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THE EDITOR

TRIES TO THINK
SPORTS . ..

Cheers for the West and tears for 
the East for the West has done what 
the East couldn’t—ancVthat is, to 
start a Basketball League Tourn
ament. The L.D.S. Mid-West Lith
uanian Basketball League has alrea
dy lined up about seven well-matched 
basketball teams in a tournament of- 
by-and-for-Liths-alone. This tourn
ament can be considered as a step in 
the creation of a Lithuanian Sports 
Federation that would organize tourn
aments, actively spread sports 
among the Lithuanian youth, act as 
a clearing house for new ideas and 
promote bigger and better sports 
action among “mūsų sportininkai.”

Lithuanian youth in the New En
gland States have good material but 
very little has been done to put 
sports on a sound basis. Several 
choruses in Massachusetts have or
ganized sport groups but have failed 
to create competition among them
selves. Shenandoah and Philadelphia 
have had good Softball Teams but 
has the arrival of winter killed all 
interest in sports? Brooklyn and 
New Jersey are beginning to put 
little feelers into the game of bowl
ing but as yet are unprepared to 
engage in a tournament. It is hoped į 
that with time they may become pro- I 
ficient enough to engage in a bit of ; 
battle.

Choruses and LDS branches: 
Whatever your favorite sport is, 
build it up! Be it bowling, basketball 
or ping-pong, organize your teams 
and show the Westerners you can’t 
be beat! Sports is the means by 
which you can build yourselves phy
sically and numerically. To build 
your branches, build sports! |

Chicago, we salute you. You have 
made a big step forward but give 
us time and we will catch up ...

BOO HOO!
Pity the poor British nobles! Alas,' 

these gentlemen have their troubles 
too! Like us pool’ rent-payers, they 
pay rents too. The poor dears must 
pay rent to the king who owns their 
estates. And the rent? Alas, alack,— 
a red rose ...

TSK! TSK!
“All those who at present repre

sent reaction: capitalists, democrats, 
parliamentarians, Bolsheviks, Com
munists and also certain Catholics 
with whom we will one day settle 
accounts in our own way, are against 
us.” Benito Mussolini.

Yes, everybody is crazy, Benito, 
but you’re all right.

PAID UP?
Breathes there the man with soul 

so dead who never to himself hath 
said, “I could ’a paid my dues if I 
felt like.”

Your chorus or LDS branch can 
keep going only if you pay your 
dues and pay promptly. It isn’t fair 
for a few to pay their dues regular
ly while the rest ride free. Do your 
part in building up your organiza
tion ...

MORAL: Dues are always due.

BROOKLYN AIDO CHORUS!
All members of the Brooklyn Aido 

Chorus are notified that unless they 
attend every rehearsal of the chorus, 
they will not be able to go to So. 
Boston.

All members are urged to attend 
rehearsals. Please be prompt! .

Comm.

Mrs. Henpeck: “Why do you gnash 
your teeth in your sleep?”

Mr. Henpeck: “Because, dear, I 
usually dream of you.”

LODESTARS HOLD 
DINNER DANCE

Do you remember:
That November 20th marks the 

fifth anniversary of the birth of the 
Newark LDS Branch?

> That in order to celebrate, this oc- 
cassion the LoDeStars are holding a 
dinner dance in the biggest and new
est of modern clubs, the Club Wind
sor, located in Irvington?

That the- dinner will be the best 
you ever tasted?

That a whole balcony will be set 
aside for you and a ten piece or
chestra will play the best melodies 
and tunes you ever heard?

That all this will cost you a mere 
$1.25? This will give you the most 
enjoyable Saturday night you have 
had In a long time...

We’ll be seeing you there!
A Messenger.

YOUTH SECTION

SPORTS-HUMOR-N E W S 
OF CLUB ACTIVITIES 

EDUCATION-STORIES

PACKED HOUSE IN 
LAISVE CONCERT
A packed house and thunderous 

applause showed the appreciation of 
the public at Laisve’s Concert last 
Sunday at Labox’ Lyceum.

The concert program composed of 
the best talent available among Li
thuanians featured the Aidbalsiai of 
Brooklyn, Stasys Kuzmickas of She
nandoah, Aldona Klimaite, Vytautas 
Dvarackas of Newark, Victor Beck
er’s Sextet, K. Menkeliuniute, a 
Spanish dancer, Edna Vaivadaite, 
Anthony Banys, and Emily Micku- 
naite.

The program starred several sing
ers, musical groups, soloists, violin
ist, dancer and choral groups which 
were enthusiastically received by the 
audience. Practically every single 
number had to do an encore.

appeal was made for 
to subscribe and give 

to the “Voice of Lith.- 
Anthony Bimba gave 

on the new youth ma-

A special 
the audience 
financial aid 
Americans”, 
a short talk
gazine and said that it’s appearance 
depended upon the public rendering 
their fullest cooperation and support.

After the program George Kaza
kevich’s “K-men” played their usual 
melodic polkas and American pieces to 
which the youth and adults danced. 
Several well-known youth attended 
this affair, many of them out-of- 
towners. Among the latter we met 
a large group from Newark, another 
from Great Neck; we also saw Ben 
Medley and Al Kairukštis from Con
necticut, Helen Žukas from Bingham
ton and Edna Vaivadaite from 
Rochester. The Brooklyn Liths. Bas
ketball Team was represented and 
practically everyone from the Aido 
Chorus, LDS Ramblers and BuiLD- 
erS came to the dance.

What more need be said than “ą 
good time was had by all”?

NEWS AND DOINGS 
OF WORCESTER

and 
we 
for

Amigos, it was really great 
we feel. proud for 'the deed 
started to do—collecting money 
the boys in Spain, (it’s about time). 
Collection amounted to $4.55. Gra
cias to the givers.

For the benefit of those who do 
not know: the Worcestex’ chorus re
hearsals are now, held on Sunday 
from two to four P. M. at 29 Endi
cott St. So make it youi’ business 
to be there next Sunday P. M.

Amigos, it seems strange but we 
once had a section of girls that out
numbered the men, but now the 
men outnumber the women, especial
ly the basses, 
range control! 
last?

Amigos, why
to start the Ku-koo song with a 
new teacher? It almost drove us 
all Ku-koo singing it over and over, 
and then we were to cut off one Ku- 
koo, which seems strange. Lets get 
a permanent music committee.

Amigo Mio.

What power and low
How long will it

is it we always have

Freda: “Why do you think you’re 
so lucky?”

Lazybones: “I have a wife and a 
cigarette lighter, 
work.”

HITLER PREVENTS 
YOUTH GETTING 
AN EDUCATION

DETROIT TO HEAR 
T. LITVIN SPEAK

SECOND PART
ABOUT WORKINGCLASS 

YOUTH AND THEIR 
ORGANIZATIONS

LDS Midwest Opens Season
The surprise shower given for Joe 

Adams and Anna Raminauskas was 
one of the best this season, 
a real success and those in 
deserve credit.

It was 
charge

Chorus

education they received. With 
certainly honorable intention, he 
his boys to Boston University, 
first two years of school pass-

There are two German fellows go
ing to Boston University who are 
having a rather “tough” life. Theii’ 
dad, a wealthy respectable citizen of 
Germany (living in Nazi Germany) 
decided to send his boys to a world
renown college so they could come 
back to their Fatherland and pass on 
the 
this 
sent 
The
ed before Hitler had put into effect 
all of his. fascist measures and the 
students lived royally on the ample 
allowance sent them. But now Dic
tator Hitlei' and his “so human fas
cist system”! says “No German 
money out of Germany” and this rich 
man is not allowed to send more 
than $2 a month to each boy as an 
allowance. He cannot even send them 
money for their tuition—education. 
So the fellows are shifting for them
selves and 
turning to 
never have 
fox' Hitler.

say they are never re
Germany and they will 
a good word or thought

people from whom I"Even the
heard this story (Democratic and Re
publican though they were) thought 
very, very little 
lini. They said, 
so unreasonable 
from educating 
we could object to 
here more than Hitler”!
minute they were overcome when 
someone volunteered, “How would 
you people like it, if we got a dic
tator like Hitler, who told us where 
we could educate ourselves and what 
we couldn’t do”? .„It..startled them. 
And It1 Is ■ gO'od thought to chew
on! Now išfthe time to be on our 
toes combatting evidences of 
cism—not when it is here in 
force!

of Hitler or Musso- 
“How can anyone be 
as to prevent people 

themselves ? Why, 
their coming 

For a

fas-
full

con-Massachusetts is at present 
ducting an investigation into Com
munistic and Nazi activities in our 
fair state. In a Boston Evening 
Globe I read an interesting bit of 
news about Nazi activity in the U. 
S.—more interesting because I had 
heard about these B. U. students. 
Before that investigating committee 
spoke Spivak (he has written many 
articles for the Daily Worker) who 
the Boston Globe spates as being “a 
Connecticut Yankee, a speaker wide
ly known as neither Communist nox’ 
Fascist but a liberal follower of 
Roosevelt”.
present time, the Government (Hit
ler Germany) is sending $2,500,000 
a year' into this country to further 
the (Nazi) movement. As I said, it 
is spent through different, agencies 
like the Bund and the Silvershirts. 
In Massachusetts the ( outlet is the 
Industrial Defense Association.” He 
stated that the Nazi movement in 
America was definitely and closely 
allied with the Ku Klux Klan.

' “Micky.”

Spivak said, “At the

z She: “Am I the only girl you were 
ever interested in?”

Harold (thinking fast): “No, but 
you are the most beautiful girl I’ve 

and thęy both ever met in a life devoted mainly to 
meeting beautiful girls.”

Notice: The Detroit Aido 
has been invited to sing at the Lith
uanian Hall, at 25th, on the 28th of 
November. Be down to practice on 
time this week because there will be 
plenty to do. Also I give the men 
four bells for taking it on the chin 
Saturday night and having such a 
good attendance Sunday morning. ,

•Special Notice: Tony Litvin, a 
champion fox’ democracy who has 
served with the Spanish loyalists de
fending the democratically elected 
government against the invading 
Moors, Italian and German fascist, 
hordes, will give an authentic report 
on Spain as it is today. I am sure 
the report will be interesting to 
everyone because of its vital im
portance to every democracy in the 
world. Bring your friends and every
body else to Portex’ Hall on Novem
ber 24th at 7:30 P. M.

Ho hum it’s past one, 
Maybe next week, more fun.

Youx' pal.
So Long.

NO MORE YOUTH CLUBS 
FREE IN ITALY

ROME.—The aimed-at centralization 
of youtlt organizations is now ac
complished. The Fascist Party organ 
has just published the first state
ment of, the General Command of 
“Italian Youth of the Lictor” which 
Is the name of the new organization, 
signed by Starace, secretary of the 
Fascist Party.

The reorganizatidn of Fascist 
youth bodies is part of the plan to 
realize the greatest centralization of 
all organizations of the state in or
der to be able to control and adapt 
them to the needs of autarchy and" 
empire-building.

Discussion, criticisms, proposals 
and demonstrations will be suppres
sed. The latter had frequently to be 
prohibited by the Fascist authorities 
because of their unequivocal opposi
tion to the government.

This reoganization is therefore a 
Strengthening of Fascist domination.

Short and Sweet 
Jobbings

I

Vittorio Mussolini, Benito’s little 
egg, relates in his new book, Flight 
on the Ethiopian Plateau, how his 
“unsatisfied desire” to see fire was 
satisfied by the incendiary bombing 
of- Addis Ababa in the Ethiopian in- 

i vasion. We’re usually quite kindly, 
but in thi^' instance it would give 
us the greatest of pleasure to tie 
little Vittorio, the wise-cracker, to 
a nice big firecracker.

William Green must be having 
difficulty in singing “Star Spangled 
Banner”. Whenever he starts with 
“Oh say can you see,” we wonder 
whether he goes off into “Oho say 
can you C. I. O.”

PLANES AND MUNITIONS, NOT TALK, WILL END THIS

While “peacJ-loving nations” meet at Brussels to decide what to do abouf the Sixxo-Japanese 
conflict and lltler offers to mediat , Japanese pilots go ahead with the4 destruction of China. 
Photo shows a|bomb exploding ort a bridge on the 
service on an

Hongkong-Hankow railway, interrupting 
portant Chinese line of communication,

I '2. AASriC'S*

With Basketball Tournament
For Seven Lithuanian Teams

-------------------------------------------------- _ ----------------------------------------------------------------

WORCESTER GETS 
NEW TEACHER

Worcester again is putting itself 
in a conspicuous place on the map. 
We have finally found an able and 
willing teacher — Mrs. Korsak — 
who has brought with her a large 
and enthusiastic following, so that 
now we have multiplied more rapidly 
than rabbits.

Quite evidently, we young folks 
have not been able to get along with
out the substantial backing of the 
more mature and now that we have 
this support once again, the chorus 
is heading for a brilliant future. It 
does one’s heart good to see how in
terested and eager everyone is to 
do his part. A great many of the for
mer members who are known for 
their good work have returned to our 
folds, and you may be sure that we 
are - more than happy to welcome 
them back! The sky is our limit— 
let’s go!

But the chorus itself is almost 
eclipsed by the activity in the boys’ 
sports’ group which has gone ahead 
and planned a dance already for De
cember 11, 1937. The tickets are be
ing sold right and left, so you had 
better come early and avoid the rush. 
Unfortunately, the girls have not 
been able to bet enough players for a 
team; however, now that we have a 
team, let’s show the boys that we 
rpajly are. not the. “weaker sex!”' If 
wfe can get together and really prac
tice, we can get a regular uniform 
and play games ‘’what is games.”

A committee for a New Year’s 
affair has alreaAfy been selected — 
knowing who they are, you may ex
pect good results. Everyone keep the 
night open to come to our grand 
time.
Important!

Chorus rehearsals are scheduled 
for Sunday afternoons at 2 to 4 P. 
M. After some discusion, it was 
found that this was the most con
venient time for the majority. Make 
youx’ dates fox' after four, and come 
to sing with us in the afternoon.

I).M.

Lithuanian Basketball League for the Midwest Formed 
LDS Youth Committee Sponsors Series of Games

. .The Midwest Youth Committee of the L. D. S. is about to 
make sports history among the Lithuanians. The M. Y. C. is 
carving out a name for itself in the annals of sports by pro
moting and starting a Midwest Basketball League.

Beginning with this week and continuing for a period of sixteen weeks . 
there will be a weekly series of the most interesting games and enter
tainment ever to be seen in the Chicago LDS. Seven well matched basket
ball teams will feverishly vie for the victorious wreath of “champions”! 

a------------------ -----------------------------The Teams

It’s The Truth!
who

with 
both 
good

The Sparks, an LDS branch in 
Bridgeport, has a team with ex
cellent chances of coming out on 
top with experienced fellows 
are well-trained as basketeers.

Brighton Park is represented 
the Redwings and the Orioles, 
of which expect to make a
showing in the run for the crown.

The Monarchs, from a LDS Youth 
Branch in Marquette Park, have a 
few surprises in store for the fans. 
Their team has shown exceptional 
ability.

The other three teams are the 
Vilnis Boosters, the Argo I WO team 
and a bunch from Hammond—all 
good material for champions.

The East?
(,^The..Midye&tnha^ jvmpę4!(tr step 
forward with the creation of this 
Basketball League but it is expect
ed that this spurt.may enthuse the 

Easterners with the spirit of competi
tion and that they may begin to make 
plans for a similar League to operate 
in the eastern states of New York, 
New Jersey, Massachusetts and Con
necticut.

It is too!
The U. S. prints more than a bil

lion currency bills each year, their 
average life being 11 months ... The 
largest atom is only .00000001 inch 
in diameter!... Eels are used by a 
plumber in Denmark to clean out 
clogged pipes ... $300,000,000 pounds 
of dynamite were consumed in this 
country last year for mining, quar- -■ 
rying, engineering projects, harbor 
improvements, agriculture, and other 
purposes .. . Probably the longest 
word found in the English language 
is pneumonoultromicroscopicsilicovol- 
caniosis, a term in Medical Science 
(count the letters)...
Nice fella—

In Belgrade, Yugoslavia, Adyer 
Ątchiovritch (wow!) was sent to jail 
for four and a half years because he 
believed his wife was unfaithful and 
so traded her to a soldier for a don
key! Ernest C.

“IŠDYKUSI PAU” TO BE 
PRESENTED AGAIN

SHORTS ON
SPORTS

Stanley Pinto, giant Lithuanian out 
of Texas, faces Nick Campofreda at 
the Broadway Arena this Saturday 
night in the semi-final contest. In 
the main event Cliff Olsen wrestles 
Ernie Dusek in a finish match.

Henry Armstrong is in great con
dition for his fight with Billy Beau
huld this Friday evening at Mad. 
Sq. Garden and well he will have to 
be. Beauhuld will have a weight ad
vantage of at least six pounds ring
side, and for the smaller boys that 
is quite an advantage. Both boys are 
terrific punchers and have unbeaten 
records to protect, so unless the 
fight ends jn a draw, one of them 

. thuaniarxs, took an impressive pledge will have a black mark charged

SHANGHAI—Only autos 
from Japanese fire are those 
the Nazi flag.

safe 
flying

20,000 PEOPLE ATTEND 
U. S. S. R. CELEBRATION
Twenty thousand people gathered 

in Madison Square Garden lasv Sat
urday night to celebrate the twen
tieth anniversary of the U. S. S. R.

Three thousand new members, 
among which were a group of Li-

“The Lithuanians want comedies 
and they shall get them.” With such 
a thought the acting company of the 
comedy, “Išdykusi Pati,” has decided 
to go on a tour of Lithuanian colo
nies in nearby sections. They believe 
that by presenting the play in va
rious cities they will raise finances 
for future productions, support the 
sponsoring organizations and above 
all, give the audiences a chance to 
enjoy themselves watching this well- 
known comedy.

This Sunday, November 21st, 
“Išdykusi Pati” will be presented at 
the Kasmočius Hall, 91 Steamboat 
Road, Great Neck, N. Y. All Lith
uanians in the surrounding area are 
invited to attend. The play will be
gin at 6 P. M.

For the dancing that will follow, 
V. Retxkevich’s orchestra will play.

Comm.

to work for the building of a peo
ple’s front and a Soviet America.

The highlight of the evening was 
the presentation of the play, “One 
Sixth of the Earth”, that graphi
cally portrayed the story of the 
Soviet Union from the revolution 
to the present time. Splendid acting 
and scenic effects gripped the atten
tion of the audience. It was pre
sented in the style of “the Living 
Newspaper” and was simple to un
derstand. Spontaneous bursts of 
applause and knowing laughs attest
ed to the fact that the play was 
well liked and appreciated.

As the veterans of the Lincoln 
Battalion were presented to the peo
ple, cheers shook the very rafterrs 
of the Garden. “The key to the city 
is yours” said Krumbein, the chair
man, “You deserve it”.

Among the principle speakers 
were William Foster, chairman of 
the Communist Party and Peter Cac- 
chione, .candidate fo.r Councilman in 
Brooklyn, Other speakers were Sadie 
Van Veen and James Ford.

The audience emphasized its soli
darity with the Soviet Union and the 
struggle of the Chinese and Spanish 
people by pledging to build up the 
Communist Party of the U. S. AK

against him. I pick Armstrong, al
though Beauhuld is not a bad bet if 
you can get big enougix odds. In the 
semi-final Gus Lesnevich meets Her
bie Katz in an eight round fracas.

Tom Yermal.

He: “Is John Hole really lazy?”
She: “Lazy! Why, when he signs 

his name he just writes the letter J 
and punches a hole in the paper.”

Uncle Lem says that a girl with 
a face that would stop a clock can 
never be a boy’s big moment.

BROOKLYN LITHS DOWN RAVENS 
IN A WALK AWAY SCORE OF 49-33

Liths Add Another Victory to Big List

Haves and Havenots
ST. PAUL— (FP)—It has long 

been a plank in the Farmer-Labor 
program that those who have should 
aid those who have not. Figures re
leased recently by the State Tax 
Commission, showing that state in
come tax receipts '■ have risen from 
$1,000,000 in 1934 to $5,500,000 in 
1937 point to the fact that the the 
wealthy 
creasing 
eminent

are assuming ąn eyer-in- 
share in the costs of gov- 
costs formerly -heapedMWpn

The undefeated Brooklyn Liths 
added another victory to their long 
list of victories by defeateing the 
strong Manhattan Raven quintet to 
the score of 49 to 33. The contest 
took place at Broadway Temple, in 
Manhattan.

The entire contest was one in fa
vor of the Lithuanians. Joe Leberis 
of the Liths proved himself to be an 
important figure in leading the 
fighting offensive attack of the 
Liths. Rothenberg, of the Ravens, 
starred fox' the losers. The triangular 
formation of the Brooklyn Liths with 
Vinnie Zelinsky, Pete Wallace and 
John Kaires proved to be an effect
ive means in baffling the Ravens. 
At the end x of the firšt half the 
score stood 23 to 12 in favor of the 
Lithuanians.

In the second half the Manhattan 
Ravens began an intensive counter
attack with many shots finding their 
mark. Rothenberg narrowed the jnar- 
gin between the two teams for a 
time, but the stooting ability of Sig- 
gy Kron,’ of tile Lifts, offset liis 
previous gains. A-t th«s4inal whistle

Anthony Kaires.

Brooklyn Liths 
G. F. p.

Zelinsky, Vinnie 3 0 6
Kron, Siggy 8 0 16
Teutonic, Joe 3 0 6
Leberis, Joe 3 1 7
Wallace, Pete 3 0 6
August, Stanley 3 0 6
Kaires, John 1 0 2

•I ■■■
Totals 24 1 49

Manhattan Ravens
G. F. P.

Wishbo, C. 3 1 ‘ 7
Wohlman, B. 0 0 0
Meiselman,' C. 1 0 2
Rothenberg, A. 7 14
Rosenberg, W. , 4 8
Hirsch, C. 1 0 2

—— —
Totals 16’ 1 36

previous gains. At the-final whistle, • *>^Hng the then that
=jdyn Liths.

\ \ į

Judge Blackstone: “When you mAf- 
ried him, you promised to share his 
lot, didn’t you?”

She: “Of course,' but I didn’t kpow 
that. it was just a lot of
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ŠYPSENOS Išmisliję progas, iš mūsų juk daug kas 
Pas užjūrio brolius važiavo rinkt aukas; 
Tenai ubagavo mokyklom, bažnyčiom, 
Brolijom, draugijom ir nuosavom grįčiom.

Kadaise statybai draugijos budinko 
Ten dolerių sumą tipelis pririnko;
O kai pargabeno tipelis tą sumą— 
Pastatė ir sau ir draugijai po rūmą.

Pas užjūrio brolį parankiot skatiko 
Kapočius su kvitais taipogi išvyko.......

Atvažiavimo Certifikatas

PASKUTINIS ŠLAGERIS 
Maikis

(Sp. valsas, kurį dainuoja visi) 
Aš mokslus išėjęs stalus sudaužiau, 
su savo diplomais nors karkis ir jau. 
Oi lylia, oi lylia, oi lylia Ii lia, 
su savo diplomais nors karkis ir jau.

Nemuku aš pūsti vienybės ragan, 
neduoda tarnybos ir pinigo man.
Oi lylia, oi lylia, oi lylia Ii lia, 
neduoda tarnybos ir pinigo man.

"Kits rašo parašo tik tris kryželius, 
bet semia kišenėn šimtais litelius.
Oi lylia, oi lylia, oi lylia Ii lia, 
bet semia kišenėn šimtais litelius.

Aš naujas lietuvis, bet nėra man dalios, 
neš nėr akselbantų, kepurės žalios.
Oi lylia, oi lylia, oi lylia Ii lia, 
nes nėr akselbantų, kepurės žalios.
Aš mokslus išėjęs stalus sudaužiau, 
be žalio švarkelio nors karkis ir jau.
Oi lylia, oi lylia, oi lylia Ii lia, 
be žalio švarkelio nors karkis ir jau.

(“Kuntaplis”)

... .Ir taip, užuot broliui-išeiviui padėjus, 
Mes siunčiam pas brolį valiutos rinkėjus.

(“Kuntaplis”)

POETIŠKA ŠIAULIŲ NAKTIS
Poetiškoj naktyj bokalai avinų galvom pavirto 
Ir minnezingeriai su lauroms ėmė sukti flirtą 
Iki su pilzenu iš kojų net išvirto.

Erotiškai virš miesto vos nušvito tik dangus, 
Tuoj trubadūrų tūkstančiai į gatves pasipylė. 
Sirenomis jie damoms ruošėsi “nulaužt ragus”
Iki erotika jie visus užkampius pripylė....

BROLIŠKA MEILĖ
Jul. Boks.

Brolius, kuriems teko apleist savo žemę, 
Išauklėtos tautos medžiagiškai remia;
Jiems siunčia pašalpas bei knygas naudingas, 
Kad jaustus ten brolis stiprus ir laimingas.
Gi mes šitam daikte kitaip nusistatę; 
Mes džiaugiamės brolio kišenę iškratę. 
Beveik čia paminklą piliečiui tam stato, 
Kurs užjūrio brolį, kaip reikiant, apstato.

Apsvaigusi poetiškosios egzaltacijos naktis. 
Pogromai gatvėse prieš girtas asmenybes 
Ir boksas šaunasi kakton—žvaigždėta jau 

naktis,
Ekstazėj net be paso galima sau skrist 

aukštybėn.

Iki erdvėj nublanko žvaigždės ir Sietynas, 
Be perstogės kvartetai etere į žvaigždes tik 

virpėjo.
Kits apgraibomis iš “kabako” išsirito ant 

mėšlyno,
Sapnavo, kai direktorius jam už kalnėriaus 

čiupinėjo....
.» '

Romantiškai poetiška dama ant trotuaro, 
Begindama sau garbę, riteriui per snukį 

važinėjo.
Poetiškai padangėj plaukiantį mėnulį iš 

bulvarų,
Vilkais sustaugdami, tie riteriai per erdvę 

palydėjo.
A. Vit-as. 

(“Kuntaplis”)

‘LAISVES” VAJUS ŠIANDIEN Cleveland. Ohio

“A t v a ž iavimo certifikatai” 
vis dar sulaiko daug tūkstančių 
ateivių nuo pilietystės. Tad 
šiuom laiku mes bandysime iš
dėstyti, kas tai yra tas “atvažia
vimo certifikatas.”

Jis yra Imigracijos ir Natū
ralizacijos Biuro išduotas prane
šimas apie legališką ateivio įlei
dimą nuolatiniam apsigyvenimui 
Suv. Valstijose. Jis nėr duoda
mas pilietystės aplikantui. Yra 
faktas, kad aplikantas jo visai 
nei nemato. Jis pasilieka Natū
ralizacijos Tarnystėje, ir yra 
prisegtas prie aplikanto “pirmų 
popierų” aplikacijos. Jis paduo
da aplikanto vardą, metus ir už
siėmimą, kaip ir asmenišką ap
rašymą, laiką, kada jis arba7 ji 
atvyko į Suv. Vals. Certifikatas 
paduoda ūgį; plaukų ir akių spal
vą, gimimo vietą, paskutinę re- 

’ zidencijos vietą, vietą, kur keti
na Suv. Valstijose apsistoti, ir 
ateivio atvažiavimo dieną, ir 
vardą laivo, ant kurio jis į šią 
šalį atvyko.

Įstatymas, kurį Kongresas 
priėmė birželio 29 d., 1906 m., 
aprūpina laikymą tokių rekor
dų. Ir todėl nuo ateivio, kuris 
prieš tą dieną atvyko, nereika

laujama jokio atvažiavimo cer- 
tifikato. Kuomet ateivis, atvy
kęs į Suv.'Valst. prieš birželio 
29 d., 1906 m., nepamena jo at
važiavimo tikros dienos ir laivo 
vardo, tai jis vis gali gauti “pir
mas popievas,” jeigu gali pris
tatyti tinkamų darodymų, kad 
jis gyveno šioje šalyje prieš įve
dimą atvažiavimo certifikatų. 
Jis gali paduoti senas taksų ra- 
sytes, arba randos rasytes, gi
mimų arba apsivedimų certifika- 
tus, kur jo vardas minėtas, baž
nytinius k krikšto rekordus, dir- 
mavonės arba kitų bažnytinių 
įvykių rekordus, bankos knygas, 
statybos ir paskolų draugysčių

Ateivis, kuris nelegališkai. at
vykęs čion, negali gauti atvažia
vimo certifikato, ir todėl jis su
laikomas nuo Amerikos pilietys
tės. Ateivis, kuris legališkai 
įleistas, bet kurio legališko įlei
dimo negalima rasti, yra tame 
pačiame padėjime. Foreign Lan
guage Information Service tan
kiai gali teikti pagelbos įsteigi
mui atvažiavimo dienos ir laivo 
vardo. Bet patys ateiviai turi 
prisiųsti visas reikalingas infor
macijas apie jų kelionę ir atvy
kimą į amerikonišką uostą.

Ateiviai, kurie negali gauti 
atvažiavimo certifikato, bet ku
rie gali darodyti, kad jie atvy
ko į Suv. Valstijas prieš birže
lio 3 d., 1931 m., ir kad jie yra 
asmenys gero morališko charak- 
teriaus, gali gauti “užsiregistra
vimo rekordą,” su kuriuom jie 
tuoj gali gauti “pirmas popie- 
ras”. Užsiregistravimo aplikaci
ją reikia pasiųsti ant Form 
659, blanką galima gauti iš 
kiekvieno imigracijos ir natūra
lizacijos ofiso. Daug organizaci
jų, jų tarpe ir Foreign Language 
Information Service, irgi turi 
šitų blankų ant pareikalavimo. 
Reik pasiųsti dvi fotografijas ir 
piniglaiškį ant $10 su aplikaci
ja. Kuomet aplikantas esti pa
šauktas išklausymui, tai jis turi 
atvykti su dviem liudininkais,

Prakalbos - Prelekcijos
The Logan Inn Svetainėje

3294-6 Atlantic Avenue 
ir Logan St.

Nedėlioję, Lapkričio 21,
3-čią valandą po pietų

Kalbės Dr. J. J. Kaškiaučius
Labai svarbioj temoj ir bus 

kiti kalbėtojai

kurie gatavi remti jo sakymą, lionės užsieniui nekenkia uŽsire- 
kad jis atvyko prieš birželio 3d., 
1931 m., kad jis niekad neaplei
do Suv. Valstijas (trumpos ke-

gistravimui) nr kad jis yra gero 
morališko būldo Žmogus.

/ FLIS.

.0-

s-----—-----------------------------
Telefonas: Humboldt 2-7964
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DR. J. J. KASKIAĮZJCIUS
530 Summer Ave., arti Chester Ave.

, NEWARK, N. J.

Nėra valandų sekmadieniais.

Bostono Biznieriai ir Profesionalai
B □

F. J. Bagočius
ADVOKATAS

Veda visokias provas

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

Casper’s Beauty! Parlor
Permanent Wave it plaukų 

dažymas užtikrintas

1064 DORCHESTER AVE
Dorchester, Mass.

Tel. 3668
O

BROADWAY CAFETERIA
Užeiga dėl Vyrų ir Moterų 

Geriausias maistas ir gėrimai

GEO. MASILIONIS
377 W. BROADWAY

So. Boston, Mass.

Roland Ketvirtis & Co.
Taiso laikrodžius ir 

parduoda naujus
Taipgi parduodame ir išvalome 

aliejinius1 pečius
322 W. BROADWAY

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

WILLIAM’S TAVERN
K. TARUSHKA

Gražus pasirinkimas geriau
sių ir skaniausių 'valgių
227 W. BROADWAY

So. Boston, Mass.

J. P. IDUK-AIDUKAS
Seniausias Kriaučius

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

322 W. BROADWAY
So. Boston, Mass.

“Laisvės” vajus gavimui naujų skaitytojų dabar jau eina 
našiai. Visi Kontestantai auga punktais. Nors Stripeika stovi 
gerokai aukščiau už kitus kontestantus, tačiaus ir jam yra pa
vojus. Nes Philadelphia ir Pittsburghas žada jį pralenkti.

šis vajus yra ne vien tik keletos draugų vajus, ale jis yra 
vaius visos pažangiosios Amerikos lietuvių visuomenes. Kam 
tik rūpi švietimas Amerikos lietuvių visuomenės, kas tik nori 
padėti Lietuvos liaudžiai išsikovoti demokratines laisves, kam 
rūpi padėti šios šalies darbininkams organizuotis į industrines 
uniias; kas nori padėti apginti Ispanijos demokratiją nuo fa
šistinio barbarizmo—tas turi gauti “Laisvei” nors vieną naują
skaitytoją šiame vajuje.

Kontestantų surašąs šiandien yra sekamas:
A. S^i^eika. Elizabeth 2751^
Philadelphia Veik. Kom. 1871 
S. Reikauskas. Hudson . 1201 
L-Žemaitienė. Waterbury 1128
S Kuzmickas,

Shenandoah................... 1062
K. Žukauskienė. Newark 993 
A Kavoliūnas. Montreal 852 
P Rokas. Waterburv . . 815 
S. Penkauskas ir J. Kas- . . . 
. .naravičius. Lawrence . . 731 
P’'t**»biir"ho ir Apylinkės

Vaiininku Biuras .... 716
❖ernipii nndiind^m^ vardus 

flrsnmi. kurie vis dar gali pa
siekti dovanu arena:
J. J. Bakšvs. Worcester .547 
A. Barčius, So. Boston . . . 456 
A. Klimas, Hartford . . . 406 
A Balčiūnas. Brooklvn . 344 
Fr Mazurka. Worcester . 341

M. Bendinskas, Summterlee 72
M. Grybas, Aberdeen ... 72
M. Vaičikauskienė, Herrin 72
S. Paulenka, Lowell........ 65
J. Gugas, Detroitu............ 65
C.' Shaltis, Freehold .... 63
A. Mažalis, Brooklyn ... 60
K. Balčiūnas, Brooklyn . . 60
K. Tvarijonas, Rockford 55
J. Petroski, Herrin .... 50
V. čiudinis, Minersville . . 50
V. Januška, Richmond, Hill 50
A. Kazakevičius, 

Minersville ............... 50
F. -Kazakevičienė/ Jamaica 50
A. Marsh al aitis, Torrington 50
A. Masilionis, Hartford . . 50

J. J. Mockf’itis. Brido-enort 317 
Cleveland Drangini Kom. 314 
G Rhimnitis. Montello . . 282 
A* TJdpikipnp. Great Neck 255 
J. Grvbas. Norwood . . . 240 
ALDLD 96 kn. Sudburv . 229 
J. Adams, Grand Ranids 220 
ALDLD 20 k. Binghamton 219 
Gan Kuraitis. Brooklvn . . 214 
T Mnfp^innas. Paterson . 191

P. Saykes, Youngstown . . 50
J. V. Stankevičius,

Wilkes-Barre ................. 50
S. Wort, Brooklyn ..........  50
E. žanerienė, Renton .... 50
M. Deedas, Red Lake .... 44
P. Karpich, W. Lynn .... 44
V. Naruševičius, Kenosha 44
J. Stanys, Baltimore........ 44
S. žaltys, Rockford.......... 44
A. Vinckevičius, Stoughton 44
J. Rakauskas, Tamaqua .. 43

ATDT/D 136 kn. Harrison 181 
J. Rudman as. New Haven 179
J. Bondžinskaitė, B’klyn 165 
A. žemaitis. Baltimore . . 161 
"P Gervickas. Athol .... 160 
P. žirgulis, Rochester . . 153 
G. Krance & I. Katilius,

Bridgewater................. 150
K. Mikolaitis. Baltimore 150 
.T. Žilinskas, LewistQn . . . 150 
S Sharkev. Easton .... 143 
V. Padpalskas, Mexico . ., 136 
P Šlekaitis, Scranton ... 130
L. Prflseika. Chicago .... 110
T<y Kubiliūnas. S. Boston 99 
.T. Weiss. Brooklvn ........ 84
F. Abekas, Chicago ...... 84

* S. Urbon, Salem . .~ . . ; . . 77

F. J. Madison, Youngstown 40 
J. Simutis, Nashua ............. 40
J. Jukelis,'Chicago ...... 39 
J. Kairys, Brooklyn........ 30
J. Mickunas, W. Hazleton 27 
Ch. Žukauskas, S. Boston 27 
Paul Jurkonis, Springfield 22
O. Kalvaitienė, Maspeth 22 
J. Patrick, S. Boston ... 22 
J. Visockis, Wilkes-Barre 22 
J. J. Ynamaitis, Union City 22 
V. J. Valaitis, New Britain 21
P. žemaitis, Detroit........ 21
P. Boika, Cleveland ........ 20

P. Buknys ....................... 168
D. M. Solomskas .......... 124
p: Baranauskas 
J. Valatka . ..

Clevelando lietuvių progresy- 
vis veik, komitetas ir Daržo 
Bendrovės komitetas turėjo su
sirinkimą ir plačiai apkalbėjęs 
nutarė daržo piknikams ne- 
pirkt, o įsigyt svetaine. Atsi- 
šaukiam į Clevelando lietuvių 
visuomene kaslink svetainės 
pirkimo. Nutarėm kviesti visus 
lapkričio 21 d., 1937, Lietuviu 
Darbininkų Svetainėn, 920 E. 
79th St., kaip 1 vai. po pietų.

Kaip draugijų komitetai, 
taip ir pavieniai asmenys yra 
kviečiami dalyvauti šiame mi
tinge, nes yra manoma daržo 
piknikams pirkimą likyiduot ir 
toj vietoj su jūsų visų pritari
mu, yra aptiktas, draugai ir 
draugės, mūrinis namas, ne 
brangus, kur galima įsisteigti 
svetainė ant 79-tos gatvės.

Kviečia visus,
Bendras Komitetas.

NEWARK, N. J.
Paklaidos Pataisymas

“L.” No. 266 tilpusioj iš 
Newarko korespondencijoi 
apie prakalbas buvo per ne
apsižiūrėjimą aukotojų sąraše 
praleista V. Tyliūno pavardė; 
jis aukojo $1. Taipgi bu
vo praleista pažymėjimas, 
kad tik toji dalis aukų eis Is
panijos demokratijos gynė
jams, kuri liks nuo lėšų pa
dengimo. Liko $7.13. T.

knygas, pranešimus nuo darb
davių, nuo unijų arba fraterna- 
lių draugysčių, senus jam pa
siųstus laiškus, senas laivų kor
teles, ir tt. Natūralizacijos urė- 
dininkai priims tuos dokumen
tus, jeigu tik jie parodo, kad 
aplikantas gyveno šioje šalyje 
prieš birželio 29 d., 1906 m.

Yra mažai atsitikimų, kur at
eivis, atvykęs į Suv. Vals. po • 
birželio 29 d., 1906 m. galėtų 
tapti piliečiu bė atvažiavimo 
certifikato. Tokio certifikato 
nereikalaujama nuo ateivio-vete- 
rano, kuris prigulėjo prie Ame
rikos pulkų laike pasaulinio ka
ro, jeigu jo paskutinis įleidimas 
į Suv. Valst. įvyko po kovo 3-čios 
d., 1924 m. Taipgi moteris, ku- ■ 
ri pametė jos pilietystę ištekėji
mu už ateivio prieš rugs. 22 d., 
1922 m., gali atgauti pilietystę 
be atvažiavimo certifikato.

Valdžia reikalauja mokėti 
$2.50 už atvažiavimo certifikatą. 
Tuos pinigus reik pasiųsti su 
“pirmų popierų” prašymu. Atei
viams, kurie atvyko prieš birže
lio 29 d., 1906 m., nereik pasiųsti 
tų pinigų ($2.50) su jų “pirmų 
popierų” aplikacija, nes jiems 
nereik pristatyti atvažiavimo 
certifikato. ,

Nuo liepos 1 d., 1929 m., “pir
mos popieros” neišduodamos, 
pakol aplikantas neįsteigia, su 
atvažiavimo certifikatų, savo le
gališką įleidimą į Suv. Valst.

Gerbiamieji! Išgirskite būsi
mas prakalbas. Tai bus labai 
naudingos, iš kurių mes galė
sime pasimokinti kaip geriau 
“faituotis” kasdieniniame gy
venime apsisaugojimui nuo vi
sokių nesveikumų. Atsineškite 
ir klausimų. Dr. Kaškiaučius 
nuoširdžiai į juos atsakys.

Prakalbos Bus Sekmadienį, 
Nepamirškite! 3-čią v. p. p'.

Prakalbas šaukia Liet. Darbininkų 
Susivienijimo 13 Kp., East New York

Rašykite Mašinėle
Naujausios mados rašomas 
mašinėles galite įsigyti per 
“Laisvę.” Savo skaitytojams 

“Laisvė” duoda gražią 
nuolaidą.

Naujausio išdirbinio, vėliausio iš
tobulinimo Remington Rand 

rašomoji mašinėlė.

Philadelphia, Pa.
Tarptautinio Darb. Apsigy

nimo darbas dabar bus per
tvarkytas kitaip. Į TDA dabar 
bus traukiamos atskiros orga
nizacijos, unijos, unijų lokalai, 
kliubai, ir tt. Jie mokės po 
tam tikrą metinę mokestį ir 
turės savo delegatus bendrose 
konferencijose. Pavieniai as
menys taipgi galės priklausyti 
prie TDA. Jų metinė mokestis 
$2 metams. Už tą mokestį 
gaus žurnalą “Labor, Defen
der.”
Tarptautinis Darbininkų Ap

sigynimas užlaiko visą eilę ad
vokatų, kurie gelbsti darbinin
kams, patekusiems į nelaisvę

darbininkų klasės reikalus.

Šiuo tarpu TDA rinks dovanas 
vaikučiams tų tėvų, kurie sėdi 
kalėjimuose už darbininku 
klasės reikalus.

(Apie tai. kiek kas pardavė 
štampu ar knygučių “D. W.” f 
naudai, apleidžiame, nes vis
ko sutalninti negalime. Drau
gai turbūt būsit pastebėję, kad 
ir pats “Daily Worker” tokių Į 
smulkmenų neskelbia, nes tati- 
nina vietą svarbesnėm žiniom' 
ir straipsniam. — “L.” Red.)

Mulpkiute.

Oyster Bay, N. Y?—Pen-’ 
kiolika metų pas ponus iš
tarnavo viena franeūze kain 
“vvras”-butleris; ir tik mi
rus, dabar patirta, kad jinai . 
moteris. 1

KAINA $64.50 v
Jų yra skirtingų kainų. Nau
jos mašinukės parsiduoda 

nuo
$39.50 iki $79.50

Kainų skirtumas eina sulig dydžio 
mašinėlės ir sulig tobulumo

JiĮ yra tokio išdirbimo, ku
rios dirbant neišduoda gar
so, vadinamos Noiseless. Jos 
yra penkiais doleriais bran

gesnes už paprastas. •
Per “Laisvę” rašomas maši
nėles galite gauti su lietu

viškais akcentais.
Puikiausia Kalėdų dovana, tai ra
šomoji mašinėlė. Kol dar yra lai
ko iki Kalėdų kreipkitės į “Lais- ' 
vę” dėl platesnių informacijų rei

kale kalbamų mašinėlių.
“Laisvė” parduoda tas mašinėles 

ant labai lengvų išmokeščių.
“LAISVE’* '

427 Lorimer Street
Brooklyn, N. Y. |

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:

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 x

JOHN’S HARDWARE
Dėl maliąvų, popieros ir si- 

navimo, kreipkitės pas:
JOHN STONIS 

412 W. BROADWAY 
So. Boston, Mass. 

Telephone: So. Boston 3835

s

Second Street Market
Buče^*nė ir Grosemė 

žemesnes kainos kaip ant 
Broadway

P. YASINSKAS
365 Wi SECOND ST.

i

So. Boston, Mass.

JOHN ZAKS MARKET
Tik naujfai
Bučernė ir
303 W. Ld STREET

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

atidaryta 
Grosemė

s

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 (staiga 
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 
tinkamą patarnavimą:

JOSEPH WAITRUS
283 W. BROADWAY

So. Boston, Mass.

Eh----------------- -------- -------------D

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

daiktus.
220 E STREET

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

&

u

s

J. DOYLE, Inc.
Parduoda visokius gėrimus 

parengimams ir pri&tato 
į namus.

303 W. BROADWAY
So. Boston, Mass.

“LAISVES” SPAUSTUVE 
daro visokius spaudos dar

būs organizacijom 
ir biznieriam
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Nashua, N. H.
ALDLD 42 kp. suruošė lapkr. 

6 d. vakarienę su šokiais, žmo
nių atsilankė vidutiniai, bet 
pramoga gražiai pasisekė. Ku
rie dalyvavo, visi buvo pasiten
kinę. Varde kuopos, tariu ačiū 
visiems dalyviams.

Ši pati kuopa turėjo savo mė
nesinį susirinkimą lapkričio 8 

- d. Drg. Vilkauskas išdavė iš va
karienės raportą. Kuopai pelno 
liko $22.65. Tai neblogiausia. 
Šiame susirinkime nutarėm su
ruošti vakarienę pasitikimui 
naujų metų ir visą pelną skirti 
d. J. Karsonui. Išrinkta tam dar
bui komisija. Manoma, kad ši 
vakarienė bus dar pasekminges- 
nė, nes draugai žino, kad d. Kar
sonui parama labai reikalinga.

Lapkr. 21 d. yra ruošiamos 
prakalbos, kuriose kalbės d.

koja mokytojai šalinaitei, Aid- 
balsiams ir visai publikai, kaip 
iš Brooklyn© (apščiai buvo), 
Elizabetho, Lindeno, Bayonnės 
ir artimesnių miestelių.
Iš ALDLD 5 Kp. Susirinkimo

Spalio 29 d. kuopos susirinki
me gražų raportą davė drg. J. 
V. Kasparas iš konferencijos 
pagelbėt Ispanijos demokratijai.

Iš raporto pasirodė, kad ko
mitetas teikimui pagelbos Ispa
nijos liaudžiai plačiai darbuoja
si ir ragina visas organizacijas 
darbuotis toj linkmėj. Tag-day 
bus lapkr. 5 iki 11, visą savaitę 
eis aukų rinkimas, gi 10 dieną 
bus didelis masinis mitingas 
Presbyterian Church, High ir 
Court Sts. Bus labai geri kalbė
tojai.

Apsilankė d. Krūtis, II Aps
kričio komiteto narys ir prašė, 
kad 5 kuopa pagelbėt surengt

Skaitytojų Balsai
Remia “Laisvę.”

Prisiunčiu jums 11 dol. Ga
vau vieną naują skaitytoją 
“Laisvei,” savo prenumeratą 
atsinaujinu ir aukoju 50c li- 
notypui. Spal. 24 d. buvau nu
važiavęs į Tacoma, Wash., pa
klausyti d. Pruseikos prakal
bi]. Jis gali geraį pakalbėt. 
Dauguma girdėjusių jo kalbą, 
sako, kad dar nebuvo girdėję 
tokių prakalbų.

Būtų neprošalį ir laisviečiam 
aplankyti mūsų kolonijas ir 
kalbėti Aberdeen, Wash., nes 
d. Pruseika čia neapsilankė. 
Čia yra 9 lietuvių šeimynos, o 
Raymond, Wash., 30 šeimynų,, 
o tolumas nuo Tacomos iki 
Aberdeen tik 80 mylių. Aš ma
nau, čia būt galima gauti ir 
“L.” naujų skaitytojų, jei kas 
iš rytų atvažiuotų.

MINERSVILLE, PA.
Vietinės Komunistų Partijos paren

gimas įvyks 24 d. lapkr. dieną prieš 
dėkavonių dieną. įvyks Darbininkų 
Svetainėje. Bus žymių kalbėtojų ir 
taip pat dainuos S.’Kuzmickas. Bus 
vėliau paskelbta daugiau informacijų 
apie šį parengimą. Kviečiame 
dalyvauti.

visus

SCRANTON, PA.
ALDLD 39 kp. susirinkimas

21 d. lapkričio, sekmadienį, 2-rą vai. 
po pietų, 1252 Providence Rd. Visi 
draugai ir draugės dalyvaukite šiame 
susirinkime, nes yra svarbių reikalų 
apsvarstyti. (273-274)

įvyks

LINDEN, N. J.
LDS 135 kp. rengia maskaradų ba

lių, šeštadienį, lapkričio (Nov.) 20 d., 
Welcome Hall, Winans Ave. ir 16th 
St. kampo. Pradžia 8 vai. vak. Apsi- 
maskavusiems bus duodamos dova
nos. Gerbiama Lindeno, Elizabetho 
ir Hillsides publika! Malonėkite visi 
skaitlingai dalyvauti šiame maska- 
radų parengime, nes užtikrinam vi
siems “good time.” šokiams grieš A. 
Gorskio muzika. Įžanga 25c — Kom.

mil- 
pie- 
Ber- 
35c,

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

Bondžinskaitė. Prakalbos įvyks 
lapkričio 21 d., 7 v. v., O’Don
nell svetainėje, 20 High St., 
Nashua, N. H. Prašome visus at
silankyti ir susipažinti su gyve
nimu Sovietų Sąjungoj, kur kal
bėtoja ilgokai gyveno.

J. B.

apskričio naudai vakarienę, sau
sio 23 d, 1938. Po diskusijų vis
gi nutarta prisidėt su pagelba.

Nutarta bėgiu šio mėnesio iš
rinkt iš visų narių dar neužsi
mokėjusių duokles ir pasiųst 
į centrą.

Liet. Kom. Sekcijos

Tai pasistengkit, draugai 
laisviečiai, aplankyti mus se
kančiais metais.

Mykolas Grybas, 
Aberdeen, Wash.

So. Boston, Mass.
Newark, N. J.

> Sėkmingas Minėjimas Sovietų 
Sąjungos Dvidešimties Metų 

Jubilėjaus

Sekmadienį, lapkr. 7 dieną, 
Laurel Garden salėje įvyko iš
kilmingas paminėjimas dvide
šimties metų sukakties Lapkri
čio Revoliucijos.

Šias iškilmes surengė vietinė 
Komunistų Partija. Iškilmes ati
darė IWO orkestrą su “Interna
cionalu” ir kitomis revoliucinė
mis melodijomis.

Labai vaizdžiai kalbėjo drg. 
Elizabet Gurley Flynn. Tai ne
paprasta kalbėtoja. Ii- taktą 
puikiai išlaiko ir tinkamo hu
moro pavartoja pajuokimui 
priešų bei duodama gyvą vaiz
dą Sovietų liaudies darbų ir jos 
gyvenimo. Tokios kalbėtojos 
klausytum valandų valandas ir 
nepabostų. Jos kalba labai pa
tiko publikai, kurios buvo pilna 
didžioji svetainė. Mūsų draugai 
lietuviai vis dar “nepripratę” 
lankytis į tokias svarbias pramo
gas.
^Pirmininke buvo gabi draugė, 

Lena Davis, distrikto sekretorė. 
Aukų surinkta $124.36.

Šis masinis mitingas padarė 
gilaus įspūdžio į atsilankiusius.

Operetė Ir Prelekcija
Ir vėl sietyniečiai davė gražų 

meno vaizdelį Newark© ir apy
linkės mėgėjams, simpatizato- 
riams, kurių buvo apščiai susi
rinkę, arti keturių šimtelių. Tai 
buvo lapkričio 6 d. Buvo skaity
ta per mokytoją šalinaitę pre
lekcija apie meną; prelegentei 
žodžiajs aiškinant liaudies dai
nas, Aidbalsiai dainomis pa
vaizdavo. Kadangi prelegentė 
gražiai aiškino, o Aidbalsiai dar 
gražiau dainavo, tai norėjosi 

n klausytis dar ilgiau ir ilgiau.
Po prelekcijos sietyniečiai su

vaidino, vadovaujant d. šalinai
tei, operetę “Meilės Nuskriaus
ta.” Kaip pati operetė, taip ir 
choriečių vaidinimas publikai 
patiko labai.

Choras viešai, nuoširdžiai dė-

Susirinkimas
Lapkričio 12 d turėjom susi

rinkimą, kuris turėjo būt skait- 
lingesnis, bet padaryta gerų ta
rimų ir bus vykdinta gyvenimam

Drg. Dobiniui atsisakius nuo 
sekretoriaus pareigų ėjimo, jo 
vietoj išrinktas d. Jamison. 
Greitu laiku bus surengta var
du sekcijos parengimėlis.

Sekantis susirinkimas įvyks 
gruodžio 10 d., penktadienį, Hill- 
sidėj. Prisiminkit, draugai, kad 
mūs susirinkimai įvyksta regu- 
liariškai kiekvieną antrą penk
tadienį.

G. Albinas.

• RADIO
Lapkr. 2-1-mą radio progra

mas per stotį W0RL, (920 kilo
cycles) 9:30 iki 10:00 valan
dos ryte bus sekantis '
1— S y n c o p a t o rs orkestrą iš 

Southbridge, Mass.
2— šešios Birutės iš Bostono po 

vadovyste Valentinos Min- 
kienės.

Po program© prašome parašy
ti į Lithuanian Program, Station 
WORL, Myles Standish Hotel, 
Boston, Mass., kaip patiko šios 
savaitėš dainos ir muzika.

Steponas Minkus,
garsintojas.

Komedija “išdykusi Pati” Čigonė Tauragėj Pavogė 30 
Tūkstančių Litų

Šiomis dienomis Tauragėj
' įvyko nepaprasta vagystė: či-
gone iš vieno turtingo ameri
kiečio buto pavogus net 30 
tūkst. lt. Pirma čigonė atėjus 
į butą, neva burti norėjus ir 
išėjus, bet kitą sykį įlindo kai

yra nieko namie nebuvo ir pavo
gė pinigus. Čigonė suimta ir 
prisipažino, kad 30 tūkst. lt. 
pavogus, bet vogtų pinigų ne
grąžina.

Kaip jau visiems yra žinoma 
(o jeigu kam dar nėra žinoma, 
tai pranešam), ši juokinga 3 ak
tų komedija bus sulošta šį sek
madienį, lapkričio 21 d., J. Kas- 
'močių svetainėje, 91 Steamboat 
Rd., Great Neck, N. Y. Pirmyn 
Choras viską rūpestingai
prirengęs, kad padaryti šį pa
rengimą—perstatymą smagiu ir 
žavėjančiu ir kad atsilankiusi 
publika būtų užganėdinta pilno
je to žodžio prasmėje. Lietuvių 
Liaudies Teatro aktoriai yra pil
nai pasirengę lošimui ir mes 
esame tikri, kad jie savo užduo
tį atliks, ir užganėdins atsilan
kiusią publiką. Todėl šitas mū
sų širdingas užkvietimas yra pa
skutinis ir mes tikimės, kad ji
sai bus išklausytas, kad Great 
Necko ir apylinkės visuomenė 
skaitlingai atsilankys pamatyti, 
pasijuokti iš komedijos “Išdyku
si Pati”. Po lošimo tęsis šokiai 
iki vėlybos nakties, šokiams gra- 
jis V. Retikevičiaus orkestrą. 
Įžanga ypatai 60c. Iš kalno per
kant 50c. šokiams 40c. Vaikams 

,25c. Lošimas prasidės lygiai 
5:30 vai. vakaro.

Prašome apie tai pranešti ir 
savo draugams.

Užviečia Rengimo Komisija.

Užprenumeruok Dienraštį 
“Laisvę” Savo Draugams

PRANEŠIMAI E KITUR
„ CHESTER-, PA. ,

ALDLD 6-to Apskr. konferencija 
įvyks 21 d. lapkričio (Nov.) 10 vai. 
ryto. Lietuvių Kliubo Svet., 339 E. 
4th St. Visų kuopų, kurios priklau
so 6-tame Apskrityje, ir turi išrinkę 
delegatus, prašome nesivėluoti. Pri
būkite laiku, nes konferencija baig
sis tų pačią dieną ir prasidės pas
kirtu laiku. — Sekr. J. Smithienė.

(272-274)

Nusišovė Sargas
Kaunas. Nusišovė dujų ty

rimo laboratorijos sargas, žu- 
dymoši priežastis dar nežino
ma.

Nominuokite Šiuos SLA Narius į Pildomąją Tarybą
(Pažangiųjų SLA Narių “Sleitas”)

Prezidentu—F. J. Bagočių, So. Boston, Mass.
Vice-pręzid.—K. J. Mažiukną, Pittsburgh, Pa.
Sekretorium—J. Miliauską, 286 kuopos narį, McKees

Rocks, Pa. .
Iždininku—K. Gugį, Chicago, Ill.
Iždo globėju—J. Martin (Marcinkevičių), 212 kuopos 

narį, Kenosha, Wis.
Iždo globėju—E. Mikužiūtę, Chicago, Ill.
Daktaru kvotėju—J. S. Staneslow, Waterbury, Conn.

, Mes kviečiame SLA narių komitetus, taipgi atskirus
> narius rašyti mums žinių rinkimų reikalais šiuo antrašu:

P. O. Station A, Box 105, 
Brooklyn, N. Y.

S. L. A. Narių Komitetas.

Ar Nori Būti Turtingas 
Visą Gyvenimą?

Old Gold Naujas Kontestas
Viena geriausių progų jums išlai- 

mčti pinigų, tai konteste, kurį paruo
šė P. Lorillard Co., Old Gold cigare- 
tų ir paskyrė $250,000' dovanoms, šis 
kontestas gali reikšti vienam iš mūsų 
skaitytojų laimę ir padaryti jį tur
tingu visam gyvenimui. Kontestas 
jau sukėlė didelį susidomėjimą mūsų 
skaitytojų tarpe. Kiekvienas nori lai
mėti -vieną dovaną iš 1,000 dovanų.

Kiekvienas iš šeimynos gali stoti 
į šį Old Gold Hontestą. Kontestas at
daras visiems — vyrams, moterims 
ir vaikams, čia nėra jokio keblumo. 
Nereikalingas jokis specialis žinoji
mas ir mokslas. Paprastas mechani
kas arba darbininkas gali laimėti di
džiausią dovaną, kaip ir kolegijos 
profesorius. Nors kontestas prasidėjo 
pereitą mėnesį, bet dar vis yrą už
tektinai laiko jums į j j stoti.

Visą ką jūs turite padaryti, tai 
nueiti pas artimiausį jūsų cigaretų 
pardavinėtoją ir paprašyti oficialj 
Old Gold Piešinių Sulėtiną su pil
niausiomis žiniomis apie kontestą. 
Sekite instrukcijas atydžiai. Jeigu 
jūsų cigaretų pardavėjas negali su
teikti jums kontesto Buletiną, tai ta
da prašykite jo iš mūsų dienraščio.

Turėkite mintyj ir tai, kad po to, 
kada jūs pabandysite pirmą pakelį 
Dvigubai-Švelnių Old Gold cigaretų, 
tai jūs džiaugsitės jais ir dubėltavai 
atgausite savo pinigų vertę.

(Old Gold Naujienos)

DETROIT, MICH.
ALDLD 52 kp. susirinkimas įvyks 

lapkričio 21 d., 4097 Porter St. 
Draugijos Svet., kaip 2 vai. po pie
tų. Visi nariai dalyvaukite susirinki
me, yra svarbių dalykų aptarti: Bal
savimai j Centro Valdybą. Taip pat 
įsitėmykite, kad kp. valdyba perkėlė 
susirinkimą nuo 20 d. lapkr. į 
lapkr. —• Sekr. J. Gugas.

(272-273)

21 d.

DETROIT, MICH. 
Trejos Masines Lietuvių Prakalbos; 

Kalbūs A. Bimba.
Lapkričio 26 d., 7:30 vakift-e, 4097 

Porter St. prakalbos temoj, “Liau
dies Frontas ir kova su fašizmu” ir 
“Komunistai, Religija, ir Laisvama- 
nybė.”

Lapkričio 27 d., 7:30 vakare, 9219 
Russell St., kalbės temoj, “C. I. O. 
kova už darbo unijų vienybę” ir Ko- 
munistij Partija, ir Bendras Fron
tas.” Į prakalbas įžanga veltui.

Sekmadienį, lapkričio 28 d., 5 vai. 
vakare įvyks šaunus koncertas Lie
tuvių Svetainėj ant “25-tos ir Ver- 
nor. Laike koncerto d. Bimba pasa
kys gerą prakalbą. Koncerte daly
vaus geriausios Detroito meno spė
kos: Aido Choras, J. Vasiliauskas, 
A. Zigmantiene, Lilija ir Ruth Gu- 
gienės, d. Griniene ir d. Palevičie- 
nė. Po koncerto — šokiai abiejose 
svetainėse. Prakalbas ir koncertą 
rengia Lietuvių Komunistų Frakcija. 
Į koncertą įžanga 40c. — Kviečia 
Rengėjai. (272-273)

CLEVELAND, OHIO
ALDLD 190 kp. rengia Card 

ty, šeštadienį, lapkr. 20 d. pas drg. 
Naujokus, 17613 Harland Ave. Visi 
kviečiami dalyvauti. Įžanga bus 25c, 
prie jos bus duodami užkandžiai ir 
dovanos laimėjimui. Todėl kaip 7 vai. 
vak<.,.yisi dalyvaukime: pas drg. Nau
jokus. —- Kom. ' (27Ž-273)

Par-

LAWRENCE, MASS.
Sekmadienį, lapkr. 21 d. įvyks 

žiniškas koncertas, 2-rą vai. po 
tų, Liet. Ūkėsų Kliubo-Svet., 41 
keley St. Įžanga suaugusiems
vaikams 10c. Programoj dalyvaus Ig. 
Kubiliūnas ir Ona Baltrušaite, radio 
artistai. Liaudies Choras po vado
vyste Ig. Arbačiaus, seserys Kaske- 
vičiūtės, seserys Ulozas rusiškos šo
kikės, W. Aluck, baritonas, Olga 
Wieckaite, pianistė. Taipgi bus ir 
kitų gerų dainininkų. Kviečiame Law
rence ir apylinkės publiką dalyvauti 
ir išgirsti tokį puikų koncertą, kuris 
pirmą karta įvyksta Lawrence. — 
S. P. ' (271-273)'

HAVERHILL, MASS.
Sekmadienį, lapkričio 21 d. įvyks 

prakalbos, kurias rengia ALDLD 85 
kp. L. P. G. Kliubo Svet., 324 River 
St. Pradžia 1:30 vai. po pietų. Kal- 

I bės drg. Bondžinskaitė iš Brooklyno. 
i Jinai gyveno apie metus laiko Lietu

voj ir 6 metus Sovietų Sąjungoj, iš 
kurios ką tik sugrįžo. Tad ji pasakys 
daug įdomių dalykų apie Lietuvą ir 
Sovietų Sąjungos darbininkų gyve
nimą. Kviečiame visus dalyvauti. — 
Komisija. v (272-273)

NEWARK, N. J.
New Jersey Apskričio Pildantysis 

Komitetas Atsteigimui Lietuvoje de
mokratinių teisių šaukia praplėstą 
susirinkimą ateinantį nedėldienį, 21 
d. lapkričio, 10 vai. ryto. Šv. Jurgio 
Svet., 180 New York Avė. Komitetas 
kviečia visas N. J. organizacijas, 
kad jos prisiųstų iš savo .valdybos 
nors po kelis narius į šį nepaprastą 
susirinkimą, nes turėsime plačiai ap
tarti ateinantį maršrutą prakalbų. 
Manome surengti mažiausia nors tre
jas prakalbas N! J. valstijoj ir prisi- ’ 
rengti prie sekančios apskričio konfe
rencijos. Kitų valstijų apskričiai tą 
atliko senai, o mes esame pasilikę, 
tad draugai subruskime ir padary
kime šį susirinkimą skaitlingu. — 
Apskr. sekr. P. Ramoška. ’

WORCESTER, MASS.
Žiburėlio rašybos mokyklėle prasi

dės lapkričio 19 d., 7 vai. vak. Mo
kytojas ųųs J. Kižysh Tėvai, katrie ^us 
turit vaikučius, kurie nori išmokt lie- I "c.• , ,, v . • i •. . , I Did btuvių kalbos, rašyt ir skaityt, atves- 
kit po num. 29 Endicott St. virš 
nėtą dieną. — žiburėlio Kom. 

(272-273)

mi-

HARTFORD, CONN.
šeštadienį, 20 d. lapkričio, Lietu

vos Sūnų ir Dukt. Drg. rengia dide
li balių, Laisvės Choro Svet., 57 Park 
St., 7:30 v. v. Visi nariai ir pašali
niai stengkitės dalyvauti, bus gera 
orkestrą šokiams, skanių užkandžių 
ir gėrimų. Įžanga 25c. Nariam 
kai. — Kom. (272-273)

HAMTRAMCK, MICH;
Pirmą kartą istorijoj šiame mies

te bus sulošta veikalas “Žemės Ro
jus,” 3-jų veiksmų komedija. įvyks» 
sekmadienį’, 21 d. lapkričio, Tarp. 
Darb. Name, 3014 Yemans. Durys 

i bus atdaros 4:30 vai. po pietų, loši- 
,___> prasidės punktuališkai 5:30 v.

v. Muzika 9 v. v.^ Įžanga iš anksto 
35c, prie durų 45c. Vien tik šokiams 
25c. Tikietus galima gauti pas West-' 
sidiečius ir pas eastsidiečius. Todėl 
prašome visų nepraleisti progos ne
matę šį puikų veikalą. (271-273)

dy-

Rūgšti ruginė, snfdi ruginė, CIelų kviečių, čielų rugių, sen- 
vičiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi 
kepama roliai ir bandukes. Puikiausias pasirinkimas skaniausių 
kėksų-pyragų: Pineapple Cake, Apple Cake, Cheese Cake', 
Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake. Stollen, 
Doughnuts, Piet, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly Rolls

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

Varpas Bakery. 36-42 Stage Street Brooklyn. N. V
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Notary Public Tel. Stagg 2-5043

E
E 
S

E

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

660 Grand Street
LAISNIUOTAS GRABORIVS

Brooklyn, N. Y

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

$

NEW BRITAIN, CONN.
New Britain© Ispanijos Draugų 

Ginti Demokratiją Komitetas rengia 
šokius šeštadienį, lapkr. 20 d. 8 vai. 
vak. Lietuvių Svetainėj, 354 Park St. 
Šokiai bus įvairesni už buvusius, nes 
mažai kam matyta Ispaniška pro
grama bus išpildyta, kaip ispaniški 
šokiai, maršai, dainos ir muzika.

dalyvauti pa-
V-tis.

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

y* ************************************ ******

Apskričio

labiau da-

Kviečiami lietuviai 
rengime. įžanga 35c.

(271-273)

CLEVELAND, OHIO
Clevelando p. D. daržo Bendrovės 

Valdyba ir šėrininkai nutarė pirkti 
daržą del piknikų ir įsigyti svetai
nę. Be visuomenes patarimo nenori
me dar nieko daryti. Visų draugijų 
komitetus ir pavienius draugus ma
loniai prašome būti susirinkime, lap
kričio 21 d., 1-mą vai. po pietų, Lie
tuvių Darb. Svet., 920 E. 79th St. 
Mes turime apėję mūrinį namą ant 
79-tos gatves prie Cornelia Avė. Ga
lima nupirkti nebrangiai, bet susi
rinkime bus viskas išaiškinta. -— 
Bendras Kom. (272-273)

SHENANDOAH, PA.
Lietuvių Moterų Apšvietos Kliubo 

susirinkimas įvyks penktadienį, 19-tą 
d. lapkričio (Nov.), 7 vai. vak. Nu
jaus Svet. Visos narės ateikit | su
sirinkimą ir atsiveskite savo drau
ges, kurios dar fiepriguli prie kliubo.
— Sekiv (271-273)

Paraginimas ALDLD III 
Kuopų Nariam

Abelnai žmones kur kas 
bar su ALDLD, su darbininkišku ju
dėjimu, tai tą patyrėme per viso
kias pramogas, per vajų. Per ALDLD 
kuopas daug teikta paramos ir Is
panijos našlaičiam, paskleista aps
čiai literatūros ir tt. Busimoj konfe
rencijoj bus pilni pranešimai atsiek
tų darbų ir nutarimai ateičiai.

Todėl, raginami ne vien delegatai 
susirinkti į ALDLD III Apskr. kon
ferenciją, bet ir šiaip turintieji liue
so laiko nariai, kad pribūtumėte, su 
patariamu balsu. Konf. įvyks sekma
dienį, lapkr. 21 d., 10 vai. ryte Lie- , 
tuvių Svetainėj, 243 Front St., New 
Haven, Conn. — Apskr. Kom.

(271-273)

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
topas, tai legališkas svoris. Pristato
me greit į jūsų namus. Prašome jsi- 
tėmyti adresą ir telefoną.

Telefonuokite: EVergrcen 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti į ofisą 

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

IRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

485 Grand Street Brooklyn, N. T.
Telefonas t EVcrgreen 7-1661 1

' ... . . ■ ■ ■ ■■_.......................................- -

t< > 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 į “Laisvės” o 
ir apsirūpinkite su medum.

Odos-Kraujo-Nervtj Chronišką 
Ligų Gydymas Vyram-Moterim
Patenkinančios ir Greitos Pasekmes
KRAUJO IR ODOS Ligos, CHRONIŠKI NER
VŲ Suįrimai, 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 |mkį 
nesveikumą, kurio nesuprantate, pasiklauskite manęs su pasitikėjimu, • 
ir jūsų liga bus jums išaiškinta.

X-SPINDULIAIS IŠEGZM1NAVIMAI
Kraujo Tyrimai ir Pilnas .šlapumo Ištyrimas

Mano Sąlygos Prieinamos, Egzaminavimas Veltui

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

ĮI , -------- 'I
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PARDAVIMAI
Parsiduoda Grocernė ir Delicates

sen krautuvė. Biznis eina gerai, ga
lima padaryti tinkamą pragyvenimą 
Parsiduoda pigiai. Yra keturi " kam
bariai užpakalj krautuves. Kreipki
tės po num, 37 Scholes St., Brook 
lyn, N. Y. (272-273)

ė

Iš Williamsburgo Bedarbių 
Susirinkimo

Cacchione Gerai Stovi 
2-me Pasirinkime

Richmond Hill Lietuvių 
Jaunuolių Balius

Parėmė Komunistinį 
Darbą Aukomis

Trečiadienį įvyko Workers 
Alliance 90-tos kuopos susirin
kimas. Pirmininkas raportavo, 
kad visi bedarbiai turi išpildy
ti blankas ir pasiųsti pirm 20 
d. lapkričio.

Kuopos organizatorius Jo
sephson labai sunkiai serga. 
Gaila. Draugas Josephson išti
kimai darbavosi šioje kuopoje 
daugiau metus laiko.

Nutarta šeštadienį, 2 vai. po 
pietų, pikietuoti Woolworth 
dešimtukinę krautuvę ant 
Broadway ir Marcy Ave., rei
kalaujant boikotuoti Japonijos 
išdirbinius. Visos vadinamos 
Šilkinės moterų p an č i akos yra 
importuotos iš Japonijos, tad 
vietoj tų reikia pirkti “lisle 
stockings.” Vaikučių žaisliu
kai, taipgi mažiukės elektros 
lempukės irgi daugiausiai im
portuota iš Japonijos. Todėl 
visi už tuos dalykus surinkti 
pinigai eina pirkimui kulkų ir 
žudymui nekaltų Chinijos gy
ventojų.

Amerikos darbininkai turi 
prisidėti prie apgynimo Chini
jos su pagelba boikoto.

Kaimietis.

Komunistų kandidatas į 
“councilmanus” Peter V. Cac
chione gerai laikosi ir antrojo 
pasirinkimo (2nd choice) bal
sų skaitliavime. Nuėmus nuo 
sąrašo 32 kandidatus, negavu
sius 2,000 balsų, ir suskaičius 
tų balotų 2-jo pasirinkimo bal
sus, Cacchione iš tų balotų lai
mėjo 558 balsus. Paskiau nu
imta dar 7 mažiausia turintieji 
balsų ir nuo jų balotų Cac
chione gavo 324 2-jo pasirin
kimo balsus. Trečiadienį jis 
buvo aukštai stovinčiu , penk
tuoju su 31,117 balsų.

Kadangi Brooklyne buvo vi
so 99 kandidatai ir iki šiol nu
imti nuo sąrašo 39, o išrinktais 
liksis tik 9, tad nuėmimui nuo 
sąrašo dar liekasi 51. Kol tų 
visų kandidatų balotuose 2-jo 
pasirinkimo balsus suskait- 
liuos, gali būt daug pakaitų, 
tačiau porai darbiečių ir ko
munistų kandidatui yra gali
mybių išeit laimėtojais.

Darbietis Hollander tebesi
laiko 2-ju, Armstrong — ket
virtuoju, Gėlo — dešimtuoju.

Manhattane darbietis Vla- 
dekas tebeina pirmuoju. Am- 
teris yra 10-toj vietoj.

LDS Jaunuolių kuopa Rich
mond Hill praneša, kad sau
sio (January) 29 d., t. y., pas
kutinį šeštadienį, rengia savo 
metinį didelį balių Casino 
Ballroom Salėje, Liberty Ave
nue, Richmond Hill.

Jaunuoliai prašo kitų orga
nizacijų nieko nerengti tą die
ną ir visiems pagelbėti jauni
mui sukelti finansų Ateinančių 
pietų veikimui.

Apie programą ir patį pa
rengimą jaunuoliai vėliau pra
neš per spaudą. Visi rengia
mės dalyvauti pas Richmond 
Hill jaunuolius, paskutinį šeš
tadienį sausio mėnesio.

Richmond Hill Jaunuolis.

Prašalinkite Nelaimių 
Priežastis!

FOTOGRAFAS

Dalyvaukim Piliečių Kliube Penktadienio Vakare

K. MENKELIŪNIŪTĖ

E '■ 41

Lapkričio 19-tą, pen
ktadienį, 7:30 vai. va
kare, įvyks dainininkės 
Menkeliūniūtės išleistu
vės. Bus graži koncerti
nė programa. Dainuos 
V. Tamkiūtė. A. Kli- 
maitė, V. Becker, Aido 
Choras, Pasquale Col- 
lacino, pati Menkeliū- 
niūtė ir visa eilė svečių 
artistų, kurie ateis atsi
sveikint su ja. Bus ir 
rusų dainininkų.

Po koncerto šokiai 
prie puikios orkestros. 
įžanga 50c asmeniui. 
Šią pramogą rengia Men- 
kėliūniūtės draugai, ve
dėjai Lietuvių Radio 
Valandos. Rengėjai, 
nuoširdžiai kviečia 
brooklyniečius ir iš apy
linkės dalyvauti šiame 
parengime. Įvyks Pilie
čių Kliube, 280 Union 
Avė., Brooklyne. Pasi
matysime penktadienio 
vakarą. Rep.

Daug važiuotės nelaimių 
mūsų gatvėse padaro tie maši
nų vairuotojai, kurie važiuoja 
be tinkamų lango valytojų, su 
perdaug išdėvėtomis ar nevie
nodai pripumpuotomis šyno- 
mis, nepritaikytomis šviesomis, 
arba nesuderintais ratais. Kiti 
apsileidžia aliejavime ir svar
bios dalys liekasi pavojingai 
nudėvėtomis. Nepaprastuose 
nuotikiuose tokias mašinas ne
galima greit sukoritroliuot, tad 
jos yra pavojumi jose važiuo
jantiems ir visiems aplink.

Trafiko Stotis “K.”

Lietuvių komunistų draugui 
L. Prūseikai surengtose sėk
mingose prakalbose, pereitą 
antradienį, Pil. Kliube, atsi
šaukus aukų padengimui lėšų 
ir paramai komunistinio' dar
bo, surinkta $18.58. Stambes
nėmis aukomis prisidėjo se
kami :

J. Sutkus aukojo $1; J. Che- 
lus — 75c. J. Balčiūnas, M. 
Lukšienė, V. Januška, Liepus, 
J. Varaškevičius, Sinušas, A. 
Žakevičius, Naudžius, Rainie
nė, J. Buivydas, Ažius, Miza- 
ra, Gražės, A. Balčiūnas, J. 
Visockis, K. Degutis, K. Krei
vėnas O. Cibulskienė, P. Ci
bulskis, R. Laukaitis, Mingils, 
Michelsori&s, A. Maželis, Ru- 
šinskienė, Maželienė, I. Kana- 
porius, J. Laukaitis, Mikalaus
kienė, V. Pranaitienė, J. Kau
linis, N. Kaulinienė, P. Lilei
kis, M. Kraujalis, O. Čepulienė. 
Klimas, Kalvaitis, G. Kuraitis, 
V. Čepulis po 25c.

Lietuvių Komunistų Frakci
ja dėkinga čion suminėtiems ir 
visiems aukotojams, taipgi at
silankiusiems už' parėmimą 
mūsų darbo.

" L. K. Frakcija.

Traukiu paveikslas familijų, ves
tuvių, kitokių grupių
Ii senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa 
geidaujama 

Taipgi atmalia- 
voju jvairiom 
spalvom.

ir pavienių

1

JONAS STOKES
512 Marion St., kam. Broadway 
ir Stone Ave., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stonų BMT Line 

. BROOKLYN, N. Y.
Tel.: Glenmore 5-6191

£

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.

Lankėsi “Laisvėje”
šią savaitę lankėsi “Lais

vės” įstaigoj viešnia Paulina 
Mataitis iš Hellertown, Pa. 
Užsimokėjo už dienraštį “Lais
vę” ir palinkėjo laisviečiams 
viso gero. Ji čia vieši pas savo 
gimines. L. K.

Paštas Prašo Kooperuot
Ateinant žiemos švenčiu se

zonui, pašto viršininkas Fran
cis J. Sinnott atsišaukia į broo- 
klyniečius kooperuot su paštu, 
kaip geriausia galite. O tą ko
operaciją -suteiksite pasiunti- ( 
mu kalendorių ar šiaip dova
nų išanksto.

Šaukia Visų Unijų 
Konferenciją

' Kafeterijų Darbininkų Unijos 
Jungtinė Taryba nusprendė 
šaukt viso miesto unijų konfe
renciją apsaugojimui teisės pi- 
kieto ir protestui prieš varžy
mą pikietų, taipgi išjudinimui 
unijų į didesnę paramą Horn ir 
Hardart streikieriams.

Planas kilo pradėjus varžyt 
pikietus. Nors policijos komisio- 
nierius Valentine aiškinasi ne
davęs įsakymų permainas da
ryt, tačiau tas praktikuojama ir 
jis .prisipažino leidęs draust pi- 
kietams eit iš vienos vietos ki
ton būryje.

PAIN-EXPEUER’v
u. >. ru. uo.'

Brooldyniečiy Sveikata

Tarpt. Darb. Apsigynimo 
Konferencija

Aktorių ir Great Neck 
Lietuvių Atydai!

i

šeštadienį, lapkričio 20, 1 v. 
po pietų, Capitol Viešbutyje, 
51st St. ir 8th Ave., New Yor
ke, įvyks Tarptautinio Darbi
ninkų Apsigynimo konferenci
ja. Joj dalyvaus delegatai nuo 
unijų, apšvietos ir pašalpinių 
organizacijų. Todėl ir lietu
viams yra labai svarbu pasiųs
ti ko daugiausiai delegatų/ 
Kurios organizacijos neturi 
pastovių delegatų, gali daly
vauti valdybos nariai.

Bus svarstoma labai svarbūs 
Šiandieniniai klausimai. Fabri
kantai organizuoja atviras fa
šistines gaujas po priedanga 
vigjlantizmo. Užpuolimas ant 
Brooklyno sėdėjimo streikie- 
rių, išdraskymas pikietų, su
mušimas ir suareštavimas jų. 
Taipgi bus 5 Scottsboro jau
nuolių ir Tom Mooney paliuo- 
Savimo klausimas.

A. Mureika.

Komedijos “Išdykusi Pati” 
aktoriai, sufleriai, automobilis
tai ir visi kiti, sekantį sėkma- 
dienį, lapkričio 21-mą dieną, 
2-rą vai. po pietų, susirinkite į 
“Laisvės” salę. Iš čia trimis 
mašinomis trauksime į Great 
Neęką ir 6-tą valandą vakaro, 
Kasmočių Svetainėje, 91 
Steamboat Road, lošime minė
tą komediją. ✓

Gi Great Necko ir apylinkės 
lietuviai nepamirškite atsilan
kyti. Mūsų komedijantai yra 
pasirengę jus gerai prijuokin
ti. J. Juška.

Padaugėjo mirtys plaučių 
uždegimų, per savaitę mirė 
29; keturi žuvo automobilių 
nelaimėse; trys nuo influen- 
zos. Viso mirimų per savaitę 
buvo 452, mažiausias skaičius 
iš pastarųjų 7 savaičių. Perei
tų metų ta pat savaitę mirė 
500.

Gimė per savaitę 725. Pe
reitų metų tą pat savaitę gi
jimu.
mė 723. i

Škarlatina susirgo 21, taip
gi buvo 7, nauji susirgimai 
diphtheria, nuo kurios būtų 
galima apsaugot vaikus čiepi-

GARSINKITES SAVO BIZNI 
DIENRAŠTY J “LAISVĖJE”

Jei Pasiskubinsit-
Dar Gausit -

1

Reikalauja Pavest Dewey 
Tyrimą Balotų Klastų

Morris Ernst, specialis gene- 
ralio prokuroro padėjėjas, kurį 
gubernatorius Lehman paskyrė 
tirt nuožiūrą balotų klastavi- 
mo, pasiūlė pavest reikalą 

\ Thdmasui Dewey, specialiam 
'raketų prokurorui, kuris dabar 
tapo išrinktas distrikto proku
roru.

Ernst nurodo, kad “panašiu 
viens kitam rankraščiu prirašy- 

l ta nemažai balotų” tūluose dis-Į triktuose. Manhattane jis sulai
kė apie 1,800 balotų ištyrimui.

Motinos Pikietavo Pieninę
Brooklyno šeimininkės, dau

gelis jų su vaikų vežimėliais, su
darė demonstraciją prie Shef
field’s pieninės, 1380 Fulton St., 
Brooklyne, protestui prieš pakė
limą pieno kainų. Demonstraci
ją sušaukė Progresyvių Moterų 
Taryba. Pasiųsta moterų dele
gacija pas H. Meisfeldt, pieninės 
manadžerį. Jis sutiko perduot 
moterų reikalavimuš vyriausiam 
ofisui, bet pasisakė, kaipo tos 
kompanijos samdinys nieko “ne
galįs manyt” apie pakeltąsias 
kainas, kada moterys prispyrė 
su klausimais.

Dvi teisingiausios lietuviškos 
knygos apie lyties klausimus:
PATARIMAI VYRAMS APIE 

LYTIES DALYKUS;
Kaina $ld>0.

PATARIMAI MOTERIMS 
APIE LYTIES DALYKUS; 

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

mų, sif paveikslais.

Galima pirkti abi arba bile 
kurių vienų

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

Reikalavimus su pinigais 
adresuokite:
J. BARKUS

H1-40-—128th St
So. Ozone Park, N

Pečių muskulus gelia? 
Petys ištampytas?

Suteiks malonų palengvinimą 
keli vykrųs ištrynimai.

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

visose vaistinėse.

WORLD F A M O,U S

L I N I M E N T

LIETUVIŲ GIMNASTIKŲ 
KLIUBAS 

šeštadienį, 20 November 
Šis Kliubas rengia 

Parę. Duos įvairių 
užkandžių' 

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.

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
TW. Triangle 1-3621 

Brooklyn, N. Y.

168 Grand Street
Tel. Evergreen 8-7171 

Brooklyn, N. Y.

Dr. Herman Mendlowih
SS METAI PRAKTIKOS

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

Tel. Evergreen 7-1312
-—i-.....

OFISO VALANDOS
ouo 1—1 dienų ir njuo 7—8 vakare 

NEDALIOMIS
Nuo 18 iki 12 vai. it ryto

MATEUŠAS SIMONA VICTITS 
' GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIEJIMAM ĮSTAIGA

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

Dr. JOHN WALUK
161 NO. 6th STREET

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

šventadieniais susitarus 
Tel. Evergreen 8-9229

Dr. ED. W. ŽUKAUSKAS
1114 FOSTER AVENUE

į \ z

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

Tel. Mansfield 6-8787

Dr. A. PETRIKĄ
i (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 9-8040

—----- —------------- ■■------------------ <

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

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

GRAND OPERA STUDIO
Grand Opera Studio jieško 
muzikos talentų dainininkių 
ir dainininkų mėgėjų (ama
teurs) del 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 Tašykite:

Grand Opera Studio 
206 W. 52nd Street, 

NEW YORK, N. Y.

Tel. Virginia 7-4499 

Barry P. Shalins 
(JALINSKAS)

LIETUVIS GRABORIUS 
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštų. 
Turim puikiai įtaisytų Koplyčių 
Ir salę del po šermenų pietų 
Teikiam nemokamai vėliausio* 

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway

WOODHAVEN, L. I., N. Y

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
' GRABORIUS 

(UNDERTAKER)
Vedu šermenis ir palaidoju tin

kamai ir už prieinamų kainų
Parsamdau automobilius veatuvem 
parčm, krikštynom ir kitokiem 

reikalam

402 Metropolitan Avė. 
(Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN. N. Y.

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

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

sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue . 

Brooklyn, N. Y.

5

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

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.

(Ai WWJAIWW WWMMMWMMMMMMIAIWMtAI MW MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM

JOHN VA.LEN
321 Grand St., Brooklyn, N. Y.

Aukštos Rūšies Restauracija
Puikiai įrengta vieta pasilinksminimams 

Amerikos Išdirbimo ir Importuotos
DEGTINĖS IR VYNAI

GERIAUSIŲ BRAVORŲ ALUS IR £LIUS
)

Skersai gatves nuo Grand Paradise Sales
321 Grand Street Brooklyn, N. Y

Kampas Havemeyer St. i

Telefonas: EVergreen 7-9851

t

t

t

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Laisniuotas Graborius
NOTARY PUBLIC 

423 Metropolitan Avė.
, Brooklyn, N; Y.
Telefonas: MVergreen 7-4311Savage, 6-tos Tarybos

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 21rd Si.
Moterų delegacijai vadovavo 

Mrs. M. 
narė.




