAUDULIAI,! 
BENDRAS NUSILPIMAS,' 
SKILVYS, HEMORROIDAI ar; 
kitos MĖŠLAŽARNĖS Ligos, 
NOSIES, GERKLĖS, PLAU
ČIŲ, KVĖPAVIMO DŪDŲ Li
gos, INKSTŲ Sugedimai ir ki
tos Vyrų ir Moterų, ligos sėk
mingai gydomos, o jeigu t 
kokį nesveikumą, kurio 
prantate, pasiklauskite 
su pasitikėjimu, Ir jūsų liga 
jums išaiškinta.

X-S PI N D U LI A I S 
1ŠEGZAM1NAV1MAI 

Kraujo Tyrimai ir Pilnas 
Šlapumo Ištyrimas 
MANO SĄLYGOS 

PRIEINAMOS 
Egzaminavimas Veltui

DR. L. ZINS
110 East 16lh Si, N. Y.
Tarp Union Sq. ir Irving PI.

į

Valandos 9 A. M. iki 8 P. M. 
Sekmadieniais 9 A. M. iki 3 P. M.

! ITlf

WILKES-BARRE, PA.
Wilkes-Barre ir Apylinkės Lietuvių 

Žiniai
ALDLD 12-to Apskr. išvažiavimas 

bus rugsėjo 19 d. gražiame Simko 
Glen Parke. Važiuojantiems reikia 
pasiekti kelią 309 ir važiuoti iki 
Ransom Ferry, pasiekus ten sukt po 
kairei ir ten pat parkas. Šiame iš
važiavime turėsime ir drg. J. Bon- 
džinskaitę, kuri tik sugrįžusi iš So
vietų Sąjungos, nuo jos daug ką iš
girsim apie tą šalį, šis išvažiavi
mas bus labai puikus ir jau paskuti
nis šios vasaros. Todėl visi skait
lingai dalyvaukite.

Trokai išeis iš šių vietų: kampas 
Bank ir Stanton Sts. ir kampas Mar
ket ir Sherman Sts. 10-tą vai. ryto.

Kom.
(217-219)

Rūgšti ruginė, sn^di ruginė, CIelų kviečių, čielų rugių, sen- 
vičiam- duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi 
tepama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas skaniausių 
<ėksų-pyragų: Pineapple Cake, Apple Cake, Cheese Cake, 
loffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake. Stollen, 
doughnuts, Pies, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly RolN

Siunčiame duonų per paštą į kitus miestus, specialiai greitai pristato. . 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie evmį ir kainas.

Varpas Bakery, 36-42 Stagg Street, Brooklyn, N. Y.
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Penktadienis Paskelbta 
Konstitucijos Diena

Choras Jūsų Laukia Maspetho Žinutes

, Majoras LaGuardia trečia
dienį išleido proklamaciją, ku
ria 17-ta rugsėjo skelbia kon
stitucijos diena. Ceremonijos 
įvyks prie Eternal Light, Ma
dison Aikštėje, kur majoras 
bus vyriausiu kalbėtoju, šven
tė paskelbta prisilaikant pre
zidento Roosevelto patvarky
mo 17-tą apvaikščiot kaipo 
galę šventę.

le-

šio
Ai-

Aido Choro Narių ir 
7 Rėmėją Atydai

Ketverge vakarą, 23-čią 
mėnesio, “Laisvės” Salėje,
do Choras turės svarbų susi
rinkimą, į kurį taipgi kviečia 
visus savo rėmėjus. Tą vaka
ru nebus repeticijų. Susirinki
mas 
Bus 
mai

Aido Choras šį šeštadienį 
turės puikų pasilinksminimo 
vakarą su gražia programa, 
bet tos visos iškilmės neduos 
chorui pilno linksmumo, jeigu 
jūsų ten nebus. Kaip mums vi
siems nelabai būtų smagus 
“koncertas” be dainų ir muzi
kos, taip chorui—be skaitlin
go būrio savo draugų, ku-riem 
jis per metų metus dainuoja 
jų organizacijų pramogose, ir 
kuriems jis tikrai nori dainuo
ti savo vakarėlyje.

Aido Choro pramoga bus 
rytoj vakarą, 18 rugsėjo, “Lai
svės” Salėj. Programą pildys 
Aldona Klimaitė, Aidbalsiai, 
ir visa publika, šokiams grieš 
Kazakevičiaus Orkestrą. Įžan
ga 25c.

raugųškas ir kon-

prasidės 8-tą vai. vakare, 
svarstomi svarbūs klausi- 
apie choro veikimą.

MS.

Advokatų Gildija Minės 
Kritusį Narį

Bernard Ades, Advokatų Gil
dijos narys, sugrįžta iš Ispani-Malioriai Pasirašė Sutartį

-■Trijų savaičių streiką malio- J°s« Jisai kalbės minėjime gil- 
unija užbaigė šią savaitę dijos nario Max Krautheimer, 
laimėjimu 15-kai tūkstan- kuris krito mūšiuose prieš fašis- 
maliorių. Streikui vadova- 
District Council 9, kuria- 
priklauso keliolika malio- 
unijos lokalu, ir kurio va- 
yra Louis Weinstock, žy-

rių 
su

vo 
me 
rių 
du 
mūs darbininkų vadas.

Laimėta unijai teisė bile ka
da patikrint algas ir sąlygas 
darbuose, gauta 17% algų pa
kėlimas. Dabar unijistų ma- 
liorių alga yra $10:50 už 7 
valandų darbo dieną.

tus Ispanijoj. Krautheimer’io 
minėjimui gildija ruošia masinį 
mitingą 30 šio mėnesio, Man
hattan Opera House. Mitinge 
per radio bus girdima Lincolno 
Brigados narių kalbos tiesiog iš 
Madrido. Ant vietos kalbės Paul 
Kernx, gildijos pirmininkas, 
kongresmanas Allen, Roger Bal
dwin, ir Samuel Stember, Lin- 

I colno Brigados kapitonas.

Kas Valdys Šį Miestą?
Copelandas Rėmęs 

WPA Šnipus
mai Naglerio ir visai ųestatė 
kandidato į majorus, bet re
mia ADP/ kandidatą LaGuar
dia. /

Pereitą ketvirtadienio vaka
rą, Zabelskio svetainėj įvyko 
ALDLD 138 kuopos susirinki
mas. Jam pirmsėdžiavo d. Ci
bulskienė.

Susirinkimas prasidėjo apie 
devintą valandą, mat tą vaka
rą brooklyniškis Aido Choras 
dainavo per radio. Todėl ir 
mūs kuopos sekretorė, kaipo 
choro narė turėjo dalyvaut su 
choru. Kadangi svetainėj, kur 
kuopa laiko susirinkimus yra 
radio priimtuvas, tad aldiečiai 
klausės “Kornevilio Varpų” 
operetės skambių dainelių, ku
rias Aidiečiai neblogai sudai
navo.

šis susirinkimas, kaip ir vi
si kiti mūsų susirinkimai, buvo 
trumpas, 
struktyvis.

Iš Brooklyno ir apielinkės 
Draugijų Sąryšio delegato d. 
Cibulskio pranešimo paaiškė
jo, kad sąryšis ruoš savo pa
rengimą Labor Lyceum ir pla
nuoja suvaidint veikalą “Išdy
kus pati.”

Drg. Kalvaitis nuo mūsų 
kuopos delegatas į Civic Fe
derated organizaciją Mas
pethe pranešė, kad minėtos 
organizacijos valdyba pagei
dauja visų Mąspeth’o piliečių 
(kuriem tik laikas leidžia) su
sirinkt New Yorke City Hall. 
Mat Maspetho piliečiai senai 
pageidauja parko ir maudy
nių, bet tūli politikieriai šį 
klausimą praleidžia pro pirš
tus. Todėl Maspetho piliečiai 
pradėjo daryt spaudimą į ata
tinkamas įstaigas, kad grei
čiau realizavus parko ir mau
dynių reikalą.

Šiame susirinkime į ALDLD 
138 kuopą įstojo Retikevičius, 
taipgi prirašydamas savo žmo
ną ir pasimokėdamas duoKles.

Susirinkimas baigėsi drau
giškai.

Workers Alliance iškelia, 
kad Tammanės kandidatas į 
majorus Copelandas yra na
riu National Civic Federacijos 
“patarėjų komitete.” Federa
cija yra žinoma, kaipo fašis
tinė, už nazius nusistačius or
ganizacija, raudonumo šniukš
tinėtoj a. Jos įsteigtas “WPA 
Workers’ National Committee 
for Honest Work Relief,” kaip 
nurodo Workers Alliance, nė
ra niekas daugiau, kaip WPA 
darbininkų šnipinėjimui ir per
sekiojimui Šniukštų lizdas, va
dovaujamas didžiausių pini
guočių.

Nominacijų Sūkuryje
Šiuos žodžius rašant, buržu

azinių partijų nominacijų pa
sėkos dar nežinomos, tačiau iš 
daugelio šaltinių suplaukianti 
spėjimai rodo į didelį LaGuar- 
dijos laimėjimą Republikonų 
Partijos (G. O. P.—Grand Old 
Party) nominacijų ir nemažo 
skaičiaus balsų Demokratų Par
tijoj, kuri skaitoma Tammany 
Hall tvirtove.1

, LaGuardia yra ant oficialio 
j Rep. Part, baloto, bet nėra ant

/r' .. . • r n r Dem. Partijos baloto. Tačiau nu-
Cacchionę Nėjo į Eagle Baliy matoma, kad daug liberališkes- 

 jnių demokratų vis vien bus jį 
Dėlto, kad Laikraštininkų nominavę įrašymu į balotą.

Gildija iššaukė streiką prieš; Copelandas yra ant Rep. ir 
Brooklyn Daily Eagle, komu- Dem. Partijų oficialių balotų, 
Ąistų kandidatas į “councilma- bet yra spėliojimų, kad Rep.

žymėtina, kad mūsų kuopos 
nariai ne vien tik rūpinasi 
vietiniu darb. judėjimu ir or
ganizacijomis, bet nepamiršta 
ir brooklyniškio Aido Choro. 
Nesenai aldiečiai sveikino Ai
do Chorą su penkine, o pasta
ruoju laiku iš mūsų kuopos 
įstojo į Aido Choro garbės-rė- 
mėjų narių eiles net septyni: 
O. Cibulskienė, A. iZablackie- 
nė, N. Kaulinienė, S. Cedro- 
nienė, Z. Kaulinis, P. Cibuls
kis ir O. Kalvaitienė.

{sakė Laikyt Todd ŠapŲ 
Darbininkų Balsavimus

Todd laivų budavojimo fir
ma gavo iš Nacionalės Darbo 
Santikių Tarybos įsakymą tuo
jau pravest savo šapose bal
savimus, kad darbininkai ga
lėtų pasirinkt uniją. Todd fir
ma kontroliuoja Robins Dry 
Dock, Brooklyne, ir Tietjen & 

>Lang šapą, Hoboken.
Industrial Union of Marine 

and Shipbuilding Workers, 
CIO mato tame didelį unijos 
laimėjimą, nes nėra abejonės, 
kad didžiuma darbininkų nu
balsuos už CIO.

Nedėlioj Paskutinis 
Išvažiavimas

šį sekmadienį, 19 rugsėjo, 
įvyksta paskutinis mūsų or
ganizacijų išvažiavimas Fo
rest Parke. Tai paskutinė pro
ga su draugais pabuvoti gra
žioje girioje dvigubai naudin- 

| gai: poilsis,, pasilinksminimas 
tyram ore—gera sveikatai, o 
iš apsirūpinimo ant vietos mai
stu—parama organizacijoms. 
Rengėjai parūpins karštų ir 
šaltų užkandžių ir gėrimų.

Tarptautinio Darbininkų 
Apsigynimo 17-ta ir Am. Liet. 
Darb. Literatūros Draugijos 
81-ma kuopos reikalingos to
kios jūsų paramos. TDA rū
pinasi gynimu areštuotų pikie- 
tuose ir abelnai veikime už 
pagerinimą darbo žmonių gy
venimo, už gynimą civilių tei
sių. ALDLD 81-ma kuopa, ap
art kitokių reikalų, prisideda 
prie užlaikymo namų Ispani
jos demokratijos gynėjų naš
laičiams, Ispanijoj, mokėdama 
po $5 į mėnesį.

Forest Parkas privažiuoja
ma BMT Jamaica linija iki 
Forest Parkway stoties.

Jei lytų, pasilinksminimas 
įvyks “Laisvės” Salėje, 419 
Lorimer St., Brooklyne."

Desėtkai negrų šeimynų pa
skelbė rendos streiką prieš 
New York Lease Co., 2061 
Broadway, N- Y. Savininkams 
jau mokama po $25 už 4 kam
barius sukiužusiame bildinge, 
bet jis norėjo pakelt iki $33.

Rugsėjo 26, Navicko svet. 
bus rodomas judamas paveik
slas “Maksimo Jaunystė”. Visi 
maspethiečiai kviečiami daly
vauti. Paveikslas įdomus.

Lapkričio 7 d., įvyks didelis 
ir smagus parengimas Lenkų 
svet., Maspethe. Bus įvairi

programa. Tarp kitko daly
vaus ir Aido Choras.

Abu viršminėtus parengi
mus rengia lietuvių, rusų ir 
lenkų Maspetho darbininkiš
kos organizacijos bendrai.

Prašome Maspetho ir apy
linkės piliečių viršminėtas die
nas palaikyti laisvas, kad ga
lėtumėt dalyvaut šiuose pa
rengimuose.

Maspethiškis.

SUSIRINKIMAI
Atydai LDS 3-čio Apskričio 

Nariams
Lietuvhj Darb. Susivienijimo Tre

čio Apskr. Tarybos posėdis įvyks 
sekmadienį, rugsėjo 19 d., “Laisvės” 
Salėje, 9:30 vai. ryto. Visi malo
nėkite dalyvauti, nes yra prieš-me- 
tinis susirinkimas, tad turėsime daug 
svarbių reikalu svarstyti. Sekr.

(219-220)
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BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

Dr. JOHN WALUK
161 NO. 6th STREET

VALANDOS: 
8—10 ryte 
1—2 p. p. 
6—8 vak. 

šventadieniais susitarus 
Tel. Evergreen 8-9229

VALANDOS:

Dr. ED. W. ŽUKAUSKAS 1—2 p. p. 
6—8 vakare

1114 FOSTER AVENUE Ir pagal sutartį
Tel. Mansfield 6-8787

Dr. A. PETRIKĄ VALANDOS: 
9—12 ryte

(DANTŲ GYDYTOJAS) 1—8 vakare 
Penktadieniais uždaryta

221 SO. 4th ST. Tel. Evergreen 7-9105

Dr. BLADAS K. VENCIUS
(DANTŲ GYDYTOJAS)

VALANDOS: 
9—12 ryte 
2—8 vakare

499 GRAND ST. Tel. Stagg 2-0706 
Namų, Republic 9-3040

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau savo tėvo, Jono Žilins

ko. 1929 m. gyveno Brooklyne ir tu
rėjo savo namą ir nuo to laiko jo
kios žinios negavau nuo jo, nežinau 
ar jis gyvas ar ne. Aš gyvenu Uru
guay nuo 1930 m. Esu kilęs nuo 
Alytaus apskr., Varėnos valse., Vas- 
girdonių kaimo. Kas žinote, kur jis 
randasi, prašau man pranešti ar te
gul pats atsišaukia, už ką vbūsiu 
jums labai dėkingas.

ALEKSANDRAS ŽILINSKAS, I 
Calle 1, N. 77, Barrio

Casabo, Montevido. |
(219-221) 7

Valgykite Medy
“Laisve’’ tik dabar včl ga

vo didelį vežimą tikro bičių 
medaus ir parduoda už nuže
mintą kainą—po 65c kvortą; 
puse galiono $1.25.

Geriausias būdas atsikratyti 
lengvas slogas — šaltį — ge
riant arbatą su medum ir le- 
monu-citrina. O pavasarį, dau
giau ar mažiau, kone kiekvie
ną slogos vargina.

Kreipkitės į “Laisvės” ofisą 
ir pasiimkite tyro bičių me
daus, vartokite vietoj cukraus.

CHARLES’
UP TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas

Gerai Patyrę Barbenai
Prielankus Patarnavimas

306 Union Avė.
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

George Nobiletti 
(Piano Instructor)

Piano Mokytojas
New York o Universiteto auto
rizuotas mokyt pianą skambint

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

Telephone Boulevard 8-1135

nils” iš Kings Apskričio Peter 
V. Cacchione atsisakė daly
vaut Eagle baliuje, kurį laik
raštis suruošė pagerbimui 20- 
ties žymiausių kandidatų, ga
vusių daugiausia balsų laik
raščio pravestame “šiaudinia
me” balsavime. Cacchione yra 
vienu iŠ daugiausia balsų ga
vusių kandidatų.

Socialistai Rems Darbo 
Partiją

prašalinimo iš savo or- 
03 eilės trockistų, So- 

Partija, per savo vie- 
org. sekretorių Jack Alt- 

paskelbe, kad partija 
su Am. Darbo Par- 

išrinkimui šios partijos 
Isidore Nagler į 

prezfdentus. Soc. P-jos 
informuota įrašyti į ba- 
Naglerį vietoj buvusio 

kandidato Julius Umans-

ačiau

orus

kol kas nieko nepa- 
ištraukimui Norman 

o kandidatūros para- 
uardijos, kuris yra 

užgirtgs kandidatas į 
sekamam terminui.

munistų Partija senai iš- 
kė savo kandidatą para-

Partijoj Copelandą sumušiąs 
LaGuardia, o Demokratų—J. T. 
Mahoney, kuris dedasi esąs Nau
josios Dalybos šalininku, pro- 
gresyviškesniu už Copelandą, 
nors, anot Earl Browderio išsi
reiškimo, “tarp jų dviejų nėra 
ko pasirinkt.”

Nežiūrint gerų perspektyvų, 
progresyvio sparno vadai atsi
šaukė į balsuotojus ir visus ne
perdėti savo viltis, tai yra nesi
tikėti pergalės be pasiaukojusio 
darbo, bet kaip nominacijų me
tu,\aip ir po jų visomis pajė- i 
gomi^ darbuotis už išrinkimą 
progrėsyvių.

Perspėjimai pamatuoti. Tie
sa, kad progresyviai turi mases, 
bet reakcionieriai turi milionus, 
o milionai daug ką perką ir par
duoda. Kas išėjo į gatves nomi
nacijų išvakarėse, tas galėjo pa
stebėt pirkimo galią. Kas keli 
blokai galėjai rasti reakcionierių , 
mitingus, su būriais ne veltui 
ten stovinčių “pritarėjų,” taipgi 
šalia kalbėtojų duodamas bran
gias programas, kurių nematy
si darbo partijų mitinguose, kur ; 
pritarimas ir programos pildy- ’ 
tojai gaunama tik iš įsitikinimo, 1 
ne už dolerį. i

LIAUDIES
VAKARAS

AIDO

Dr. Herman Mendlowitz
83 METAI PRAKTIKOS

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

Tel. Evergreen 7-1312

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

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto

Šeštadienį, Rugsėjo (Sept.) 18 Dieną
Pradžia 7 Vai. Vakare

LAISVĖS SALĖJE
419 LORIMER ST. BROOKLYN

Kaip visiems žinoma, Brooklyno Aido Choras visados su
ruošia gražiausius vakarėlius su gražiausia programa.

/

Šio Vakaro Programoj Bus:.
j

šokiai — Mužikalė Programa — Bendras Liaudies Dainų 
Dainavimas — Solistų ir kitų įdomių kavalkų.

Šokiams Grieš Kazakevičiaus Radio Orkestrą
Visi kviečiami atsilankyti į šį pirmą šio sezono vakarėlį.

Visi gražiai laiką praleisite linksmindamiesi kartu su 
Brooklyn© Aido Choro Nariais

ĮŽANGA TIKTAI 2S CENTAI

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

Į Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

1$ 50 Court Street
Tel. Triangle 5-3622 

g i Brooklyn, N. Y.

168 Grand Street
Tel. Evergreen 8-7179 

Brooklyn, N. Y.

Stephen Aromiskis 
(Armakauskas) 

Laisniuotas Graborius
NOTARY PUBLIC 

423 Metropolitan Avė.
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4381

—J.—...

FRANK D0MIKAIT1S
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.

Telephone: EVergreen 8-1770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

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

sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.
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Notary Public Tel. Stagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) , 

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

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos pnylimiems pašarvoti dovanai

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




