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THE EDITOR
________ ___________

TRIES TO THINK
A NEW SERIES

Every Tuesday for the next four 
weeks, Ernest Duben (Graf Ernest) 
will come back to these pages with 
four pieces of work. They are in a 
somewhat lighter vein and looser 
mood than his “Nut In Lithuania” 
series of last year. These four ar
ticles will pertain to his views of 
Lithuania and little known facts of 
our father’s fatherland. The four 
pieces are titled:

“Cemeteries and Such”
“Bobsleds and I”
“Likes and Dislikes”
“Theatricals and Theatres”
This series can be known as the 

“and” series.

INTERVIEW
Just this Saturday I met Anthopy 

Litvinas, American-Lithuanian vo
lunteer from Spain, who had just re
turned from service at the front. I 
spoke with him for quite a while and 
the result of that interview you find 
today on this page.

TO THE CHORUSES
Last week, Isabelle Yarmalovitch, 

teacher of four choruses in Massa
chusetts, wrote an article comment
ing upon various faults of Lithua- 
anian choruses. The New England 
choruses, in particular, are slowing 
down and there is talk of breaking 
up. In the face of such a situation, 
analytical discussion is needed. Why 
is there little attendance at rehear
sals? Why pessimism? Why the 
lack of interest, in Revolutionary 
songs? Miss Yarmalovitch and a 
Norwood correspondent have started 
the discussion but more comments 
are needed. How does your chorus 
face these problems and what is it 
doing about them? It is through 
such discussion that the choruses may 
arrive at some definite policy in re
gards to their mutual troubles.

Write, and let us know what YOU 
are doing.

GET YOUR SUB?
Mr. S. Radusis of Bayonne, with 

little effort, collect 15 subs of the 
VOICE. This should go to show that 
the VOICE is a magazine that is 
sure to appeal to a great majority 
of Lith-Americans. The Publishers 
need more subs in order to fill their 
quota so the mag can come out by

Write, and let us know what YOU 
You should do so, NOW!

WORLD’S FAIR BRIEF
NEW YORK, N. Y. (KNS)—Par

ticipants in the New York World’s 
Fair include thirty-one states and 
two territories, thirty-nine foreign 
nations and fifty great corporations. 
Ninety-eight per cent of the ground 
space in the 390 acre Exhibit Area

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

EDUCATION-STORIES

BROOKLYN CHORUS
GROWING BIG

Hi folks, here I am on the job per 
usual. I find that many of you mis
sed our little column of chatter about 
ourselves and our dear Chorus and 
what to do. Some of you have even 
gone so far as to let me know. For 
this I doff my hat and say thank 
you folksies.

Well, it looked like open house at 
the Chorus rehearsal the other Fri
day eve, and of course it looks like 
more members too. More power to 
the chorus and welcome to the new 
members. We’re all very glad to 
have you here, and make sure that 
you all attend every rehearsal etc.

Things we could do without: those 
loud laughs that some of the older 
members perform for no reason at 
all.

Well, I suppose you all know by 
now that our own Floyd Dewey had 
a surprize party given him by his 
wife on his birthday. Those who at
tended had a ripping time. Ye mer
riness that prevailed was terrific. 
The refreshments were delish and 
our version of “Sweet Adeline” was 
simply hoi polloi. The guests in
cluded Tony N., Mary B., Helen B., 
Melly, Johnny, Hilda, Vito, Al P., 
and some others that I just can’t 
think of right now. (Don’t get me 
wrong folks, I was not under the 
weather).

Who in the chorus (yes you H. B.) 
has the worst case of jitters that I 
have seen in a long time? Oh Boy! 
Catch hold of yourself.

Things you must see: Floyd’s new 
little kitten neatly monickered Tony 
Navik, Jr. Here’s hoping that the 
doesn’t take after his namesake.

| One of the boys; should move to 
Milwaukee and buy up the breweries 

i so he wouldn’t run dry all the time.
Whatever happened to the old 

home boy Tony S ? He’s not his old 
self any more. Whattsa matter kid ?

This new “passing the cough drop” 
rage has struck the chorus and we 
find that we all have colds all of a I 
sudden.

That new twosome of Beady and 
Tony N. is causing plenty of burn
ing on the fail’ cheeks of who?

What young lady is definitely 
established as the chorus grouch?

I think Lillie, one of the new mem
bers is a very welcome addition to ! 
what, young bass?

Georgie, do you always discuss 
football with the young lady: or is 
it only when I’m snooping around? 
Nice going, or I should say that’s 
one way of getting around to it.

I noticed Beady struggling away 
at collecting dues last Friday, with 
little success.. The dues are small 
enough so please pay up.

Digger Dee.

has been leased, and more than 6,- 
000 applications for concessions have 
been filed—which is twenty times 
the number the Fair will allot.

Chancellor Hitler and Premier Mussolini wa tching field maneuvers of units of the Reich 
army in the final phase of its autumn war games in Macklenburg. At the left stands Count 
Galgazzo Ciano, the Duce’s son-in-law and foreign minister.

PHILLY CHORUS TO 
HOLD FALL DANCE

Calling all dancers, calling all 
dancers! Big doings at the Lithuan
ian Hall, 928 E. Moyamensing Ave., 
Saturday nite of October 23rd.

Join the rest of the crowd on their 
way down to Lyros Chorus’ first 
dance this season. With 35 cents in 
your pocket and a boy (or girl) in 
your arms, you can dance all evening 
to Sammy, and his Aristocrats, 
whose orchestra is well known. And 
if you don’t dance, you know there’s 
downstairs where refreshme'fft'S ’dte’ 
served. Spend j^oui evening with us 
and have a good”time.
Attention Chorus Members:

The chorus picture is to be re
taken this Sunday around G o’clock. 
Confirmation of that time will be 
made Friday. Fellows, wear dark 
suits if you can, and girls wear dres
ses with little or no trimming.

A Little Red.

I never could believe that Provi
dence has sent a few men into the 
world ready booted and spurred to 
ride, and millions ready saddled and 
bridled to be ridden.—Richard Rum
bold.

Teacher: “Where is the capital of 
the United States?”

Smart Student: “All over the 
world!”

A Volunteer from Spain

DER FUEHRER SHOWS HIS ARMY TO IL DUCE

ITS THE TRUTH!
—Rubber Boots for Cows!—

An English veterinary surgeon, 
Sir Frederick Hobday, has perfected 
a unique invention that has proved 
its effectiveness in several tests. 
This new invention consists of 
nothing more than a kind of rubber 
boots contrived for wear by cows, 
sheep, and other farm animals as a 
preventive against cankers, ulcers, 
and other foot diseases contracted by 
beasts! These boots, cylindrical in 
shape, are not a cure by themselves, 
but are slipped over the hoofs and 

1 legs of the afflicted animals to pro
tect the healing ointment, which has 
already been applied, from rubbing 
off when the animals are sent out to 
graze. Previous to this, the ointment 
on the infected spots was rubbed 
away, and as the disease germs were 
set loose in this way, the other 
healthy members of the flock were 
threatened with the spreading ma
lady.

—Wetter Water!—
Did you ever ask a person how the 

water felt, only to receive the whim
sical reply, “oh, it’s wet”? Such 
people may be justified in their an- 

’ swer in the future since the disco- 
; very of a new synthetic alcohol that 
actually makes water wettei* or wet
ter water (Don’t pay any attention 
to that, it’s only my idea of a joke). 
Well, to go on, this new chemical

LITH FROM SPAIN 
TO SPEAK TONITE
For the first time in their history, 

the people of Brooklyn will be able 
to hear what is going on in Spain 
from a recently returned Lithuanian- 
American soldier of the Internation
al Brigade.

Tony Litvinas, who just returned 
from Spain after spending eight 
months there in the army, will speak 
about happenings in S^ain and what 
he saw as a soldier. He probably 
will answer questions from the floor.

Another speaker will be J. Bon- 
džinskaite who just returned from 
the Soviet Union and other nations. 
There will be no admission charge 
and the talks will begin at eight 
o’clock tonight at the Lith-American 
Citizens Club/’ 280 Union Ave., 
Brooklyn.

made from waste gases of oil wells, 
when added to water, floods or soaksy 
anything with which it comes in 
contact a fraction of the time usual
ly required.

This unusual property of the 
chemical will have a practical value 
in making insecticides more effective; 
and in improving certain types of 
our conditioning equipment which de
pend upon sprays of water to settle 
the dust present in the air.

Ernest <C. >

RAMBUNG OF THE 
SECOND DISTRICT

Hello Folks, it seems I must bore 
you once again... I noticed last 
week two different notices for a 
district meeting. One for the 17th 
and one for the 24th. Can’t the dist
rict committee agree?...

Rumors have it that the Lawrence 
chorus teacher wishes to resign, 
why? ... It has been said that Mon
tello chorus has folded up! Is it true, 
Montello ?

Isabelle Y. writes “To the Chorus
es” as “a teacher” and signs below 
her article, “2nd LMS District Org
anizer.” When was she elected to the 
organizer’s position?. .. Kandrace of 
Bridgewater is organizer at present, 
and he is- only substituting for J. 
Sacal, who went to Spain... A bit 
about Spain as told to me, Sacal and 
Mazurka are in the hospital, both 
wounded in action ... Getting back 
to the article by Isabelle, it is not 
very constructive and is a bit out of 
place. I may criticize it more after 
I understand what it’s all about...

Gardner has gone to sleep as far 
as writing and chorus activity is 
concerned, and so have all the other 
writers. So I say to you all, write 
all the gossip and news you can 
find. After all, we want to know 
what the others are doing...

Our own Peter Y. is riding around 
the district trying to solve the “Is
land Party Mystery.” Very bad de
tective work. So far he has been to 
Lawrence, Montello and Worcester...

And now folks, get set for the big 
Conference of Oct. 24 and be there 
on time.......

A passing thought, “Neither pen 
nor sword have any might unless 
taken in the hand .. So until next 
week I remain as ever ...

* Retlaw Chinwell.

LDS’ERS TO VISIT 
NEWSPAPER PLANT

■ Did you ever see a newspaper 
made? Well, if you are one of the 
Brooklyn BuiLDerS, you will. For 
this Wednesday at a quarter to eight 
in the evening we are leaving to go 
through a conducted tour of the Dai
ly News Building and see everything 
from the lobby to the printing pres
ses in action. We will not wait for 
those who show up late because we 
have already arranged with the Dai
ly News to have a guide to show us 
around. If anybody is late it is go
ing to be just too bad and you will 
miss something, sure as shooting.

\-----------------------------------------------

“In deep dismay the woodpecker 
wept,

As the shades of evening stole; 
He had pecked and pecked all day 

At a concrete telegraph pole”.
The best kind on insurance is a 

union contract.

SECOND PART
ABOUT WORKINGCLASS 

YOUTH AND THEIR 
ORGANIZATIONS

OPEN DIARY!
Reveals Secrets of 

Detroit Activity
Hi ya gang, you wanta read a dia

ry? Well, here’s your chance: Satur
day, October 9, 1937.

Worked on Liz; net results, brok
en back and exertion cramps in legs, 
arms and abdomen. So off to bed 
with a glance at the clock—7:30 P.M. 
Whoa! It’s Porter Hall tonight for 
chorisites. Yea man! A handful of 
grub, a rub in the tub and a finish
ing dub and we’re off to a late 
start. Yippee! I arrive like a cyclone 
and a rarin to defend my wrestling 
title (Champion Hot Dog Wrestler, 
if free). Well along comes this game 
Bunco. I set out to win and I did. 
The prize: a small shapely shining 
super sax. Imagine winning a prize 
like that from about 75 contestants 
and in front of many spectators. It 
was approximately nine inches long, 
three sour notes and a beautiful red 
ribbon (booby prize). Everything 
happens to me. After that we danced 
to radio music; later musicians 
were scraped up and polkas were 
danced. All the while substantial los
ses were being inflicted on the 
stores of the gratis grub. The popu
lation decreasing and supplies reach
ing a low ebb, I decided to retreat 
to my abode in time to retire at 
3:00 A. M. Sunday.

Sunday, October 10, 1937.
Went to Porter Hall to tell in

structor I had an appointment with 
the doc and left before practices 
started. After that I—

Flash! The new variety of Pet
rauskas songs promise a good show
ing. They’re giving our good singers 
a real break for their voices.

Flash! Flash! New voice begins 
phenomenal rise! Educational facili
ties give you an opportunity to ac
quire one yourself. Whose voice is 
it ? “The Voice of Lithuanian Americ
ans,” to be printed in the English 
language, reproducing ancient Lith
uanian history, telling of life in Lith
uania now and current events or na
tional activities in America.

Note: Hey, Canada! How’s things 
and stuff up there?

Finis: And so saying he departed 
with many misgivings.

Your Pal
Algerd Geralt.

LOS ANGELES, CALIF. — “Well, 
you run it. I’m through.”

That’s what L. G. Griffith, owner 
of the Beverly Knitting Mills, told 45 
members of the Int. Ladies Garment 
Workers Union when they struck for 
higher wages.

The strikers formed a new $25,000 
corporation, signed a contract with 
the union and went back to work.

P. S. As sales manager, they hired 
L. G. Griffith.

NORWOOD WHAT’S WHAT
So, like the Confederate States, 

our teacheer has rebelled. And for 
what. Because we wouldn’t sing the 
so called “Red” songs. Our organi
zation, as a singing group, is sup
posed to produce something in song 
that should be more or less pleasing 
and soothing to the ears of our au
diences. At least that is what I have 
been led to believe art is supposed 
to designate and, after all, are we 
not an art circle? These “Red” songs 
are all right in their place and that 
is at rallies and Communistic meet
ings and not at the type of concerts 
we are called upon to entertain at. 
After all, we are not called out to 
arouse in our public their revolu
tionary nature. We wouldn’t consider 
singing the Star Spangled Bąpner at 
a concert so why make any national 
or party songs an exception?

She also calls to our attention the 
attendance and attitude of the group. 
Remember, dear teacher, you called 
pessimistic one of our group for 
predicting just what has happened in 
our ranks. If some of the members 
would get off their so-called high 
horses and settle down to business 
we would have something worth 
while to show for it and we might 
even put ourselves in a position 
where we could be proud of our 
chorus. Just think back and recall ’ 
to your minds the group that as- i 
sembled as the L. L. R. Chorus not 
so many years back and what a 
spirit they had and what they ac
complished. What is to prevent us 
from doing the same?

To those of you who come to re
hearsals to swap jokes and spend the 
time giggling: The chorus would suf
fer none should you decide to go 
elsewhere Tuesday nights. Not even 
the RED songs of our teacher would 
put them in a mood to sing. (They 
might, however, provide the neces
sary courage needed to slap these 
people down which, no doubt,, most 
of us feel like doing at times.) We

have elected into the position of pre
sident a man I consider capable and 
ambitious in -the interests of our 
chorus, so let us see what he can ac
complish. Lots of luck, Pete, and 
don’t kid yourself into believing that 
you will not need it.

j Bringing to mind a statement 
made by Tony of Montello at one of 
Spring conferences, this article 
should tend to bring about a surpris
ed look in that person.

Remembering an article appear
ing in a Lawrence newspaper head
ed by the picture of Albert “Pluto” 
Dwoske appeared the following, 
stated by none other than our friend 
Al. “This year plans are being 
made for the presentation of an 
operetta entitled “The Chimes of 
Normandie” by Robert Planquette. 
The operetta will be translated into 
the Lithuanian language. Further ar
rangements in regard to this event 
will be made at the fall meeting of 
the Glee club delegates.” Don’t you 
believe it, Pluto, or was that put in 
an attempt to rebuild a rather brok- I 
en down character. Anyhow, I un
derstand that ours is not the only 
chorus having troubles.

Considering the amount of work 
put into our district picnic the re
turns in profits to the individual 
choruses make us stop to wonder if 
the time devoted was well spent. The 
fact that we didn’t come out in debt 
is somewhat of a consolation.

Let’s see if we can’t make this 
winter’s activities asinteresting as 
were those of this last summer.

I. Seddit.

Misuse of the Courts
But after 1920 the ‘conduct of 

American affairs required a positive 
theory of the state; and American 
Conservatism did not adjust itself to 
this necessity.—It used the courts as 
a weapon to deny labor the powers it 
did not itself hesitate to exercise.— 
Laski.

Anthony Litvinas can be classed 
as the typical Lith. His angular 
features, wide smile, matted hair 
and shy but cheerful way of talking, 
stamp themselves into your mind and 
make you think, “The world needs 
more fellows like him.”

Anthony was born in Chicago, a 
true American, but spent many years 
in Lithuania. When the war broke 
out in Spain, he was in Lithuania 
on his way home to America. In the 
newspapers he read accounts of the 
war and found that a Battalion com
posed of Americans was being form
ed in Loyalist Spain. Being a class
conscious young man and bittei’ 
hater of fascism, he made inquiries 
as to how he could be a volunteer. 
In January of this year he was on 
his way. After two weeks of training 
he was sent to the front.

At The Front
War in Spain, like war anywhere, 

is not a pleasant thing. He saw 
action on the Jarama front aryl in 
the capture of Belchite. He was 
wounded twice and sent to a hospital 
behind the lines. It would be dif
ficult to tell all in this one short 
article but if possible, Anthony may 
be persuaded to write about his ex
periences. When two armies lock 
in battle, many things happen. Men 
are shot but only find out some time 
later. A man opens his mouth to 
speak and a bullet goes through one 
cheek and out the other. A second 
sooner or later and the man’s jaw 
would have been shattered. Constant 
shelling day after day breaks the 
nerve of some men and they have to 
be taken behind the lines to recu
perate. There is an odd thing about 
the army of volunteers. When a 
campaign is planned, the men are 
asked if they would be able to ful
fill it. Such things are unheard of 
in capitalist armies where the sol
diers are sent like sheep to be killed.

Armistices

Sometimes temporary armistices 
are declared and both sides send men 
to the center land tn bury tbs dead. 

During that time all firing ceases 
but still the men on both sides keep 
the guns trained on each other 
watching for false moves. One time, 
on the Aragon' front, both sides got 
together and had a game of soccer 
to pass the time away!

Deadlocked
Action at the front is not conti

nuous. Many days, even weeks, pass 
with no struggle. The armies are 
equally matched and the war has 
turned into a deadlock. Time, how
ever, Is on the side of the Loyalists 
as Hitler and Mussolini are losing 
faith in Franco because he has no 
victory. Near Madrid both armies 
are so well fortified that the Loyal
ists cannot destroy the Fascist posi
tions but neither can the Fascists 
move an inch. The brightest note is 
in the fact that most of the advances 
by the Loyalists, with the exception 
of the Basque country, have been 
successful and the Loyalists have 
held their gains.

The morale of the people is high 
and the Government has near a mil
lion men ready to take arms and 
fight. But arms are lacking. The 
opposite applies to Franco. He has 
plenty of arms, tanks, ammunition

LITH. YOUTH’S PLAY 
PUBLISHED BY LMS

The Lietuvių Meno Sąjunga has 
published a two act comedy written 
by the Aido Chorus President, Ern
est Duben. This small humorous play 
is now available for choruses. As yet' 
the cost of it has not been determin
ed but it will be merely nominal.

“Vis Pamokyti” is the title of this 
short satire about Lithuania’s “val
dininkai.” It is quite easy to direct 
and requires little scenery. As for 
characters, only two women and five 
men aye needed.

This play is one in a series now 
being published to give Lithuanian 
choruses and dramatic groups good 
material at little cost. 

but lacks men. “If Italy and Germa
ny had not helped Franco, the re
volt would have been crushed long 
ago.”

Lithuanians in Spain
I was greatly surprised to learn 

that there are about one hundred 
Lithuanians in Spain. A company 
composed of Lithuanians alone will 
probably be formed soon and Liths 
in America may send them a banner.

Tony is a good LDS member from 
Chicago. He had ambitions of start
ing an LDS branch near Madrid but 
was afraid the insurance rates would 
be too high! He was not out of touch 
with LDS affairs for he received and 
read regularly the Vilnis and Laisve 
Youth Sections.

He arrived from Spain this past 
Saturday and will probably go to 
camp for two weeks in order to re
cuperate. You can best understand 
his character when he says that he 
feels his job fighting against fas
cism is not finished. Spain is sure to 
win, he says, but we must help her 
to the best of our ability.

Somehow, during one conversation, 
the N. Y. World’s Fair came up. 
“You will not see the fair opened.” 
“Why?”

“War. You people here have meet
ings and all sorts of things to do. 
Go to Europe and you find people 
talking of nothing but war. It may 
be one year or two years but it’s 
bound to come.”

The first Lith-American to return 
from the anti-fascism war going on 
in Spain. Shy and retiring, he seldom 
talks for actions speak louder than 
words. I cannot help escaping from 
that feeling that we in America are 
failing in our task to educate the 
people and make them see the folly 
and danger of war and fascism. Men 
are giving their lives to wipe it out 
and we go blithely on ignoring it. 
We must fight in our own way 
among our own people so that per
haps some day we can proudly say, 
well, we did our part just like he 
nnd others are doimr theirs.

$ A UNT LENA SAYS...
In buying a new winter coat, it is 

well to remember that if your coat 
is going to be worn constantly and 
receive hard wear, it should be well 
made of good materials to give last
ing satisfaction. Good quality may 
be recognized by looking, feeling, 
and asking. If uncertain of yourself, 
buy coats with reliable brands, 
names, and labels.

When buying a coat consider first 
its use. Will it be worn for dress, 
for work, or for both? Next, ex
amine the materials carefully. Now, 
too, is the time to decide how closely 
you can afford to follow fashion in 
regard to color, design, and material. 
If the coat is to be worn for seve
ral years, choose a “safe” style, a 
color that will harmonize with your 
entire wardrobe, and good durable 
materials.

l*Jor should construction of the 
coat be overlooked. Make sure that 
the stitching is good, that the sleeves 
and shoulders seams are well-fitted, 
and that, if desired, any trimming 
can be easily removed and replaced 
when necessary. If the coat is fur 
trimmed, the fur should be of good 
quality and so placed that it will not 
receive constant rubbing in spots 
and, hence, wear off, leaving bald 
spots...

If you wear your hair high off 
your face, you should first vigorous
ly brush it down flat. Then when 
you brush it up in the opposite di
rection, it curls over in a full, round 
roll and stays curled ...

Are your teeth slightly yellow? 
Never use an orange lipstick, for it 
makes yellowish teeth look more so. 
Choose lipsticks that are pinkish or 
purplish red, to enhance the white
ness of your teeth ...

Eyebrows which are too light often 
look too startlingly black when eye
brow pencil is used over them. In
stead, try a soft lead pencil for a 
softer, more harmonious tone ...

Most manicured hands in this 
country belong to stenographers. 
Their fingers flashing before their 
eyes constantly, their work takes on 
added excitement at the sight of 10 
rosetipped fingers flying over the 
keys...

Fashion Footnotes:—
Newest idea in rainy days garbs 

is the new Sheerine raincoats with 
matching “raindana”, a bandano- 
square that ties over the head or 
handbag. Sheerine is not a proces
sed fabric, but a semi-transparent 
rubber-material that has a special 
silvery shimmer of its own. Flag
blue ig one of the colors, a beauti
ful gray-blue that flatters most 
everybody. Other colorž' are gera
nium, pale green, and gunmetal 
brown. A coat with raindana retails 
for about $1.69 and there is a cape, 
if you prefer that, costing less than 
a dollar.

The time never comes when a re
construction does not imperil some 
great things.—Newton.

ITALY TRADE WEAK 
WITH ETHIOPIA

ROME—Statistics of trade be
tween Italy and her colonies indicate 
what position the Italian state finds 
itself in. Instead of yielding profits, 
Italy’s new colony has to be support
ed. It is evident that at the end of 
the year the value of the goods 
which Italy will have had to supply 
to her colonies—without any return 
—will far surpass two and a half 
milliard lire.

This is why there have recently 
appeared in the Fascist press various 
arguments and proposals with regard 
to the need for Ethiopian autarchy. 
These proposals were put into a 
more concrete form by Marshal Gra
ziani. Viceroy of Ethiopia



Puslapis šeštas

Scranton, Pa.
Kunigas Valatka Nusivilki} /a 
vies Kailį ir Parodė Vilko Šėrstį

Spalių 10 d. pobažnytinėj tau
tiškoj svetainėj buvo sušauktas 
paties kun. M. Valatkos susirin
kimas neva tai atžymėjimui 17 
metų nuo užėmimo Vilniaus per 
lenkų imperialistus. Vienok, vie
toj smerkti lenkus už padarytą 
Lietuvai skriaudą, tautiškas die
vo tarnas Valatka išniekino bol
ševikus, Staliną, S. Sąjungą ir 
net kliuvo ir drg. A. Bimbai. Bet 
už ką, tai veikiausia tas tautiš
kas jegamastis ir pats nežino. Ir 
nepaisant, kad iki šiol kun. Va
latka ir dangstėsi save demo
kratiškomis plunksnomis ir dė
josi demokratijos šalininku, bet 
šiame susirinkime pasirodė kai
po aklas fašizmo garbintojas.

Pirmas kalbėjo adv. Ed. Ja- 
varas. Kalbėjo trumpai ir ne
liesdamas jokių partijų. Antras 
buvo iššauktas kalbėti F. žyva- 
tas, kuris irgi nelietė jokių par
tijų nei religijos, o tik atžymė
jo lietuvystės istoriją, prade
dant su šešioliktu šimtmečiu. 
Trečias buvo pats kun. Valat
ka, apie kurio kalbą teks pla
čiau apsistoti. Gi paskutinis kal
bėjo, tai Penn. vals. seimelio at
stovas A. Yanoshat-Janušaitis, 
kuris irgi tik išreiškė troškimą, 
idant Vilnius būtų kada nors su 
grąžintas Lietuvai.

Dabar grįšim prie kun. Valat
kos kalbos. Kun. Valatka nebū
tų kunigu, jei kunigiškai neme
luotų ir neveidmainiautų. Pra
dėjo kalbėti neva apie lietuvišką 
patrijotizmą, bet baigė niekini
mu bolševikų, Stalino ir abelnai 
komunistų. O jau melavimui ne
buvo nei galo, nei krašto. Atro
do, jog komunizmas kun. Valat
kai ir sapnuose vaizdinasi, kaip 
davatkai velnias. Taipjau komu
nizmo baimė pas kun. Valatką 
turi ilgas akis, bet užtat jo me
las turi trumpas kojas. Bet ar 
kun. Valatkai, kuriam fašizmas 
arčiau prie skūros, negu marš
kiniai, apeina, kaip toli jo me
las nubėgs. Jis meluoja neraus
damas, kunigiškai.

Kun. Valatka, pradėdamas 
kalbėti, pasakė, jog jam jau ir 
nebeliko kas sakyti ir atrodė, 
kad jis nieko ir nepasakys apie 
Lietuvą ir Vilnių. Ir teisybė, kad 
nieko ir nepasakė, apart kvailų 
patrijotiškų šauksmų ir niekini
mo bolševikų. Valatka šaukė a- 
pie tautos vadus ir valst. vyrus 
ir Lietuvos karžygius, kurie “iš
kovojo” Lietuvai neprigulmybę 
nuo bolševikų. Tačiaus, tie, kurie 
tikri yra ir buvo kovotojai už 
Lietuvos neprigulmybę, tai, pa
gal kun. Valatkos razumą, tik 
Stalino tarnai. Bet, ot, tokie, 
kaip dabartiniai Lietuvos valdo
vai, tai kas kita: jie tautos va
dai, valstybės vyrai. Bet tautiš
kas jegamastis visai turbūt už
miršo, kad kada kovotojai už 
Lietuvos neprigulmybę liejo sa
vo kraują, žuvo ant caro kartu
vių, šalo ir mirė Sibiro pūsčiose, 
tai dabartiniai “tautos vadai” 
laižė kruvinus caro čebatus; ra- 
15 carui maldavimus 1905 me
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tais, kad dovanotų griekų atlei
dimą už nesukalbėjimą poterių 
už carą Peterburgo Universite
te. Kada kovotojai už Lietuvos 
neprigulmybę ruošė bėgimus iš 
kalėjimų ir katorgų, idant su
grįžti į tamsų Lietuvos kaimą ir 
šviesti kaimo artoją ir miesto 
darbininką, tai dabartiniai “tau
tos vadai” ir valdovai nešė ca- 
rienei ikonus ir laižė jos padal- 
kas varde visos Lietuvos liau
dies. Kada caras tūkstančiais 
grūdo geriausių Lietuvos sūnų į 
vokiškas kanuoles, tai tie “tau
tos vadai” rašė carui paklonus 
su prižadais varde lietuvių tau
tos, jog Lietuva nei nemano at
sipalaiduoti nuo Rusijos impe
rijos; kad viešpats caras yra ge
riausias Lietuvių tautos globė
jas ir apgynėjas. O kada caras 
ragožium nusivertė nuo sosto, 
tai tie patys “tautos vadai” zy- 
leno po kaizerio kanceliarijas ir 
j ieškojo vokiško kraujo Lietuvai 
karaliaus. Tai, ot, kokie tie “tau
tos vadai” ir “valstybės vyrai,” 
kuriuos taip didžiai garbina kun. 
Valatka! Tiem “tautos vadam” 
nerūpėjo šviesti Lietuvos artoją 
ir kaimo bežemį; jiems nerūpė
jo įnešti nors kibirkštėlė šviesos 
į lietuvišką bakūžę šiaudiniu 
stogu, kada kazoko šmėkla se
kiojo kiekvieną lietuvio žingsnį. 
Jie tik mokėjo pilvais šliaužioti 
prieš kiekvieną carišką činovni- 
ką. Bet kada Lietuvos valstietis 
ir miesto darbininkas nutrenkė 
carišką jungą nuo savo sprando 
ir ištiesęs nugarą bandė liuosai 
atsikvėpti tikrai lietuviška dva
sia, tai tie carberniai pasiskubi
no smurto keliu užsikarti Lie
tuvos liaudžiai vėl ant sprando 
ir dar su sunkesniu fašistiniu 
jungu. Tai tokius “didvyrius ir 
tautos vadus” kun. Valatka gar
bina ir gal ir poterius sukalba už 
tuos budelius.

Tačiaus, kada kun. Valatka 
šaukė, kad Vilnius Stalinui ne
teks, tai tuo patim kartu liejo 
ašaras už šaudomus kriminalis
tus Sovietų Sąjungoj. Jam jų 
gaila, jis šaukė: “žiūrėkit! Stali
nas kasdien sušaudo po 8 savo 
draugus.” Bet kad kun. Valat
kai, čia po nosia, beveik nėr tos 
dienos, kad elektros kėdėj nesu
degintų, ar nepakartų krimina
listą, tai jis to nemato, bet mato 
kas dedasi už 6000 mylių. Reiš
kia, trockistai-kriminalistai kun. 
Valatkai geri ir jis jų verkia.

O kad parodyti, kaip tie nela
bieji bolševikai buvo žiaurūs 
kariaudami su Lietuvos gynėjais 
nuo rusiško bolševizmo, tai nu
pasakojo tokią kvailybę, kad ir 
kvailesnis už durną galėjo nu
sijuokti. Kun. Valatka būk tais 
laikais lankė Jezno miestelyj 
mokyklą, kada tenais baisūs ka
ro mūšiai ėjo tarpe bolševikų ir 
Lietuvos kariuomenės. Nors 
lietuviai ir gana narsiai gynė 
Jezną, vienok bolševikai juos nu
galėjo. Matydami 35 Lietuvos 
kareiviai, kad jie pralaimi, tai 
metė ginklus ir, iškėlę rankas, 
puolė ant kelių pasiduoti į ne
laisvę. Bet bolševikai buvo to
kie žiaurūs, kad neėmė į nelais
vę, bet vietoj durtuvais subadė. 
Nu, ir kas tokiai kvailai pasakai 
gali tikėti? Jezne ėjo baisūs ka

ro mūšiai, bet kun. Valatka ga
lėjo spakainiai lankyti ten mo
kyklą ir dar būti net ir liudinin
ku, kada tapo “subadyti” tie 35 
kareiviai per bolševikus.

Tokią kvailą savo pasaką kun. 
Valatka gali tik tokiai bobelei 
pasakyti, kuri nieko daugiau ne
žino, kaip tik rožančių per pirš
tus vynioti, bet ne tokiems, ku
rie esą buvę kariuomenėj ir ka
ro mūšiuose ir žino, kiek civiliai 
žmonės turi progų maišytis ten,. 
kur eina kova.

Bet “razumniausia” nušnekė
jo kun. Valatka, kada pasakė:! 
“kad ir šimtas Bimbų Vilniaus j 
iš Lietuvos neatims ir nepado-' 
vanos Stalinui.” čia lai pats 
skaitytojas sprendžia, kiek čia 
yra kunigiškos logikos ir sveiko 
senso tokiame pasakyme. Vienok 
štai kas tenka pasakyti kun. Va
latkai :

Pirmas, tai kad dar pati Lie
tuva neturi Vilniaus, tai kaip 
gali kas tą Vilnių iš Lietuvos at-' 
imti? Antra, tai nei vienas, nei 
šimtas jokių Bimbų nesirengia 
tą neturimą Lietuvos Vilnių at-1 
imti iš Lietuvos ir padovanoti 
Stalinui. O trečia, tai Stalinas, 
nei Bimba, nei niekas kitas ne
sirengia su tuo, gal kada būsian
čiu Lietuvos Vilnium pasielgti 
taip, kaip tu, kunige, pasielgei 
su “Vilniaus” farma. Todėl, 
Vilniui pavojaus iš bolševikų pu
sės nėra, gali sveikas nebijoti ir 
bereikalingai sau galvos nekvar
šinti. Jei Rusijos bolševikai bū
tų norėję Vilniaus, tai jie jį tu
rėjo savo rankose 1920 m., tai 
galėjo ir po šiai dienai turėti. 
Vienok, tie jūs niekinami bolše
vikai atidavė jūs garbinamiems 
“tautos vadams,” o tie ir vėl 
prašmugeliavo Vilnių lenkų im
perialistams.

Dar kun. Valatka, užbaigęs 
savo tiradą, užsimanė pasirodyti 
dideKu išminčium ir dideliu vy
ru, bet pasiliko tik piemenišku 
herojum. Užsimanė atsakinėti 
ant klausimų, bet kad nebuvo ką 
pas jį klausti, tai nieks ir nesta
tė jam klausimų; tada jis atsisu
kęs į savo bičiulį sako: “Meškū- 
nai! gal tu turi kokį klausimą?” 
O Meškūnas, žinoma, ne iš kel
mo išspirtas, ir žinojo ką atsa
kyti, kad klausimus stato tik ko
munistai, o ne tokie “išmintingi” 
vyrai, kaip Meškūnas. Tada kun. 
Valatka užsimanė dažinoti, argi 

: ir bolševikai jau neturi ką pas 
!jį klausti, tad ir sušuko: “Tai 
gal gi čia randasi pora bolševi
kų, kurie nori klausti kokių 
klausimų?” Mat, čia “gudrus” 
jagamastis manė pajuokauti, 
bet pamiršo, jog juokiasi tas ge
riausiai, kas juokiasi paskiausia. 
Taip ir čia išėjo. Dar nepaspė
jo nei “suskaityti” bolševikus, 
kaip tuo kartu pakilo vienas iš 
šaukiamų bolševikų ir pareika
lavo, kad kun. Valatka paaiš
kintų : kas buvo atkariavęs Vil
nių iš lenkų ir atidavęs Lietu
vai? čia kun. Valatka pasijuto, 
jog reiks gerti to vandenio, į 
kurį jis taip bjauriai spjaudė 
per visą vakarą, tai greitai ap
simetė durneliu. Tačiaus tas 
kun. Valatkos neišgelbėjo. Ir 
vietoj atsakyti į klausimą, tai 
pasakė, būk jis tokio dalyko ne-

žino ir net nėra nei skaitęs apie 
tai, ir dar dėl juoko sako: “Tai 
tu, Meškūnai, atsakyk.” O ka
da pats klausėjas pasakė, kad jei 
kunigas negali atsakyti, tai jis 
pats paaiškins, tada tas “kyt- 
ras” dvasios vadas ėmė burno
tis, vadinti komunistus kvailais, 
neišmanėliais, tamsūnais ir gir
tuokliais, sako: “Aš visados sa
kiau, kad jie yra tamsūs, kvai
li, neišmanėliai. Girdi, jų agita
toriai vaikščioja po karčiamas 
ir agituoja girtus stoti prie bol
ševikų, tai todėl jie ir yra tam
sūs.” Tada ir kitas pakilo ir pa
klausė: kodėl kun. Valatka taip 
piemeniškai bando atsakyti ant 
pastatyto jam klausimo? Argi tu 
“gerbiamas” kunigėli nežinai, 
jog bolševikai, kariaudami su 
lenkais 1920 m., buvo atkaria
vę Vilnių nuo lenkų ir atidavę 
Lietuvai? Argi tu nežinai, kad 
tavo niekinami bolševikai pir
miausia pripažino Lietuvai ne
prigulmybę? Ir nepaisant, kad 
tu ir bijai Kom. Internacionalo 
aršiau, negu velnio, bet ar tu 
nori, ar ne, o Internacionalas pa- , 
šaulį valdys! Ir vietoj ką jūs kai-!
bate apie Vilniaus atvadavimą 
nuo lenkų, tai pirma atvaduoki! 
Kauną nuo fašistų jungo!

Gavęs tokį atsakymą, kun. 
Valatka dar labiau ėmė rėkti, 
kaip už liežuvio kariamas ir nie
kinti bolševikus. Vienok toks jo 
elgesys net rimtesnius jo para
pijomis įvedė į pasipiktinimą ir 
jį patį tik už tai pasmerkė.

Dabar visiems gali būt aišku, 
kas per paukštis kun. Valatka. 
Jam neapeina sunkaus darbo 
žmonių reikalai, iš kurių kru
vinos procės jis turi sau para
zitišką gyvenimą, bet dirba nuo
žmiam darbininkų klasės neprie
teliui. Dabar aišku, kodėl keli 
metai atgal, savo leidžiamam 
“T. B.” kun. Valatka labai iš
garbino Bismarkį ir Nietzschę, o 
išniekino Marksą ir Leniną. Pa- 
rapijonys, tie sunkaus darbo 
žmonės, turėtų apsižiūrėti ir to
kiam “dvasios vadui,” kuris juos 

|veda į kruvino fašizmo nagus, 
parodyti duris, o ne šerti savo 
sunkiai uždirbtais centais. Tai 
vilkas avies kailyj.

Dar prie pabaigos tenka štai 
kas kun. Valatkai pastebėti: 
Vietoj atsakymo į jam pastatytą 
klausimą, jis sakė, kad bolševikų 
agitatoriai vaikščioja po kar
čiamas ir agituoja girtus stoti 
prie bolševikų, bet niekur tokio 
agitatoriaus neparodė. Todėl 
pačiam kun. Valatkai reiktų tu
rėti nors truputis atsargumo 
taip kalbant. Juk tu, Mikai, pats 
nesi liuosas nuo girtavimo ir 
net ir kaziriavimo; net ir drau
gauji su alaus kupčium! Išsi- 
krapštyk kelmą iš savo akies, o 
tik tada j ieškok ' krislo kito 
akyj!

Visur Buvęs.

Cleveland, Ohio
o

siems, kurie pasidarbavo, o ypa
čiai moterims, kurios tiek daug 
pasidarbavo.

15-to ALDLD apskričio mo
terys pirmiau gausiai parėmėme 
plieno pramonės streikierius, o 
pastarajam savo susirinkime nu- 
sitarėm pagelbėti Ispanijos ko
votojams. Rugsėjo 25 d. turė
jom parengimą. Aš manau, kad 
liks pelno, nes viskas pasisekė 
gerai. M. Valentą.

žemiau telpa aukojusių var
dai Komunistų Partijos 18 me
tų sukaktuvių proga:

_Po $1: M. Valentą, J. Vaši- 
liauskas ir M. Lukošius; po 50 
centų: J. Yekaitis, J. Raulinai- 
tis, A. Vilkelis, S. šlekis, B. Gali- 
nauskaitė, K. Dargus, F. Bauža, 
B. Kirstukas, J. Kuodis, A. Dro- 
bis, P. Nemura, J. Dillis, P. 
Bruščiuvienė, S. Kazulonis, J. 
Mačiuta, P. Boiko ir V. Romand. 
Viso $11.50.

Varde Komunistų Partijos 
šešto distrikto visiems aukoto
jams tariu širdingą ačiū!

M. Valentą.

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(ŠALINSKAS)

LIETUVIS GRABORIUS
Suteikiam Garbingai Lai’ 
dotuves nepaisant kaštų 
Purim puikiai įtaisyt* Koplyčią 
ir salę del po icrmen* pietą 
poikia’U nemokamai vėliausio- 

mados automobilius

84-02 JAMAICA AVE 
Prie* Forest Parkway

WOODHAVEN L. L. N Y

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Laisniuotas Grabelius 
NOTARY PUBLIC 

423 Metropolitan Avė. 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-43SK

CHARLES’
UP TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas

Gerai Patyrę Barberiai 
Prielankus Patarnavimas

306 Union Avė.
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

Dr. Herman Mendiowit?
88 METAI PRAKTIKOS

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

Tel. Evergreen 7-1312

OFISO VALANDOS
□uo 1—8 dieną ir nuo 7—8 vakare

NEDELIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

STOKITE Į KONTESTĄ
Gavimui "Laisvei” Skaitytojų

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

$1.00. Knygas prašome pasirinkti iš žemiau paduoto surašo:

“Laisvės” Vajus Gavimui Naujų Skaitytojų

Prasidėjo 1 Dieną October ir Baigsis 30 Dieną November
Vajininkams Yra Skiriamos Sekamos Dovanos:

Tuojau Stokite j Vajų ir Gaukite Vieną iš Dovanų

DARBININKO SVEIKATA
Apysaka iš Darbininkų gyvenimo ir 

kovų Caro laikais Rusijoj.
Parašė MAXIM GORKI. Kaina $1.00

MORTOS VILKIENES 
DIVORSAS

Apysaka iš Amerikos lietuvių gyvenimo 
kovoj su religijiniais prietarais organi
zavimosi ir švietimosi laikų istorija.
Parašė M. RASODA-MIZARA. Kaina $1.00

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

svarbi turėt namuose lavinimui 
vaikučių deklamot. Kaina 50c.

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

reikalinga palaikymui balansuoto 
organizmo.

Parašė DR. KAŠKIAUČIUS. Kaina $2.00

IR SPIRITINIAI GĖRIMAI

Nurodoma kur ir kaip naudojant 
Alkoholį jis yra naudingas.

Paraše DR. KAŠKIAUČIUS. Kaina 50c.

Šita mašina, yra “plaučiai”, kurie vartojami išgelbėjimui vaiku, kuomet 
jie suserga paralyžium. Tai visai nauja mašina, išrasta -Tepadaryta 
Bernard Leibel (dešinėje puseje), Banting Instituto darbininko.

ALDLD 15-to Apskričio Mote
rys Gausiai Parėmė Dar

bininkų Streiką
Ne tuščiomis kalbomis, bet 

puikiai atliktu darbu ALDLD 
15-to apskričio moterys pasi
darbavo rėmime plieno darbi
ninkų streiko, štai draugių var
dai sykiu su jų atliktu darbu: 
draugės Rudienė, Račkaitienė, 
Mockaitienė surinko pinigais 
$15 ir ^maisto vertės $20; K. 
Romandrenė pinigais ir maistu 
$20; Paltanavičienė maisto už 
$5; Rubienė maisto už $4; Rau- 
lušaitienė $8 pinigais ir daug 
maisto; Sklerienė $10 pinigais ir 
daug maisto; M. Naujokienė au
kojo daug maisto; M. Valentą 
$13 pinigais ir maisto už $20. 
Per M. Valentą sekamos organi
zacijos aukojo: LDS 55 kp. $5 ir 
susirinkime surinkta $2.55, o 
Laisvės Pašalpinė Draugija au
kojo $10.

Sekanti draugai, A. Mockaitis, 
L. Stripeika, V. Romanda, pa
gelbėjo nuvežti maistą į unijos 
raštinę, kur streikieriam gami
nama valgis.

Unijos streiko gelbėjimo ko
mitetas taria širdingą ačiū vi-

KIEKVIENAM NAUDINGOS BROŠIŪROS
Marksizmas ir Tautinis 

Klausimas
(Kartu ir apie Lietuvą) 

Paraše J. STALINAS. Kaina 35c.

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

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

Knygute Apie Partijos Darbo 
Trūkumus ir Likvidavimą 

Trockizmo
Paraše J. STALINAS. Kaina 10c.

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

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

Naujas prenumeratas ar atnaujintas kartu su pinigais siųskite:

“LAISVĖ”

<

Socialistinių Sovietų Respublikų 
Sąjungos Konstitucija

Tai Sovietų Sąjungos pagrindiniai 
įstatymai. Kaina 5c.

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

PIRMOJI PAGELBA
LIGOJE IR NELAIMĖJE

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

Krikščionybė
Ir Ką Ji Davė Darbininkams?

Parašė A. M. METELIONIS. Kaina 5c.

427 Lorimer Street, BROOKLYN, N. Y
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Frank Pitcairn

ISPANIJA KOVOJE
Verte D. M. šolomskas. Elizabeth, N. J dieną, nes tą dieną kliubiečiai; 

turės savo šaunų parengimą. ' 
“L.” Reporteris.

(Tąsa)
Mes buvome pirmutinėse pozicijose 

tarpe sprogstančių vokiškų bombų ir ma
tėme, kaip jaunas poetas—komunistas 
su knygomis vienoj rankoj ir su dėže pa
tronų kitoj dalino knygas ir brošiūras 
kovotojams, labai besiveržiantiems prie 
apšvietos.

Jie skaitė tas knygas vieni kitiem pro
tarpiais tarpe kanuolių baubimo ir or
laivių bombų sprogimo.

Mes buvome Albacetoj, Alicantoj ir Va- 
lencijoj ir matėme, kaip visa Ispanijos 
liaudis povaliai, sunkiai prisiruošia prie 
karo, kad atmušus priešo puolimą. Į 
frontą žygiavo kolonos, užfrontėj persi
tvarkė industrijos gamyba ir gyvenimas.

Mes matėme didelę minią katalikų, 
apsupusių radio garsiakalbį, kad išgirsti 
skambų balsą Senoro Ossorio—i-Galiar- 
do, žymaus Ispanijos katalikų advokato, 
kuris kalbėjo prieš fašistus.

—Krikščionys,—jis sakė,—mes negali
me būti fašistais, nes krikščionybė reiš
kia laisvę, sielos laisvę, pagerbimą kito 
žmogaus minčių, o tuom tarpu fašizmas 
reiškia viešpatavimo ir priespaudos ga
lią apgynimui turčių reikalų.

—Katalikas negali sekti mokslo, kuris 
reikalauja išnaikinti komunistus ir žy
dus, nes katalikiškas tikėjimas mokina, 
kad kievienas iš mūsų turime mylėti sa
vo priešus. Net ir tada, jeigu liberalai, 
komunistai ir žydai tikrumoj būtų blo
gais žmonėmis, ir tada katalikai neturėtų 
juos išnaikinti. Katalikas negali prileis
ti, kad dievo vardu būtų daromas užpuo
limas ant teisingos ir legališkos valdžios.

—Katalikas turi gerbti bažnyčią ir jos 
klausyti, bet tik tada turi ją gerbti ir 
klausyti, nusilenkti prieš ją, kada ji lai
kosi bažnyčios mokslo. Katalikų bažny
čios negalima sumaišyti su Ispanijos vys
kupų bažnyčia, kurie apsikaustę bran
giais akmenimis, naudoja šventą raštą, 
kaipo ginklą naikinimo ir politinės kovos 
prieš kairiąsias partijas. Tikros bažny
čios negalima sumaišyti ir su religinė
mis organizacijomis, klioštoriais, kurie 
susikrovė milionus, su tais bažnyčios at
stovais, kurie suteršia bažnyčios švente
nybę šaudydami į liaudį pro bažnyčių ir 
klioštorių langus. Tikrosios katalikų ba
žnyčios atstovų negalima sumaišyti ir su 
tais, kurie į kovos lauką eina muštis, kad 
šaudyti į valdžios apgynėjus.

—Geras konservatorius neturi stengtis 
palaikyti mažumos ant didžiumos pries
paudos, priespaudos saujalės bagočių. 
Jis turi suprasti, kad pačiu tikruoju 
konservatorium yra liaudis. Geras kon
servatorius turi atminti Rymo Popie
žiaus Pijaus XI žodžius apie esamą pre
kių kategoriją, kurią valdo ir tvarko tik 
valstybė. Štai keliais žodžiais tas, kodėl 
tokis žmogus, kaip aš, konservatorius ir 
geras katalikas, yra liaudies fronto pu
sėj. Ar aš ginu respubliką? Žinoma! Ar 
aš ginu Ispaniją?—Žinoma! Bet pirm 
visko aš stoviu už kitus ir daug aukštes
nius idealus, už tikrą krikščionybę, už 
liaudies apsisprendimą, už žmonijos lai
svę!

Taip jis kalbėjo į Ispanijos žmones, iš
reikšdamas savo nusistatymą, pasipik
tindamas vyskupais ir fašistams atsida
vusiais kunigais.

Laike mūsų važinėjimo mes matėme 
kruvinas žymes vidaus priešo Villafran
ce—Andalūzijos kaime—aš mačiau val
stietį, kuris graudžiai verkė. Jis pasa
kojo mums, kaip ten viešpatavo fašistai, 
kurie per kelias dienas buvo užėmę kai
mą, kol jų iŠ ten neišvijo kalnakasiai di
namito pagelba.

Tai buvo būrys fašistų, maurų ir le
gionierių. Komandavo jiems kapitonas 
Petez Mundoz. Fašistų įžengimas į Vil- 
lafrancę buvo jam sugrįžimas namo, nes 
jis ten gimė ir užaugo.

Kapitonas Mundez su fašistais įžengė 
į savo gimtąjį kaimą, kurio visi gyvento
jai sudarė 400 žmonių. Prieš fašistų ge
rai išlavintą armiją ir kulkasvaidžius jo 
kaimynai galėjo panaudoti tik kelis se
nus medžiojimo šautuvus ir revolverius. 
Vietos milicijos valstiečių vadas, supras
damas, kad negalės atsilaikyti prieš fa
šistus, įsakė visiems vyrams, tinkantiems 
nešioti ginklą, eiti į kalnus ir pradėti par
tizanų karą.

Valstiečiai įpykę, bet pasiduodami dis
ciplinai, vis dar nenustoję vilties savo val
stietišku supratimu, kad fašistai neka
riaus prieš senelius, moteris ir vaikus, at
sisveikino su savo šeimomis ir išmaršavo 
į kalnus.

Tokiu būdu, kada kapitonas Mundez 
sugrįžo namo, tai nei vienu šūviu jis ne
buvo sutiktas. Tame sodžiuje vienintelis 
vyras, tinkamas nešioti ginklą, buvo pa
silikęs tik Petro Garcia, atsisakęs eiti į 
kalnus, todėl, kad. jis nenorėjo palikti be 
priežiūros savo tėvus senelius—tėvą 91 
metų amžiaus ir motiną—89 metų.

Kapitonas Mundez, pamatęs vaikiną, 
tuojaus įsakė jį areštuoti. Paskui jis pa
siuntė legionierius ir maurus įsakęs iš
vilkti jo tėvus ir atitempti ant svarbiau
sios gatvės. Abu senelius atvilko ten, kur 
jų sūnus buvo pastatytas prie sienos. Fa
šistai jaunuolį sušaudė tėvų akyse ir po 
to maurai ir legionieriai pasileido gatvė
mis šaudydami į senelius, moteris ir vai
kus. Iš keturių šimtų gyventojų šimtas ir 
trys buvo sušaudyti.

Grįžę į Madridą mes pamatėme žmones 
klijuojančius ant durų ir sienų Ispanijos 
Komunistų Partijos atsišaukimą. Tame 
atsišaukime buvo kalbama apie tai, kad 
karas jau perėjo iš stadijos piliečių karo 
tarpe praeities ir ateities spėkų ir virto 
nacionaliu karu, karu už Ispanijos lais
vę, jos nepriklausomybę.

Pertaika pasibaigė. Pirmas didelis bū
rys naujų Vokietijos “Junkerių” sukinė
josi ore. Maurai puolė per Estremadurą. 
Fašistų generolai pažadėjo jiems didelius 
plotus žemės Ispanijoj ir atsteigti jų baž
nyčią Cordoboj.

Didelės minios susirinko prie manifes
to ir skaitė:

(Bus daugiau)

Judžių Operuotojams Pakelta 
Algos

A. F. L. Moving Pictures 
Operators Local 485 išsikovo
jo $5 savaitei daugiaus algos.

Sulyg naujo kontrakto, kru- 
tamųjų paveikslų operuoto
jams su 1 diena spalio už 35 
valandas savaitės darbo kiek
vienam, pagal kvalifikacijos, 
bus mokama nuo $77 iki $83.

Kontrakte taipogi pažymė
ta, jog kitais metais nuo spa
lio 1 dienos judžių operuoto
jams bus dadėta dar $3 dau
giaus į savaitę.

Ši nauja skalė algų paliečia 
16 judžių operuotoji) šiuose 
teatruose: Ritz, Regent, Liber
ty ir Union Theatre, Union

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
CLEVELAND, OHIO

Spalių 26 d., kalbės Flaherty Bro
liai, Charles, Edward ir Francis, šie 
karžygiai yra sugrįžę iš Ispanijos 
kovų fronto. Šis mitingas įvyks Pub
lic Auditorium Ballroom, 7:30 vai. 
vak. Lietuviai, seni ir jauni turėtu
mėt atsilankyt, paremti rengėjus 
Friends of Abraham Lincoln Brigade. 
Ju ofisas Clevelande yra: 410 Supe
rior Bldg. J. A. V. (249-251)

CLEVELAND, OHIO
Sekmadienį, spalių 24 d. įvyks 

prakalbos, kalbės drg. F. Abekas. 
Prakalbos įvyks Darb. Sv., 920 E. 79 
St., 2-rą vai. po pietų. Lietuviai vi
si, darbininkai ir biznieriai, prašomi 
dalyvauti. Atsiveskite ir savo pažįs
tamus. — J. A. V. (248-249)

MONTELLO, MASS.
Daily Worker iškilmingas balius, 

šokiai, muzika, valgiai ir gėrimai

įvyks šeštadienį, spalių 23, Lietuvių 
Tautiško Namo Apatinėj Salėj. Šia
me baliuje prižadėjo būti svečių iš 
Worcester, Norwood, So. Boston ir iš 
kitur. Daugumas turi ir tikietų nusi-^,,^^ 
pirkę. Worcesteriečiai prižadėjo at
sivesti svečių . atkeliavusių iš Lietu- "><v 
vos, nuo Seredžiaus. Visi darbinin
kiško judėjimo rėmėjai yra prašomi 
dalyvauti minėtame balije, linksmai.- 
praleisime laiką ir tuom pačiu kar
tu paremsite darbininkišką spaudų,'“ 
—Kviečia Kom. (247-249)

ŠYPSENOS

KARMELITŲ PLIAŽAS
Jul. Boks

Karklynai, smiltynai, žaliuojančios balos,
Kada, o paversmiai, ateis gi jums galas?
Nejaugi valdyba lėšų vis neranda
Ir žiūri kaip žmonės čia sūkasi sprandą.

Ant tako, kaip galvos, čia akmenys vartos, 
Per akmenis žmonės, kaip klounai, vėl vartos: 
čia griūva, čia kyla, čia daužosi kojas,
Čia keikias, čia verkia, čia juokias—kvatojas.

Nueinį į pliažą vienintelį mūsų— 
Tave pasitinka divizija blusų, 
Tuojau nusileidžia bacilų desantas, 
Ir būki, kad nori, moderniškas frantas.

Įbrendi lig juostos—vanduo sau žaliuoja, 
Iškišusi galvą varlyte raliuoja, 
Eglišakiai būnos čia plauko, kaip sielius 
Po kojomis purvas švelnus kaip kisielius..

šitoj marmalynėj šviesuomenė mirksta, 
Tarp karklų vogčiomis jaunuomenė tvinksta 
Ant vieniško rato vaikigalius supa, 
O bufetas skūrą už selterį lupa...

“Kuntaplis”

RASEINIŲ POEZIJA

Dainuoju aš apie tave, tu mieste purvinas, 
Visokio raugo tavy gana.
Giedriausią dieną tu toks murzinas— 
Apsiautė tave dargana.

Raseinių Magdė tavo vardą garsina 
Brangiojoj mūsų Lietuvoj.
Zyvas marmeliadą tavy gamina— 
Neužmirštas būsi ir rytoj.

“Šarūnas” aštuonis įvarčius gavo,— 
Taip tavo pakėlė sportišką lygį.
Dėlto Palubeckas ar pasidaro

* Iš gėdos japonišką harakiri.

Ir man, poetui be kategorijos,
Raseiniai, tu mano gimtas mieste,
Esi pilnas visokių alegorijų,—
Nes ne visų čia gyvenimas teptas sviestu.

Poetas be kategorijos, 
(“Kuntaplis”)

Iškepė 18,000 Kiaušinių
Iš priežasties ant Union 

Square gairo Frank Malta san
dėlyje spirgėdami iškepė 18,- 
000 kiaušinių. Gaisras kilo 
nakties laiku, ir miesto gaisri
ninkai turėjo daug darbo ge
sindami 1,500 tuzinų degančių 
kiaušinių. Kiaušinių vertė sie
kė $600. .

Devyni Kandidatai į N. J. 
Gubernatoriaus Vietą

žingeidumo dėlei čia paduo
du “L.” skaitytojams sąrašą 
kandidatų ateinančiuose rinki
muose į New Jersey valstijos 
gubernatoriaus urėdą. Nuo 
Komunistų Partijos, Frank 
Chandler; nuo demokratų par
tijos, Harry Moore; republiko- 
nų partijos, Lester H. Clee; 
Socialistų Partijos, Henry Ja
ger; Prohibition Party (blai
vininkų), Eugene A. Smith; 
Socialist Labor, John Butter
worth ; Roosevelt-Labor-Anti- 
Hague organizacijos, James F. 
Murray f m’cprigTTiirriiigi'^iran-vH-
didatai: Dinshah P. Ghadiali 
ir John T. Kurzawski.

Elizabethan ’Užkviesta 
F. Roosevelt

Sąryšyje su istoriniu pami
nėjimu federalės konstitucijos, 
trijų valstijų — New Jersey, 
Delaware, Pennsylvania — 
Konstitucijos Paminėjimio Ko
misija, imdama domėn Eliza- 
betho miestą, kaipo pirmą so
stinę New Jersey valstijos, nu
tarė šį istorinį įvykį paminėt 
Elizabethe.

Federalės Konstitucijos Pa
minėjimo Komisijos narys po
nas McCarthy pranešė spau
dai, kad pasiųsta pakvietimas 
šalies prezidentui Franklin 
Rooseveltui dalyvauti federa
lės konstitucijos paminėjime 
gruodžio 18 d.

New Jersey valstija ratifi
kavo — užgyrė federalę kon
stituciją gruodžio 18, 1787.

Pasirašiusieji po federal e 
konstitucija — tuo laiku bu
vęs New Jersey gubernatorius 
Livingston ir Jonathat Dayton, 
abu elizabethiečiai.

EKSTRA PRANEŠIMAS 
LOWELL, MASS.

Draugai ir Draugės, ALDLD 44-tos 
kuopos nariai ir narės! Sulyg pa
tvarkymo tik ką atsibuvusios 7-to 
Apskričio konferencijos, mūsų kuo
pa turi imtis labai skubaus ir svar
baus darbo, todėl yra šaukiamas vi
sų narių specialis susirinkimas šį 
sekmadienį, spalio 24 d., 4 vai. po 
pietų, L. D. Kliubo Svetainėj, 338 
Central Street, čia galėsite ir duok
les pasimokėti už šiuos metus, kurie 
dar nemokėję, arba, kurie dabai’ ne
išgalite, pareikšti prašymą, palaukti 
ant toliaus.

Prot. rašt. J. M. Karsonas.
(249-250)

BRIDGEPORT, CONN.
Sekmadienį, spalių 24 d., 10 vai. 

ryto bus svarbus ALDLD 63 kp. su
sirinkimas, 407 Lafayette St. Bus 
renkama į ALDLD III Apskr. Konfe
renciją atstovai, taip pat ir kiti svar- 

reikalai bus svarstomi. Ateikite 
nariai ir atsiveskite savo drau- 
prisirašyti. — Kp. Rašt.

(249-250)

būs 
visi 
gus

MINERSVILLE, PA.
ALDLD 14 kp. rengia šokį su 

“Door Prize”, spalių-Oct. 23 d. Darb. . 
Svet. Kviečiame visus suaugusius ir 
jaunuolius skaitlingai atsilankyti į šį 
parengimą, turėsime gerą muziką 
pasišokti. Užtikriname, kad visi atsi
lankiusieji bus patenkinti. Įžanga tik 
15c. — Kom. (248-249)

WILKES-BARRE, PA.
LDS 7 kp. rengia paskaitą, kuri 

įvyks spalių 24 d., B. Poteliuno Svet., 
53 Bank Št., kampas Stanton St. 
Pradžia 2 vai. po pietų. Šią paskaftą 
parašė Dr. J. J. Kaškiaučius — 
■Kaip Maitintis; Kad Bfitr svriktr.t 

Prelegentas J. V. Stankevičius. Kvie
čiame vietinius ir iš apylinkės skait
lingai dalyvauti, išgirsite naudingų 
dalykų. — Kom. (248-249)

DETROIT, MICH.
Penktadienio vakare, spalių 22 d., 

7:30 vai., Draugijų Svet, 4097 Por
ter St. įvyks labai svarbios prakal
bos. Kalbės labai žymus Detroito kal
bėtojas, drg. W. Wanston. Jis kalbės 
apie rinkimų kampanijų, koki laimė
jimai buvo ir koki dar bus. Apart šių 
klausimų, bus ir kitų svarbių klau
simų. Todėl nepraleiskite progos ne
dalyvavę. — Kom. (248-249)

BAYONNE, N. J.
Spalių 29 d. įvyks Lietuvių susi

rinkimas ir prakalbos, kurias rengia 
lietuviai komunistai, Liet, Ųkčsų 
Kliubo Svet., 542 Broadway. Pradžia 
7:30 y ai. vakare. Įžanga veltui. Kal
bės drg. J. Bondžinskaitė, kuri nese
nai sugrįžo iš Sovietų Sąjungos. Ji 
pasakys daug įdomių dalykų. Todėl 
prašome visus skaitlingai dalyvauti.
— Kom. (248-249)

Mirimai
Spalio 9 dieną mirė Petras 

P. Gulbin, 70 metų amžiaus 
lietuvis. Petras Gulbin buvo 
nariu šv. Juozapo Draugijos ir 
išgyveno šioj šalyj 40 metų.

Pasarga Broliškoms 
Organizacijoms

L. D. P. Kliubas prašo visų 
lietuviškų organizacijų neren
gti jokių pramogų lapkričio 131 L. Tureikis.

HARRISON-KEARNY, N. J.
ALDLD 136 kp. rengia Kortų lo

šimo vakarėlį (Card and Bingo Par
ty). Įvyks šeštadienį, spalių 23 d., 8 
vai. vak. 15-17 Ann St., Harrison, 
N. J. Bus gardžių užkandžių, po lo
šimo šokiai prie geros orkestros. 
Pelną nuo šio vakarėlio skiria dėl 
Rinkiniu Kampanijos. — Kviečia 
Kom. ‘ (248-249)

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 141 kp. susirinkimas įvyk? 

sekmadienį, 24 d. spalių, 10 vai. ryto, 
143 Pierce St. Draugai ir draugė?, 
malonėkite būti šiame susirinkime. 
Turime daug dalykų apkalbėti. 21 d. 
lapkričio bus 6-to Apskr. Konf. Tu
rime delegatus išrinkt. Taip pat pra
šome pasimokėt duokles, kad būtu
mėt pilnam stovyje konf. akyse. — 

(248-249)

Valgykite Medų
“Laisvė” vėl gavo daug medaus, 
kuriuom aprūpins Brooklyną ir 

apylinkę orui atvėstant.

Valgykite Medų Vietoj Cukraus
Sako Dr. J. J. Kaškiaučius

Orui atvėstant greit galima pagauti šaltį, o apsirgus 
slogom arbata su lemenu ir medum 

palengvina pergalėti šaltį

Kaina 65c už Kvortą
LIEPŲ ŽIEDŲ 75c KVORTA

Tuojau kreipkitės j “Laisvės” ofisą 
ir apsirūpinkite su medum.

Z,  .......... ■■ -  -  

Varpo Keptuve
36-42 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y.

Varpo Keptuves Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

Puikiausios rūšies vedybinis keksas—Wedding cake
Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, senvičiam duona, 
balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi kepama roliai ir bandukės. 
Puikiausias pasirinkimas skaniausių kėksų-pyragų: Pineapple Cake, 
Apple Cake, Cheese Cake, Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice 
Cake. Stollen, Doughnuts, Pies, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly 
Rolls. Siunčiame duonas per paštą j kitus miestus, specialiai greitai 
pristato. Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorį 
ir kainas.

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

PHONE PULASKI 5-1090

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 II p. m. for gents.

-

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

<

Ui <

PER WEEK

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

Sun. all day and nigltt.

Odos-Kraujo-Nervų Chroniškų 
d Ligų Gydymas Vyram-Moterim

/ Patenkinančios ir Greitos Pasekmes
KRAUJO IR ODOS Ligos, CHRONIŠKI NER- 
VŲ Sujrimai, BENDRAS NUSILPIMAS, SKIL- 
VYS, HEMORROIDAI ar k:tos MĖŠLAŽARNES 

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-SP1NDULIAIS IŠEGZMINAVIMAI
Kraujo Tyrimai ir Pilnas Šlapumo Ištyrimas 

Mano Sąlygos Prieinamos, Egzaminavimas Veltui 

DR. L. ZINS
110 E. 16 St. Tarp Union ir Irving pl- New York 
Valandos: 9 A. M. iki 8 P. M. Sekmadieniais: 9 A. M. iki 3 P. M,
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PAJIEŠKOJIMAI

NEW YORKO IR APIEUNKES ŽINIOS
Išgirskit Lietuvio Demokratijos Gynėjo 

Patyrimus Ispanijoj!
Majoras Sako, Tamma 

ny Eikvoja Fondus
J. Ryano Mušeikos Yra 

Mahoney Rėmėjais

Prašome Neužmiršt!

as- 
du 
Is-

Šį vakarą brooklyniečiai 
lietuviai turės pirmą progą iš
girsti gyvą žodį apie Ispani
jos padėtį iš lūpų savo tautie
čio Antano Litvino, kuris as
meniškai pergyveno lenktynes 
su mirtimi už Ispanijos žmo
nių teisę palaikyti visos šalies 
didžiumos gyventojų balsais 
išrinktą liaudies valdžią, ku
rią užpuolė fašistai.

Lenktynės su mirtimi — 
tuoni mėnesiai karo fronte, 
sužeidimai, ir santikiai su
panijos žmonėmis, taip didvy
riškai ginančiais demokratiją 
nuo fašistų, davė jaunuoliui 
Litvinui labai daug patyrimų. 
Ir tuos patyrimus jis sutiko pa
pasakoti brooklyniečiams lie
tuvių komunistų suruoštame 
mitinge šį penktadienį, 22 spa
lių, Liet. A. Piliečių Kliube, 
280 Union Avė., Brooklyne.

A. Litvinas atsakys į klausi
mus apie Ispaniją.

Apie Sovietų liaudies da
bartinį gyvenimą kalbės J. 
Bondžinskaitė, kuri gyveno So
vietų Sąjungoj kelis metus ir 
iš ten nesenai sugrįžo. Jinai 
yra apvažinėjus skersai-išilgai 
didžiulę šalį, dirbus jos fabri
kuose ir kolchozuose, gyvenus 
ir veikus bendrai su miesto 
darbininkais ir kaimiečiais, 
tad jų gyvenimas ir pažiūros 
jai puikiai pažįstama. Ji taip
gi atsakinės į klausimus.

Pradžia 7:30 vakaro. Įžan
ga veltui.

Atsiimkit iš Lietuvos 
Atsiųstą Laišką

Č-nėskaitytoja 
paskelbt iš Lietu- 
laišką. Jis adre- 
Rodnaitei, 228 E.

“Laisvės” 
prašė “L.” 
vos atsiųstą 
suota Mary 
6th St., N. Y. Ten jos neradus,
laiškas pašto paženklinta 350 
Keap St., Brooklyne, ir palik-, 
ta č-nes pašto dėžutėj. Kas 
tinote, kur randasi Rodnaitė, 
praneškite. Neatsišaukus, laiš
kas bus grąžintas Lietuvon.

Pasiutimo Ligos Pavojus
Sveikatos komisionierius Dr. 

Rice sako, kad brooklyniečiai 
pastatyti pasiutimo ligos pavo- 
jun'dėl riaumojančių po gat
ves apkrėstų šunų.

Tos baisios ligos plitimo pa
vyzdžiui jis' primena, kad pe
reitais metais buvo tik vienas 
asmuo įkąsta pasiutusio šuns, 
o šiemet tokių įkandimų jau 
buvo 16. Tik bėgiu pastarojo 
mėnesio pasiutę šunes Įkando 
7 brooklyniečius.

Dr. Rice pasakė, kad “pa
dėtis yra pavojinga gyvybei ir 
sveikatai,” tad įsakyta suimt 
kiekvieną šunį, kurį ras nepri
rištą ir be apinasrio.

Dabar Laikas
Perstatymas komedijos “Iš

dykusi Pati” jau tik už savai
tės, jis bus 31 spalių, Labor 
Lyceum Salėj, Brooklyne. 
Brooklyniečiai komedijas mėg
sta ir rengiasi dalyvauti. Bet 
to negana, norintieji iš dalyvu- 
mo turėti daugiausia smagumo 
geriausia išloš įsigijimu bilie
to iš anksto, nes tas duoda 
progą pasirinkt sau patinka- 
miausią vietą.

Bilietų kainos: $1, 75 c. ir 50 
i. N. K.

Pervėlai Apsigalvojo
Banaitis, 102-40 

Rd., Queens, pervėlai ap- 
ir už tai pateko ka- 

Dalykas dėjosi seka-man

Sekmadienį, spalių 24 d., 7 
vai. vakare, “Laisvės” svetai
nėj, 419 Lorimer St., Brook
lyne, atsibus labai svarbus va
karėlis. Jį rengia ALDLD 1 
kuopa.

Tai pirmas vakarėlis šios; 
organizacijos šį sezoną, 
darome viską, kad vakarėlis 
būtų sėkmingas iš visų atžvil
gių. Bus gera orkestrą, kuri 
grieš lietuviškus ir amerikoniš
kus šokius. Maisto ir gėrimų 
visiems užteks. Numatoma 
svečių iš kitų kolonijų. Bus ir 
laimėjimų. Taigi, visus ir visas 
prašome neužmiršti šį paren
gimą ir laiku atsilankyti.

Rengėjai.

Kalbėdamas Mokytojų Fe
deracijos 5-to Lokalo susirin
kime, surengtame bendrai su 
Am. Darbo Partija, Center 
Viešbutyje, N. Y., majoras 
LaGuardia atakavo Tammany 
už eikvojimą fondų. Jis sako, 
kad Tammany žmonės Sąma
tų (budžeto) Taryboj duoda 
saviems tam tikrų “malonių” 
ir tuo būdu “eikvoja visuome
nės pinigus.”

aivo i Majoras sakė, kad Tamma- 
Mesjnės didžiumos valdoma Sąma

tų Taryba tik keliomis valan
domis prieš tą mitingą, trečia
dienį, pakėlė sąmatą $800,000. 
Miesto teisėjų patarnauto
jams, kurių algos buvo numa
žintos iki $2,000, vėl pakeltos 
iki $3,000 metams.

May or as pažadėjo dėt pas
tangas tęsimui statymo moky
klų ir pagerinimų švietimo sri
tyje.

Newyorkietes Lietuvaitės 
Ruošia Pramogėlę

Rytoj Pasilinksminkite 
Su Komunistais

Majoro LaGuardijos pareiš
kimas, kad Tammanės kandi
datas Mahoney melagingai gi
riasi turėjimu darbininkų pa
ramos, pilnai pasitvirtino. An
gliškas darbininkų dienraštis 
Daily Worker pravedė tyri
mą ir surado, kad Mahoney 
savinamosios unijos jo nere
mia. Kur yra gautas toks pa
reiškimas paramos, jis atėjęs 
nuo viršininkų, kurie bijo spe- 
cialio raketų prokuroro Dew
ey įsikišimo į jų amate įvestą 
raketą ir norėtų amžinai pa
laikyt galioj Tammany, prie 
kurios valdžios raketai galėtų 
nekliudomi tarpti. —

Jokia svarbesnė unija nėra y 
užgyrus Mahoney balsavimu i 
nariu mitinge. I

Vyriausiu Mahoney parėmė- 1 
ju esąs Peter A. Cassidy, vir- | 
šininkas
Unijos, 
randasi 
Dewey 
jose esama netvarkos.

Pajirškau savo tėvo Juozapo Lu- 
kauskio, apie 75 m. amžiaus. Paeina 1 
iš Kauno redybos, Telšių apskr., Ja- , 
napolės priemiesčio. Kaimas, Gurkal- 1 
nis, jo tėviške. Jis apleido Lietuvą iš 
Užvenčio parapijos, Užvarmio dvaro, 
vienkiemis Palinigis, 46 m. kaip ap
leido Lietuvą, palikdamas pačią Do- t 
micelę su penkiais vaikais: vyriausia 
Nastazija, Kostas, Elzbieta, Antosė 
ir Vaclovas. Visi dar gyvi, tik moti
na Domicėlė mirus, 1931 m. Atsišauk 
pats! Arba kas žinot, kur jis gyve- i 
na, malonėkite pranešti man. Pas- : 
kiausia gal gyveno Baltimorėj, Ma- i 
ryland St. Kas tikras žinias apie jį 
suteiks, tas gaus $50.00 dovaną. Kos- j 
tas Bukauskas, 11 Hicks Lane, Great 
Neck, N. Y. (248-250)

SUSIRINKIMAI
NEW YORK CITY, N. Y.

ALDLD 23 kp. susirinkimas įvyks 
penktadienį, 22 d. spalių, 7:30 vai. 
vak. pas Ch. Matthews, Apt. 8, 433 
W. 33rd St. Būtinai visi nariai būki- ■ 
te, idant visi galėtų pasimokėti už 
šiuos metus ir dalyvauti rinkimuose 
i naują Centro Komitetą. — Valdy- 

(247-249)

Tr*<k Muk Rc<. U.S. l’aL O«.

Bildingų Griovikų 
kurio knygos dabar 
pas raketų prokuroro 
investigatorius, nes

Muskulų skauJejimasC^S====; 
kuri sudaro persidirbimas, 
drėgnumas ir nuovargis —• 
greitai palengvinamas.

NUSIPIRKITE BONKUTĘ 
ŠIANDIEN.

Dvejopo didumo: 35c. ir 70c.

Dvi jaunos merginos, Elaine 
ir Jean Devetsko, rengia vaka
rėlį subatoj, spalių 23, 8 vai. 
vakaro, 145 W. 21st St., N. Y. 
Jos sako, kad visi atsilankiu
sieji praleis laiką linksmai, 
nes bus užkandžių, 
programa. Pasekmės 
aukota Daily Workeriui ir 
gelbėjimui Ispanijos demokra
tijos.

Draugas Devetskas ir jo 
duktė yra gerai žinomi veikė
jai įvairiose tarptautiškose or
ganizacijose. Draugo Devets
ko sūnus irgi išvažiavo su am- 
bulansų korpusu gelbėti ispa
nus kariauti prieš fašizmą.

Draugai,, kuriem laikas leis, 
ypatingai newyorkieciai, neuž
mirškite atsilankyti į šį vaka
rėlį, kuris bus linksmas ir sy
kiu atliksite naudingą darbą.

Įžanga tik 25c. Rep.

šokiai ir 
bus pa-

Elizabeth, N. J

Lillian Kavaliauskaitė
Visi bukite “Laisvės” vaji- 

ninkų Baliuje sekmadienio va
kare, 24 d. spalių-Oct., Kliubo 
Salėje, 408 Court St. Bus puiki 
dailės programa, kurią duos 
Kavaliauskaitė ir Šidlauskaitė 
ir bus gerų valgių ir gėrimų. 
Taipgi bus svečių iš Lindeno, 
Hillsides, Newarko ir iš Broo- 
klyno. Pelnas nuo šio paren
gimo yra skiriamas “Laisvės” 
vajininkų lėšų padengimui.

Čekiai Policistam Tik 
“Vaikų Dovanelės”

Politikierius Queens advo
katas Sanders aiškinosi teisme, 
kad jo policistams duotieji ir 
kaltinamų policistų priimtieji 
čekiai buvę ne koks atlygini
mas už patarnavimus, bet tik 
lyg ir “dovanėlės” vaikams.

Toje byloje kaltinamasis 
Sanders ir 18 policistų palaikę 
nepaprastą raketą. Atsitikus 
kokiai auto nelaimei, policistai 
nelaimės ištiktus rekomenduo
davę pas Sanders. O šis poli
cistams už sekiojimą ambulan- 
sų duodavęs kyšius.

balandžio mėnesį, 
teisėją, Banaitis liudijęs, 
Frank Francis, 69 Havąę 

St., buvęs vienu iš plė-i 
užpuolusių alinę, 44.
St., ir kad Francis nuo

laikrodėlį. Taip jis 
jo ir “džiurei.” Bet 
įvykusiam teisme jos iki kvotimo.

Banaitis jau liudijo, kad Fran
cis nebuvęs tuo plėšiku. Teisė
jas sulaikė Banaitį be kauci- 

N.

Komunistų Partijos draugai 
ir rėmėjai, taipgi visi išgalin- 
tieji porą valandų pasilinks
minimui, prašomi ateiti į “Lai
svės” svetainę šeštadienio va
karą, 23 spalių, čia bus vietinės 
K. P. vakarėlis, kuriame bus 
galima su draugais kartu pa
silinksminti ir pasivaišinti. At
siveskite ir savo draugus bei 
pažįstamus, lietuvius ir kita
taučius.

Įžanga nemokamai. N.

Laižybininkai Turi Gana / 
Darbo

Rinkimų lenktynėse daly
vauja ir profesionaliai laižy
bininkai, Robert Greene Co., 
brokeriai, vedą didelį laižybų 
biznį. Jie sako, kad laižybose 
už išrinkimą Thomaso E. Dew
ey į distrikto prokurorus de
dama 6 prieš 5, ir kad už iš
rinkimą La Guard i jos į majo
rus dedama 3 prieš 1.

PROTESTAI PRIEŠ 
JAPONIJĄ

A. Litvino Pasilikimui 
Sueigėlė

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS 

(UNDERTAKER)
Vedu šermenis ir palaidojo tin

kamai ir už prieinamą kainą
PnrBamdnu automobilius vestuvėm 
parom, krikštynom ir kitokiem 

reikalam

402 Metropolitan Avė. 
(Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN* N. Y.

Sužinojus, kad iš Ispanijos 
sugrįžo Antanas Litvinas,' vie
nas iš pirmųjų Ispanijos demo
kratijos gynėjų, ir kad jis, pa
galiau, sutiko čionai pasilikti 
keletą dienų, Lietuvių Lincol-Į 
no Bataliono Draugių grupė 
ant greitųjų pasitarė ir nus
prendė suruošt d. Litvinui pa
sitikimo vakarą šį pirmadienį, 
25 spalių, “Laisvės” Salėj.

Daugiau apie šį įdomų va
karą bus pranešta rytoj. D.

šį šeštadienį šaukiama masi
niai pikietai prie keletos desėt-’ 
kų krautuvių, kuriose parduoda
ma Japonijos prekės, o vakarą 
bus atviram ore mitingai. Vie
name tik Manhattan County 
(New Yorko Mieste) įvyks 30 
tokių mitingų.

Komunistų Partija, kuri šau
kia pikietus ir mitingus, prašo 
visus taikos šalininkus dalyvaut.

Jei Pasiskubinsit— 
Dar Gausit

FOTOGRAFAS

Brooklyniečių Sveikata
Brooklynas vėl pasižymėjo 

automobilių nelaimėmis, už
mušta 8. Bėgiu pastarųjų 4 sa
vaičių dėl to žuvo 32 gyvastys, 
o viso šiais metais — 223.

Viso mirimų buvo 477.
Gimimų per savaitę — 729.
Vaikų nelaimė—diphtheria— 

vis tebekyla. Visame didmies
tyje ta liga susirgimų pereitą 
savaitę buvo 74 arba du syk 
daugiau, negu pereitų metų tą 
pat savaitę. Tas rodo augantį 
pavojų. Sveikatos komisionie- 
rius Dr. Rice sako, kad įčiepi- 
jimas visų mažų vaikų juos 
apsauguotų nuo pavojaus ir 
galėtų visai suvaldyt tą ligą.

Dvi teisingiausios lietuviškos 
knygos apie lyties klausimus:
PATARIMAI VYRAMS APIE 

LYTIES DALYKUS; 
Kaina $1.50.

PATARIMAI MOTERIMS 
APIE LYTIES DALYKUS; 

Kaina $2.00.
Abi knygos parašytos paskilbusio 
D-ro Robinsono ir Kiškiai, teisingai 
aprašyta vyru ir moterų lytinio gy
venimo svarbiausi Reikalai. Kiekvie
nas ir kiekviena tose knygose ras 
daug brangių ir reikalingų pamoky

mų, su paveikslais.
Galima pirkti abi arba bile 

kurią vieną

Tų knygų jau mažai turiu, to
dėl norintieji pirkite tuojaus. 

Reikalavimus su pinigais 
adresuokite:
J. BARKUS 

111-40—1281h St., 
So. Ozone Park, N. Y.

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių
Ii senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame s j 
rikoniškais. Rei Į 
kalui esant b I 
padidinu tokie! 
dydžio, kokio pa M 
geidaujama ’ 

Taipgi atmalia- 
voju įvairiom 
spalvom.

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

BROOKLYN. N. Y.
Tel.: Glenmore 8-6191

ir pavienių

•f* Y' M

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
Triangle 8-3623 

Brooklyn, N. Y.

168 Grand Street
Tel. Evergreen 8-7179 

Brooklyn, N. Y.

TAIKOS BAZARAS

žymi scenos ir judžių aktorė 
asmeniškai vadovauja priruoši- 
mui Tarptautinio Taikos Baza- 
ro, kuris prasidės spalių 22 per 
pietus ir tęsis visą dieną šešta
dienį. Vieta: Hotel Center, 
43rd St. arti 6th Ave., N. Y.

Bazaro komitetą sudaro 100 
Prieškarinės-Priešfašistinės Ly
gos narių. Jam pasisekė gaut 
paramą daugelio garsių aktorių, 
rasėjų ir kitų visuomenės dar
buotojų, tad bus ir gana turtin
gų dovanų.

Sėkmingai “Apsigynė”
Areštuotas Richard Forres

ter, 70 metų, 67 Sutton St., ku
ris sakėsi tik save “gynęs” brit- 
va ir to pasėkoje jo žmona 
Mary, 53 metų, ligonbutyje 
gavo 15 stičių, o sūnus, 29 m., 
guli ligonbutyje su 65 stičiais.

IŠRANDA VOJIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Pasirandavoja fornišiuotas kamba
rys, garu apšildomas ir visada yra 
karštas vanduo. Arti eleveiterio ir 
arti gerų restauracijų. Kreipkitės 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakarais. Antra
šas: 35 Graham Ave., Apt. D-l, 
Brooklyn, N. Y. (247-249)

GRAND OPERA STUDIO
Grand Opera Studio jieško 
muzikos talentų dainininkių 
ir dainininkų naujai organi

zuojamai operai.
Balsų išbandymai veltui 

Bet balsų išbandymui laikas paski
riama pasitariant per telefoną. 

Interesuojantiesi tuom reikalu 
skambinkite Circlg 6-1689 arba 

rašykite!

Grand Opera Studio 
206 W. 52nd Street, 

NEW YORK, N. Y.

Telephone: EVergrėen 8-1770

J GARŠVA
Graborius (Undertaker)

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

sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.

LIETUVIŲ GIMNASTIKŲ 
KLIUBAS 

šeštadienį, 23 October 
šis Kliubas. rengia 

CHICKEN CHOW MEIN 
PARTY

Prasidės 9-tą vai. vakare
Bus lietuviška ir amerikoniška 
muzika. Pare bus kliubo name 

168 Marcy Ave., 
Brooklyn, N. Y.

Kviečiame visus ir visas— 
KLIUBAS.
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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

Dr. ED. W. ŽUKAUSKAS
1114 FOSTER AVENUE

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

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

--------------------------------------------------------------------------j

MMM

Notary Public Tel. Stagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

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

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patarnavimas 
bus užtikrintas ir už prieinamą kainą
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MATEUŠAS SIMONAVIČTUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAM ĮSTAIGA

Vietos ir impor- 
Jtuotos degtinės ir 
vynai geriausių 
bravorų alus ir 

! Elius. Kada būsi
te Brooklyne, už 
eikite susipažinti.

Kiekvienų subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kamba
rys, užėj’imui su 
moterimis. Neriš
liomis atdaras 
nuo 1 valandos 
dieną iki vėlai.

. 426 SOUTH 5th STREET, BROOKLYN, N. Y
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties. Tel. Evergreen 7-8888
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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. 3 

3 
wWiBiilinii tioii ibi w ibi ibi im mt ibįibįwm w w w ?

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

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

Telefonuokite: EVergreen 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti j ofisą 

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

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

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