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THE EDITOR

TRIES TO THINK
ARMISTICE

Nineteen years ago the war to 
end all wars ended.

The still-living soldiers cried with 
happiness when the final calm ar
rived. The guns were scrapped and 
turned into plows. The fields were 
cleaned, the trenches filled, the dead 
buried. Broken bodies were mended 
and the long process of reconstruc
tion was begun.

That was nineteen years ago.
Today the war-fields are marked 

by tall white monuments. The gene
ration bom in the age of war, pro
fiteering, inflation, 
nearing manhood and 
other slaughter.

In England baby 
manufactured with 
masks.
shoot as they learn to talk. In Spain 
schools full of young boys and girls 
are blown to bits by Italian and Ger 
man planes. The world has not 
learned the lesson of nineteen years 
ago.
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Europe is now faced with the is

sue of war and the U. S. 
with the issue of, “What 
going to do about it?”.

Two courses are opfen.
moving for collective security. or ab
jectly doing an ostrich-act and play
ing “neutrality”.

The “neutrality” policy has been 
a miserable failure. The nations 
that have been attacked were unable 
to receive aid while the attackers 
received all the arms they needed. 
Spain, for example, is closed to 
American help but Franco receives 
arms and goods from America via 
Italy and Germany, countries that 
are not “officially” at war!

In Asia Japan is following a road 
of conquest. That road can be 
blocked and America can do it by 
one word—boycott! Without her 
large trade with America, Japan 
could not carry on agression against 
a peaceful nation.

Organized labor organizations have 
supported the boycott as an effect
ive weapon against the gangster na
tions that are endangering the peace 
of the world, 
youth, united 
branches and 
should do our 
boycott and 
it.

Many of 
hold dances 
future. In 
matter how 
Japanese label is 
Japanese goods!

“This Armistice 
take a pledge not 
goods and help to stop the gangster 
nations from igniting the world 
again”.

We, the Lithuanian 
in choruses, LDS’ 

other organizations, 
utmost to aid in this 

see that others support

our organizations will 
and affairs in the near 
buying equipment, no 

small, see to it 
on it.

that no 
Boycott

shouldday, we 
to buy Japanese

Rose: Ches, are you sure it’s 
you love and not my clothes?

Ches: Test me darling.

me

LDS DANCES
NEWARK—NOVEMBER 20th

The LoDeStars are holding a din
ner-dance at Club Windsor on Sa
turday, November 20th, to celebrate 
their 5th anniversary. Admission— 
$1.25, includes dancing to one of the 
best orchestras and a de luxe turkey 
dinner. Tickets must be purchased in 
advance.

BROOKLYN—DECEMBER 4th
The Brooklyn BuiLDerS are hold

ing their Annual Fall Dance at the 
Lithuanian-American Citizens Club 
in Brooklyn on December 4th. John
nie Nevins orchestra will play both 
Lithuanian and American
Tickets are 35 cents at the door 
30 cents in advance.

NEWS BRIEF

music.
and

BRUSSELS,—Discussing the 
man declaration on Belgian 
pendence, Mz Spaak, Minister of For
eign Affairs, declared that it con
stituted a contribution to peace. This 
is somewhat surprising as at the 
Commission of Foreign Affairs in 
the Chamber, he finally admitted 
that non-intervention in Spain had 
failed, that it had been cynically vio
lated, and that this violation was the 
act of leaders of the Fascist states— 
that is, of Hitler and of the Reich. 
If the guarantee is not worth any
thing, how then can it be a contri
bution to peace?

In the “Voix du Peuple,” Relecon, 
member of parliament, draws atten
tion to this, writing: “This gesture 
(Hitler’s) will deceive no one. It is 
too crude a manoeuvre. For our part, 
we refuse to attach any value to the 
signature of the Reichstag incendia
ry, the murder of the Spanish 
people. Hitler Germany’s guarantee 
has no more value than a scrap of 
paper.”

Ger- 
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WHAT’S GOING ON 
IN DETROIT

Hot dogs! Did I have a swell time 
at the chorus opener on Nov. 7th! I 
almost took off my shoes and don
ned my slippers 
at home. Well, I 
anyhow, talking, 
and I believe that 
one that had a time of it.

Talk about real Liths! The Grena
diers take the cake. Every song (ex
cept one Russian) was in Lithuanian 
and put off in good style. The Volga 
Boatmen were a real surprise. I 
didn’t know who they were until 
they started singing. 'They deserved 
and got a good hand and I hope we 
see more of them.

Boy, o Boy! What I saw when I 
wasn’t supposed to be looking: Al 
Urbon was actually swinging it high 
and low with Alda Ram. Yum, yum, 
come on Al, tell all.

Then there was 
Grand Rapids, still 
firing squad with a 
Alright G. R., tell 
assert yourself man or mouse 
sissy.

Here’s one for the quartet: How 
about giving Joe a chance to be 
heard? I couldn’t hear Vince either. 
It sounds good anyhow, let’s hear 
more.

What happened to those others I ! 
heard practicing? Was it too much | 
program or just cold feet? Well, 
how about it? I

What’s this voice Ruth Raminski 
has been carrying around? Does the 
chorus get an audition ?

We want more of that swell Ar
menian hand twister, dark eyes, 
raven hair, gypsy swing and lithe, 
slithering hands working strange 
fantasies in the cerebrum. O-h-h-h.

Anyone who wants subs .to the 
“Voice”, that I didn’t get ^6: “I’ll, 
at. chorus rehearsal. There’s a spe
cial

and made myself 
had a lot of fun 
singing, dancing 
I wasn’t the only

the heap brave 
facing the fem 
determined look, 
us who she is, 

or

rate for L. D. Sers.
Your pal, 

Algerd Gerait.

NEWS OF THE HOUR 
FROM SO. BOSTON

aSouth Boston Laisve Chorus has 
grab bag full of winter activities!

Someone heard them discussing 
“Kaimiečių Vakaras” with poverty 
costumes And fines for silk stockings, 
top hats, tuxedos, etc. It’s coming off 
soon, too.

The girls are going places! Where ? 
They’re seriously thinking of a bowl
ing team! And enthusiasm is a-bub- 
bling!! They sure have dandy ma
terial in the Chorus for such a team. 
Here’s wishing you lots of luck, girls. 
So- - - - Gardner—look out for the 
trophy!

The S. B. L. Chorus made a grand 
appearance at Ig. Kubiliuno concert. 
The “people in the audience” all re
marked on how pretty their costumes 
were and ho^ well they sang. Still, 
as “they’re going to^town this year” 
(I hope, I hope, I hope) they still 
will have practices every Friday 
evening —7:30 p. m.—374 Broadway, 
South Boston. Why not come down, 
you young people, and take a look 
at what’s going on?

Ig Kubiliuno concert was very suc
cessful and. the large attendance 
shows that the people are still in
terested in music, culture, etc. Speak
ing of concerts, the Laisve Chorus is 
whispering of staging one of its own. 
If I may pass an opinion, they have 
talent enough, and trios, quartets, or 
6 pieces and other combinations are 
-easy to get together and attract Mr. 
Audience.

Two members who were injured 
and thus out on “accident leave” 
have just returned. Welcome back— 
Chorus members!!

I wonder if any other Choruses 
ever have “electing a committee” 
trouble? If so, please write in the 
Youth Section your cure for it. But 
honestly, pals, if all the young 
people went into the committee, they 
would get much more fun out of be
longing to the Chorus. How about 
having a “committee” contest be
tween the younger set and the older 
set? My bet is that you young’uns on 
an all-youth committee could easily 
arrange a “hit of the year!” The 
older members have been working 
for years, how about the younger 
element showing them a few things?

a

Duchess of Windsor

SUNDAY THE DATE 
FOR “L” CONCERT
“All roads lead to Labor Lyceum”, 

is the cry of hundreds of Lithuanians 
as they prepare to attend the famous 
Laisve Annual Concert sponsored by 
the Lithuanian Daily this Sunday.

The best-known professional 
ers, artists and other talented 
uanians will be present.

The program will consist of:
Anthony Banys, opera and 

singer.
Emilia Mickunaite, soprano 

the Lithuanian State Opera.
Aldona Klimaite, coloratura 

rano.
Sextette under the direction of 

Victor Baker.
Cariota Montez, Spanish
Edna Vaivadaite, soprano 

Chester.
These are only a few of

that will shine in this concert pro
gram., To add to the gayety and in
terest of the evening, George Kaza
kevich will have his six piece or
chestra playing both Lithuanian and 
American pieces.

The concert begins at 3:30 and the 
dancing will start immediately fol
lowing the program.

sing- 
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TAILOR’S TEAM BY SCORE OF 38-36
Pop Time Snatches Victory From Local 54
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Accompanied by Nazi officials, the Duke and 
are shown through the Reich. The trip, used for Fascist propaganda 
purposes, aroused such a storm of protest in this country that the 
former monarch and his American wife wavered about going ahead 
with his planned American journey.

dancer.
from Ro-

the stars

WORCESTER NEWS AND 
CHORUS BRIEFS

We had a swell party Oct. 29, ami
gos, but nothing like last year. Que 
lastima, but we do hope we can make 
some profit as we need the money.

Que lastima that some of you 
people didn’t appreciate our colored 
visitors. I really think that we 
should be grateful to the colored 
boys as they gave us part of the pro
gram.

Gracias to all who attended our 
party. We also had some guests from 
Norwood.

Well, Well, a' unity meeting again. 
Now I hopfe it sticks. This time we 
united on our word of honor, not on 
papei’ as we, did 2 years ago. It’s 
all so strange but we got a new 
teacher^ and I do hope she stays.

Amigo Mio.

It’s The Truth!
—Did you know that:—

A meteorite, which has made a pit 
four-fifths of a mile wide and 570 
feet deep near Winslow, Arizona, 
may contain metals valued at half a 

.billion dollars (if it is ever found)?... 
I The purchasing power of the masses 
in China is so low that a company 
had to package only five raisins in 
an envelope to meet the lowest deno
mination of Chinese copper curren

cy?... Lubricants for automobile 
engines in Tarvis, Algeria, are re
quired by law to contain at least 
25% olive oil (who cares)?.... Tea 
has 2,000 blends?.... Goat whiskers 
are used in making rugs and car
pets?. ...

—Radium:—
The total amount of energy evolv

ed in the complete change of 1 gram 
of radium is over a million times 
that supplied by 1 gram of coal 
when burned, and this supply of

RAMBLINGS OF THE 
SECOND DISTRICT

Hello folks! So nice to be with 
you again.

I said a few weeks ago that I’d 
write more after studying Isabelle’s 
article. Well, when I said that it was 
not constructive I meant it, so it was 
destructive. Such material should 
have been taken to the district con
ference for discussion and not print
ed. We all know that for the past 
few years it would have been fine 
if we were told how to go about cor
recting certain faults.

Rumors have it that Haverhill is 
reviving the chorus and all it needs 
is a teacher... It'has been said that 
Worcester will soon have a teacher... 
Lawrence would have a good chorus 
if they could all get together for re
hearsals. Now that they have a new 
organizer they should encourage him 
by getting together ... 
swell write-up on V. S. 
Us”, but — why copy 
persons nickname ?... 
around pretty thick that
of Normandy” will be presented in 
the 2nd district on Xmas Day. Time 
and place will be in later by the 
comm....

A passing thought, “It’s not
way you find things that counts, it’s 
the way you leave them”.... The 
Y. S. is supposed to have humor, 
sports, news of club activities, and 
etc. Last Friday’s issue shows it... 
What’s happened to all of the writ
ers in the district? Now is the time 
to let us know about you. So let 
some kindhearted person in every 
chorus pick up a pen or a pencil and 
write ... So till we get to see the Y. 
S. again, I remain as ever...

Retlaw Chinwell.

That was a 
by “One of 
some other 
It’s flying 

the “Chimes

ad.

the

energy goes on practically undimi
nished over the span of a man’s life! 
The diminition is less that 4% every 
100 years ... Ernest C.

Rallying to within two points of a 
tie the Young Tailors, Local 54, lost 
out to the Workman’s Circle team, 38 
to' 36, at Seward Park H. S. in a 
A. C. W. A. league game.

Trailing by twelve points 
start of the last quarter the 
rallied to score 10 points 
their opponents scoreless but were 
thwarted by the final whistle.

During the first half the game was 
a see-saw affair with the lead chang
ing hands frequently with neither 
team getting too big a lead. The first 
half ended with a score in favor of 
Local 54, 17 to 15. Then in the third 
quarter the Tailors defense crumpled 
and the Circle team scored at will. 
However, they made a miraculous re
covery in the last quarter but could 
not beat Father Time.

Stabile and Tiskevics were the 
shining lights of a losing cause scor
ing 15 and 11 points respectively.

stood out for the winners 
a menace with his

at the 
Tailors 
holding

ping Clerks, Local 153, in their first 
meeting since last season when Lo
cal 54 defeated their opponents for 
the league championship.

The game is at Seward Park H. S. 
in New York. There is no admission 
charge and all spectators are wel
come.

SPORTS FROM 
HICKTOWN

Į SHORTS ON
SPORTS

Johnny Goodman, United States 
amateur gold champion from Omaha, 
Neb., won the Mexican national ama
teur title by defeating Don Schuma
cher of Dallas, Texas, last week... 
Goodman and Billie Burke of Cleve
land Pre the only Lithuanians ever 
to win the National Open Golf cham
pionship ...

----- 0—0-----
Eddie Hogan (Yuskis) heavy

weight contender of Waterbury, 
Conn., will go to London, Eng., in 
January for a series of three fights, 
according to Dan Parker of the 
Mirror.

----- 0—0-----
Pete Baltram, the young Lithuan

ian wrestler, speaks Lithuanian, Rus
sian, Polish, Swedish, Danish, Nor
wegian and English besides being a 
swell wrestler. His family, who still 
reside in Lithuania, wanted him to 
be a physician.

------ 0-0-----
Karl Pojello, Lithuanian wrestling 

champ, is appearing in tournaments 
in thq capital cities of Europe.

----- 0—0-----
Yustin Sirutis, survived three 

knockdowns in the first round to box 
a draw witlT Tiger Jack Fox.

Tom Yermal.

Lefkowitz 
i constantly 
' floor play.

Young Tailors 
Local 54

Stabile If 
Tiskevics rf 
Wallace c 
Kraujelis 1g 
Brugegs 
Tetonic 
August

Totals

rg

Holtzman If
Loik
Gutter
Krein rf
Sarachek
Lefkowitz c
Siegel Ig
Pressman rg
Roseman

fine

G 
6 
4 
1 
1 
2

0

F 
3 
3 
0 
0 
0 
0 
0

6

15
11

2
2
4
2
0

36
Workmen’s Circle 

G 
2 
3 
0 
2 
0 
3 
1

1

15

F
. 0

1
1
2
0
2
0
0
2

p
4
7
1
6 
0
8
2
6
4
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Lost and' Found Ad:
Stanley—please come back, 

need you in the Chorus!!! I 
Then, I’ll join too.)

Here’s a solution to the 
of everyone in the Chorus 
to be'the correspondent. Arrange the 
members alphabetically and A can 
write bne week, B the next, etc. 
Everyone will have a chance and all 
will be happy.

Toodle—loo - And I do mean you!
MPk^y.”

. We
(P. S.

problem 
wanting

Johnny: My wife gets historic’ 
when I stay out late at night.

Al: You mean hysterical.
Johnny: No, historical. She digs 

up the past.

by A. REDFIELDTHE RULING CLAHSS

think-_ Now, byQuincy, don’t get another nervous breakdown 
ing about the CJ.O ”

n~ar-J‘
-m■ 9 >. V' 1 1 fl
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In a pre-season practice game the 
Bridgewater Youth Chorus snuffed 
out a strong Montello pick-up team 
to the gleeful tune of 63-33.

The game was a real ruff and 
tumble and many fouls were made ’ 
but nevertheless the five boys of ■ 
Bridgewater emerged victorious.

Fifteen minute periods were play
ed with the last quarter lasting 25 
minutes. Most of Bridgewater’s 
points were made in the first quar
ter.

Bridgewater has a better team 
than that of last year...

So—WORCESTER, BEWARE!
The K. Twins.

i

ANNOUNCEMENT
ON SPORTS

Sportsmen and sportswomen: *
Be prepared to start bowling on 

Saturday November 20, 1937 at Wor
cester. Norwood, Gardner and Wor
cester will start. If there are . any j 
more who wish to enter, please come 
to Worcester on the above date. If 
this date is not agreeable to any of 
the teams, let me know as soon as 
possible. J. Kižys,

Sports Chairman.

i

I

If a man’s reputation were to be 
photographed it would require a lot 
of retouching before he would be 
willing to accept it.

It’s better to say something good 
I about a bad fellow' than it is to say 
I something bad about a good fellow.

NEW YORK— The duke of Wind- | 
sor is too sober, Gene Fowler, noted 
novelist, thinks. Fowler said ft (is 
rumored that Wally has put the 
duke on the water wagon.

8 
the' Young

Totals
This Saturday

Tailors, Local 54, engage the Ship-
evening

700 WOUNDED ITALIAN 
“VOLUNTEERS” RETURN 

FROM SPAIN

NAPLES. — The hospital ship, 
“Grandisca” arrived here at the end 
of last week carrying 700 Italian 
“volunteers” wounded in Spain.

IT WAS A SAD TALE
By Bertha Fulton

Yes, judge, I mean your Honor, 
it’s my first offense. I

throwing chairs and beer 
at people, well,
anyway — they’re kind of

don’t go

not beer
around 
bottles 
bottles 
messy.

Do I alwaysu. loose my head and 
go hay-wire? Oh, no! I’m a pretty 
calm person, never get exited, but.. . 
Yes, judge, I mean your Honor, I 
know you’re not interested in my 
temperament, but it all has a bear
ing on this case—an important bear
ing. Yes, your Honor, I’ll speed it up. 
I know your time is valuable, but... 
Ok, Ok, I’ll tell you what happened.

It was this way: I love to write 
and I take it seriously 
get the idea to form 
creative writers. What’s

Oh, it’s to exchange
manuscripts each 

purpose of improv- 
work. Well, I talk 
Yes, that’s .right—

and then I 
a group of 
that?

ideas, cri-

chance. Thanks.
Everyone gave his idea about how 

the group should work and we all 
started talking about realism, roman
ticism, the value of certain author’s 
works, the three unities and so forth 
and so on. The boys all make pret
ty speeches about how they’re going 
to be fair in judging the others’ 
work and what they are going to 
write and what their pen names are 
going to be. Everything gets brighter 
and brighter and we finish finally 
because we run out of words. We 
make a date for next Friday to bring 
our manuscripts and discuss and cri
ticize... You can imagine how... 
You can’t? Well, anyway, I was full 
of hopes and dreams... Did I say 
that before?

Friday I show up early, being kind 
of anxious like, and only lanky—the 
one with the two teeth... Ok, I 
know. We hang around and when 
nobody else shows up I get dis
gusted and leave. Next 
figure they’ll come this 
cause maybe, perhaps, 
happened the last time,
alone, so after chewing all my nails 
down I call it quits and put my man
uscripts under my arm and try to 
catch the 10:15 subway home. Well, 
on the way I start thinking and I get 
madder and madder (my sore fin
ger didn’t help much) so that by the 
time I got to Canal Street I was 

1 boiling. As I said before I’m not a 
very exitable person, but when I’m 
aroused, boy! Well, my mother once 
told me my temper would land me 
in jail someday.... I know this is 
the jail, but do you have to remind 
me?

I went to the operetta next Sun
day, ‘cause I 
So I went. I 
a chance to 
around 
dancing and I wait some more and 
dance a little, I’m no slouch, either. 
Ok, Ok, judge, I mean, your Honor.' 
I’m almost through.

But none of them tries to explain 
the why’s and wherefore’s. So finally

Friday I 
time be- 

something 
I’m all

ticism and read 
submits with the 
ing each other’s 
with one fellow, 
one of the plantiffs—the one with
two teeth missing in front, and he, 
gets all enthusiastic about it. Then 
I meet the other one, the tall stu
dent looking guy with the shiner, 
and he’s all for it. It perked me up 
so, that I spent some nights dream
ing and thinking of the wonderful 
work we were going to do. Then I 
heard that another is joining the 
group. That’s him — that reporter
looking person with the big bump on 
his head. Gosh, I didn’t think I 
swung that hard... Excuse me, 
judge, I mean your Honor, I won’t 
make any more personal remarks, 
but it’s awfully hard... Ok, Ok, J’ll 
continue.

I was all hepped up and when we 
four met in the kitchen, I... Where ? 
Oh, it’s in the headquarters where 
the LDS branch meets. LDS? Why 
judge, I mean, your Honor, you can’t 
be very educated if you.. . I’m sor
ry, honestly I am. I didn’t mean to 
cast any aspersion... I just thought 
everybody knew. Give, me, another

and

know they’ll be there, 
figured I’d give them 
explain.... So I wait 

after there’s some

I call them over and say, “Listen 
you mugs, do you think I’m a dope?” 
And one of them—the one with the 
shiner says, “It’ll be fair tomorrow J 
if it doesn’t rain,” and the others | 
kind of smirk with no shame. Right |. 
then and there I saw red, and I goes 
and hauls off one, right on his 
smacker. They lunge for me and • I 
grab a chair. Honestly I still can’t 
figure out how a fragile maiden like 
me ever lifted it up, but I did and 
when one grabs me I let go, like I , 
was putting it down again. But he 
happens to get under it, kind of ac- K 
cidental like. That’s why he got f 
that.... Ok, Ok, I’ll finish, only I | 
don’t know why you’re rushing me. J

I strike out in all directions, | 
‘cause I know by then that it’s every 
one for himself. Maybe I was kind 
of Tough.... Yes, your Honor, I 
know it isn’t fair to scratch, I 
should have known it’s hard to get 
skin out from under the fingernails.

Then I break down and sob. It j 
kind of got me. All these fellows— ■ 
and big bruisers, too—taking advan- I 
tage of a delicate little girl like me— J 
It got me.

But they’re no gentlemen, ‘cause ‘ 
they ups and hauls me off to court, 1 
and what for? Just because my hurt ‘ 
feelings couldn’t stand such a hot * 
air treatment like they gave poor '• 
trusting little me.

What did you say, judge, I mean , 
your Honor? You would have done I 
the same? Well, I don’t know—it Į 
takes technique to scratch out your | 
initials on a face, but me being a 1 
girj, it sort of comes natural. But 11 
guess you can understand bow Ig 
feel, you being so learned and hand- | 
some and distinguished and pro- f 
tooting*

You would? No kidding? You | 
mean you always had a yen for | 
writing? I guess that kind of makes 
us brother and sister under the skin. 
Oh.... oh.... but I never heard of 
a < ‘
club! You and me? Ok, judgie, dar
ling! After all, it’s a swell place to Į 
get material’

creative writing group in a night 
ib! You and me? Ok, judgie, dar- 

• a a. «« ti • _ * i i

I
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Rezoliucijos, Priimtos ALDLD 7-to Apskr 
Konferencijoj, Spalių 7 d., S. Boston, Mass

■feveikinimas Lietuviams Ko
votojams Ispanijoj

Mes, ALDLD 7-to apskričio 
delegatai, susirinkę metinėj kon
ferencijoj, spal. 17 d., 1937, at
stovaudami organizaciją’, kurios 
tikslas skleisti apšvietą ir kul
tūrą darbininkuose, žinom, kad 
karas ir fašizmas yra didžiausi 
kultūros priešai ir naikintojai. 
Mes esame atskirti tūkstančiais 
mylių nuo Ispanijos, kurios liau
dis herojiškai kovoja prieš 
tarptautinį fašizmą. Kovotojų 
eilėse ir jūs, draugai lietuviai 
kovotojai, esat. Jūsų kova—yra 
mūsų kova. Mes sveikinam jus, 
brangūs draugai, kaipo darbi
ninkų klasės didvyrius, kurie 
savo pasiaukojimų ir pasirįžimu 
mušat tarptautinį fašizmą, mir
tiną kultūros, laisvės ir progre
so priešą. Jūsų pasiaukojimas ir 

' kova yra mums įkvėpimu ir pa- 
akstinimu remti Ispanijos liau
dies kovą moraliai ir materialiai. 
Mūsų didžiausis troškimas: su
laukti dienos, kurią jūs sugrįšite 
’aimėtojais. z
Užgyrimas Jaunuolių žur

nalo “The Voice”
Mes sveikinam ir užgiriam 

lietuvių jaunimo sumanymą ir 
pradėtą darbą leisti anglų kal
boj žurnalą “The Voice” (Bal
są), skirtą jaunimo reikalams. 
Lai šis pradėtas • gražus kultū
ringas darbas, draugai jaunuo
liai, auga h- bujoja Amerikos 
jaunime. Lai “Voice” sugrupuo
ja geriausias literatines spėkas 
aplink save. Mes linkim, kad 
“Voice” pasiektų tūkstančius 
Amerikos lietuvių jaunuolių ir 
tarnautų jų bendriem reika
lam, nežiūrint jų įsitikinimų. 
Mes kviečiam-raginam ALDLD 
narius ir pašaliečius šį žurnalą 
užsakyti savo šeimynom, taipgi 
remti finansiniai ir moraliai.

vi-

Komunistų Partijos Vajaus 
Klausimu

Neabejotina, kad mūsų orga
nizacijos nariai aiškiai supran
ta, kokią svarbią Volę vaidina 
Jungt. Valst. Komunistų Parti
ja, kaipo gynėja darbo žmonių 
reikalų. ALDLD nariai žino, kad 
K. P. yra vairuotoja mūsų ju
dėjimo; organizacija, pasistačiu
si už tikslą kovoti prieš reakci
ją, prieš karą ir fašizmą, ginti 
demokratiją, liaudies teises ir 
vesti visą darbo žmonių visuo
menę į laimingesnį gyvenimą, 
socializmą. Todėl kiekvieno kla
siniai sąmoningo darbininko 
pareiga būti šios organizacijos 
nariu ir mes nuoširdžiai sutin
kam ir užgiriam Komunistų 
Partijos ir Lietuvių Centro Biu
ro atsišaukimą už padidinimą 
Kom. Partijos narių skaičiaus 
iki 100,000 narių.

Mes prašome ir raginam mū
sų organizacijos narius stoti į 
Komunistų Partiją patiems ir 
raginti daryti tai kitus.

Spaudos Klausime
Kadangi yra nesugriaunamas 

faktas, jog gera spauda yra ly
gi ginkluotai armijai, kuri sėk
mingai užkariauja naujas pozi
cijas. Spauda dvasiniai užka
riauja milionines žmonių armi
jas ir apginkluoja jas nesunai
kinama amunicija-žinojimu.

Jeigu taip, tai reiškia, mūsų 
darbininkiška armija — klasi
niai susipratęs avangardas bus 
ant tiek galingas, ant kiek dar
bininkiška spauda plačiai pa
sieks minias.

Kadangi mūsų lietuviškoj 
dirvoj “Laisvė”, “Vilnis” ir ki
ti laikraščiai šviečia ir organi
zuoja darbo žmones kovai už 
geresnį rytojų, o anglų kalboje 
“Daily” ir “Sunday Worker” at
lieka didžiauSį organizatyvį dar
bą šioje šalyje, milžiniškai gel
bėdami ir vadovaudami kiekvie
noj darbininkų kovoje,

Ir kadangi Komunistų Parti
ja steigia dar du dienraščiu, bū-

Thompsono Valgyklų Dar
bininkai Streikuoja

Thompson Co. darbininkai pa
skelbė streiką, kuomet kompani
jos viršininkai atsisakė atnau
jinti su unija sutartį. Visi tos 
kompanijos restaurantai užda
ryta. Visur streikieriai pikietuo- 
ja.

Brass Rail Co. valgyklos irgi 
tebėra uždaryta, nes kompanija 
dar vis priešinasi išpildyt darbi
ninkų reikalavimus. Visur strei
kieriai pikietuoja.

Boggs and Buhl ir Horne de- 
partmentinių krautuvių darbi
ninkai į'48 valandas streiką lai
mėjo. Galutinai susitarti palik
ta arbitracijos komitetui.

Visi Rengkimės Prie Vaka
rienes ir Drg. Bimbos

Prakalbų
Sekmadienį, lapkr. 21, L.M.D. 

name, 142 Orr St., turėsime 
puikią Chopsuey Vakarienę. 
Įžanga tik 50 centų. Pradžia 6 
vai. vakare. Drg. A. Bimba kal
bės temoje: Komunistų Partija, 
Liaudies Frontas ir kotą su fa
šizmu.

Tą pačią dieną, toj pačioj 
vietoj įvyksta lietuvių komunis
tų ir simpatikų susirinkimas, 
kaip 2 vai. po pietų. Drg. Bim
ba duos lekciją apie Komunistų 
Partijos rolę darbininkų judėji
me.

Lapkr. 22, APLA 18 kp. sve
tainėj, 110 State St., Wilmer- 

,ding, drg. Bimba kalbės kaip 
8 vai. vakare.

Lapkr. 23, Sūnų Lietuvos 
svetainėje, 818 Belmont St., N. 
S. Pittsburgh, drg. Bimba kal
bės temoj: Komunistų santikiai 
su tikinčiais darbininkais, reli
gija ir laisvamanybė. Pradžia 
8 vai. vakaro.

Lapkr. 24, APLA. 9 kp. na
me, New Kensingtone pra
kalbos bus 8 vai. vakare.

Ketvirtadienį, lapkr. 25, Sū
nų Lietuvos svetainėj, 818 Bel
mont St., N. S. Pittsburgh, kal-

tent, vakaruose ir vidurvakaruo- 
se pasekmingesniam organizaty- 
viam darbui. Darbas milžiniškas' 
ir be galo svarbus. Tam tikslui 
Kompartija šaukias mūsų pagel- 
bos sukėlimui $500,000 sumos 
pinigų, kad užtikrinti gyvavi
mą trijų darbininkiškų dienraš
čių. Taipgi ne mažiau svarbu 
gauti kuo daugiausia naujų skai
tytojų mūsų laikraščiams šiame 
vajuje.

Todėl ALDLD 7-to apskričio 
konferencija ragina visas kolo
nijas sunkiai pasidarbuoti, visas 
kvotas išpildyti ir perpildyti. 
Būkime pagelbininkais organi
zavime masių.

Unijų Klausime
Draugai, darbo žmonės: 

Kadangi šiandiena jau

rin sėkmingai organizuoja nau
jus milionus įvairių pramonių 
darbininkus. Organizuoja ne į 
suskaldytas unijas, bet visomis 
unijinėmis spėkomis industriji- 
niai,—

Todėl ši ALDLD 7-to Apskri
čio konferencija, laikyta spa
lio 17 d., 1937 m., So. Boston, 
Mass., šaukia ir ragina lietuvių 
dirbančiąja visuomenę organi
zuotis į CIO unijas visose pra
monėse, nes visų darbininkų 
kasdieninio gyvenimo pagerini
mas tik ir glūdi gerose unijose.

Prieš Karą ir Fašizmą
Kadangi visam demokratiš

kam ir kultūriniam pasauliui 
aišku, jog didžiausia žmonijos 
nelaimė ir tautų pražūtis, tai yra 
grobikiškas karas;

Kadangi karų sumanytojai 
dėl savo pelnų ir razbaininkiškų 
užmačių žudo žmoniją, žudo ilgų 
metų civilizacijos sutvertus 
brangius kūrinius; žudo ir nai
kina šeimynas, nugrūzdami jas 

siems yra labai aišku, jog įvai-! į baisiausią padėtį, o tam pavyz- 
rūs pramonininkai, fabrikantai- 
ir darbo įmonių savininkai 
džiaugiasi matydami darbinin
kus pasidalinusiais ir ne orga
nizuotais, nes tuomet darbdaviai 
gali išnaudoti darbininkus, kiek 
tik jie nori ir iš to krautis sau 
neprisotinamus pelnus.

Iš kitos pusės Amerikos Dar
bo Federacijos dabartiniai biu
rokratiški viršininkai, su ponu 
Green galvinyje, visai nededa 
pastangų suorganizavimui neor
ganizuotų darbininkų. Be to ir 
pati Federacija organizuota 
sulyg amatų paskirstymo 
(craft) sistemos, iš ko visi iš
naudotojai darbo
daug naudos ir galimybės laužy
mui streikų,

Bet kadangi radosi teisinges
nių unijų vadų ir kovotojų už 
darbo žmonių reikalus su John 
L. Lewis priešakyje ir suorga
nizavo CIO (Komitetas Indus- 
trijiniam Organizavimuisi), ku-

dys yra Ispanija ir Chinija,— 
Ir kadangi dabartinių raz- 

baininkiškų karų sukūrėjais yra 
padūkę fašistai iš regresyvių ša
lių: Vokietijos, Italijos ir Japo
nijos, ir tą fašistinį padūkimą 
galima būt sulaikyti ir tuomi iš
gelbėti milijonus gyvasčių gra
žiausių žmonijos žiedų tik susi
jungus visam kultūriniam ir tai
ką mylinčiam pasauliui kovai 
prieš karą ir fašizmą,—

Todėl ALDLD 7-to Apskričio 
konferencija, laikyta spali o 17 
d., 1937 m., So. Boston, Mass., 
šaukia visus lietuvius, demokra
tiškai nusistačiusius ir taiką 

rankų turi i mylinčius, jungtis į bendras ko-
karą ir fašizmą va-
Amerikos Lietuvių 

ir, abelnai imant, va-
Amerikinės Lygos

vas prieš 
dovybėj 
Kongreso 
dovybėj e
Prieš Karą ir Fašizmą.

Komisijos nariai:
J. M. Karsonas, 
M. K. Sukackienė.

PITTSBURGHO IR AP1EL1NKES ŽINIOS
bės temoj: Amerikos darbo uni
jų judėjimas, jo problemos ir 
kova tarp A.D.F. ir C.I.O. Pra
džia 2 vai. po pietų.

Daugelis C.I.O. Užgirtų 
Kandidatų Laimėjo

Rinkimus
Lapkričio 2, Pittsburgho apie- 

linkėj rinkimuose darbininkai 
daug laimėjo. 12 miestų ir mie
stelių C.I.O. užgirti kandida
tai laimėjo rinkimus. Išrinkta 
11 miesto gaspadorių su unijų 
parama. Taipgi išrinkta tokių 
pat 30 koncilmanų, mokyklų di
rektorių ir tt. Pittsburghe de
mokratų kandidatai, C.I.O. re
miami, lengvai supliekė reakci
nius republikonus. Majoras 
Scully su visais kitais savo kan
didatais laimėjo. Trys demokra
tai teisėjai laimėjo. Ketvirtas 
eina lygiomis su republikonu.

Laimėjimai atsiekta seka
muose kituose miestuose ir 
miesteliuose: Aliquippa, Am- 
bridže, Arnold, Brackenbridge, 
Clairton, Donora, Duquesne, 
E. Pittsburgh, Classport, Mid-' 
land, Monessen, New Kensing-1 
ton, Port Vue, Rankin, Versai
lles.

Tik organizuoti darbininkai 
tegali tokius didelius laimėji
mus atsiekti. Sekamuose rinki
muose, suprantama,., daug dau
giau galės laimėt.

Lietuvių komunistų susirin
kimas įvyko lapkr. 7. Raportuo
ta, kad vajus gavimui naujų 
narių sėkmingai eina. Jau turi
me 42 naujus narius.

McKees Rocks ALDLD 40 
kuopos 
įvyksta 
APLA. 
Carson 
re.

mėnesihis susirinkimas 
šeštadienį, lapkr. 13, 
2 kp. kliube, 3351 W. 
St. Pradžia 8 vai. vaka-

Rusijos Revoliucijos 
Minėjimas

Lapkr. 5 pittsburghiečiai 
nėjo Rusijos revoliucijos 20 me
tų sukaktuves. Kalbėjo garsus 
kalbėtojas W. W. Weinstone,

mi-

EXISTS!

iš Detroito, J. Egan, T. Gaul. 
Muzikalė programa gera : piano 
ir ąmuikos-cello solo, 
kos salo, rusiški šokiai 
tų mandolinų orkestrą, 
ta nemažai literatūros.

Beje, toji garsioji kroatų or
kestrą, net iš 20 ypatų, daly
vaus dienraščio “Laisvės” kon
certe, lapkr. 28. Jinai išpildys 
dalį programos, taipgi pagros 
ir šokiams. Todėl atsiminki
me, kad lapkr. 28 bus svarbi 
diena. Visi dalyvaukime L.M.D. 
name. Shenandorio Mainierių 
Kvartetas taipgi bus. North Si
des merginų kvartetas pirmą 
sykį pasirodys. Bus ir kitų pa- 
marginimų. Drg. V. Andrulis, 
“Vilnies” red. mums prakalbą 
pasakys. Reporteris.

armoni- 
ir kroa- 
Parduo-

Kaip Lietuvoj Bemainant 
Pačias Du Žuvo

(Tąsa iš 3-čio pusi.) 
vydas tarpusavyj besimuš
dami mirtinai viens kitą 
užmušę. Abu kaltinamuo
sius teismas nubaudė kalėti 
sunkiųjų darbų kalėjime iki 
gyvos galvos.

Iš abiejų priteisė Paulinai 
Narvydienei 100 litų laidoji
mo išlaidų, per 10 metų, jei
gu neištekės, po 10 litų kas 
mėnuo mokėti pensiją. Be 
to, mažamečiams jos 2 vai
kams, iki sulauks pilnų me
tų, priteisė mokėti po 10 li
tu kas mėnuo, v

Nors Biržų apskrityje kai 
kur ir praktikuojamos žmo
nų mainybos, bet šis įvykis 
jas atbaidė. Žl.

Sapne Parodo Aigipto 
Paslaptis

kj
(Tąsa iš 3-čio puslp.) 
aigiptologijos mokslimn- 

; gal stebėjo kur nors aiš
kinimus senovės . Aigipto 
raštaženklių ir aigiptiškus 
paveikslus, ar maža būda
ma, ar paaugus. Gal tie da
lykai užsiliko jos atmintyj 

PHONE PULASKI 5-1090

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, Barbęr Shop, 

Sleeping Accomodations.

Admission 50c, day and night 
Saturday Night 75c

SPECIAL RATES

LADIES’ DAYS
Mon. and Tuesday from 12 a. m. 

to 11 p. m. After Up. m. for gents.

MRJĮIMM M M RĄ RĄ M M RĄRR M RR RA RR RR

' Notary Public Tel. Stagg 2-5043

MATTHEW R. BALLAS 
' (BIELIAUSKAS)

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

Puikiai įrengtoss dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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

M WW WW WM WW WW W^ WW WW WW WW Wtf WM WW WW WW WW WX WW WM WW WW WW Wtf WW W

kaip fotografijoj ar fono
grafo plokštelėje.

Juk jau buvo panašių at
sitikimų. Taip antai, viena 
nemokyta tarnaitė girdėjo, 
kaip jos samdytojas, pro- 
testonų kunigas garsiai 
skaitydavo hebrajų, senovės 
žydų kalba. Po kiek metų 
apsirgus, visai kitoj vietoj 
ir pas kitus žmones, jinai 
per sapnų ėmė kalbėti heb
rajiškai, kartodama žodis 
žodin ištisus lapus žydų 
biblijos. Bet pabudus, ne
galėjo pasakyti nė vieno žo
džio ta kalba. Jos “nesąmo
ningas protas” mechaniškai

PATERSON, N. J

Didžiausias Balius
Rengia Lietuvių Ūkesų Nepri- 

gulmingas Pašalpos Kliubas 
šeštadienį

13 Lapkričio-November 
SALĖJ - 62 LAFAYETTE ST.

PATERSON, N. J.
Pradžia 6 vai. vakaro

Šiame Baliuje grieš pagarsėju
si Frank Bajek Orkestrą

Kliubas širdingai kviečia visus Pater- 
sono ir apylinkės lietuvius atsilankyti 
į šį didžiausios vietos lietuvių organi
zacijos parengimą ir bendrai, drau
giškai pasilinksmint. Mes esame ti
kri, kad šiame pokilyj bus Simas, 
Baltrus, Stasys ... Magdė, Katrė, Ur
šulė ir visos ir visi kiti!

Įžanga Tiktai 25 Centai.

KITA PROGA 
LAIMĖTI TURTį

Naujas Old Gold Kontestas Patiekia 
$250,000—1,000 
Piniginių Prizų

Stokite į Naują ir didesnį Old 
Gold Kontestą. Sis kontestas susi
deda iš praleistų kalbų, dataikomų 
tuštiems baliūnams piešimose. Eikite 
pas savo cigaretų pardavėją ir prašy
kite Old Gold Piešinių Bulletino. Jis 
yra VELTUI, kartu su pilnohi taisy
klėm ir detališkumais, liečiančiais šį 
kontestą. Tuojau prisiųskite savo 
įstojimo blanką. Kontestas tik ką 
prasidėjo. Ten nėra triksų ar užciu- | 
pimų. Visai nereikia nė augštesnio 
mokslo, nei specialio talento. Aty- 
džiai sekite instrukcijas. Dvigubai- 
švelnūs Old Gold duoda jums kitą 
progą laimėti turtus ir pralobti vi
sam amžiui. Sekite šį dienraštį dėl 
tolimesniu pranešimų.

NO. 108

DAYS
PER WEEK

GENTS’
Wed./ Thurs., Fri., Sat. and 

Sun. all day and night.

Penktai.,

juos kartojo, be supratimo, išsiaiškino tik tada, kai bu- 
0 kai tarnaitė buvo pilnoje vo ^surasta kunigas, pas ku- 
sąmonėje (sužinioje)r ji nie- rį jinai seniau tarnavo. * 
ko to neatsiminė. Paslaptis —J- K.

rį jinai seniau tarnavo.

Bostono Biznieriai ir Profesionalai
F. J. Bagočius

ADVOKATAS
Veda visokias provas

253 W. BROAbWAY 
So. Boston, Mass. 
Tel. So. Boston 2613

BROADWAY CAFETERIA
Užeiga del Vyrų ir Moterų 

Geriausias maistas ir gėrimai 

GEO. MASILIONIS 
377 W. BROADWAY 

So. Boston, Mass.

WILLIAM’S TAVERN s
K. TARUSHKA

Gražus pasirinkimas geriau
sių ir skaniausių valgių
227 W. BROADWAY

So. Boston, Mass.

JOSEPH W. CASPER
Jauniausias Laidotuvių pa

tarnautojas, reikale 
kreipkitės

494 E. BROADWAY 
So. Boston, Mass.

Tel. 1437

GEORGE C. STUKAS
Vienintelis Liet. Fotografas 

So. Bostone, ir Norwoode 
Reikalui esant kreipkitės: '

X > 453 BROADWAY
So. Boston, Mass.

681 WASHINGTON ST.
Norwood, Mass.

Lithuanian Furniture Co.
Geriausi namų rakandai, prieina- 

miausiom kainom

A. ASHMANSKAS
326 W. BROADWAY

So. Boston, Mass.
Telephone So. Boston 4618

JOHN’S HARDWARE
Dėl’ maliavų, popieros ir si- 

navimo kreipkitės pas:
JOHN STONIS

412 W. BROADWAY .
So. Boston, Mass.

Telephone: So. Boston 3835

Second Street Market
Bučerne ir Groserne 

žemesnės kainos kaip ant 
Broadway

Pv YASINSKAS
365 W. SECOND ST.

So. Boston, Mass.

JOHN ZAKS MARKET
Tik naujai atidaryta 
Bučerne ir Grosernė
303 W. 3rd STREET

So. Boston, Mass. 
Tel. So. Boston 2009

s------------------------ —
Telefonas: Humboldt 2-7964

DR. J. J. KAŠK1AUCIUS
530 Summer Ave., arti Chester Ave. 

NEWARK, N. J.

Nėra valandų sekmadieniais.
į------------- ---------------

Casper’s Beauty Parlor
Permanent Wave ir plaukų 

dažymas užtikrintas

1064 DORCHESTER AVE.
Dorchester, Mass.

Tel. 3668

Roland Ketvirtis & Co.
Taiso laikrodžius ir 

parduoda naujus
Taipgi parduodame ir išvalome 

aliejinius pečius
322 W. BROADWAY

So. Boston, Mass. 
Tel. So. Boston 4649

J. P. IDUK-AIDUKAS
Seniausias Kriaučius

So. Bostone
Reikale drabužių valymo, bei 
pasiuvimui naujų kreipkitės:

322 W. BROADWAY
So. Boston, Mass.

FRANK G. WHITKENS
Norintieji pirkti ką iš

Aukso ar Daimontų 
arba, jei jūsų laikrodis sustojo, 

būtinai kreipkitės pas
F. G. WHITKENS 

315 E STREET 
So. Boston, Mass.

S. BARUSEVIČIUS IR 
SŪNUS JUOZAPAS 
Seniausia laidotuvių įstaiga 
Reikalui esant kreipkitės: 

254 W. BROADWAY
So. Boston, Mass. 
Tel. So. Boston 2590

GOLDEN CAFE
Moterys ir vyrai pas mus atranda 

geriausius valgius, gėrimus ir
1 tinkamą patarnavimą:

JOSEPH WAITKUS
283 W. BROADWAY

So. Boston, Mass.

□—:---------------------------------- a

Barrs Toniko Dirbtuvė
Pristatom į namus Toniką, 
Alų ir pervežam kitokius 

daiktus.
220 E STREET

So. Boston, Mass.
Tel. So. Boston 9328

J. DOYLE, Inc.
Parduoda visokius gėrimus 

parengimams ir pristato
• į namus.

303 W. BROADWAY
So. Boston, Mass.

.----------------0

“LAISVES” SPAUSTUVE 
daro visokius spaudos dar

bus organizacijom 
ir biznieriam
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Frank Pitcairn Verte D. M. šolomskas.

ISPANIJA KOVOJE
(Tąsa)

Mes išlindome iš mėšlų krūvos, kur 
mūsų laimei mes suspėjome įlysti ir 
traukėme linkui Madrido. Kaimelis bu
vo liepsnoje. Fašistų lėktuvai jau bom
bardavo Madrido priemiestį Cuatro Ga
minos tol, kol atskrido liaudiečių lėktu
vai naikintojai ir juos privertė nešdin
tis. Ir čia fašistų lėktuvai suspėjo at
likti juodžiausią darbą: jie numetė daug 
bombų į kietai susispaudusias vieno auk
što darbininkų namelius, stovinčius nuo
šaliai nuo kelio. Nameliuose gyveno 12 
šeimų, o gal ir daugiau. Kada mes pri
važiavome, tai vietoj namelių buvo tik 
krūva griuvėsių, degėsių, kurių tarpe 
greitai bėgiojo nusigandę kelios moterys. 
Čia jau buvo pribuvus ligoninės pagelba 
ir sanitarai su neštu vėliais. Kiek čia bu
vo užmuštų, mums tikrai neteko sužinoti.

XXVII
Žmonės iš Varšavos, Londono, Brusse- 

lio, Belgrado, Berno, Paryžiaus, Liono, 
Budapešto, Bucharest©, Amsterdamo, 
Copenhageno—iš visų miestų ir pasaulio 
dalių suprato, kad “kaimynų namo du
rys apimtos gaisro”, ir buvo kelyj siek
dami atiduoti savo karinį žinojimą, en
tuziazmą ir organizuoti Ispanijos liau
dies pasišventimą į galingą pasipriešini
mą, taip daugelyje metų reikštą gražų 
tarptautiškumą ir solidarumą į kovą 
prieš Vokietijos, Italijos ir Ispanijos fa
šizmą.

Tie žmonės puolėsi į pagelba Ispanijos 
liaudžiai ir važiavo iš visų Europos kam
pų. Jie važiavo tavoriniais vagonais šal
tose naktyse, važiavo po vagonais,. tuo 
laiku, kada keliauninkai ant jų galvų 
puotavo, tauškėjo apie paprastus rytdie
nos niekniekius. Tie žmonės didžiausia
me varge ir pavojuje vyko į Ispaniją, 
kad dalyvauti kovoj. Jie važiavo pap- 

. rastais traukiniais, automobiliais, sunk
vežimiais ir dugne tavorinių garlaivių.

Jie žinojo, kad už jų pečių stovi tikrai 
kovingos antifašistinės darbininkų or
ganizacijos; jie jautė pagelbą dešimčių 
tūkstančių dirbančiųjų, kurie supranta, 
kad kova prieš fašizmą yra kova ant 
žūt-būt. Jie, taipgi, žino, kaip reikia ko
voti ir už ką jie eina kovoti—du neatida
linami vienas nuo kito siekiai: pakėlimas 
Ispanijos liaudies kovingumo ir kova už 
taiką.

Tame momente, kada padėtis atrodė 
tamsi, busimieji Tarptautinės Brigados

kovotojai buvo kelyj linkui Ispanijos. 
Busimieji kovotojai tos garbingos bri
gados vyko ne paprastai parodyti tarp
tautinio solidarumo jausmą. Madrido 
fronte armijos padėtis buvo tokia, kad 
viltis į pergalę dideliame laipsnyje pri
klausė, pirma, nuo kiekio karo technikos 
reikmenų, kurios galėjo būti pristatytos 
į frontą pirm to, kaip Vokietijos ir Ita
lijos karo mašinos pasieks sostinę, triuš- 
kindamos ir viską naikindambs savo ke
lyje, ir, antra, ar pavyks greitais tem
pais pakelti Ispanijos liaudies armijos 
kovingumą iki šių dienų pėstininko laips
nio, kad taip kariauti, kaip reikalauja 
dabartinio karo vedimas.

Pas ispanus nėra Pasaulinio Karo pa
tyrimų, o karinis mokinimas prievartos 
sąlygose buvo tik paviršutinis. Tuo tar
pu bent kurioj didelėj Europos šalyje 
vargiai galima sutikti sveiką, darbui tin
kamą darbininką amžiuje iki 37 metų, 
kuris negalėtų pasigirti kariniu išsilavi
nimu, patyrimu, įgautu Pasaulinio Karo 
metu. Ispanijoj vargiai sutiksi darbi
ninką, kuris iki pradžios šio baisaus ka
ro turėjo nors kiek vertingą supratimą 
apie karo eiseną.

Bent kuriame Anglijos mieste jūs tik
rai surasite 20 arba net 100 darbininkų, 
kurie gali valdyti bent kurios rūšies kul- 
kasvaidį. Ten pat jūs surasite tiek pat, 
arba dar daugiau, žmonių, mokančių 
mesti rankines granatas. Jūs sutiksite 
šimtus darbininkų, perėjusių kuklią ka
ro mokyklą teorijoj ir praktikoj, susipa
žinusių su mūšio sąlygomis, su pamatine 
taktika pėstininkų kovoj.

Prie to gi Europos šalyse yra žmonės, 
kurie buvo perdaug-jauni ir todėl neda
lyvavo mūšiuose Pasauliniame Kare, bet 
jie jau atitarnavo metus-kitus armijoj, 
išmoko karo veiksmų visai kitokiose są
lygose, nuo to purvo, kokis buvo senoj 
Ispanijos armijoj.

Štai kodėl antifašistai iš visų Europos 
kraštų galėjo daug pagelbėti Ispanijos 
liaudžiai. Jiems pasisekė dar ir tame, 
kad jie mušėsi prieš fašistus ne griuvė
siuose savo locnų namų, o ispanų žemėj. 
Jie mušėsi prie Madrido, apsupti vilti
mis, kad laimėdami ant fašistų pergalę 
Ispanijoje, jie tuom pat kartu išgelbės 
Londoną, Birminghamą, Paryžių, Brus- 
selį, Lillę ir kitus miestus nuo fašistinio 
žvėriškumo ir sunaikinimo.

(Bus daugiau)

Seattle, Wash. — Komu
nistų Partija buvo pasisam- 
džius miestinę svetainę mi
tingui, bet majoras užraki
no ją nuo komuni'stų.

Washington. — Dvylika 
kompanijų kontroliuoja 
daugumą pieno, grūdų ir 
bovelnos Amerikoj ir sau- 
vališkai kelia kainas.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
BINGHAMTON, N. Y.
Pasilinksminimo Vakarėlis 

Atidėtas
Komunistų Partijos rengiamas va

karėlis lapkričio 12-tą yra atšauktas. 
Nes susidėjo tokios aplinkybės, kad 
minėtą vakarėlį esame priversti ati
dėti ant neapribuoto laiko. — Kom. 
Viet. Skyrius.

HUDSON, MASS.
Metinis Balius ir šokiai

Rengia “Laisvės” Pašalpinė Drau
gystė, įvyks subatoįe, lapkr.-Nov. 20 
(L L. P. K. Svet., 17 School St. Pra
džia 7:30 vai. vak. Grieš gera orkes
trą iš Maynard, Mass. Draugės ir 
'draugai kaip vietiniai, taip ir iš apy
linkės kviečiam visus atsilankyt 
skaitlngai, buf? visokių pamarginimų 
ir laimėjimų. Užtikrinam, kad būsite 
visi pilnai užganėdinti ir linksmai 
laiką praleisite iki vėlumai. — Ren
gėjai. (267-268)

EASTON, PA.
Puikus Koncertas ir Balius.

šeštadienį, 13 d. lapkričio, ALDLD 
13 kuopa ir Ukrainų IWO kuopa ben
dromis spėkomis rengi'a šaunų balių 
ir koncertą Vanderveer Svetainėj, 
kampas 9-tos ir Washington St. šo
kiams grieš pagarsėjusi Polka Dots 
Orchestra. Koncertinę dalį programos 
išpildys Jaunų Ukrainų Grupė, iš 
Philadelphijos, kuris šoks ir dainuos 
savo tautos melodingus kūrinius; 
Aidbalsių Vyrų Kvartetas, iš Brook
lyn, N. Y. Jie yra plačiai pasižymė
ję savo harmoningu dainavimu; Miss 
H. Habinett, gabi Ukraine smuikinin
kė iš Philadelphia, ga., ir vietinė An
toinette Ūsas. Taipogi dalyvaus pen
kios Ziegler Seserys su rinkiniu pro- 
letariškų dainų.

Kaip matote programa puiki ir 
įvairi.” Svetainės durys bus atdaros 
nito 7:30 vai. vakare. Programa pra
sidės lygiai 8 vai. vakaro. Programa 
prasidės laiku, tad nesivėluokite, ki
taip neišgirsite pradžios. Kviečiame 
dalyvauti iš arti ir iš toliau. Tai ne
paprastas parengimas Eastone. Bus 
taipgi skanių užkandžių ir gėrimų. 
Turėsite progą sueiti svečius iš kitų 
miestų. Įžanga i balių ir koncertą 
tiktai 35 centai ypatai. (266-267)

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 149 kp. svarbus susirinki

mas įvyks sekmadienį, 14 d. lapkr., 
10 vai. ryto, pas drg. Butvilus, 4620 
Melrose St. Prašome visų būti laiku.

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

. Lapkričio 14-tą d. yra rengiama 
paminėjimas 20 m. Rusijos Revoliu
cijos sukaktuvės. Bus plačiai pagar
sėjus kalbėtoja Elizabeth Gurley 
Flynn ir kiti. Vieta visiems gerai ži
noma, Manfield Hall, kamp. North
ampton ir S. Washington Sts. Pra
džia 7:30 vai. vak. Vietos ir apylin
kės lietuviai pasinaudokite šia pro
ga išgirst šią taip svarbią kalbėtoją.

CLIFFSIDE, N. J.
ALDLD 77 kp. susirinkimas.-įvyks 

14 d. lapkr., sekmadienį, 1-mą vai. 
po pietų, pas dd. Valickus, 256 Walk
er St. Visi draugai dalyvaukite šiame 
susirinkime, nes turime daug svarbių 
dalykų aptart. — Org. G. S.

(266-268)

WILKES-BARRE, PA.
- ■’> J®

APLA 51 kp. rengia puikius So4*’ 
kius prie geros orkestros, subatos va
kare, lapkričio 13 d. Crystal Ball- , 
room, 325 E. Market St. Kviečiame, e • 
visus apylinkės draugus ir drauges 
atsilankyti. Turėsime visokių gėri
mų ir užkandžių. Tikietas tik 25c. 
Pradžia 7:30 vai. vak. — Kom.

Pirmutinis Kepurių Balius 
LDS 44-55 Kuopų ;»vh»

Lapkr. 14 d., Liet. Darb. Svet., 920
E. 79th St. viršminėtos abi kuopos u • 
rengia smagius šokius su dovanom^,. 
Dalyvaukite visi. — Kom. (265-267)

WORCESTER, MASS.
Ketvirtadienį, penktadienį ir šešta* 

dienj, lapkričio 11-12-13 dd. Įvyks su* ° 
vienytų Draugijų metinis Bazarasf į 
nuosavam name, 29 Endicott St 
Kviečiame visus atsilankyti Į B a žarą, 
išbandyti savo laimiki, nes bus gra-““ 
žiu daiktų laimėjimui. Taipgi skanių,,,, 
užkandžių ir muzikos. (264-268)

VARPO KEPTUVE

POLEMIKA IR KRITIKA
Tam Tikros Rūšies Kritika
Drg. G. Albinas “Laisvėj” 

už 21 d. spalio rašo keletu 
žinelių iš Newarko ir apielin- 
kės. Tarpe jų vienas straips
nelis parašytas po antgalvių 
“tam tikros rūšies patrijotiz- 
mas”. Tame straipsnelyj gana 
smarkiai užsipuola ant harri- 
soniečių ir hillsidiečių, būk 
ypatingai harrisoniečiai reng
dami kad ir menkos vertės va
karėlius, būtinai juos, newar- 
kiečius, verčią lankyti mūsų 
beverčius parengimėlius, o jei 
ne, tai (būk mes gązdinam)' 
neateisime pas jumis. Pagal 
Albino pasakymą, tai mes, 
harrisoniečiai, esame lyg ko
kiais tai užpuolikais, nuo ku
rių newarkiečiai turi daug nu
kentėti. Drauge Albinai, pir
mas dalykas, mes, harrisonie
čiai, nesijaučiame, kad mes 
kada ^būtume rengę beverčius 
vakarėlius, nes kiekvienas pa
rengimas turėjo ir tikslą, nes 
nuo vakarėlių likusis pelnas 
yra išaukojamas svarbiems 
reikalams, kaip antai: darbi
ninkiškai spaudai, politinei 
kampanijai ir kitom svarbiom 
darbininkiškom įstaigom ir 
mes tą galime prirodyti juodu 
ant balto, nes mūsų ALDLD 
136 kuopa veda knygas ir jo
se užrašus. Taip pat draugo 
Albino pasakymas, kad būk 
mes nežinom, ką remiam atsi
lankydami į kitų kolonijų pa
rengimus, neišlaiko jokios kri- 

' tikos, nes kiek mum žinoma, 
tai kiekvienas mūsų kuopos 
narys supranta tiek, kad jis 
neremia vien tik draugus bei

darbininkų
Taip pat 

kad mes sė- 
neapykantą

tį, nes tas tik atšaldo veikėjus 
ir tuo pačiu kartu skleidžia tar
pe draugų nepasitikėjimą ir ne
apykantą. Mes manome, kad 
mums, artimų kolonijų drau
gams ir jų organizacijom ypa
tingai reikalingi artimiausi ir 
draugiškiausi ryšiai. Tik tuomet 
turėsime pasisekimų.

ALDLD 136 Kp. Komitetas: 
Org. A. Josmantienė, 
F in. Rašt. F. Šimkus, 
Prot. Rašt. W. Zelin, 
Ižd. M. žolynas.

ypatas, o remia 
‘masinį judėjimą, 
mes nesijaučiame, 
tume ,kokią nors
tarpe draugų kitose kolonijo
se, ar kur kitur. Mes manome, 
kad tik draugo Albino tokios 
korespondencijos tai sėja neapy
kantą, nes mūsų kuopos ir hill
sidiečių kuopos nariai/nepaten
kinti ir zurza, kam Albinas juos 
neteisingai užgavo. Mes mano
me, kad drg. Albinas turėtų būti 
atsargesnis, kuomet jis rašo į 
dienraštį “Laisvę.” Drauge Al
binai, mes sutinkame, kad gal 
mūsų tūli kuopos nariai, parda
vinėdami parengimų bilietukus 
ir užgavo jumis ar jūsų draugi
jos narius, gązdindami, kad ve, 
jeigu jūs nepirksite bilietukų ir 
neateisite pas mus, tai mes nei
sime pas jumis. Well, drg. Al
binai, tai čia nieko nepaparsto, 
juk-mes visi žinome, kad tie, ku-'
rie apsiima pardavinėti bilietu- nininkas iš South Bostono.
kus ar kitką, tai paprastai jie | Po programai prašome pra- 
turi daugiau drąsos, peš kitaip 
jie nieko nei neparduotų ir, to
kiu būdu, mūsų organizacijų pa
rengimai ir pačios organizacijos 
būtų tik negyya raidė. Tokiu 
būdu; jeigu per viršminėtus 
draugus jūs buvote panašiai ir 
užgauti, tai nemanykite, kad jie 
jus užgaudinėjo tikslu jumis 
užgauti; visai ne, nes turite ži
noti, kad pardavinėtojai pana
šiai išsitaria tik juokų formoj. 
Tokiu būdu, mes manome, kad 
tokius menkniekius korespon
dentai neturėtų rašyti į laikvaš-

So. Boston, Mass.
RADIO

Sekmadienį, lapkr. 14-tos d. 
radio programa per stotį 
WORL, (920 kil.) 9:30 iki 
10:00 vai. ryto bus sekanti:

1— Trijų žvaigždžių orkes
trą iš Hudsono.

2— Ona Baltrus, dainininke 
iš Auburn, Maine.

3----- Robertaš Audickas, dai-

nešt, kaip patiko šios dienos 
dainos ir muzika. Rašykite į 
Lithuanian Program, Station 
WORL, Myles Standish Hotel, 
Boston, Mass.

Steponas Minkus, 
garsintojas.

Scranton, Pa., lapkr. 10.— 
Deganti po miestu Van 
Storch angliakasykla stato 
pavojun 10,000 scrantonie- 
čių.

“Gaukite “Laisvei” Naują 
Skaitytojų.

BAYONNE, N. J.
LDS 26-ta kp. bendrai su IWO 

rengia šaunų balių su šokiais, įvyks 
13 d. lapkr., šeštadienio vakare, 
White Eagle Hall, 35-37 E. 23rd St. 
Grieš du benai visokius šokius. Įžan
ga 40c. — Kviečia Kom. (266-268)

CLEVELAND, OHIO
Lapkričio 15 d., LDS visų kuopų 

valdybų susirinkimas yra šaukiamas 
pas drg. S. K. Mazan, 722 E. 128th 
St., 7:30 vai. vak. Nariai valdybe] 
dalyvaukite, nes yra daug svarbių 
reikalu apsvarstymui. — Narys.

(266-268)

PATERSON, N. J.
Lietuvių Ūkėsų Neprigulmingas 

Pašalpos Kliubas rengia balių, kuris 
įvyks 13 d. lapkr. po num. 62 La
fayette St. Pradžia 6 vai. vak. Šo- 

i kiams grieš Frank Bajek Orkestrą. 
Įžanga tiktai 25c, Kliubas širdingai 
kviečia visus Patersono ir apylinkės 
lietuvius atsilankyti j šį didžiausios 
vietos lietuvių organizacijos paren- 

i girną ir bendrai, draugiškai pasi
linksmint. (266-267)

MINERSVILLE, PA.
Lietuvių Moterų Apšvietos Kliubas 

rengia Card Party ir šokius šešta
dienį, lapkr. 13 d. Pradžia 7:30 v. v. 
Įžanga 25c. Šokiam gros gera or
kestrą, taipgi bus gražių laimėjimų. 
Pelnas bus skiriamas šelpimui Ispa
nijos liaudies našlaičiams. Kviečiame 
visus vietinius ir iš apylinkės skait
lingai dalyvauti parengime. —- Ren
gėjai. ‘ (266-267)

Lietuvių Diena, Viena Diena Prieš 
DECORATION DAY

Bus 29 Dieną Gegužes (May), 1938 o (4 • '
Prašome Ęrooklyno ir apylinkės lietuvių Įsjtėmyti, kad 
tą dieną-*~29 gegužės bus Lietuvių Diena'tr prašome 
tą dieną nieko nerengti? širdingai kviečiame Kliubus 

ir visokias Draugijas atsilankyti į Lietuvių Dienos 
dielyjį parengimą, kuris bus

KLAščIAUS CLINTON PARK,
Betts ir Maspeth Avės. Maspeth, N. Y.

Turėsime gražią programą, apie kurią pranešime 
vėliau, artinantis pavasariui

LIETUVIŲ RADIO VALANDA 
Tai Šimto Tūkstančių Lietuvių Programa

Vincas Matusevičius, Lietuvių Visuomenės Radio Vedėjas

Girdima iŠ W. M. B. Q. Stoties
rytais nuo 9:30, o ketvirtadienį 8 vai. vhkąre. Geriausią patarnavi
mą suteikiame išgarsinime biznių, parių, draugijų ir parengimų. 
Darome pranešimus apie vedybas, krikštynas, yarduVių dienas, 

gimimų dienas, atsižymėjimus moksle, dailėje ir tt.

Vedėjo Vinco Matusevičiaus antrašas:
390 Lorimer St. i Brooklyn, N. Y.

Telefonas Evergreen 7-3787

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

'Rūgšti ruginė, sa/di ruginė, člelų kviečių, čielų rugių, sen* 
Ivičiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi '
kepama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas skaniausių 
kėksų-pyragų: Pineapple Cake, Apple Cake, Cheese Cake,./* 
Coffee C4ke, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake. Stollen,,; 
Doughnuts, Piet, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly Rolls

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

Valgykite Medų

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

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

apylinkę orui atvėstant.

Varpas Bakery. 36-42 Stagg Street Brooklyn. N. f.

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 į “Laisvės” ofisą 
ir apsirūpinkite su medum.

------------------------------ ----------Z>-------Z--------- X--------- Z--------- Z-

S
Odos-Kraujo-Nervy Chroniško 
Ligi] Gydymas Vyram-Moterim 
Patenkinančios ir Greitos Pasekmes 
KRAUJO IR ODOS Ligos, CHRONIŠKI NER
VŲ Suirimai, BENDRAS NUSILPIMAS, SKIL
VYS, HEMORROIDAI ar k:tos MĖšLAŽARNfiS 
•Ligos, NOSIES. KVĖPAVIMO DŪDŲ Ligos, INKSTŲ Sugedimai ir 
kitos Vyrų ir Moterų ligos sėkmingai gydomos, o jeigu turite kokj 
nesveikumą, kurio nesuprantate, .pasiklauskite manęs su pasitikėjimu, 

ir tusų liga bus jums išaiškinta.
X-SP1NDULIA1S IšEGZMINAVIMAI

Kraujo Tyrimai ir Pilnas šlapumo Ištyrimas 
Mano Sąlygos Prieinamos, Egzaminavimas Veltui 

DR. L. ZINS
110 E. 16 St. Tarp Union s*ir Irvin«PL New York 
Valandos: 9 A. M. iki 8 P. M. Sekmadieniais: 9 A. M. iki 3 P. M,
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Išgirskite Žymiausius Lietuvius Dainininkus
Dienraščio "Laisvės” Koncerte Sekmadienį!

____________________________________________________________________________________________ • ' H----------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------

avef& FUTURE 
A LITTLE EVERY WEEK 
MAIL DEPOSITS INVITED/ 

įoz 73oxrtCtt£~

BUSHWICK
SAVIN GS BAN K

ARAMO ST. AT GRAHAM AVE. BROOKLYN

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

Dr. JOHN WALUK
“Laisvės“ koncerto dalyviai 

šiemet turės progą išgirsti ir 
pamatyti žymiausius lietuvių 
talentus iš visos plačios apy
linkės. Per eilę metų niekur 
nėra buvę tokio lietuvių dainos 
ir muzikos žvaigždžių susibū
rimo, koks bus šį sekmadienį, 
14 lapkričio, 3 vai. po pietų, 
Labor Lyceum Salėje, 949 
Willoughby Ave., Brooklyne.

lietuviškajai kilmei, pirmu 
kartu dainavo Eighth Street 
Teatre.

“Ji yra liekna, blondinė ir 
patraukianti ir jos balsas kuo- 
geriausia atatinka jos asmeny
bei . . .

“Lengva tikėti tos jaunos 
artistės pasisekimams užsieny
je. Ji dainavo operas Italijoj

ir savo protėvių žemėj ir jos 
repertuaras, kaip pranešama, 
susidėjo iš koloratūra rolių. Iš 
visų savo varsuOtosios dainos 
seserų, kurios čion girdėtos 
pastaruoju laiku, ji visapusiš
kai yra geriausia . . .“

Manome, iš to nesunku su
prast, kokį malonumą turėsi
me iš jos dainavimo “Laisvės“ 
koncerte.

Drg. Prūseika Atvyksta 
į “Laisvės” Koncertą
“Laisvės“ redaktorius R. Mi- 

zara gavo nuo draugo L. Prū- 
seikos sekamą laiškutį:
Drauge Roy!

Draugai taip nutarė, kad 
pabuvęs tūlą laiką Pacifike, 
pamatyčiau ir Atlantiką. Tad 
man bus proga pasiekt New 
Yorka ir būt “Laisvės” koncer-, 
te. I

EDNA VAIVADAITĖ 
Sopranas, Rochester Civic 
Operos dainininke ir Lietuvių 

Gedemino Choro mokytoja.

IŠTEISINO STREIKIERĮ
Teisėjas Pinto išteisino strei

kuojantį Brooklyno “Daily Ea
gle” laikraštininką Julian Bec
ker, kuris buvo kaltinamas va
dinęs Ruth Davis, streiklaužiau- 
jančią redakcijos narę, skebu. 
Firmos advokatas Richai’dson 
sakė, kad šaukimas skebu yra 
įžeidimu. Unijos advokatas 
Protter greit atšovė: “Taip, to
kiu yra bile kam, kas yra. ske
bu!“ Teisėjas kaltinimą išmetė.

IŠRANDA VOJIMA1
Pasirandavoja penki didelį šviesūs 

kambariai naujai išmaliavoti. Renda 
$20.00. Kreipkitės pas Mrs. Abra
hamson, 402 So. 5th St., Brooklyn, 
N. Y. - (266-268)

161 NO. 6th STREET

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

Šventadieniais susitarus
Tel. Evergreen 8-9229

1917 1937

GRAND OPERA STUDIO
Grand Opera Studio jieško 
muzikos talentų dainininkių 
ir dainininkų mėgėjų (ama
teurs) dėl operos ir radio.

Balsų išbandymai veltui
Bet balsų išbandymui laikas paski
riama susitariant laiškais arba per 
telefoną. Interesuojantieji tuom 
reikalu skambinkite Circle 6-1689 

arba rašykite:

Grand Opera Studio 
206 W. 52nd Street, 

NEW YORK, N. Y.

Dr. ED. W. ŽUKAUSKAS
1114 FOSTER AVENUE

Dr. A. PETRIKĄ 
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

221 SO. 4th ST.

Dr. BLADAS K. VENCIUS
(DANTŲ GYDYTOJAS)

499 GRAND ST.

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

Tel. Mansfield 6-8787

VALANDOS:
9—12 ryte 
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta
Tel. Evergreen 7-9105

VALANDOS:
9—12 ryte '
2—8 vakare

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

ANTANAS BANYS 
Baritonas, garsusis Operų ir 
Radio dainininkas. Dabar jis 

dainuoja Philadelphijoj.
Antanas Banys, kaip sako 

pažinojusieji jį nuo mažų die
nų, turėjo įgimtą talentą — 
gražų baritono balsą, kurį jis 
anksti pradėjo 1 avint. Dar 
būdamas Haverford Kolegi
joj jau ant tiek buvo dainoje 
prasisiekęs, kad stojo į daini
ninkų kontestą New Yorke, 
kur jis išėjo laimėtoju, apdo
vanotas stipendija tęsimui mo
kslo dainos-muzikos srityje.

Kita žymiąja žvaigžde šie
metiniame “Laisvės“ koncerte 
bus Emilia Mickūnaitė iš Phi- 
ladelphijos, koloratūra sopra
no, kuri, apart įgimto talento 
ir atsiekimų savo mieste, ėjo 
mokslus Europoj ir dainavo 
keliose Italijos operose ir išti
sus metus Lietuvos Valstybės 
Operoj, štai kaip apie ją atsi
liepė Chicago Herald & Ex
aminer po jos pasirodymo Chi- 
cagos teatre, sugrįžus iš Eu
ropos :

Z “Emily Mickunas, koloratū
ra soprano, kuri prisipažįsta 
Amerikoje gimus, bet suma
niai atžymi savo pasisekimą

•Gardene Bus Ispanijos 
Karo Veteranai

Milžiniškame Sovietų Sąjun
gos 20-ties Metų. Sukakties mi
nėjime, Madison Square Garde- 
ne, dalyvaus 50 Lincolno Briga
dos veteranų, kurie per ištisus 
mėnesius tranšėjose kovojo prieš 
fašistus Ispanijoj. Jie pakviesta 
garbės svečiais į šį. iškilmingą 
mitingą.

Kalbės William Z. Foster, žy
mus kalbėtojas ir mylimas dar
bininkų vadas, taipgi Fordas, 
Van Veen, Krumbein. Kita pro
gramos žymia dalimi bus per
statymas masinio vaizdo “šeš
tadalis Pasaulio,“ kuriame daly
vauja 200 parinktinių artistų.

fvyks rytoj vakarą, 13 lapkri
ti#, Madison Sq. Gardene, 50th 
St. ir 8th Avė., N. Y.

Teisėjas May Palaikė 
Transporto Uniją

šeši BMT samdiniai buvo 
patraukę teisman Transporto 
Darbininkų Uniją, reikalauda
mi drausmės prieš uždaros ša- 
pos sutartį. Ji buvo unijos su 
kompanija pasirašyta pereito 
spalio 11 d.

Teisėjui May buvo priparody- 
fa, kad virš 9,000 priimtirių uni- 
j<m BMT darbininkų įstojo uni- 
jon Ir kad neįstojusių likę tik 
160. Teisėjas drausmės reikala
vimą atmetė, nurodydamas, kad 
uždaros šapos kontraktas yra 
Įstatymiškai legalis ir visi ten 
dirbantieji turi skaitytis su uni
ja.

LEONAS PRŪSEIKA'
Iš Chicagos atvyksta į dienraš

čio “Laisvės” koncertą.
Atvažiuosiu subatos vakare 

(vėlai) arba nedeldienio ryte' 
Tarp kitko, aš turiu ir tūlų 

asmeninių reikalų.
Pabūsiu pas jus tris-keturias 

dienas ir tiesiai važiuosiu na
mo.

Draugiškai,
L. Prūseika.

Taigi, apart šimtų svečių iš 
artimos apylinkės kolonijų, 
turėsime ir labai tolimą ir my
limą svečią d. Prūseiką iš Chi
cagos, su kuriuo visi turėsime 
progą pasimatyt “Laisvės“ 
koncerte šį sekmadienį.

Pasinaudojant d. L. Prūsei- 
kos atvykimu, Lietuvių Komu
nistų Frakcija rengia jam pra
kalbas šio antradienio vakarą, 
16 lapkričio, L.' A. Piliečių 
Kliube, 280 Union Avė., Broo
klyne.

Darbietis Hollander 
Pirmoj Vietoj

Miesto Tarybos balsų skait- 
liavime darbiečių ir komunistų 
kandidatai gražiai įriasi pir
myn.

Trečiadienį Am. Darbo Par
tijos kandidatas Hollanderis 
užkopė pirmuoju su 14,174 
balsais iš 4Č9 suskaitliuotų rin
kimų distriktų. Antruoju buvo 
dem. McCarthy, trečiuoju — 
antras darbiečių kandidatas 
Armstrong.

Stipriu ketvirtuoju iš 99 
kandidatų laikosi komunistas 
Peter V. Cacchįone, su 10,649 
balsais iš 400 suskaitliuotų dis- 
tril/tų.

Numatoma, kad nei vienas 
negausiąs reikiamo skaičiaus
— 75,000 — pirmo pasirinki
mo balsų, tad turėsią skait- 
liuot 2 ir 3 pasirinkimo balsus.

Bronxe darbiečių kandida
tas ■Quill eina antruoju, kitas 
darbietis Ninfo — ketvirtuoju, 
komunistas Begun — aštun
tuoju.

Manhattane darbietis Vla- 
deck yra ketvirtu. Komunistas 
Amteris 14-tu iš 47 kandidatų.

Queens darbietis Bambrick
— šeštu.

Richmondo darbietis Camp
bell — penktu. »
DAR SULAIKYTA BALOTŲ

Kova^prieš balotų falsifi- 
kuotojus tęsiama. Trečiadienį 
Bronxe sulaikyta ištyrimui dar 
11 baksų balotų, nes nužiūrė

si jauna, bet jau aukštai 
iškilusi dainininkė pradėjo 
dainos karjerą nuo trijų me
tų amžiaus, o suėjus dešimtus 
jau dainavo operetėj Cinderel- 
los rolę. Keturioliktais jinai 
atstovauja Rochester! pirma
me Detroito Nacionaliame 
Chore iš 500 balsų. Metais vė- 

' liau jinai laimi pirmo soprano 
vietą nacionaliame * konteste 
Providence, R. I.

Vidurinės mokyklos lankymo 
metais, Edna dainavo eilėje 
operečių ir per radio. Vėliau, 
po sėkmingos audicijos, priim
ta į Rochester Civic Operą, 
kur paskutiniajs 4 mietais dai
navo sekamuose veikaluose: 
“The Fortune,“ “Chocolate 
Soldier,” “Maytime,“ “Desert 
Songs,“' “Robin Hood,” “Mlle 
Modiste,” “Prince of Pilsen,” 
“My Maryland,” “Tosca,” 
“Carmen,” “Faust,” “Rigo- 
letto,” “Madame Butterfly” ir 
kitose. Edna tankiai dainuoja 
vietos lietuvių parengimuose 
ir yra Gedemino Choro mdky- 
toja. .

Iš Shenandoah, Pa., atvyks
ta paskilbęs liaudies daininin
kas Stasys Kuzmickas. Be šių 
tolimesnių žvaigždžių, dainuos 
Aldona Klimaitė, brooklynie- 
čių skambioji ir mylima daini- 
rlinkė, Pirmyn ir Bangos Cho
rų mokytoja, taipgi garsusis 
ensamblis Aidbalsiai, vadovau
jamas kompozitorės B. L. ša
knaitės. Grieš smuikininkas 
Vytautas Dvarackas iš New- 
arko ir vietinis Viktoro Bake
no vadovaujamas stygų seks
tetas. šoks Carlotta Montez, 
profesionalė scenos šokikė, šo
kiams grieš G. Kazakevičiuko 
orkestrą. '

Publika prašoma nesivėluo- 
ti — koncertas prasidės 3 :30. 
Šokiai 7-tą vai.

Koncertui, įžanga 50c, 75c 
ir $1. Vien šokiams —;.50c.

REIKALAVIMAI
Reikalinga jauna moteris ar mer

gina, kuri gali atsakomingai atlikti 
general) namų darbą ir padėti prie 
dabojimo dviejų vaikų, 'šeimininkė 
pageidąuja, kad ji gyventų kartu, 
gaus savo atskirą kambarį.1 Mokestis 
$40.00 į mėnesį, šaukite: Beachview 
2-8577. (267-269)

PARDAVIMAI
Parsiduoda pečius tinkamas res- 

taurąoijai arba bekernei. Su voga, 
duonai ir keiksam blekčs ir kiti rei
kalingi dalykai. Viskas lešavo $200,’ 
dabar parduodame Už $90. Labai pa
rankus pečius, bile kur galima pas
tatyti ir kepti. Kreipkitės p<? num. 
256 Union Ave., Brooklyn, N. Y., 
kampas Scholes /St. (267-268)

G A RSI N KI TĘS SAVO BIZNI 
DIENRASTYJ “LAISVĖJE” 

f

ta falsifikavimas. Ten iki šiol 
sulaikyta viso 20 baksų, ku
riuose esama apie (12,500 ba
lotų.

Masinis Mitingas 
APVAIKŠČIOJIMUI 

20 m. Sukakties 
Sovietų Sąjungos 

Gyvavimo
Kalbėtojai bus:

Wm. Z. Foster ,
Pirmininkas J. V. Komunistų Partijos

Charles, Krumbein 
James W. Ford 
Sadie Van Veen 

ir kiti
Choras iš 200 balsų 

Simfoninė orkestrą iš 100 
kavalkų

ĮVYKS rytoj 
Lapkričio 13 November

MADISON SQUARE GARDEN
ĮŽANGA '

50c, 75c, $1.10, ir $1.65 (su taksais)
Tikietus galima nusipirkti visuose 

Darb. Knygynuose
Rengia: Komunistų Partijos 
N. Y. Valstijos Komitetas.

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.

į Clement Vokietaitis
į LIETUVIS ADVOKATAS
B • 50 Court Street j
| TU Triangle 8-3621 -
K Brooklyn, N. Y. $

I 168 Grand Street - ;
? Tel. Evergreen 8-7179
| Brooklyn, N. Y.

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Skatins
(ŠALINSKAS)

LIETUVIS GRABORIUS
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštų. 
Turim puikiai Įtaisytą Koplyčią 
ir salę del po iermeną pietą. 

, Teikiam nemokamai vėliausio* 
mados automobilius.

Štai 70 metų senumo patikimas 
linimentas, kuris palengvina mus
kulų gėlimus ir skausmus susi

darančius nuo reumatizmo.
REIKALAUKITE

PAIN-EXPELLERIO
■u "Inkaro” vaisbaženkliu visose 

vaistinėse.

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių. 
Iš senų padarau 
naujus paveiks- 
lūs ir krąjavus 
sudarau su ąme- 
rikoniškais. Rei 
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa 
geidaujama 

Taipgi atmalia- 
voju Įvairiom , 
spalvom. .

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

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

Dr. Herman Mendlowifr
88 METAI PRAKTIKOS "
522 Bedford Avenue 

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

OFISO valandos u 
nuo 1-1 dieną ir nuo 7-8 vakare 

NEDALIOMIS
Nuo 19 iki 12 vai. ii ryto

—__________—— ■

I FLATBUSH OFISAS 
2220 Avende J

x Kampas E. 28rd Si.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway 

WOODHAVEN, L. L, N. T.

Telephone Stagg 2-4409
I

A. Radzevičius
GRABORIUS

, (UNDERTAKER)
Vedu šermenis ir palaidoju tin

kamai it už prieinamų kainų
Pareamdan automobiliui) vestuvėm 
tarčių, krikštynom ir kitokiem 

reikalam

402 Metropolitan Avė.
(Arti Marcy Avenue)

BROOKLYN. N. Y.

Telephone: EVergreen 8-1770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

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

sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Stephen Aromiskis 
(Armakauskas) 

Laisniuotas Graborius
NOTARY PUBLIC

423 Metropolitan Avė. 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4318

JOHN VALEN
321 Grand St, Brooklyn, N. Y.

Aukštos Rūšies Restauracija
< Puikiai įrengta vieta pasilinksminimams

Amerikos Išdirbimo ir Importuotos
DEGTINĖS IR VYNAI

GERIAUSIŲ BRAVORŲ ALUS IR ĖLIUS 
Skersai gatvės nuo Grand Paradise Salės

321 Grand Street - Brooklyn, N. Y.
Kampas Havemeyer St.

Telefonas: EVergreen 7-9851
............ ...... ...................
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FRANK DOMIMUS
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 IN IN IN IN tAi IN IAI IN IN IN IN WW IOi IN IN IN IN IN IN WW tnt W

MATEUŠAS SIMONAVIČTUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIEJIMAM ĮSTAIGA

Vietos ir impor- 
tuotps degtinės ir 
vynai geriausių 
bravorų alus ir 
Elius. Kada būsi
te. Brooklyne, už 
eikite susipažinti.

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

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

_ Lietuviu Anglių Kompanija .
Pirmos klasės anglis, geriausios 

rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
' tonas, tai legališkas svoris. Pristato

me greit į jūsų namus. Prašome jsi- 
temyti adresą ir telefoną.

Telefonuokite: EVergreen 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti j ofisą 

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

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA) 

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




