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BROOKLYN, N. Y.—This Satur
day, at two o-clock, the “Ateities 
Žiedo” school of the Lithuanian lan
guage and grammar will hold its 
first class this fall.

on 
in 

greatest

Isabelle Yarmalovitch,
2nd L.M.S. District Organizer.

lacking in good leadership. We are lacking in spirit and in
arc lacking in membership. We are lacking in fundamental

There must be an explanation to the whole situation. The 
The mem-
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Puslapis Penktas

THE EDITOR

TRIES TO THINK
The Four Horsemen of the Apoca

lypse have nothing on the single 
horseman of death in America: 
poverty.

A recent investigation by the As
sistant Secretary of the United 
States Treasury, which covered three 
and a half million individuals, has 
revealed figures that will astonish 
physicians and perhaps make the 
average layman in 
if all the people 
right to life.

Here are a few 
and its relation to

Three-fourths of the deaths in this 
country are caused by ten diseases. 
Of these ten, seven kill twice as 
many people among the lowest third 
of the population as compared with 
the upper two-thirds.

If you are one of the 45,000,000 
people who earn less than $1,000 a 
year income you have half the chance 
to recover from any of the seven 
illnesses than a person who earns 
more than you! I

The seven diseases that are notori- 1 
ously economic in their fatality and 
cause are: cancer, pneumonia, influ
enza, heart disease, kidney disease, I 
tuberculosis and syphilis.

The death rate (note, the word is 
“rate”, not number) for respiratory 
tuberculosis* is SEVEN TIMES as 
high among unskilled workers as 
among professional workers.

The death rate among unskilled 
workers for syphilis is TWICE that 
of professional people.

Pneumonia kills 
times more unskilled 
professionals.

Just what do these 
They mean that the 
has progressed and is now able to 
cure diseases that once were hope
less. BUT, access to these cures, 
medicines and treatments is denied 
to a great majority of the people 
for a simple lack of money. In other 
words, strange as it may seem, life 
and health can be purchased as well 
as other commodities...

Foundations donate millions to the 
investigation of fevei’ therapy and 
diathermy so that medical knowledge 
can progress still further. But, the 
irony of it all, while ’millions are 
spent to plod an untrod road of 
science, one third of the population 
of our country cannot purchase the 
knowledge that was already discov
ered! That is an indictment against 
the way medical knowledge is run in 
our country.

“There are too many doctors”, 
blab the professors. But reliable 
estimates say that ONE out of every 
TEN persons in America has syphi
lis! “There are too many dentists”, 
prate those who own their offices, 
but they will tell you that more than 
half the people in our country have 
defqftive teeth. You can continue 
in such a manner indefinitely. Con
stantly you will find that money 
stands in the way between the peo
ple and medical knowledge. In a 
economic society where money is the 
standard of life, the question is not 
“Can his life be saved?” but “Can 
he pay for the treatment?”

It is truly a bitter note 
so-called “progress” when 

' world’s richest nation, the 
cause of death is—poverty.

America wonder 
have an equal

facts on health 
poverty:

three-and-a-half
workers than

IT’S THE TRUTH!

Penktadien., Spalio 15, 1937

RAMBLINGS OF THE 
SECOND DISTRICT

Hello folks! Sorry I can’t tell you 
anything about the “Chimes of Nor
mandy,” those who were there can 
tell something. Did anyone go to 
Brooklyn ? ...

Is our district doing anything to 
help our boys in Spain ? ... When 
will the district executive comm, 
meet? We have a lot of work in 
our district that they should take 

' care of... Rumors have it that Wor
cester will lose it’s teacher soon. Can 
anyone find out what’s wrong there?

I’ve noticed that gossip has stop
ped and so have the writers. Now1 
all we shall see is bedtime stories. 
What’s the Youth Section coming 
to? The editor of the Y. S. is the 
only one who has something worth
while reading these days.

Well, all you writers don’t let 
them turn you down like that. Just 
get good and angry and pick up 
your pen and write about the things 
your chorus is doing or not doing...

My District Ramblings are getting 
tiresome to you all, so let’s hear 
from you and YOU and YOU.

Retlaw Chinwell.

By MARY HOLOD
WHY AN ORCHESTRA 

CONDUCTOR?
“Will you’ look at him?...Why 

should he take a bow? He didn’t 
play. All he did was stand before 
all those men and wave his hands- 
but he takes all the applause. Look 
at that man with that big horn— 
what is it called?—a tuba?—well 
he should get the applause... That 
thing is probably so heavy that he : 
will be bent over like Atlas, it 
seems. And that man playing that 
big violin—what?—it’s not a violin? 
—well what is it ? . .. Oh, it’s a cello. 
And what’s that one that’s still big
ger... a bass. Anyway, how can he 
play that thing standing it up and— 
Oh, my— that’s a harp, isn’t it? 
Theres’ something that must be hard 
to play—what with all those strings. 
You have to know just what string 
to play—an—and have it lean on 
your shoulder.

“My! isn’t that drummer quick in 
turning the screws on those two big 
drums that look like kettles. Why 
does he turn them ?... So they are 
kettle drums. Bu why does he turn 
those screws... Oh, I see. He chang
es the tone.

“Of course I’ve heard orchestras 
before. But somehow I never both
ered to find out what sort of instru
ment is playing or why certain 
things are done. I just listened. And 
if the music pleased me, I applauded 
—if not, I just sat back and let 
others applaud.

“What’s the name of that wind 
instrument that makes that wailing 
sound...an oboe. I like it. It sounds 
so mournful—it puts a lump in my 
throat. Do you know that every man 
is giving the piece the same inter
pretation ... Oh! ’ * *

“You know, I feel ashamed of 
myself talking of the conductor as 
I did.. .Because now I see why he 
is applauded.. .Well, I realized that turkey dinner you’ve ever tasted in 
without him an orchestra wouldn’t 
be an orchestra—because if he were 
not there, every man would be play
ing as he thought the composer 
wanted the composition played. With 
a conductor leading the orchestra, 
the men play as he thinks the 
composition should be played...Oh! 
and there are other reasons why he 
is important.

“An orchestra is like people
in an orchestra, all the men, to
gether, bring forth a work that one 
man couldn’t—the same with the 
people, together, they can make 
their life better, and accomplish that 
which one person alone would never 
accomplish.

“I apologize for my underestima
tion of orchestra and band conduct
ors... Think he heard me?”

LoDeStars Having 
Dinner Dance

—What Not To Forget:-
That November 20 is the date 

for the LoDeStars Dinner Dance in 
celebration of 5 years of existence 
of the Newark LDS Branch.

That the affair will take place in 
one of the newest, biggest and most 
modern clubs, Club Windsor, located 
on Clinton Ave. in the heart of 
Irvington,. .That three lines of Jjuses 
take you ; to<$he .'door or' within one 
half block from iti..

That the dinner will be the vbest

an ultra-modern way. . .
That a whole balcony will be re

served for you and a popular 10 
piece orchestra will help you step on 
the huge dance floor...

That the dress is optional.. .That 
you must bring all your friends to 
this lovely club...That most impor
tant of all you must get your bids 
in advance from any LDS member. . . 
That the bids will cost but $1.25...

That this will be the most en
joyable Saturday night you’ve ever 
spent at such a low price.

Dance Comm.

TO OPEN LITH SCHOOL 
FOR CHILDREN

NEW TREASURER FOR 1 UNION PROBLEMS

Dist. Choruses 
To Prepare For 

Winter Sports
The choruses having bowling and 

basketball teams will please have rep
resentatives in Boston on O'ct. 17th. 
In the meantime get prepared for 
Winter Sports. All who are interest
ed in bowling: let me hear from you 
immediately because we want 
start as soon as possible.

In case any of you forgot, 
trophies that were presented
Maple Park, Methuen, are roving 
trophies and in order to have them 
in your possession for more than one 
year you must defend the right to 
them. J. Kižys,

Dist. Spoils Chairman.

All the teachers and students have 
received cards announcing this ses
sion but those who have failed to re
ceive them must bear the date in 
mind. The “Ateities Žiedo” is the 
school for Lithuanian for little child
ren who want to learn the language 
of their fathers. It is being reor
ganized and all parents are asked 
to accompany their children for the 
first session.

BABY DOLL

Lupe: Why do pedestrians in Lon
don eat so many onions?

Lope: So they won’t walk into each 
other in the fog.

J— ........ „

—Conservative Germany:-
Germany these days seems to be 

utilizing those things which in other 
countries are considered just waste 
or a nuisance. For instance, sewage 
gas is being used in Berlin as a fuel 
providing the necessary power for 
the loperation of municipal trucks 
and other heavy vehicles. German 
engineers have constructed several 
plants where the gas (three tank- 
fulls of which is sufficient for driv
ing a five-ton truck for about 225 
miles) is compressed and stored in 
tanks having a capacity of 500 cubic 
feet.

Captain: Jones, what do you want 
to dp in the wireless department?

Private Jones: I’d like to be chief 
lineman, sir.

'Private Gape: Sir, I would like to 
have a new uniform.
Officer: How do you want it—too 
large of too small?

As Reacher of the Norwood, So. Boston, Bridgewater and Montello cho
rus groups I wish to express myself concisely in regards to the better
ment of these groups.

We in New England are definitely “lagging” and as a result of this 
we are very much behind times.

Unfortunately we are not akwide awake and forthcoming organization. 
What are we going to do about it?

If each and every member were to ask himself and herself these simple 
questions: Where are we going? What are we doing?—He or she would 
be at a

We 
terest. 
organization, 
well-being of a chorus does not depend alone upon the teacher, 
bers as well as the teacher make up the chorus, 
teach, direct and suggest, criticize constructively and to understand.

As to the question of discipline. Certainly one of the greatest attri
butes of man is self-discipline. There is absolutely no way in which a 
group can advance itself without the’fundamental requisite of self-discipline. 
So if we as organized chorus groups are to last any length of time we must 
train ourselves to self-discipline.

In some of the groups, especially in Norwood, there is a keen dislike 
some of the memfor songs that are revolutionary in character. In fact 

bers think nothing of condemning a so-called “red” song. I shall not go into 
details in regards to this matter of revolutionary songs.
like 'revolutionary songs either misunderstand them or are downright reac
tionaries. They fail to realize that the complete idealism and outlook of 
the age which we live in is revolutionary and progressive!

Let us discuss the matter of attendance. For the most part it is weak. 
The explanation—'there must be a lack of interest. There are those of the 
younger members who attend rehearsals only because their parents force 
them to attend. And who is going to make it interesting enough and worth
while enough? The chorus members themselves. It is in their power to 
make it a strong, worthwhile, interesting and progressive organization where 
not one member will feel that to spend two hours at a chorus rehearsal is 
a “waste of time”.

Let us go forward!

FASCIST MILITIA LEAVE 
FOR REBEL SPAIN

U. S. PHILIPINOS TO LOSE 
THEIR CIVIL RIGHTS

To make use Of every inch of soil 
bordering auto roads in Germany, 
so that the new plan for economic 
independence may be put into ef
fect, land which is unfit for raising 
ordinary crops is to be planted with 
vegetation inviting to bees. In this 
way Germany hopes to increase by 
at least 50% her annual honey and 
wax productions which today exceed 
the 20,000,000 dollar mark. Even 
the be£s must work for Hitler!

If certain plains of government 
experts are put into effect, a yearly 
crop of more than 300 tons of human 
hair may be harvested in Germany! 
This hair secured from the numerous 
barber shops will perhaps be an im
portant raw material of the country 
since it can be mixed with other 
fibrous substances and used for car
pets, roofing felt, and other like 
materials. Ernest C.

Oh, blessed is that little face 
Cheeks cotton-filled and plump 
Her mincing steps are full of grace 
And spanking round her rump.
Before the silver screen sit I
And marvel at her power
To change us mopes into such dopes 
Who cry in anguished sorrow.
She screws her tiriy pan up tight 
And juicy, luscious tears fall.
We bite our nails when she assails 
The villain—another screw-ball.
When she smiles the whole world 

sighs;
And many a loving mother
Will coax and train her darling Jane 
Into a sample other.
Her voice is sweet, her temper, mild; 
She rarely commits a wrong.
I’d give a buck not to see her truck, 
Or burst out into song. .
She gives me quite a pain in the 

neck
This baby heroine star.
I gladly greet in tenement street 
All human, dirty brats there are!

—Loise.

MILAN.—There has recently been 
mobilization of all the Assault Bat

talions of the “28th October” Legion, 
composed of Milan Fascists, and a 
number of them are already in rebel 
Spain. This means that 30,000 men 
have been called up, ostensibly for a 
period of military manoeuvres. Mili
tia men over >32 years old have been 
excused from service.

Nevertheless, despite all the sub
terfuges used, the people did not 
believe the story of military manoeu
vres. The disturbing scenes at the 
station when the men left showed 
clearly enough where they were go-< 
ing. Lookers-on were deeply moved 
by the grief-stricken parents whose 
appeals to their sons to refuse to 
leave are a symptom of the real 
feelings of both the “volunteers” and 
of their families.

It is well-known here that at least 
80 pei* cent of the “volunteers” seek 
every means of avoiding departure. 
Two militia men who flatly refused 
to obey were arrested and one of 
them committed suicide.

NEW YORK.—Six hundred Filipi
nos now resident in the United 
States have been deprived of their 
civil rights and are liable to depor
tation, through no fault of their own, 
it was learned here by the American 
Committee for Protection of Foreign 
Born.

The 600 Filipinos, it was stated 
by the Philipino Commissionier’s of
fice in Washington, left the Islands 
at a time when there was no law 
to interfere with their entrance into 
the United States. While they were 
en route, the Philippine Legislature 

: approved the Tydings-McDuffie Act 
and the 600 arrived in the United 
States to find themselves classified 
as “aliens” and deportable.

Officials of the American Commit
tee for Protection of Foreign Born 
pointed out that Filipinos in the 
United States do not wish to return 
to the Islands since, under the Na
tional Defense Act, they must 
port within five days of their 
rival for military service.

Aubrey Williams, executive direct
or of the National Youth Adminis
tration, to American teachers:

Professional and intellectual hones
ty demand that you tell your pupils 
that 70 per cent of our people live 
below the standard of decency, that 
nearly half tlje national wealth is 
concentrated in the hands of less 
than 2 per cent of the population, 
that millions now unemployed will 
never find jobs again, that their 
chances of gaining, economic freedom 
are staked four to one against them.

BUCHAREST.—The Roumanian 
vernment is planning to expel thou
sands of employed foreigners to 
“help alleviate the unemployment si
tuation”. The move will affect also 
the German, Hungarian, and Jewish 
minorities, who form about ‘26 per
cent of the population and whose 
rights are protected by treaty. The 
government has refused to prolong 
the residence permits of more than 
30 British and American workers in 
the oil industry, in which there is 
considerable American and British 
capital.

CHINESE SOLDIERS PREPARE DEFENCE FROM JAPS

a,?

------ii__________________ _______

Activity among the Lithuanian- 
American Publishers still continues. 
Latest reports say that the “Voice” 
will probably appear in time for 
Chirstmas or New Year’s.

Al Kairukštis, who has been active 
in preparing the magazine for Li- 
thuanian-Americans and getting sub
scribers, has handed in his resigna
tion as Treasurer of the Publishers. 
Al ,is an Art teacher and has re
cently obtained a position in a Con
necticut High School. This has ne
cessitated his leaving town and re
signing his position as Treasurer. 
However, he has promised that he 
will devote his spare time to the 
“Voice”.

Peter Gustaitis, well-known Lithua
nian-American youth, is the new 
Treasurer. Peter is a medical stu
dent in Columbia University and has 
already done meritous work for the 
“Voice”.

In case you have forgotten: there 
is still time for you to subscribe to 
the “Voice of Lith-Americans”. Subs 
arc only $1.50 for one year and you 
should subscribe now as the first 
sue will soon come out.

By Veteran
“Unions are trouble-make 

stir up contented employees; 
drive employers out of business.”

I How often you hear this old can- 
' ard, parroted in the business press, 
retailed often by misinformed local 
business men, echoed sometimes by * 
working merf themselves because 
they don’t want to pay dues.

The real “trouble makers” are low 
wages, long hours, tyranny in the 
shop, favoritism. Nobody outside the 
factory ever knows about these u 
less the workers directly involv 
protest. And d protest — in an un
organized industry — usually m 
a strike.

With the union shop, th 
“trouble-makers” are taken care 
in orderly negotiations and cease 
exist. But the anti-union empl 
or the one who is trying to 
on a union contract, likes to 
the public blame his employees 
“trouble-makers” instead of his o 
working conditions.

A Cover

Worcester Bits and 
Chorus Items

Amigos, why are there so few 
late? No one of us cares much about 
the future of our beloved chorus. To 
think that once we were 60 or so, 
and today, well, I hate to think. 
There must be something wrong 
somewhere if our exec. comm, mem
bers are not always here at rehear
sals. Come on, snap out of it. So, we 
lose our organizer and teacher. 
Why? Who’s to blame this time? 
Who shall we get now ? Are we go
ing to take back what we said about 
a certain person and ask that person 
to teach?

And now lest we forget — we 
arc planning a party at our club
room for the nite before Halloween. 
Tickets are now ready. So let’s all 
take a bunch and sell them.

I’ve heard that Jose was out to 
see the play that we were so skep
tical about. We should corner him 
and find out how it all sounded and 
came out. Perhaps we can induce 
the district to import the “Chimes 
of Normandy” so we all can have 
look. Amigo Mio.

The idea of happy 
dustry is usually the 
employer’s propaganda depa 
to cover up bad conditions. If 
were no protests on working c 
tions, the employer wouldn’t have 
spend his good money trying to 
vince the public that he has a ‘ 
py family.”

Generally speaking, wages are 
too low and a constant subject 
discontent to a man trying to 
up his 
standard.
dustry is $1,800 a year. The 
of Labor’s minimum for a dec 
living is $2,500; the 
ment-financed report 
could afford a $4,000 income for 1 
ry family on present production 
pacity.

Up
families in 
creation of til

family on the America 
The average wage in

It is easy to show that unions 
from driving industry into bank 
cy, have actually stabilized condi 
by fixing labor costs and s 
the insane competition with which 
employers were cutting each 
throats; that unions have, in 
saved the employers from their 
folly.

Examples: the steel, coal, g 
and printing industries.

Without unions there is no bo 
to the wage scale and employers 
compete with each other at the 
pense of their employees livi 
standards. A union wage scale tak

Dealers in
title of a movie that is being dis
tributed to clubs, schools, churches 
and discussion groups, exposing the 
munition-makers’ game in promoting 
war. ‘ The film has 6 reels, is equip
ped with sound on 16 mm. film, and 
runs for 61 minutes.

It is very inexpensive to rent, and 
should be a most effective enter
tainment and educational feature for 
any kind of meeting in your com
munity, particularly suitable 
rus and branch meetings.

This film shows what 
movies don’t dare to show,
poses what the big newspapers and 
magazines don’t write about. In 
film form it makes infinitely more 
effective the appeal to rouse an ov
erwhelmingly 
paign.

For further 
film, write to 
butors, Inc.,
New York City.

information about the 
Garrison Film Distri- 
730 Seventh Avenue,

SCIENCE

generators, 
General Electric 
plants, all repre- 
an investment to 
a new invention.

If Thomas Edison were alive today 
and had invented a new method of 
lighting which would displace electric 
light, you would probably never ncai 
about it. Dynamos, 
power lines, the 
and Westinghouse 
sent too much of 
be wiped out by
The utilities would buy up the in
vention and forget about it for many 
a year.

We hear, for example, of a device 
which would replace the expensive 
phonograph record, being a paper 
roll used with photoelectric cells. 
The plans for this probably rest in 
the safe of some phonograph manu
facture#. \

Another example of this anti-social 
practise by industry was brought 
out at a recent chemical society con
vention. Government chemists told 
of the advantage of mixing alcohol 
with gasoline for auto engines—a 
process which would increase sale of 
grain by farmers. Oil company che
mists pointed out a few disadvantag
es. The real reason why the oil 
companies will have nothing to do 
with the plan even if there were 
no disadvantages is that every gal
lon of alcohol used means a gallon 
less of gasoline

field and makes competition 
upon efficiency, service, alertness and 
similar considerations of benefit 
the consumer.

“Violence”
As regards this thing called “vio

lence.” Only one thing can be 
Who has been shot? Who has 
clubbed and beaten? Who has spilt 
blood on the ground?

Philadelphia Cracks 
And Chorus Bits

At the last rehearsal the chorus 
treasury was enriched by our mem
bers when they showered Johnnie 
Bulock with coins as he started to 
sing a solo. Substituting for the 
hero, Eddie Pildis, in “< 
jūnai,” our chorus teacher no sooner 
opened his mouth when a c.__
pennies burst upon him. One would 
have thought he was singing “Pen- 
nies from Heaven”. P. S. The trea- f 
surer received all the money. ‘ '

We finally got “mugged”. To put 
it in better language, we’ve had the ' 
chorus picture taken. But we cer
tainly have some temperamental 
singers who must be camera shy, or 
something, because they absolutely 
refused to be in the picture.

Before the picture was taken, sev
eral fellows stopped before a mir- < 
ror to comb their three hairs with 
a sigh. However, here’s some conso- h 
lation. “T’is better to be bald 
the exterior of one’s head, than 
be bald in it’s interior.”

The proofs of the picture will 
brought in Friday at rehearsal
Things To Come:

Hike: A hike is being planned 
this Sunday, October 17. Unless 
plans are changed, all you hikestew F 
are to meet at 735 Fairmount Ave, * 
at 9 o’clock in the morning. Better 
you than me. Be sure to wear youtr ■» 
walking shoes.

Dance: Don’t forget the choru**! ;• 
first-dance this fall. When?—Satur
day, October 23rd. 8 P. M. Where?** 
928 E. Moyamensing Ave. Tax: dM 
cents including wardrobe. Dancifli 
to the rhythm of Sammy and 
Aristocrats. All this put tog, 
spells a “swell evening.” How 
It sound to you?

čigonai Kla- 
ier no sooner 

deluge of 
)ne would

cm 
to

for 
the

>

Chinese soldiers, near a suburb of Shanghai, preparing a last stand against the Japanese 
invasion, They have even nut on masks, ex pecting the Japanese, to use gas. »
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Frank Pitcairn Verte D. M. šolomskas.

ISPANIJA KOVOJE
(Tąsa)

Čia persiskyriau su Karo Komiteto na
riu ir susiradęs kitą automobilių išvykau 
j karo frontą. Vyras atrodė mažai su
prantąs politinius įvykius, bet geras tu- 
tomobiliaus valdytojas, išlindo su penkių 
keliauninkų automobilium. Mes nusipir
kę karčiamoj duonos ir vyno išvažiavo
me auštant. Paklausus, kiek reikės už tai 
užmokėti, jis atsakė:

—Tai mažmožis, nesirūpinkite.
Mes važiavome uolotu keliu tiesiai į 

Fragą. šalimai kelio buvo daug prapul
čių, kuriose matėsi medžių ir žaliumo, 
tartum koki oaziai dykumoj, o viršuj vis 
kilo Aragonų kalnai.

—Jeigu čia būtų vandens,—tarė vežė
jas Jorse,—tai būtų vienas iš turtingiau
sių pasaulyj kampų ir gyventų dešimtys 
tūkstančių žmonių. Bet, kaip matai, — 
dykuma.

—Kodėl jos neapdrėkino?
Jis nusijuokė ir pridėjo:
—Kaip jūs manote, kiek milionų pese

tų bdržuazfja paskyrė šio krašto ap- 
drėkinimui? Paklauskite tą visur, kur 
tik norite ant kelio, kad net ir iki Mad
rido arba Sevillės.

Jis nepatenkintas važiavo toliau.
—Jeigu mes pergalėsime fašistus šia

me kare, tai tada išvysime fašistų ban
das iš mūsų šalies ir apdrėkinsime dyku
mas. Ši vieta bus paversta į žydintį so
dų ir tai būtų puikus sodas. Aš jums sa
kysiu, dabartinis karas ir yra už vande
nį, apdrėkinimą, gražesnį gyvenimą.

Ir suprantama. Įvyko rinkimai. Pui
ku! Ispanijos liaudis pirmu kartu isto
rijoj laimėjo. Liaudžiai reikalingas van
duo. Jeigu taip, tai liaudis gali pravyti 
tuos, kurie kimšo pinigus sau į kišenius 
ir neleido apdrėkinti žemę. Ar gi ne 
taip? Puiku! Ar gi kunigai ir bankie- 
riai turi tikslą pagelbėti liaudžiai apdrė- 

i kinti dykumas? Žinoma, kad ne. Na, ir 
todėl karas.

Automobiliaus vaidytojas, darydamas 
t po 55 mylias į valandą, ir valdymo ratą 

prilaikydamas keliais ant užsisukimų, 
nes jis kalbėdamas rankomis žestikulia- 
vo, dar rasdavo laiko pasisukti linkui 
manęs ir parodyti plačius kviečių laukus, 
pribrendusius, bet nenuimtus. Tie kvie
čių laukai priminė man Nevados laukus, 
amerikiečių farmas ...

Jau artinosi rytas. Galima buvo jausti, 
kaip žemės kamuolis povaliai atsisuka 
savo veidu į karštą saulę. Visur buvo ra
mu, tik ant vieno kalno pamatėme pulką 
avių ir jų ganytoją plačia kepure ir pa
sikaišytomis palomis. Jis mus pasveikin
damas iškėlė suspaustą kumštį.

—Pasveikinimas, draugai!
—Sveikas, drauge!
Mes pralenkėme sunkvežimį su gazoli

nu, o paskui ligoninės karietą. Paskui

pamatėme barceloniečių milicijos koloną 
priešakyje su jos vadu Durutti, atvyku
sią prieš Saragossos fašistus. Kolona už
ėmė ilgą, ilgą kelio dalį. Visokios rūšies 
vežimai buvo kolonoj: autobusai, papras
ti automobiliai, limozinai, sunkvežimiai. 
Virš jų karštyj nudribę vėliavos, kaip be 
lietaus lapai, vėliavos visokių partijų — 
Ispanijos respublikos vėliava, Kataloni- 
jos vėliava, raudonoji ir juodoji vėliavos, 
raudonoji vėliava su kuju ir pjautuvu, 
atstovaujanti Apvienytą Komunistų ir 
Socialistų Katalonijos Partiją.

Ant stogų ir prie šonų veik kiekvieno 
automobiliaus gulėjo margi matrasai, 
paimti tam, kad kovotojai bile kur pake- 
lyj galėtų išsimiegoti, ir taipgi sudarė 
mažą uždangą nuo kulkų.

Kolona buvo išskirstyta po 10 žmonių 
į grupes. Tos grupės vėl jungėsi į dides
nę rikiuotę, kuri turėjo 100 žmonių. 
Priešakyj važiavo greiti automobiliai, 
kurių buvo uždaviniu pranešti ar laisvas 
kelias. Paskui juos sekė vyriausia kolo
nos dalis autobusuose ir sunkvežimiuose. 
Toliau važiavo cisternos su gezolinu, o 
kiek toliau Raudonojo Kryžiaus vežimai. 
Priešakyj kolonos aš pamačiau senutę 
komunistę Cirijad Merkadet, narę Ispa
nijos Komunistų Partijos Politinio, Biu
ro, kuri atsižymėjo savo drąsa mūšiuose 
už Barceloną.

Kada kolona pradėjo povaliai va
žiuoti per lygumą, išilgai kelią, kaimų 
gyventojai, kurie prieš kėlės valandas 
buvo pasikavoję nuo fašistų gaujų, susi- 
eiliavo ir karštai ją sveikino. Mes vie
name sodžiuje išbuvome penkias valan
das. Valstiečiai mus maitino, atsipraši
nėjo, kad iš priežasties apiplėšimo per 
fašistus, negali pavaišinti vištiena ir vai
siais.

Pavakariu mes išvykome toliau. Pra
dėjo temti. Aš važiavau pačioje šiaurinė
je iš trijų kolonų.' Apsistojome nakvynei, 
kolonos galva siekė kitą sodžių. Visa ko
lona išsitiesė daugiau, kaip ;ant dviejų 
mylių išilgai Madrido-Barcelonos kelią.

Buvo šalta. Automobiliuje prieš mus 
buvo trys seržantai, du kapralai ir ke
turi eiliniai kareiviai iš saperų pulko. Šie 
žmonės pabėgo iš kareivinių Barcelonoj, 
kada oficieriai bandė priversti juos už
pulti Barcelonos žmones ir jie kovojo 
liaudies pusėj. Jie su savimi iš kareivinių 
atsinešė lauko telefoną, eilę kitokių in
strumentų ir prietaisus kasti apkasus. 
Savo mundieras jie numetė, pasiliko ap
sivilkę mėlynais darbininkų marškiniais. 
Jie šalimai kelio išsikasė duobę ir ten su
gulė įsisukdami į savo drabužius. Mes 
pavalgėme sausos duonos ir sardinkų— 
paprastas Ispanijos kareivio valgis fron
te.

(Toliau bus)

imti rykštę”—žinomas Nietz
sches aforizmas.

Pagaliau, gana įdomu paste
bėti, kad religijos klausimus 
Nietzschė taip pat sprendžia la
bai savotiškai, jei galima taip 
pasakyti, ciniškai. Jo nuomone, 
religija esanti gera priemonė 
priversti plebėjus kurti šioje 
žemėje išrinktiesiems rojų, už ką 
tie plebėjai gauną po mirties ro
jų danguje. Galingieji, šios že
mės ponai, neprivalo domėtis re
ligija, religija — ne išrinktie

siems; tai nuodai, kurių išrink
tieji turi saugotis.

Visa tat, kas čia buvo pasaky
ta, rodo, kad fašizmo ideologija 
tikrai turi labai daug Nietzschės 
filosofijos bruožų. Fašizmas, 
skelbdamas rasių ir žmonių nely
gybę, nori sudaryti tokias sąly
gas, kad žmogus su žmogum, 
tauta su tauta negalėtų susikal
bėti, negalėtų sudaryti bendrą 
geresnį gyvenimą.

(“Kultūra”)

PHONE PULASKI 5-1090

Dr. Herman Mendlowitz
83 METAI PRAKTIKOS 

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

Tel. Evergreen 7-1312

OFISO VALANDOS
nuo 1—S dieną ir nuo 7—8 vakar* 

NEDfiLIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familiją, «• 
tuvių, kitokių grupių ir oavianiv
Ii senų padarai 
naujus paveiks 
lūs ir krajavu- 
sudarau su am« 
rikoniškais. Re* 
kalui esant I* 
padidinu toki* 
dydžio, kokio pa 
geidaujama 

Taipgi atmalia- 
voju Įvairiom 
spalvom.

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

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

RUSSIAN and TURKISH BATHS, Inc
29-31 MORRELL STREET BROOKLYN, N. Y.

OPEN DAY AND NIGHT
Managed by

RHEA TEITELBAUM

Vapor Room, Turkish Room, Russian 
Room, Large Swimming Pool, Fresh 
Artesian Water, Restaurant, Barber Shop, 

Sleeping Accomodations.

Admission 50c, day and night
Saturday Night 75c

SPECIAL RATES

LADIES’ DAYS
Mon. and Tuesday from .12 a. in. 
to 11 p. in. After 11 p. in. for gents.

PER WEEK

GENTS’ DAYS
Wed., Thurs., Fri., Sat. and 

Sun. all day and night.

iMMMMMMMMMM MMMi MMMMMM

Notary Public

DUČEMMM

Tel. Stagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

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

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos' mylimiems pašarvoti dovanai

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

Užprenumeruok Dienraštį 
“Laisvę” Savo Draugams

Šį Šeštadienį
Binghamton, N. Y.
Komunistų Partijos Lietuvių Skyrius Rengia

Koncertą ir Banketą

Programą pildys ta lentai iš Brooklyn©
Aido Choro Oktetas, mokinamas B. šąlinaitės. Puikiai 
išlavinti dainininkai, šiame bankiete jie dainuos solus, 
duetus, ir dainuos visas Oktetas. Tai pirmu kartu Bing- 
hamtonę bus duodama pilnai klasiška dailės programa.

Bus Šeštadienį, 16 d. Spalio-October
LIETUVIŲ SVETAINĖJE

315 Clinton Street Pradžia 7 vai. vakaro
ĮŽANGA $1.00 ASMENIUI

Durys Atdaros 6:30; Programa 7:30 Vai. vakare.

Fašizmas ir Nietzsches 
Filosofija

taiką

(Tąsa iš 3-čio puslp.) 
teigimu, tai gyvenimas. Ir 

nesistebėkim, kai Nietzschė 
pataria: “Mylėki- 

tik kaip progą pasiruoš-
naujam karui, o trumpą taiką 

labiau, negu ilgą. Aš ne dirbti 
patariu jums, bet kariauti. Tebū
na karas jūsų darbas, taika— 
įeitais. Karas ir didvyriškumas 
Ta sukūręs daugiau kilnių da

lykų, negu artimo meilė.” (Taip 
kalbėjo Zaratustra, 1 d.). Tik 
tie bijo karo, sako Nietzschė, 
kurie turi maišytą kraują; šitie 
žmOnės visuomet nori taikos ir 
ramaus gyvenimo, nes jie esą 
silpni kariauti.
Fftsip matome, Nietzschė gar- 

bina karą kaip tikras viduram- 
fiių .ritierius. Tiesa, karas reika- 
1,'ifagas ne tik viduramžių ritie- 

-^ms, bet ir šių dienų kapitalis- 
, ~_ns. Tik šių dienų karo garbin

gi — kapitalistas nedrįsta at- 
H pasakyti tai, ką pasakė 
tzschė. Tiek kapitalistui, 
t Nietzschei karas yra gyve
il triumfas.
ntp pat Nietzschė savotiškai

sprendžia etikos klausimus. Jo 
dorovės dėsniu galėtų būti šito- 
kis šūkis: “Paslydusį — pa
spirk!” Nietzsches nuomone, pa
sigailėjimas bei artimo meilė 
yra vergų ir silpnųjų moralė. 
Tik silpnieji, esą, pripažįsta ar
timo meilę ir pasigailėjimą. Tik 
silpnas esąs gailestingas, nes jis 
negalįs būti kitoks, jis negalįs 
būti nei stiprus, nei kerštingas, 
nei piktas. Koksai gi filosofas 
mokė dorovingumo ar artimo 
meilės? — ironiškai klausia 
Nietzschė. Sokratas. Bet kas gi 
jis buvo? “Sokratas buvo kilęs 
iš liaudies sluoksnių ir todėl nė
ra ko stebėtis, kad jis bifvo toks 
šlykštybė”—atsako pats Nietz
schė (Dievaičių sutemos, pargr. 
3).

šios žemės viešpačiams, kurie 
turi stiprią valią ir kietą kumštį, 
Nietzschė štai ką pataria: “Visa, 
kas yra geriausia, priklauso 
mums, ir jeigu mums ko neduo
da, mes patys pasiimam; pasi
imam geriausius valgius, šva
riausi dangų, didžiausias min
tis, gražiausias moteris.” (Taip

kalbėjo Zaratustra, 4d.).
O kas su tais, kurie neturi 

tiek jėgų, kad galėtų viską, ką 
nori, pasiimti? Nietzsche atsa
ko: “Kas negali įsakinėti, tegul 
vykdo kitų įsakymus” (Dievai
čių sutemos).

Ar galėjo Nietzsche, tas 
smurto garbintojas, praeiti pro 
moterį, ją neapkalbėjęs? Nietz
sches nuomone, svarbiausia mo
ters pareiga — gimdyti. O kiek
vienos moters karščiausias noras '■ 
pagimdyti antžmogį. Tik pa
gimdžiusi antžmogį, moteris ga
linti būti galinga ir garbinga. 
Tačiau moteris jokiu būdu nega
linti turėti lygių teisių su vy
rais. Ji neturinti teisės dirbti 
net tą darbą, kurį dirba vyras, 
ji neturinti teisės mokytis, nes 
“moteris, turinti palinkimą mo
kytis, yra lytiniu atžvilgiu ne
normali” (Anapus gero ir pikto 
ribos, § 144). Moteris niekados, 
sako Nietzschė, neturinti už
miršti, kad jos vyras yra jos 
viešpats. Vyras turįs būti lai
mingas, galėdamas pasakyti: 
“Aš noriu!” Moteris gi turinti 
būti laiminga, galėdama pasa
kyti: “Jis nori.” (Taip kalbėjo 
Zaratustra, 1 d.). Moteris, sako 
Nietzschė, visados turinti savo 
vyro klausyti ir jo bijoti. “Tu, 
eini pas moterį, neužmiršk pasi-1

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klases 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 Streėt Brooklyn. N. Y
Telefoną*: E Ver green ,7-1661

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

FRANK DOMIKAITIS
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. ,

W W (Al Irti WW WW W MW teM IOi lAi

HUDSON, MASS.

VAKARIENE ir ŠOKIAI
PARAMAI J. M. KARSONO

Rengia Bendrai Visos Hudsono Lietuvių Draugijos

Subatoje, 16 d. Spalio (October)
H. L. PILIEČIŲ KLIUBO SVETAINĖJE

17 SCHOOL STREET HUDSON, MASS.

Pradžia 7:30 Valandą Vakare

Brangūs Broliai ir 
Seserys:—

Kviečiame iš visos 
apielinkes atsilankyti 
kuo skaitlingiausiai į 
šią vakarienę. Pirma 
tokia vakariene bus 
Hudsone, dėlto, kad 
ją rengia bendrai vi
sos Hudsono draugijos 
ir kuopos J. M. Kar- , 
šono naudai, kuriam 
keletas metų atgal 
traukinys nukirto abi 
kojas.

Mes visi žinome, 
kaip žmogui sunku 
gyventi be kojų. Be 
mūsų pagelbos, J. M. 
Karsonas, negali kojų 
įsigyti, kadangi jis gy
vena ant pašalpos, ku- J. KARSONAS
rią gauna iš pašalpos stoties.

Mes atsilankę ant šio parengimo, praleisime linksmai 
liuosą laiką ir tuomi patys atliksime labdaringą darbą, 
prisidėdami J. M. Karsonui įsigyti medines kojas.

Bus Skani Vakariene; Taipgi ir Gėrimų 
šokiams Grajys Trijų žvaigždžių Radio Orkestrą 

VAKARIENEI IR ŠOKIAMS JŽANGA 65c. VIEN TIK ŠOKIAMS 30c. 
Kviečia BENDRAS KOMITETAS.
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Amerikinio Fašizmo 
Tyrinėjimas

Spalio 8, dienos laiku Roose- 
velto viešbuty, vakare Carnegie 
Auditorijoj tyrinėta amerikinis 
fašizmas. Iš įvairių miestų ir 
miestelių atvykę liudininkai aiš
kino savo patyrimus apie jų 
miestuose gyvuojančias fašisti
nes organizacijas. Tyrinėjimą 
sekdamas aiškiai gali matyt fa
šizmo šaknis visuose Amerikos 
gyvenimo centruose. Vietomis 
jis veikia atvirai, vietomis slap
tai, kai kur prisidengęs įvairiais 
gražiais vardais. Įvairios fašis
tinės organizacijos turi ryšius 
viena su kita.

Labai gražiai maskavo ameri
kinį fašizmą Miss Barbara Ba
ker, iš Clevelando. Jinai patiekė 
platų raportą iš Association oi 
Leagues organizacijos, kuri pir- 
miaus vadinosi Anti-Communist 
League of Cuyahoga County. Ji
nai toj organizacijoj dirbo kai
po stenografė. Dabar aiškiai pa
matė, kas per viena ta jų orga
nizacija ir pametus ją iškelia jos 
darbus.

Girdi, toj organizacijoj pri
klauso daugelis žymių žmonių: 
fabrikantų, bankininkų, polici
jos viršininkų, šerifų, taipgi 
Vokietijos ir Italijos konsulai. 
Tos organizacijos vyriausias tik
slas — tai propaganda už įvedi
mą Amerikoj fašizmo. Priemo
nes visokias naudoja. Streikų 
laukuose daro visokias provoka
cijas ir organizuoja vigiliantes, 
law and order, citizens komite
tus, kurių pagelba laužo strei
kus.

Kitas liudininkas — C. I. O. 
organizatorius Martin, iš Massi- 
lon, Ohio, išrodinėjo, kaip pas 
juos fašistai veikia. Girdi, kol 
“law and order’’ organizacijos 
nebuvo, streikas buvo vedamas 
tvarkingai ir pavyzdingai. Vė
liaus susiorganizavus tokiai or
ganizacijai tuojaus užpulta ant 
streikierių, du užmušta, apie 
60 sužeista,-virš -šimtas ‘areš
tuota.

Chicagos profesorius Lovett 
aiškino, kaip ten policija užpuo
lė ant ramiai pikietuojančių 
streikierių. 10 nušauta, dauge
lis sužeista ir areštuota. Tai vis 
požymiai fašizmo.

Roger N. Baldvin nurodinėjo, 
kad reikia tvirtai visiems orga
nizuotis prieš fašizmą ir karą. 
Dėtis į bendrą frontą. Padėti 
kovojančioms o r g a nizacijoms. 
Publikos buvo virš tūkstanties.

Lietuvių Partijiecių Skaičius
Padvigubintas

Komunistų Partijos vajuj I 
tarp lietuvių, man rodos, pitts- i 
burghiečiai pirmą vietą užėmė. | 
Jau padvigubintas narių skai
čius. Prieš vdjų turėjome 30 
lietuvių partijoj. Naujų gavome -
irgi 30, tai dabar turime 60 na-1 Shanghai, spal. 13.—Vie
nų. Turbūt dar nė viena kolo- nas aukštas japonų koman- 
nija iki šiol nėra padvigubinu
si narių skaičiaus.

Wilmerdinge turime 9 naujus 
narius. Jie susiorganizavo į lie
tuvių kuopą, išsirinko valdybą, 
pasibrėžė veikimą. Svarbiausias 
darbas, tai surengimas d. Bim
bai gerų prakalbų lapkričio ^3. 
Vietiniai draugai sako, kad jie 
dar kelis naujus gaus.

McKees Rocks ir gerai pasiro
dė. Susirašė į partiją septyni 
draugai. Manoma dar keli gaut. 
Bus sudaryta lietuvių kuopa.

Kol kas dar negauname nau
jų narių iš New Kensingtono ir 
Washington©. Bet irvten gausi
me. Jeigu taip vajų vesime iki 
galo, tai, mes galėsime patrigu
binti nirių skaičių. O pabaiga 
mūsų šio specialio vajaus bus su 
d. Bimbos prakalbų maršrutu. 
Drg. Bimba čia bus lapkričio 21, 
22, 23, 24 ir 25.
Komunistų Partijos 18 Metų Gy
vavimo Minėjimas. Kalbės Drg. 

Browder
Spalio 17, Duquesne Gardeli, 

Craig ir Fifth Ave., Pittsburghe, 
kalbės drg. Earl BroM^dėr, Ko
munistų Partijos generalis sek-

I Scranton Kom. Partijos Sekcijos Or
ganizatoriaus kambariuose. Visų lie
tuvių Komunistų pareiga dalyvauti 
minėtam susirinkime, nes bus apta
riama svarbūs reikalai, kaip “Lais
vės” vajus, į Kom. Partiją rekrūta- 
vimas narių ir visa eilė kitų svarbių 
klausimų. j

Spalių 17 d. 2-rą vai. po pietų, 
Italų Piliečių Kliube, 1252 Providence 
Rd. įvyks diskusijos temoje: Komu
nistų Partija ir bendras frontas. Visi 
Scrantono lietuviai yra kviečiami 
skaitlingai dalyvauti minėtose disku
sijose. Abejuose susirinkimuose da
lyvaus drg. J. Bondžinskaitė.

Kviečiame visus dalyvauti. Kom.
(243-244)

susirinkime bus svarstoma planai, 
kaip paskleisti apšvietos tarpe reli
giniai suklaidintij darbininkų ir pri
sirengimo prie didelių prakalbų, ku< 
riose Dr. M. D. Palevičius ir A. M. 
Metelionis pasižadėjo kalbėti. Nuošir
džiai kviečia visus LLEKD Valdyba.

(241-243)

Episkopatai prieš Persisk 
relių Vedybasr- ’ ;• nu-"™ ' ciną .episk°Palų bažny- įnešimus, kuri.

Cincinnati, Ohio. — pro_ J JpHJSU ir pasauliečių persiskyrėliams
--------------------------------aziavimas atmetė visus teisę vėl apsivest.

kurie reikalavo 
pripažint jj

fa-

to
ls

LINEN, N. J.
135 kp. rengia didelę vaka-

retorius, iš New Yorko. Pradžia 
2:30 vai. po'pietų. Taipgi bus 
muzikalė programa. Įžanga 25 
centai.

Tai bus minėjimas Komunistų 
Partijos 18 metų sukaktuvių. 
Drg. Browder nupieš visą Ko
munistų Partijos istoriją, taipgi 
kalbės apie bendrą liaudies 
frontą ir kovą prieš karą ir 
šizmą.

Visi turėtumėm dalyvaut 
kiose svarbiose prakalbose,
kitų miestelių draugai organi
zuotai turėtų atvykt.

Matykit Sovietų Judžizis
Spalio 13, Art Cinema teatre, 

809 Liberty Avė., pradėjo rody
ti Sovietų Sąjungoj darytus pa- 
weikslus “The Last Night.” Tai 
yra atvaizduota Maskvos darbi
ninkų kova už Sovietų galią 
1917 metais. Svarbu visiems 
matyt. Rodys visą savaitę. Pra
deda rodyt 11 vai. ryte ir tęsias 
iki 11 vakare.

Reporteris.

Boston, Mass
RADIO

Šios nedėlios, Oct. 17-to, 
dio programas per stotį W0RL, 
920 kilocycles, 9:30 valandą ry
te bus sekantis:
1— Al Stevens ork. iš So. Bosto

no.
2— šešios Birutės, dainininkės 

iš Bostono po vadovyste,Va
lentinos Minkienės.

3— Ignas Kubiliūnas, daininin
kas iš South Bostono.

4— Vytautas Kušleika, smuiki- 
n ifi kasHsTį MgSWteno^^'

Po programui prašome para
šyt atvirutę ar laiškelį į Lithu
anian Program, Station WORL, 
Myles Standish Hotel, Bošton, 
Mass., pranešant, kaip patiko 
šios nedėlios dainos ir muzika.

Steponas Minkus, 
garsintojas’

ra-

VISOM ALDLD KUOPOM

Ant ALDLD Centro Komi
teto balsavimų blankų yra įsi
skverbus klaida, kur sakoma, 
kad “balsavimai baigiasi su 1 
diena lapkričio (November),” 
turi būti “balsavimai baigiasi 
su 1 d. gruodžio (December), 
1937 metų.

Reiškia, ALDLD Centro Ko
mitetas bus renkamas per du 
menesius—spalių ii* lapkričio 
iki 1 d. gruodžio, o blankas į 
centrą reikia grąžinti, kaip 
blankose nurodyta, iki 5 d. 
gruodžio (December).

D. M. Šolomskas, 
ALDLD CK Sekr.

Japonai Kariausią iki Nu
verstą Chinu Tautinę 

Valdžią

dierius pareiškė N. Y. 
Times korespondentui, kad 
Japonija tol kariaus prieš 
Chiniją, kol bus nuversta 
Kuomintango (chinų tauti
nėj partijos) valdžia.

LDS 
rienę, kuri įvyks spalių 16 d. Linden 
Hall, kampas 16th St. ir Wood Ave. 
Pradžia 8 vai. vak. A. Gorskio mu
zika grieš šokiams laike vakarienės 
ir po vakarienei. Vakarienės tikie- 
tai: suaugusiems $1.00; vaikams 50c., 
vien tik šokiams 25c. Vakarienė bus 
labai skani, todėl gerbiamieji malo
nėkite kuo skaitlingiausiai dalyvauti 
ir paminėti šias sukaktuves. Tai yra, 
5 metai, kaip gyvuoja Linden’o LDS 
135 kp.

LOWELL, MASS.
Spalių 16 d. įvyks nepaprastas pa

rengimas: Lawrence, Nashua ir Ha
verhill lietuviai suvažiuos į keturių 
miestų rengiamas vakaruškas ALD 
LD kuopų. Įvyks Lowellio Darbinin- 
kų Centro Kliubo Svet., 338 Central 
St., Lowell, Mass. Apart kitokių įvai
rumų, tą vakarą gros publikos my
limi harmonistai jaunuoliai Bilidukai 
iš Graniteville, Mass. At daug tokių 
rasis, kurie kur nors kitur gaišuotų 
ir jausmais kankintųsi, kad jie ne 
tame puikiame parengime, kui' ketu
rių miestų lietuviai suvažiavę ir 
smagiai ūžia ?

Gerbiamieji, nesikankinkite berei
kalingai. Užprašome jas visus daly- 

1 vauti 
■ karu.
tai.

čia ir sykiu gėrėtis smagiu va- 
įžanga visiems lygi: 15c. ypa-

(243-244)
Kom. narys, J. M. Karsonas.

(242-243)

SCRANTON, PA.
ALDLD 39 kp. šaukia labai svar

bų pažangiųjų lietuvių susirinkimą, 
kuris įvyks spalių 17 d., 1937 m.,

ALDLD 6-to Apskričio Narių
Atydai

ALDLD 6-to Apskričio konferenci
ja įvyks 21 d. November, 339 E, 4th kaip 2 vai. po pietų, tai yra sekantį
St., Chester, Pa. Lietuvių Kliubo 
Svetainėje, 10 vai. ryto.

Sekretorė Smith.
(243-244)

CLEVELAND, OHIO.
Clevelando Draugijų Komitetas 

svarstė Laisvės Pašalpinės Draugijos 
pasiūlymą surengti balių politinių 
kalinių naudai: Tom Mooney ir 
Scottsboro Boys. Išrinkta komisija, 
kuri rūpinsis suruošti virš minėtą 
balių gruodžio-Dec. 11 d. Draugijos 
ir pavieniai nariai paremkite šį ko
miteto pradėtą darbą. J. A. V.

(243-244)

CLEVELAND, OHIO
Spalių 26 d. kalbės Flaherty bro

liai, Charles, Edward ir Francis, šie 
karžygiai yra sugrįžę iš Ispanijos 
kovos fronto. Šis mitingas įvyks 
Public Auditorium Ballroom 7:30 
P.M. Lietuviai, seni ir jauni, turė
tumėte atsilankyti paremti rengėjus 
Friends of Abraham Lincoln Brigade. 
.Jų ofisas yra 410 Superior Bldgz

PATERSON, N. J.
L.D.S. 123 kp. bulvių kepimo drau

giškas išvažiavimas įvyks šį sekma
dienį, spaliii 17 d., 10 vai. ryto, West 
Wood beržynuose už žydų kapinių. 
Kurie norėtumėte linksmai laiką pra
leisti, prašome atvažiuot, nes visi bus 
maloniai priimti. Bulves kepsime 
lietuviškai, ant žarijų ir prie bulvių 
turėsime silkių, lašinių ir alaus.

Kurie turite mašinas ir kurie ne
turite mašinų, susirinkite prie 
kanausko Svet., 10 vai. ryto, tai
sykiu važiuosime delei geresnio vie
tos suradimo. Nuvežime ir tuos, ku
rie mašinų neturi. Įžanga visiems 
veltui. Jeigu tą dieną, būtų lietus, 
tai išvažiavimas neįvyks.

Užkviečia Kom.
(242-243)

Ba- 
visi

SHENANDOAH, PA.
Lyros Choro susirinkimas įvyks 

sekmadienį, 17 d. spalių, Najaus sve
tainėj, 7 vai. vakare. Draugai choris
tai ir choro rėmėjai, malonėkite visi 
dalyvauti šiame susirinkime. Kaip 
žinote, .choro pamokos neįvyko per 
tūlą Idiką, nes mokytoja buvo su
sirgus. Dabar sveiksta ir galėsime 
vėl laikyti repeticijas. Todėl drau
gai, turime daug svarbių dalykų ap
tarti šiame susirinkime.

—Choro Org.
(242-243)

Wilkes-Barre, Pa.
Spalių 17-tą d. yra ruošiamas di

delis bankietas paminėjimui Ameri
kos Komunistų Partijos 18 metų gy
vavimo šioje šalyje. Bus gerų kalbė
tojų iš kitur ir vietinių. Taipgi ki
tokių paiharginimų, gerų valgių n 
gėrimų. Vietos ir apylinkėj lietuviai 
kviečiami dalyvauti. Vieta—325 E. 
E. Market St., 7 v. v. Kviečiame vi
sus

sekmadienį. Susirinkimas įvyks Ita
lų Kliubo kambariuose, 1252 , Provi
dence Rd. Šiame susirinkime daly
vaus draugė Bondžinskaitė ir darys 
pranešimą svarbiais klausimais. To
dėl visus pažangiuosius draugus ir 
drauges širdingai kviečia atsilankyti 
ir atsivesti savo draugus bei drau
ges į 
Visus 
kuopa.

šį, taip svarbų, susirinkimų., 
širdingai kviečia ALDLD 30

MINERSVILLE, PA.
Balius—-Card Party

Rengia APLA 48-ta kp. įvyks 16 
d. spalių, 7-tą vai. vak. Darb. Svet. 
Kviečiame Minersvillės ir apylinkės 
gyventojus dalyvauti mūsų rengiama- 
lųe baliuje ir Card Party. Užtikri
name, kad visi linksmai laiką pra
leis \ir pasišoks smagiai prie geros 
orkestras. Kom.

(242-244)

MINERSVILLE, PA.
« ALDLD1 14 kp. susirinkimas įvyks, 

spalių 17-tą d. 7 vai. yak. Lietuvių 
Svetainėje. Visi nariai yra kviečiami 
dalyvauti ir užsimokėti metines duok
les, nes greitai kuopa gaus naują 
knygą, parašytą drg. A. Bimbos. 

‘ Prašome kartu atsivesti ir naujų na
rių į kuopą. Dalyvaukite laiku.

A. Ziobiene, Sekr.
(242-243)

VISOMS ALDLD 7-to APSKR. 
KUOPOMS

Spalių 17 d., 11 vai. ryto, 376 W. 
Broadway, So. Bostone įvyks ALDLD 
7-to Apskričio metinė konferencija. 

! ši konferencija bus svarbi. Apie mė- 
nesis laiko atgal kuopom buvo iš
siuntinėta laiškai, kur nurodyta svar
besni klausimai delei apsvarstymo. 
Kad šiuos ir kitus svarbius klausi
mus išdiskusuoti ir pravesti į sėk
mingą veikimą mūsų Apskr., būtinai 
siųskite pilną delegaciją į šią kon
ferenciją.

ALDLD

43 Austin

DETROIT, MICH.
Skani Vakarienė su šokiais

Draugijų Svetainės Komitetas ruo
šia skanią vakarienę spalių 17 d. 
8 vai. vak. Draugijų Svet., 409 Por
ter St. Valgiai ir gėrimai veltui. Šo
kiai prie puikios muzikos. Įžanga 
vyram $1.00, moterim 75c. Gaspadi- 
nės dd. Steponkevičienė, Jakštienė,

I

ir

PRANEŠIMAI Iš KITUR

0-

visas dalyvauti.
Rengėjai.

(242-243)

SCRANTON, PA.
Lietuvių Komunistų Frakcijos 

Nariams
Spaliu 16. d. 2-rą vai. po pietų 

įvyks Liet. Kom. Frake, susirinkimas,

.....M. žMaiia

TęL Virginia 7-4499 

Barry P. Shalins 
(SALINSKAS)

LIETUVIS GRABORIUS 
Suteikiam Garbingas Lai* 
dotavęs nepaisant kastų. 
Tarim paikiai (taisyt* Koplyčia 
Ir sale del po iermeng pieta 
Teikiam nemokamai vėliausio* 

mados automobilius.
Š4-02 JAMAICA AVĖ.

Priei Forest Parkway 
tfddofiAVEN, L t N. f.

PITTSBURGH, PA.
.Spąlių 17 d., APLA 7-ta kp. ren

gia Card Party L.M.D. Svet., 7:30 
vai. vak. širdingai kviečiame Pitts
burgh© ir iš apylinkės visuomenę da
lyvauti, nes bus duodama gražios do- 

’vanos. Taipgi bus duodama išlaimė- 
jimo tikietai prie įžangos. Laimėji
mai bus lietuviški produktai.

Kviečia visu Rengėjai.
(242-243)

WILKES-BARRE, $»A.
L.D.S. 7 kp. paskaita kaip maitin

tis, kad būti sveiku, įvyks sekmadie
nį, spalių 24 d. B. Poteliūno Svet., 
53 Bank St. ir kampas Stanton St. 
Pradžia 2-rą vai. po pietų. Šią pas
kaitą parašė Dr. J. J. Kašklaučius, 
skaitys prelegentas J. V. Stankevi
čius. Prašome visų skaitlingai da
lyvauti. Nepraleiskite progos, būsite 
patenkinti. Reiigėjai.

(242-243)

CLEVELAND, OHIO
Lietuvių Laisvamanių Etinės Kul

tūros Draugijos susirinkimas įvyks 
sekmadienį, Spalių 17 d. Lietuvių 
Darb. Svet., 920 E. 79th St. Pradžia 
1-mą vai. po pietų. Į šį susirinkimą 
yra kviečiami nariai, šio judėjimo 
simpatikai ir pritarėjai, nes šiame

CHARLES’
UP TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas

Gerai Patyrę Barberiai
Prielankus Patarnavimas

306 Union Avė.
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Ėyck ir Maujer Sts.

(242-243)

■

1

7-to Apkr. Sekr.,
D. Lu kieno,

St., Worcester, Mass.
(242-243)

BROOKLYN EDISON COMPANY,

DlAllR

I.E.S. 6-BŪDAIS GERESNIO MATYMO
GRINDŲ LEMPA 
Moksliškai Akuratna šviesa... Pabudavota 
kaip $15.00 Lempa.. . . Visa su puikiai padary

tu audeklo gaubtuvu, 4 lemputės

tiktai $C)95
IR JOS GAUNAT $1 BONO CERTIFIKATĄ TAIPGI

Geras kaip $1 pirkime bile elektrinio įtaiso (apart lempučių), 
priduodant pirm 1937 gruodžio 24 Užgirtam Įtaisų Verteiviui, 
kuris pristato jum lempų.

■; ■

B

.'/j

• CtX

*4P?.

gaiš01*!1. negu bargenas pini.
sai jūsų SeimynaP “šloš^G reg?jimi» ,vi-

da švelni-, nntJi i •,ldŲgiJos. Jos duo- 
vam »VVŠi’a "en?

' ■' skaitymui? matymui, studijavimui,

praž°iusle^ll’Oui-t?ip pat ma^^ffos. Turi
8 azius audeklinius gaubtuvus. Duoda 6

jvairumų šviesą, pasukus knypkį, nuo ne
tiesioginės visapusiškos šviesos iki ma
žos, pridengtos naktinės šviesos.

Šis pasiūlymas galimas todėl, kad, pa
gal Edison Bargenų Planą, daugybė lem
pų užsakoma dėl virš 1000 kooperuojan
čių verteivių. Gaminimo lėšos sumažina
mos ir sutaupymai perleidžiami jums.
I’asifllymaS ųKcras tik apygardoj aptarnaujktnbj 

Consolidated Edison Systcm’os kompanijų.

't'r 
h?

1 ASa.»UŽGIRTUS įtaisų verteivius 
. . AR MOS PARODOS KAMBARIUOS . . .

39.95 TUOJ UŽMOKANT; AR LEN
GVAIS IŠMOKESCIAIS

SUKI IL WLAI- kas pirmadieni, 7:30 P. M., “New York on Parade . .. Today and Tomorrow.”

Urboniutė sako, kad vakarienė susi
dės iš kelių skirtingų valgių. Drg. 
J. J. Butkus turi sutaisęs Pilviškių 
muzikantų skaitlingą orkestrą—grieš 
smagiausius šokius. Todėl nepraleis
kite šio puikaus vakaro, smagiai ir 
draugiškai pasilinksminti ir paremti 
Draugijų Svetainės palaikymą.

Kom.
(241-243)

BALTIMORE, MD.
ALD*LD 25 kp rengia ‘Oyster 

Roast,” sekmadienį, spalių (Oct.) 17 
d. Pradžia 2 vai. po pietų ir tęsis 
iki vėlai nakties. M. Kučinsko (Beer 
Garden) palei Patapsco tiltą, Lans
downe, Md. Įžanga 35c. asmeniui.

Kviečia Rengėjai.
(241-243)

Telephone: EVergteen 8-9770

J. GARŠVA 
Graborius (Undertaker) 

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

sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y,

Odos-Kranjo-NervŲ Chroniškų 
Ligų Gydymas Vyram-Moterim
Patenkinančios ir Greitos Pasekmes 
KRAUJO IR ODOS Ligos, CHRONIŠKI NER
VŲ Suirimai, BENDRAS NUSILPIMAS, SKIL
VYS, HEMORROIDAI ar kitos MĖŠLAŽARNĖS 

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

X-SPINDULIAIS IšEGZMINAVIMAI
Kraujo Tyrimai ir Pilnas Šlapumo Ištyriipas 

Mano Sąlygos Prieinamos, Egzaminavimas Veltui 

DR. L. ZINS
' I jį.' i ; . .110 E. 16 St. Tarp Union Sq. ir Irving PI. New York 

Valandos: 9 A. M. ‘iki 8 P. M. Sekmadieniais: 9 A. M. iki 3 P. M,

-—....... .... _

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

v.
J ■Į,,-||W|

Rii

Puikiausias rūšies vedybinis keksas—Wedding cake

Rūgšti ruginė, saldi rugine, Čielų kviečių, čielų rugių, senvičiam duona, 
balta duona, Caleh ir Taisin duona. . Taipgi kepama roliai ir bandukes. 
Puikiausias pasirinkimas skaniausių kėksų-pyragų: Pineapple Cakė,

Specialiai greit ai
■ jmitejk&tme informacijas apie svoi į

h'-- - A Ų‘į- Y X
Varpąs Bakery, 36-42. Stągg Street, , Brooklyn, N. 1



PAJIEŠKOJIMAI

Gražiai Paminėta Poetas Julius Janonis

Nėra valandų sekmadieniais.

GARSINK1TES "LAISVĖJE
kaip

Reporteris

REIKALAVIMAI

Komi

.

LDS1 Kp. Vakarėlis 
Įvyks Sekmadienį

Ateities Žiedo Vaikų 
Mokyklėlės Pamoka

poemą
1906” ai

Apatini* 
Užvalkalo* Ii 
"Cellophane" 
Atsidaro Ii 

Viriau*

Lietuviai Kriaučiai
Ruošiasi Baliui

ligos pa 
jėgų su

ŠĮ vakarą, 15 spalių, paskilbęs 
šytojas Ralph Bates kalbės 
ecca Temple, 133 W. 55th St., 
&w Yorke, Lincoln© Brigados 
raugų ir Rašytojų Lygos su- 
oštam mitinge. Jo kalbos te
ar “Kuo Baigsis Karas Ispa-

LorUUrd Co., Ino.

» Medžiagos savo kalbai jis tu- 
rl neišsemiamos, nes jis pirmiau 
gyvenęs 9 metus Ispanijoj ir 
parašęs porą knygų apie Ispa
niją, kuriose aprašoma monar
chijos nugriovimo laikotarpis. 
Gi iškilus šiam karui, Bates bu
vo vienu iš pirmųjų liuosnorių 
organizatorių Tarptautinės Bri
gados ir dabar yra jos kapitonu.

Jis sugrįžo iš Ispanijos 10 
dienų atgal ir vėl ten važiuos 
pabaigęs maršrutą.
* Mitinge kalbės eilė kitų žy
mių autorių ir veikėjų. Prasidės 
8:30 vakaro. Įžanga 25 ir 50 c.

PARENGIMAI
BROOKLYN, N. Y.

lomi pranešame, kad šv. Jurgio 
tgystės metinis balius įvyks še§- 
!nį, lapkr. (Nov.) 27, Grand Pa
se Ballroom, 318 Grand St., pra-

0:30 vai. vakare. Įžanga 40c. 
ome kitų Draugijų tą dieną nieko 
ngt ir kviečiame dalyvauti mūsų 
tje _ Kom.

(242-243)

Plaukinis 
Utvalkalas II 
Cellophane" 
AtUdaro II 
APAČIĄ

Workers Alliance organiza
torius Jack Fotos sumuštas 
sekmadienio rytą jam išėjus iš 
Lokalo 95-to patalpos, 68th 
St. ir Amsterdam Ave., N. Y. 
Fotos savo veiklumu Įvaręs 
strioko TammanSs mušeikoms.

- Mokyklėj bus mokinama lietu
viškai skaityt ir rašybos, taipgi 
rengiami išpildymui programų 
vakarėliuose.

unard laivų linijos doki- 
cai pirmadienį laimėjo 
sjų valandų sėdėjimo strei- 
prie čiučelą bosą Pat Ken- 
y, kuris buvęs didžiausiu 
bininkams botagu. Jis at- 
ytas iš tos vietos.

Gaukite “Laisvei” Naujų 
Skaitytojų.

Didelė bedarbių demonstra- 
|a įvyks šeštadienį, 16 spa- 
>, prie City Hall, New Yor- 
I. Į demonstraciją šaukia 
sus bedarbius ir mažai dir
gsnius, kad iškovoti maisto ir 
ugiau drapanų ateinančią 
Itą žiemą, taipgi protestui 
ieš šelpimo administracijos 
aurumą. Todėl visi dalyvau-

Pečlų muskulus gelta? 
Petys {įtampytas? 

Suteiks malonų palengvinimą 
keli vykrųs ištrynimai.

PAIN-EXPELLERIS 
parduodamas po 35c. Ir 70c. 

visose vaistinėse.
JŪS GALITE LAIMĖTI $100,000.00 PIRMĄ PRIZĄ OLD 

naujume $250,000.00 Piešinių Kopteste. Gaukite {stojimo blankų

Pereitą trečiadienį dirbtuvė
je tapo sužeistas d. J. ži- 
gaitis, LDS 1-mos kuopos veik
lus narys, gyvenąs po num. 
144 Johnson Avė., Brooklyne.

Jis sužeistas bedirbant, pir
mą dieną darbą gavus. Tur būt 
nulaužta koja, šiuos žodžius 
rašant, d. žigaitis nugabentas 
ligoninėn. S m u Ikmeniškiau 
apie jo padėtį bus pranešta 
vėliau.

jautriai 
skir- 
Vys-

A. Stripeika
Pereitą trečiadienį Elizabethe 

įvyko “Laisvės” skaitytojų susi
rinkimas. Drg. P. Buknys pada
rė peržvalgą tarptautinės situa
cijos, kuri veda pasaulį į karą 
ir šaukė- platinti dienraštį “Lais
vę”, kuris yra veidrodis pasau
linių įvykių. Susirinkimas buvo 
puikus ir konstruktyviškas. Drg,
A. Stripeika vėl išrinktas va
jaus kapitonu. Jis skundėsi, kad 
pernai labai privargęs ir prašė 
kitų draugų šiemet stoti į pir
mą vietą, o jis norįs būti tik pa- 
gelbininku. Tačiaus draugų pra
šomas apsiėmė vėl būti vajaus 
vadu.

Puiki talka susidarė. Daugelis 
iš draugų pasižadėjo gauti nors 
po penketą naujų skaitytojų. 
Automobiliais patarnauti pasi
žadėjo draugai: L. Slančauskas,
B. Barkauskas, F. Savičius, K. 
Pociūnas, A. Lukoševičius, K. 
Andriūnas, A. Gudaitis ir L. šle- 
žys.

Nupirkimui auto mobiliams 
geso, nutarta turėti parengimą 
su programa, kuris įvyks sekma
dienį, 24 d. spalio (Oct.), Kliu- 
bo salėje, 408 Court St. Visi 
elizabethiečiai nusistatę, kad 
pirma dovana turi tekti jų mies-

Vakar dienos laidoj buvo 
paskelbta, kad įžanga į LDS 
1 kp. vakarėlį yra vyrams 35c 
—moterims 25c. Tai yra klai
da, norime atšaukti. Įžanga 
Į$c. asmeniui.

Todėl nepamirškite visi kuo- 
pčs nariai dalyvauti parengi- 
fae, paraginkite ir savo kai
mynus—draugus kartu ateiti 
su jumis.

šokiams grieš gerai žinoma 
Kazakevičiaus orkestrą. Turė
sime visokių užkandžių ir gė
limų. Tikimės, kad visi ga
lės smagiai praleisti laiką.

Data—spalių 17 d., vieta— 
“Laisvės” Svet., 419 Lorimer 
St., pradžia—5 vai. vakaro, 
jžanga 25c. asmeniui. Pasima
tysim sekmadienį.

R. Mizara, Liepienė, 
ras, G. Stasiukaitis, D. 
lomskas, P. Kapickaš, 
Balčiūnas 
Sasna aukojo po $1.

P. Mingils, B. ir J. Sukac
kai, Browniene, Rugienius, 
Svirbas, Baltulioniūtė, Tauras, 
Rainienė, Bovinienė, F. Kaza
kevičienė, M. Lukšienė, K. Jo- 
neliūnas — po 50c.

F. Pakalniškis, I5. Balsys, 
Kraujališ, F. Reinhardt, Rein- 
hardtienė, Adomaitienė, Šo- 
lomskienė, U. Sinkevičienė, D. 
Veličkienė, Stakovienė, Griš- 
kus, Baukuvienė, Franas, J. 
Urbonas, A. Dobilienė, J. La
zauskienė, Krumin, P. ir O. 
Bečiai, A. Urbaitis, K. Yotau- 
ta, P. Poškaitis, J. Orman, A. 
Sincus, H. Kaunas, M. K1L 
mas, J. Balčiūnienė, A. Balčiū
nas, Geo. Klimas, Navikienė, 
M. Yakštienė, Kmieliauskas, 
J. Nalivaika, Kubilienė — po 
25c. Viso su smulkesnėmis au
komis surinkta $29.39.

Minėjimo rengėjai dėkingi 
visiems aukojusiems ir atsilan
kiusiems. Rep.

Kur tik susitiksi lietuvišką 
kriaučių, vis kur tai skubina, 
užimti. Ir neilgai tereikėjo tei
rautis, kad sužinot to viso prie
žastį. Mat, komisija skubina 
ruošt vaišių, o visi svečiai—tai
sytis parėdų ir kitų reikmenų 
savo metiniam baliui, kuris 
įvyks jau rytoj vakarą, 16 spa
lių, Grand Paradise Ballroom, 
kampas Havemeyer ir Grand 
Streets, Brooklyne. Su jais pa
silinksminti ir pasivaišinti ren
giasi ir ne kriaučiai, tad tiki
masi skaitlingo ir smagaus pa
žinomo. Įžanga kriaučiams ir ne 
kriaučiams 25 centai.

Kriaučiai, biznieriai ir kiti žmonės, 
kurie turite automobilius, būkite šį 
vakarą spalių 15-tą, 8 v. v. prie Pi
liečių Kliubo patarnavimui Darbo 
Partijos naudai. Už tai būsime labai 
dėkingi.

Stanislovas Balchunas
Aukščiau yra atvaizdas Sta

nislovo Balchuno, kuris pirmiau 
gyveno Ashland, Pa. Kas žinote, 
kur jis dabar randasi malonė
kite pranešti žemiau paduotu 
antrašu arba tegul pats atsi
šaukia. Jo brolis Charles Bal
chunas mirė ir jam paliko tur
to. Todėl yra prašomas atsi
šaukti laike 60 dienų.

(Advokatas)
CHARLES S. CHELEDEN 
1316 N. American BIdg., 

Philadelphia, Pa.
(243-245)

M. šo 
S. J 

Paukštienė, S

BANK HERE^BY MAIL
COMPOUNDED INTEREST . 
MID ON YOUR SAVINGS 'BooZ/a

JŪS matote, kas atsitinka su žmogum, kuęis nėra 
apsaugotas iš viršaus, apačios ir visas aplinkui. 

Tas pats atsitinka cigaretui pakelyje, kuris nėra ap
saugotas visas aplinkui.

Old Gold yra vienatinis cigaretas apsaugotas iš 
viršaus, apačios ir visas aplinkui. Old Goldo pa
kelis yra dvilinkai apvyniotas. Du Cellophane už
valkalai vietoje vieno — užlipyti viršuj ir apačioj 
. . . dviguba apsauga nuo drėgnumo, sausumo dul
kių ir nuo visokio kito cigaretų smagumo priešo.

Todėl, Old Golds yra visuomet ŠVIEŽOS viso
kiame ore, bi vietoje, bile laiku . . . ŠVIEŽOS ne
žiūrint kur ir kada jūs juos perkate. Jie suteikia 
jums prizinio derliaus tabakus puikiausiose sąly
gose. Geresni jūsų skoniui, geresni dėl jūsų.

Pasaka apie Žmones Lietuj 
arba:Kodėl DU Cellophane Užvalkalai

s's
^P^Č\OS ->r *•*

Pajieškau kambario, garu šildomo, 
geroj apylinkėj ir pas švarią šeimy
ną. Malonėkite rašyti sekamu ant
rašu: J. C. 427 Lorimer St., Brook- 
lyn, N. Y. (243-245)

DR. J. J. KASKIAUC1US
530 Summer Ave., arti Chester Ave. 

NEWARK, N. J.
VALANDOS: 2—4 ir 0—S.

‘emonstracija įvyks apie 11 
vai. ryto. IŠ Williamsbur- 
nuo Bedarbių Svetainės, 
Rodney St., išvažiuos 10

s°’1 4tnOOjL aP<'sOU,5O'at
,t ,.-irįaus H?

'■
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GOLD'S 
visus detališkumus hlu ."e ci9aretM krautu

Dvidešimtąją metinę sukak-® 
tį nuo didžiojo lietuvių poeto 
Juliaus Janonio mirties brook- 
lyniečiai paminėjo gana iškil
mingai. Nežiūrint daugelio 
kitų susirinkimų (pripuolančių 
tą dieną ir kitų sriovių su
rengtų), prisirinko pilna Pi- 
liečiu Kliubo Salė progresyvės 
publikos.

Programa buvo neilgiausia, 
bet rūpestingai paruošta ir ta
lentingai išpildyta.

Vaizdžią ir visapusiai su
pažindinančią su Janonių pa
skaitą pateikė R. Mizara, 
“Laisvės” redaktorius. Iš jos 
matei jauną, vargo auklėtą Ju
lių visa siela dainuojanti dar
bo liaudžiai, iš kurios jis ki
lęs, kurią jis karštai pamylė
jęs. Jį matai kovojantį už tos 
liaudies reikalus, kenčiantį 
persekiojimą, įkalinimą. Julius 
geniališkai pramato artėjant 
tai liaudžiai skaistų rytą—lai
svę, kurios jis pats, 
kirstas, nebeturėjo 
laukti.

Juliaus Janonio 
“Rudens Vidurnaktį 
tistiškai išpildė Pranas Pakai 
niškis, Lietuvių Meno Sąjun 
gos veikėjas.

Marytė Brauniūtė 
pasakė suviltai mergaitei 
tas eiles “Krinta Lapai, 
ta Gėlės.”

Pranas Balsys aiškino, 
Janonis nuo pat kūdikystės 
dienų mokėjo pažint liaudį, 
jos pergyvenimus. Jis parink- 
tinėmis eilėmis parodė, kaip 
Janonis mokėjo apdainuot 
kiekvieną svarbesnį įvykį.

Po paskaitų, vakaro pirmi
ninkas d. A. Bimba pašaukė d. 
Mizara, kuris trumpoj kalboj 
pranešė publikai, kad Balti- 
morėj neturte gyvena Juliaus 
Janonio motina, pažymėda- 
i"W, jog menininkuos kilo 
mintis šio minėjimo proga pa- 
remt ją. Iš publikos pasigirdo 
entuziastiškas pritarimas ir 
ant vietos parinkta aukų.

Programą užbaigė Aidbal- 
siai ir Aido Choras, vadovau
jant B. L. šalinaitei. Aidbalšiai 
švelniai ir skambiai sudainavo 
Janonio dainas “Trauk Bėru
ti” ir “Pasilsėti Dar Ne Laikas,” 
o Aido Choras nepaprastai įs
pūdingai užbaigė programą 
Janonio daina “Neverkit Pas 
Kapą.” Publikai reikalaujant, 
choras prieš tai išpildė porą 
dainų, nežadėtų programoj, 
pianu akompanuojant Al. Ži
linskaitei.

Minėjimą surengė Lietuvių 
Meno Sąjungos Centro 
tetas.

AUKOJUSIEJI:

•»Vaikų Mokyklėlės pirmoji pa
moka įvyks rytoj, 16 spalių, 2 
vai. po pietų, “Laisvės” Salėj, 
09 Lorimer St. Visi pernai bu
vusieji mokiniai ir nauji pribū
kite paskirtu laiku. Būtų gerai,

Reikalinga moteris dirbti prie abel- 
no namų darbo. Alga $10 i savai
tę. Kreipkitės pas: S. Rosenblum, 
207 Hooper St., Brooklyn, N. Y. 3 
vai. po pietų, basement. (242-247)

Reikalingas patyręs mėsos pjaus
tytojas ir žinantis apie grocernės 
darbą. Darbas privatinėj krautuvėj. 
Kriepkitės šiuo antrašu 414 W. Berks 
St., Philadelphia, Pa.

a__________________ (241-243)
Reikalingą mergina dirbti abelnų 

darbą prie pagaminimo valgių. Va
landos: nuo 8-nių iki 4-rių po pietų. 
Nereikia dirbti sekmadieniais. Nuo
latinis darbas norinčiai dirbti. Kreip
kitės pas A. Bergman, 571 Lorimer 
St., Brooklyn, N. Y.

‘ (241-243)

Telefonas: Humboldt 2*7964

BROOKLYN© 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

Br. ED. W. ŽUKAUSKAS
1114 FOSTER AVENUE

VALANDOS:
1—2 p. p. 
6—8 vakare 
Ir pagal sutartį

Tel. Mansfield 6-8787

Dr. A. PETRIKĄ 
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

221 SO. 4th ST.

VALANDOS:
9—12 ryte
1—8 vakare 

Penktadieniais uždaryta 
Tel. Evergreen 7-9105

Dr. BLADAS K. VENCIUS 
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

499 GRAND ST.

VALANDOS:
9—12 ryte
2—8 vakare

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




