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THE EDITOR

TRIES TO THINK
OUR DRAMA

Quite a bit of rumpus has been 
raised recently by the pro and con 
discussion of the comedy, “Išdykusi 
Pati.” Of this particular play not 
much can be said although the ques
tion it brings up is important.

What sort of productions should 
our Lith-American drama groups 
present? Around this question two 
groups waggle. On one hand we find 
some who believe in the adage, “Give 
the public what it wants.” On the 
other side we see another group that 
is trying to raise the cultural level 
of our dramatic activity. The comedy, 
“Išdykusi Pati,” recently presented 
by Liaudies Teatras and now on a 
tour of Lithuanian colonies, has re
opened the old problem.

While it is true that people enjoy 
comedies and farcial situations on 
the stage we must also remember 
that ancient savages enjoyed cutting 
the scalps of enemies but that would 
be no reason to foster such a “en
joyment”. If efforts had not been 
made to stop the “scalping” it would 
still be done. Traditional appreciation 
is no reason for condoning plays 
that have no intrinsic value.

It takes time, effort and money to 
produce a play. Shall we say that all 
the work involved in a production 
merely goes to give a group of 
pebple a laugh ? When the audience 
leaves the hall what is left? Can 
the writers feel that they have add
ed to the culture of Lith-Americans ? 
Can the actors feel that their ef
forts were to be remembered for 
more than a night? People still re
member the stories and ideas behind 
“Iš Meilės”, Partizanai” and “Grigu- 
tis”. How many of our frivolous gos
sipy comedies live on when the cur
tain falls? i

This should not be taken as a po
lemic against comedies but rather 
as a plea for a higher level in dra- ' 
matic productions. Lithuanian drama
tic groups, such as the Meno Sąjun
ga and Liaudies Teatras are not in a 
Hollywoodian position to be able to 
spend time and money for unwor
thy productions. ,

In future presentations our dra
matic groups must seek plays that 
teach as well as entertain, plays that 
will be remembered. We must also 
understand the need for careful pre
paration and directing so that the 
finished production can be appreciat
ed instead of ridiculed.

In the field 
uanian groups 
deal. This can 
standing of
them and a removal of the personal 
feelings that do a great deal to pre
vent good work. The active parti
cipation of our youth will also 
much to make drama a pride 
Lithuanians in America.

of drama our Lith- 
can advance a great 
be done by an under- 
the problems facing

do 
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A NEW SERIES
and 
and

Short stories, articles, poems 
essays have come to our desk 
have been published in the Youth Sec
tion. But, like good things in life, 
they’ve been all too scarce. Our young 
readers are willing to write but feel 
that they lack sufficient talent. It is 
with the hope that they may be 
spurred on that we introduce a new 
series of articles by “Loise” which 
will give these young people sug
gestions and guidance in avoiding 
common errors of young writers.

Of course there are 
writing but it takes 
through them and 
“Loise” has captured
the knowledge that is needed.

We hope that these articles will 
help our promising writers.

many books on 
time to wade 
we feel that 
the essence of

RAMBLINGS OF THE 
SECOND DISTRICT

Hello folks—It seems that afl the 
(list, choruses have gone to sleep, or 
should I say the “correspondents”?

If So. Boston can get the chorus 
together for a private person’s con
cert, it should be easy for them
selves to make a concert which 
would do them a bit of good ... Ru
mors have it that the Brooklyn Aido 
Chorus will positively present on 
Xmas Day in So. Boston the “Chimes 
of Normandy”....

Does Montello think it will ever 
get organized for action?... Since 
Lawrence has a new organizer it 
should get more youth and get itself 
on the sports’ map... When is the 
schedule for Basketball going to be 
presented to the choruses?...

A passing thought: “No matter 
how hard you work or how much 
money you make, you can’t take it 
with you... ?’ So until next time, I 
remain, Retlaw Chinwell.I

YOUTH SECTION

SPORTS-HUMOR-N E W S
OF CLUB ACTIVITIES

EDUCATION-STORIES

OPEN CALL TO ALL 
NEAR BROOKLYN!
Calling all LDS’ers—youth and 

adult! Calling all ALDLD members 
and Laisve readers! Calling all 
friends in Brooklyn and vicinity! Re
member the date, December 4th, and 
participate at the gala novelty dance 
of the L.D.S. Builders! This affair 
will be held at the Citizens Club on 
Union Ave. in Brooklyn. Dancing 
commences at 8 P. M. and the music 
ią, furnished by none other than 
Johnny Nevins. Admission is 30-cents 
in advance or 35' cents at the door.

The Builders youth branch invites 
all its members and friends to at
tend this affair. An unusual nite of 
fun is in store for you. The program 
will be novel and very entertaining. 
Novel dances will be held and prizes 
will be awarded.

A pair of lounging pajamas will 
be given to someone holding a 
lucky number. Details as to how this 
will be given will be announced la
ter. The dance is bound to be a suc
cess and we are depending upon 
your participation to make it so.

Keep the date in mind and be 
down early and come prepared for 
an evening of unusual hilarity. The 
Builders expect you!

Comm.

Massachusetts 
Attention!

Just a reminder of the district 
committee meeting Sunday, Novem
ber 28th, at 10 o’clock at 37G Broad
way, So. BostonNWe’re expecting rep
resentatives from Montello and Ha
verhill. Tickets and advertising mat
ter for the operetta will be given out 
and final plans made.

Mary Zurba.

A symphony in color, or how a 
labor leader’ behaves when the 
American labor movement starts 
moving: William Green got blue in 
the face, saw red, and acted yellow.

vsMsacv
Operetta by Lyros

“Čigonai Klajūnai”
INTERVIEWS OF CAST 
AND LITTLE PREVIEW

Christmas comes but once a year 
and with jt brings the opening of 
Philadelphia’s Lyros Chorus operetta 
“Čigonai Klajūnai.”

Hundreds of dollars will be spent 
the next month on elaborate 
costumes, publicity and two orches
tras.

Every Sunday the cast gathers 
faithfully for rehearsals. You may be 
pretty sure that when the curtains 
are raised on Christmas night to the 
very end it will be one" grand show.

Recently I interviewed the golden 
voiced tenor, Eddie Pildis,‘ the hero 
in the operetta. He never used* so 
many Lithuanian words in his life 
and it’s no fun memorizing them.

To those who have sever met Ed
die, all I can say is he is a tall, slim, 
and golden haired young man who 
changes into a dark, dashing gypsie 
rovei’ with pitch black hair. Just 
how this hair changing business will 
be done has not troubled the minds 
of the directors, but rest assured 
will 
use

I must warn the young men 
hold their lady friends tightly by the 
hands because they might forget 
them when they hear Eddie’s first 
solo. Eddie will be Eddie no more, 
but Ratilas, a dashing, dark, young
gypsy rover who loves freely and 
lives freely with the gypsies of the 
forest. And in my opinion as to Ed
die’s singing: I think he sings much 
deeper than his vocal strings allow 
him—he sings from his heart. I 
know;’and <thc public will know{ that 
Eddie will bo there to give his best 
on Christmas night.

My next interview will be of Genie 
Macenas, the charming leading lady 
of the operetta.

I am interviewing the cast in the 
hope that it will bring the audience 
much closer to enjoying the operetta.

Felix Olekis, Jr.

be done. Even if we have 
a bottle of black ink.
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SECOND PART

ABOUT WORKINGCLASS 
YOUTH AND THEIR 

ORGANIZATIONS

MEMBERS DOUBLED 
IN WORCESTER!

Amigos, it really is amazing how 
quickly the chorus has grown! A few 
weeks ago we were groping around 
for a teacher. When we approached 
one the question was, “How many 
members haVe you?” or, “Is the 
chorus falling apart?” Well, amigos, 
for everyone’s information our cho
rus is growing—from 25 members 3 
weeks ago to- 52 at the last rehear
sal.

Amigos, do not forget that we 
have a Dance on December 11 and 
we would like to see spme Senoritas 
and
also are going to have a New Year’s 
Eve

Senors from out of town. We

We have
working for

in Worcester 
Norwood and 
up. So we 

to

his

Cabaret and Dance, 
two good committees 
these affairs.

Bowling started off 
on November 20th but 
Gardner did not show
waited and waited. Que lastima 
waste an evening waiting.

Jose should do well to confine 
sleeping to .his . bed and in private.
Rehearsals f|re not proper places for 
such sports.

Amigos, how long does it take to 
learn a song? We have been going- 
on the Ku-Koo number for two re
hearsals now and we still don’t know 
it. Amigo Mio.

Announcement
On Sports

_ Since Norwood and Gardner 
not appear ,as per schedule on 
vember 20th to bowl, they forfeit 4 
points each to Worcester.

The next match will be held at 
Gardner, Dec. 4th, so Norwood and 
Worcester ipust be there.

First Basketball games—December 
18: Norwood at Bridgewater, Wor
cester at Gardner. - J. Kiz.ys, 

Chairman of Sports.

Hink: “I hate food.”
She: “Why?” .
Hink: “It spoils my appetite.

HOW TO WRITE
By Loise

Common Errors of'”Young Writers.
Petras has seen a most horrible in

cident. While strolling on the street 
he noticed two autos speed at each 
other from different angles with the 
inevitable result. It shocks him. He 
views the distorted bodies, the blood, 
the cut and bleeding flesh, and per
haps, death. Upon returning home he 
finds its impresion very vivid and 
feeling the shock keenly he decides 
to make a short story. He sits down, 
chews his pencil a while and soon 
a spatter of words appear. Bet he 
finds the going rough, and if he isn’t 
of the caliber that makes writers he 
finally gives up in disgust.

Almost everyone has had the urge 
to express some incident or expefi-

For so 
at last 
(as the 
intense

ence he has lived or observed and 
invariably has encountered much dif
ficulty in making himself articulate 
in cold,' unattractive words, 
they seem when they are 
painfully written or typed 
case may be). The warm,
feeling resolves itself into a self-con
scious array of words, conveying lit
tle if anything of that which he so 
feverishly desires to impress.

There are rules in writing. But 
many good works break them. After 
some study one comes to the conclu
sion that a knowledge of his tools 
is essential as is the rules governing 
them, but to sacrifice free, Uninhi
bited writing to stilted manifesta
tions of mechanical formula is also 
a mistake, perhaps a worse one. 
Therefore, there must be modera-

DEATH WAITS^IN A SHANGHAI ALLEY

Men of a Japanese contingent assigned to mopping-up operations 
in Chapei, train their guns on the entrance to a building in which 
remnants of the Chinese forces staged k la«t stand before retreat
ing to new defense lines. China’s hope lies in. wearing out Japan, 
retreating when she has to but retaliating «itb guerilla warfare 
and surprise attacks.

did
No-

| tion in order to achieve the re- 
I quired result.

However, while I am inclined to 
bel'eve that perfect freedom of ex- 

' pression unhampered 
chanical strain is best, 
those who have yet to 
consciousness that ties 
Gordian knots once a 
is in hand, still if a 
continues to make the 
over and over, he is

' quire bad habits, detrimental to fu
ture work. i

Let us analyze some of these faults 
as they are usually the forerunners 
of bad habit formation:

by any me- 
especially for 
lose the self- 
the brain into 
pen or pencil 
young writer 
same mistake 
bound to ac-

as short

think the 
what you

1. Regarding incidents 
stories.

- 2. Writing what you 
reader expects and not 
know is true.

3. Using “surprise” endings indis
criminately.'

4. Switching view-points in a short 
story.

5. Dashing off work with no rea- 
search, preparation or revision.

Besides these, there are countless 
oters, but for the sake of brevity let 
us take a few at a time and perhaps 
mention the others later.

There will be some conclusions 
worth questioning and I welcome any 
discussion on the following articles 
on this subject. Whatever appears 
here is the accumulative result of 
book study, analysis of popular short 
stories, lessons gained from attend
ing a creative writing class, examin
ation of the 'contrubutions to Laisve, 
Vilnis and Tiesa youth sections, per
sonal experience and discussions with 
those who’ve written successfully 
for a number of years.

The purpose of what is said here 
is clear; While we can advise our 
young writers to refer to books on 
the art of short story writing, too 
often these books tend to discuss 
writing from a more advanced view
point and the young hopeful is left 
without the necessary preliminaries. 
Also these articles may acquaint our 
young writers with the fact that 
there’s more, much more, to writing 
a short story than a simple recording 
of incidents, characters and conver
sation.

With the avenues of our youth sec
tions open before us we should grasp 
every opportunity to write to them; 
No one can say how encouraging it 
is for a hopeful writer to see his 
work appear in print for his story 
is then imbued with a glamor it 
didn’t have in the manuscript. But 
despite the facilities 
ness with which the 

sections welcome any

and the eager
editors of the 
decent bit of

Detroit Hears Litvin I PEOPLE’S CONGRESS OPENING TODAY 
And u. s. Editor W1TH THREE THOUSAND DELEGATĖS

LAUD LDS AND VOICE 
AS YOUTH GUIDES

Congratulations, Tony, for your 
swell talk on the invasion of the 
Spanish democracy by Franco’s bar
barous African, Italian and German 
hordes. Even though my understand
ing of Lithuanian is not so hot, I 
was able to learn more about the 
really important questions, such as 
the life of the civilian population and 
heroism of the soldiers, than all my 
daily between-the-lines reading for a 
year and a quarter. I certainly feel 
sorry for those youth who didn’t at
tend this enlightening talk by Tony 
Litvin. In these days one who can
not talk intelligently on politics is 
either a good for nothing lounge 
lizard, a happy-go-lucky sap or just 
plain ignorant.

I also extend my hand to Matt Šo- 
lomskas who explained the necessity 
of keeping the youth enlightened in 
national and world affairs and of 
disarming the munitions makers by 
a correctly informed and well orga
nized youth body of the world. The 
way to do this is to show that the 
youth are ready to defend them
selves in an organized body and 
with a strong truthful press. The 
suggestions Matt gave as examples 
of good youth organization, that 
would also be my choice, were the 
L. D. S. as an organization and the 
“Voice” as a youth organ. “Voice”, 
incidentally, is a creation of neces
sity which finds that the Lith. Amer, 
youth is in great need of such print
ed matter as will be found between 
its covers. With every new publica
tion like the “Voice” the American 
youth will take a mighty step for
ward. The youth are the force today. 
Forward! Let’s make the worms 
(war barons) squirm.

Due to the heavy snow Saturday 
night, I was unable to attend the 
wedding .dinner given by Anna Rami- 
nauskas and Joe Adams. I wish you 
much luck and may you have nine 
sons!

Special Notice!
The Detroit Aido Chorus members 

are to sing at Lithuanian Hall, 
25th, on November 28th. Come 
practice at 11:00 A. M. sharp 
that we will be through early.

Your Pal, So Long.

Important Issues At Stake Before 
Delegates Representing Three Million

the world; Democratic

NEW YORK—Over three thousand delegates from some 
forty states of the Union representing several thousand labor, 
farm, peace, youth and fraternal organizations with a joint 
membership of two to three million, will gather in Pittsburgh, 
Friday November 26th for the opening of the three day session 
of the People’s Congress for Peace and Democracy.

uj--------------------------------------------------
Momentous issues of the day be- 

fronting the American people will be 
considered and discussed at this Con
gress: An American Peace Policy, to 
make the United States a power for 
peace in
Rights, to defend the rights of work
ers from vigilante and reactionary 
forces, and to preserve the freedom 
of national, racial and religious mi
norities; War Preparations, to free 
the people from the war-promoting 
policies of the War and Navy De
partmens, reduce budgets, defeat the 
Industrial Mobilization. Plan and halt 
the militarization of youth; and Fas
cist Formations, to expose Fascist 
organizations of employers, anti-de
mocratic agents and enemies of la
bor, protect the foreign born 
defeat repressive legislation.

Largest Trade Unions Elect 
Delegates

J Thousands of credentials have 
come in to the national office in the 
last few days from unions, both A. 
F. of L. and C. I. O. throughout the 
country. All indications point ,4to a 
substantially larger representation of 
organized labor than at any other 
previous Congresses.

and

SPORTS ATTRACT GIRLS 
IN BROOKLYN LDS

at 
toy 
so

HICKTOWN HOBOES HAVE 
DANCE ON DEC. 4TH

No, no, Bridgewater isn’t infested 
with hoboes, although it has its share 
of tramps. But these tramps are' 
people going to the Hobo Dance giv- i 
en by the B’water Youth Chorus on 
Dec. 4th, 1937, at the “Hobo Camp”- 
er, pardon me, I mean “Town Hall.” 
I said “Hobo Camp” because we had 
some bum politicians in there once.

So all come in costume as there 
will be 
and the 
kas.”

Also,
day open as the Brooklyn 
rus will present “Kornevilio Varpai, 
a light opera, in Boston on that 
date. The K. Twins.

prizes for the best costume 
admission is only 35 “kapei-

dear readers, hold Christmas
Aido Cho-

M

fiction many of us are monotonously i 
turning out local correspondence, 
news and trite gossip columns. What 
promising material can we offer I 
when writing to the sections resolves 
itself to the perpetration of such 
hackneyed material ? And this in the 
name of literature!

The literary ambition 
the young- writers is to 
cond Waiter Winchells, 
lingers or O. Henrys! What limited 
vision; what poor, extremely and pi
tifully poor, goal! It is mainly be
cause of this that we can count the 
creative writers on the fingers of 
one hand. This is not saying much of 
the six years of eifistence of our 
youth sections and the magnitude of 
our organization. If we hold as our 
gods ' and saints such heroes as 
those to imitate then indeed the fu
ture is black.

Among us there is talent. Every 
now and then a short story or a 
poem or an essay has appeared 
showing prospects of finer efforts. 
There exists talent, undiscovered, 
maybe, and germatic as yet, but 
talent nevertheless. Were we to set 
ourselves the true goal in literature 
we would have already made a long 
step forward, for the ensuing work 
would be judged from a higher plane.

Therefore we are addressing our
selves to those who have already 
made an effort to seriously write and 
those who have wanted but have not 
dared for one reason or another.

In our next article we shall dis
cuss “regarding incidents as short 
stories.” If we are going to write 
let us for heaven’s sake know what 
we are' writing!

of some of 
become se- 
Mark Hel-

YCL Confab Starts
Discussion Panels

Outstanding authorities in the 
Young Communist League will lead 
the seven panels on youth problems 
at the three-day Convention of the 
League at the Livingston Hall, 301 
Schermerhorn St., B’klyn, over the 
Thanksgiving Day Weekend, Nov. 26 
to 28 inclusive.

Among the discussion panels, which 
will be held on Saturday, will be 

1 Youth and the Labor Mqvement, led 
, by an outstanding youn 
organizer. 
Students 
by Ruth 
leader.

Movement, led 
gf trade union

Josephine Martini and 
and the Fight for Peace, led 
Watt, well known student

Schatz, the State Educatio-

Who said there is a weaker sex? 
Don’t ever mention such a thing to 
any of the BuiLDerS girls for they 
have decided to go in for sports in a 
big way. At our last meeting they 
went on record as favoring the cre- 
-ation of a Girls’ Sports Team. Aldo
na Bernot has been selected to use 
all efforts in finding a gym so that 
action may begin.

As for the male of the species — 
bowling is tops now. If a gym is 
available the boys intend to make a 
basketball team and make the Sports 
Group a pride to the club.

The main drawback to an efficient 
and workable sports program has 
been the lack of a suitable gym. 
Once the gym is found the BuiLDerS 
expect to go in for sports on a big
ger scale and make good Bowling 
and Basketball Teams, both for 
girls and fellows. Scipio.

Philip
nal Director of the Young Communist 
League, will head the discussion on 
Organizing Education. The girls’ pro
blem Will be discussed in the “Girls 
Face the Future” panel ledtoy Doro
thy Sims, popular Negro girl leader.

A member of the National Com
mittee of the League. Phil Arrindell, 
will lead the discussion on Building 
the YCL Among the Negro Youth. 
Rudy Ellis, the vice-chairman of 
Manhattan County, will chairman the 
discussion in the “My Branch in the 
Community” panel, while Rose Low, 
Brooklyn high school leader, will pre
side at the panel on the “YCL in the 
High Schools.”

The convention will hear the re
ports of these round table discussions 
and will vote on them Sunday.

It’s The Truth!

the

dieDaughter: “George says he will 
if I don’t marry him.”

Father: “That’s all right. I’d 
ther pay his funeral expenses than
support him for the rest of his life.”

7
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SHORTS ON
SPORTS

Lith. Boys Fite Tonight
Tonight is heavyweight night at 

the Madison Square Garden and on 
<Uhe bill appear two Lithuanian boys. 

i In a special six round event, Eddie 
Hogan, Lithuanian boy from Water
bury, Conn., meets George Brescia. 
In a four round bout, George Chip, 
the other Lith, of Wilkes-Barre, Pa., 
boxes George Masselli. The star bout 

; of 10 rds. brings together Bob Pas- 
, tor vs. Nathan Mann and in the se

mi-final Alberto Lovell crosses 
gloves with Tom Beaupre.

Featherweight’s Debut

(To he continued in Tuesday’s issue)around much?

—What of it:—
Everyday American men shave off 

more than 50,000 miles of whiskers! 
The average man has approximately 
110,000 hairs on his head. (How ma
ny have you?)... One billion tons 
of steel in all forms were in use 
during the past yęar in this country, 
of an average of 17,800 pounds for

I every man, woman, and child!... 
Water leaking from a faucet the size 
of a common pin wastes more that 
150 gallons a day!

... One species of bird, called the 
duck hawk, can attain a speed of 
180 miles arti hour!... A pear tree 
at Saratoga Springs, N. Y. turned 
over a new leaf and started grow
ing cherries!... Washington’s U. S. 
Supreme Court building is said to 
contain more marble than any other 
building in the world!

Some mastermind has 
out that a person who 
ed the age of seventy 
an average of 23 years sleeping, 13 
years talking, and 6 years eating!... 
The only country in the world that 
has no telephones is the tiny repub
lic of Andorra situated between 
France and Spain. See if you can 
find it on the map.

—There’s something wrong 
somewhere:— ,

In Chicago a seemly gentleman who 
was committed to a local hospital 
was able to answer questions in Eng
lish, Franch, German and Spanish, 
but could not answer his own name 
in any language!

Tomorrow night at the Ridgewood 
Grove, Ginger Foran, English fea
therweight champ, makes his debut 
on these shores when he stacks up 
against a plenty tough customer in 
Johnny Mirabel la. Foran has dis
posed of all opposition in England 
and invades America with the idea 
that he will do the same thing here. 
In the semi-finąl Al Davis faces the 
shifty skippy Allen. .

Travelling Wrestlers
With the editor of this page as 

my guest at the B’way Arena, Ernie 
Dusek turned in a swell performance 
in tossing Cliff Olsen last Saturday 
(Nov. 20). Two nights later, Mon-’ 
day, Nov. 20, this same Dusek ap
peared in Denver, Colo., some 2,100 
miles from here, and succeeded in 
wrestling to a draw with Vincent 
Lopez. Who said wrestlers don’t get

Tom Yermal.

figured it 
has reach- 
has spent

Ernest C.

THE “VOICE”
Of Lith-Americans

Coming Out Soon

Have YOU
Subscribed?

Lithuanian-American 
Box 38, Station 

Brooklyn, N.

Publishers



Puslapis šeštas

Svajonės ir Gyvenimas
== Parašė RUMBONIŠKIS 

(Tąsa)
Kur verstis, prie ko kreiptis? ši

tokie ir panašūs klausimai Raffertės gal
voj sukosi.

Nežinia kaip jis ilgai dar būtų čia sė
dėjęs, jei liūdnas laikrodžio aidas nebūtų 
atsimušęs į jo ausis ir nebūt pažadinęs 
jį, iš jo beviltingų, tuščių svajonių, kaip 
iš gilaus miego. Raffertė net krūptelė
jo, kada teismabūčio bokšte laikrodis tris 
kartus sudavė kokiu tai graudžiu, bet 
liūdnu balsu: bam bam bam! Raffertė 
dar lyg ir netikėdamas pats savo ausies 
girdai, atsisuko į teismabūčio pusę ir pa
kėlęs galvą pažiūrėjo į laikrodį bokšte, 
argi tikrai jau trečia valanda, o liūdnas 
aidas baigė nykti kur nors miesto gilu
moj, rodos tai būtų laike laidotuvių pro
cesijos.

Raffertė pakilęs ir lėtais žingsniais 
patraukė per centrą namų link; per tą 
patį miesto centrą, kur jis iš ryto sku
botai ir dar su vilčia ėjo, kad jo skubūs 
žingsniai nebus uždyką, kad jis iš to gal 
atsieks ką geresnio sau ir savo šeimai. 
O dabar jis eina be jokios vilties, did
žiausiame nusiminime, nunėręs .galvą, 
kaip ir žmoną palaidojęs: “Kaip reikės 
gyventi ir kaip reikės pasakyti žmonai 
šitokį baisų ir skaudų dalyką? Juk jinai 
jau ir taip gana suvargus, susirgus ir nu
sikamavus, o ši nelaimė ją Vargšę ir vi
sai gali pabaigti/’ jis mąstė beeidamas. 
Vienok, Raffertei apie banko užsidarymą 
žmonai sakyti nereikėjo. Ši žinia žaibo 
greitumu pasklydo po visą miestą, ir pir
miau, negu Raffertė parėjo namon, tai 
jau žmona viską apie tai žinojo. Ir vos 
tik jam spėjus įžengti per duris, o jau 
suprato, kad jo žmona jau viską žino 
apie šią naują nelaimę, kuri dabar už
gulė visu sunkumu. Gi pati Raffertienė, 
tik pažiūrėjus į savo vyrą, neišsilaikė 
balsu nepravirkus: “Ką mes dabar da
rysim ir kaip gyvensim!?” Ir nors jis ir 

_ ramino savo žmoną, bet ir pats negeriau 
1 jauto.

Bėgo dienos, slinko savaitės. Bankas 
neatsidarė, darbo Raffertė irgi niekur 
negavo, todėl prisiėjo grumtis su gyve
nimu, kaip ir visiems kitiems bedarbiams 
žmonėms. Dabar jau ir Raffertės šeimai 
prisiėjo noroms-nenoroms gyventi ant 
pašalpos, nepaisant, kad jis pirmiau ir 
sakydavo, kad tik tinginiai reikalauja 
pašalpos; tik “forneriai” reikalauja, kad 
juos valdžia šertų. Dabar ir jam prisiėjo 
pavaikščioti tais pačiais takais, po tuos 
pačius šalpos biurus. Ir nors Raffertė 
dirbdąmaš kasyklose ir turėjo gerą var
dą pas bosus, bet šalpos biure jis buvo 
lygus visiems kitiems bedarbiams; jis 
tįip lygiai turėjo pereiti kelioms eilioms 
tą pačią šerengą ir išvaikščioti t nuo Ai- 
nošiaūs pas Kaipošių iki išgavo, šiokią- 
tokią pašalpą. Bet ir tai dar toli gražu 
negana dėl kiek žmoniškesnio gyvenimo, 

' nepaisant jau iš ko reikės užsimokėti 
rendą už butą, už ką nusipirkti apsiren
gimą. O tas jau gerai yra žinoma, ką 
reiškia, jei nemokėsi rendos; nemokėsi 
rendos, tai neteksi-ir pastogės ir, gal dar 
ir rakandų—atsidūrsi gatvėj be nieko. 
Net namo savininkas, nors ir vientautis, 
bet-jau davė suprasti ir gana rimtai, kad 
jei nemokėsi randos, tai turėsi išsikraus
tyti. Bet iš ko rendą mokėti? Juk nedir
ba, ant pašalpos gyvena, o šalpos biuras 
rendų niekam nemoka. Bet argi tas na
mo savininkui apeina? Ne, neapeina ir 
jam tas nesvarbu iš kur tu turi imti, bet 
jam renda turi būt sumokėta ir gana. 
O prie to, jau kelintas mėnesis, kaip ren
dą ir nemokėta, užsivilkus. Parduotų 

. ftaffertė geresnius rakandus, jei tik kas 
pirktų. Bet kas juos nūnai pirks? O jei 
ir atsirastų pirkikų, tai kiek duos? Raf
fertė bandė susirasti sau kitą butą, bet 
kaip tik pasako, jog bedarbis, tai namų 
savininkai tik ranka numoja, ir dar pa
sako: “Lai geriau tuščias namas stovi.” 
Kitaip sakant, jei neturi kuo rendą mo
kėti, tai gyvenk nors ir po atviru dan
gum ir kas čia tavęs paisys?

Raffertė bandė prašyti • šalpos biure, 
idant mokėtų jam rendą už butą, bet ir 
tenais tik nusišaipė ir dar įkirto, kad tu
ri džiaugtis, jei gauni ant pavalgymo, o 
apie rendą geriau pamiršk. Gavęs nekar
tą tokį atsakymą, Raffertė nežinojo nei 
ką daryti, nei kur eiti. Tačiau, jis vis

j

i

PARAŠIUTAI IR JŲ 
IŠRADĖJAI

atkartotinai klabeno šalpos biuro duris 
su vilčia, kad galgi šiandien jie manęs 
išklausys ir išgelbės nuo išmetimo į gat
vę. Bet jo visos pastangos vis ėjo niekais 
—sotus alkaną, mat, neatjaučia.

Nūnai Raffertė irgi nieko nelaimėjo 
ir gana susirūpinęs ir nusikamavęs ap
leido šalpos butą pats sau niurnėdamas: 
“Šitie žmonės neturi širdies atjausti, nei 
ausis išgirsti prašančio balsą. Jau man 
nieks daugiau nelieka daryti, kaip tik vi
sai pasiduoti likimui. Lai namo savinin
kas išmeta į gatvę mano mantą ir su 
šeimyna, arba nors lai pasilaiko, kad ir 
visus mano rakandus.”—Kaip ir nepai
sančiai, kaip ir išmetinė j ančiai pats sau 
kalbėjo. Bet kad sau išsikalbėjimais, iš
metinėjimais ir maldavimais tokią gyve
nimo padėtį nepataisysi, tai Raffertė to 
nesuprato; nesuprato jis ir to, kad tik 
per organizuotą kovą galima ką nors at
siekti; kad tik vienybėje yra galybė! O 
Raffertė kaip tik to ir nenorėjo suprasti.

Šiandien „Raffertei tik spėjus išeiti į 
gatvę iš šalpos buto, kaip jam nepažįs
tamas žmogus įteikė lapelį ir pasakė: 
“Skaityk, drauge!” Bet kažin kodėl Ra
ffertė nei nepažiūrėjo į lapelį, susilanks- 
tęs įsikišo į kišenių ir nuėjo savais ke
liais link namų.

Nors Raffertė ir buvo nusisprendęs 
jau daugiau neiti į šalpos biurą prašyti 
rendos, bet kažin kodėl jis ir vėl sekantį 
rytą išsirengė dar kartą išbandyti savo 
“laimę”, nors ir neturėdami jokios Vilties 
ką nors laimėti ir nūnai, bet kaip ir koks 
nežinomas žingeidumas jį traukte traukė 
į miestą ir dar kartą paklabenti šalpos 
viršininku duris.v

(Bus daugiau)
...  .......... < .   -—  .............——

ŠYPSENOS

NEKURIUOS TIKTAI KUMŠTIS 
PATAISO

Ant kurių žodis neveikia, 
negal įgalbėti,
Tokiem žmonėm protą reikia 
su kumščiu įdėti.
šykštus vyras, kaip klebonas, 
Pačios neturėjo,
Tačiaus kitų vyrų žmonas 
Glamonėt norėjo.
Bemyluojant kito pačią, 
Vyras jos parėjo, 
Svečiui, į jo kaktą plačią 
Kumštį smarkiai dėjo.
Svečiui ant kaktos tą dieną 
Atsirado randas, 
Užsimerkė akis viena 
Ir perkrypo sprandas. '
Ir tik nuo to kumščio kieto
Jis protą įgavo!
Kol gyveno ant šio svieto— 
Nebeištvirkavo.
Streiklaužys truputį girtas 
Karčiamon užklydo, 
O streikierys diktas, tvirtas 
Paskui jį įslydo.
Streikierys tarė: “Drauguti, 
Susiprask į laiką,
Liaukis mūsų priešu būti, 
Liaukis laužyt streiką.”
“Streikuoja galvijų banda.”— 
Streiklaužys atkirto.
Streikierys trenkė į žandą, 
Streiklaužys nuvirto.
Į sėdynę neskūpėjo 
Su padu pridėti, - 
Streiklaužys ilgai turėjo 
Po stalu gulėti.
Nuo to laiko, kaip nugriuvo
Ir įspirti gavo, 
Atminė, kol gyvas buvo— 
Nebestreiklaužiavo.
Ant kurių žodis neveikia,
Negal įkalbėti, 
Tokiem žmonėm protą reikia 
Su kumščiu įdėti.

(Tąsa iš 3-čio puslp.) 
dimo laiku. Sovietų Sąjun
gos didvyris Gromov, kuris 
šiemet buvo atskridęs į Am
eriką, 1927 metais Kotelni- 
kovo parašiutu išsigelbėjo 
nuo mirties. Jo lėktuvas su
gedo. Jis iš 1,200 metrų 
(apie 3,800 pėdų) aukščio 
nušoko žemyn.

Aukščiausi rekordą nušo- 
kimais £U parašiutu turi So
vietų lakūnai. K. F. Kaita- 
nov; rugpjūčio 24 d., 1937 
metais, jis atliko 427-ta sa
vo šokimą su parašiutu.
Šiuo kartu nušoko iš 11,037 
metrų (35,870 pėdų) aukš
čio. Pasaulinį rekordą iš 
moterų turi Sovietų sportL 
ninkės Nadežda Babuškina, 
kuri nušoko 7,035 metrus; 
Tamara Kutalova, kuri 2 d. 
rugpjūčio; 1937 metais, nu
šoko 7,750 metrų, ir Galina 
Pesiackaja su Anna šišma- 
reva, kurios kartu nušoko 
nenaudodamos deguonies iš 
7,923 metrų (25,750 pėdų) 
žemyn. _

Greta paprastų šokimų su 
parašiutais pradėjo atlikti 
užvilktus šokimus, tai yra, 
kada tūlą laiką puola neati
darę parašiutą ir tik būnant 
netoli nuo žemės jį atidaro. 
Tai pavojingas > šokimas: 
jeigu pervėlai atidarysi, tai 
parašiutas nespės išsiskleis
ti, ir susikalsi į žemę. Taip 
jau užsimušė nemažai pa- 
rašiutistų.

Bet užvilktas šokimas la
bai svarbus, ypatingai ar
mijoj, nes priešas negali pa
taikyti į greitai (su užda
ru parašiutu) puolantį ka
rį. Gi kada jį atidaro arti 
žemės, ypatingai prie miš
ko, tai jau tada jam pavo
jaus nėra.

Sovietų raudonarmiečiai 
plačiai naudoja užvilktus 
šokimus. Čia tik kelis sumi
nėsiu. Rugpjūčio 21 d. 1934 
metais Sovietų lakūnas Ev
dokimov iššoko iš lėktuvo 
6,700 metrų aukštumoj. Jis 
108 sekundas puolė su už
daru parašiutu. Atidarymo 
rankeną patraukė tik 500' 
metrų būdamas nuo žemės. 
Spalių 10 d. 1934 ‘metais ki
tas Sovietų lakūnas—Evse- 
jev šoko iš 7,200 metrų auk
štumos ir su uždaru para
šiutu krito 133 sekundas. 
Parašiutą atidarė tik 150 
metrų nuo žemės. Tas pat
sai Evdokimov kitą rekordą 
atliko šokdamas iš 7,88(1 

į metrų aukštumos ir su už
daru parašiute krisdamas 
142 sekundas. Šį kartą pa
rašiutą atidarė tik 200 met
rų nuo žemės.
- Didesnio saugumo dėlei 

lakūnai turi po du parašiu
tu. Jeigu vienas^ neatsidaro, 
tai tada patraukia , kilpą 
antro. Sovietų žurnalas 
“Mokslas ir Technika” ra-( 

»šo: “Bolševikai ne tiktai ir 
toliau laiko pasaulinius pa
rašiutizmo rekordus, kaip 
aukščio šokimo, taip ir už
vilkto šokimo, bet siekia dar 
didesnių atsiekimų.”

D. M. šolomskas.

KIEK LEŠUOJA GARBĖ

>

Raguotis.

Penktad., Lapkričio 26,1937

Edison Bargenas

Daug šviesos jvai- 1 
riavimų ... 3 žva
kės pavidalo švie
sos ir 3-jų būdų 
lemputė, duodanti 

100h 200-, ir 300- 
wattu netiesiogi
nes šviesos kam

bariui.

Tuoj 
Ar lengvais 
Išmokesėiais

Elektros Prietaisai Rodo
mi Mūsų Parodų Kam
bariuose . . . Pardavinėja

mi Tik Per Užgirtus 
Verteivius

JŪS GAUNATE 
taipgi . . . pirkimui bile 

MŪSŲ TIKSLAS: 
vintą pasaulyj žemiausiomis galimomis lė
šomis. Kartotini nupiginimai sutaupo mū
sų elektros ir gese kostumeriams New Yor- 
ko Mieste ir Westchestery bent $33,430,500 
1937 m. lyginant su tuom, kiek jie būtų 
turėję sumokėt 1929 m. kainomis.
Šis pasiūlymas taikomas tik plotui, kurį aptarnauja 

Consolidated Edison Systemos Kompanijos

$1 BONO CERTIFIKATA 
elektrinio prietaiso apart lempučių

Duot geriausią patarna-

IR ŠI GERESNIO MATYMO LEMPA SAUGOJA AKIS
Duoda bile šviesą, kokios reikia . . . visad švelnią, pasklidusią, 

be spindėjimo, saugojančią nuo akiu Įtempimo. Duoda malo
nią naktinę šviesukę vienos žvakes lemputė, artimumo šviesą 
dviem, smagią svetingumo šviesą visomis trimis, t’žplukdo kam
barį, netiesiogine šviesa skaitymui ir siuvimui, kada atsisukate 
3-jų būdų lemputę, duodančią 100—, 200—, ar 300— wattų 
šviesą. Šitokia kaina todėl, kad duagmeniško pirkimo sutaupy- 
mai-perleidžiami jums. Jūs gaunate . . . parinktines lempas pa
gamintas pagal $15 planus .. . gatavas su puikiai pasiutu audek
lo gaubtuvu ... ši žema kaina padengia ir keturias lemputes.

mylias nutolti be armijos 
šarvuotų automobilių, tan
kų ir lėktuvų apsaugos. _ / 

| Tie, kurie tikėjosi didelių 
turtų iš šio užkariavimo, 
dabar net negali patys pra
gyventi. Nuo vasario mėn. 
žudynių vietiniai gyventojai 
yra labai atkaklūs ir niūrūs. 
Dabar, sako, nesą pavojaus, 
'kad kiltų atviras sukilimas 
mieste ar aplink jį. Bet 
ethiopai nepriima italų pi
nigų; į italų mokamus už jų 
produktus pinigus žiūri la
bai šnairiai.

Jie nieko už juos negali 
pirkti, nes visų daiktų yra 
baisiai aukštos kainos. To
kiu būdu ethiopiečiai neno
ri nieko italams parduoti.

Be to, ethiopai kiek kor 
jos neša, bėga šalin nuo mo
kesčių rinkėjų.

Ir užkariautojams būtų 
labai sunku ten išsilaikyti, 
jei neplauktų jiems nuolat 
iš Italijos parama.

Mussolinis turi nuolat, 
maitinti ir maitinti jo “nau
jąją Europą.” neš kitaip ji 
žlugtų. Italijos gyventojai 
turi parūpinti jai pinigų.

Taigi visa, ką “žibantis 
Romos kardas” laimėjo, 
Italijos gyventojams virto 
nauja ir sunkia našta. Jie 
išleido tam reikalui milio- 
nus, o atgal negavo nieko. 
Bet jie turi dar-parūpinti 
pinigų, atgal žengti nebega
lima, nes to reikalauja fa
šizmo ir Mussolinio “gar
bė.”

Yra suplanuota per 6 me
tus įvesdint $750,000.000 ka
pitalo, daugiausia į keliu ir 
namų statybą Ethiopijoj. 
Bet ir tuomet labai nepa
našu, kad naujoji imperija 
pradės apsimokėti.

Taigi dabar visai nenuos
tabu, kad Italijoj pradeda 
klausti: “Kiek kaštuoja 
garbė?”

W. N. Ewer, 
London “Daily Herald”.

(Tąsa iš 3-čio pusi) 
praėjus po pergalės) darbi
ninkai jį statė tik turėdami 
po ranka šautuvą. Taip ne
tvirtai jaučiasi italai užka
riautojai net prie šios 
svarbiausios judėjimo lini
jos. Ir niekur kitur nėra 
naujų darbų: italams labai 
mažai kas tesugrįžta iš jų 
ten įdėtų pinigų ir darbo.

Gyventi Addis Ababoj 
italų kariuomenei ir valdy
bai yra nelengva.' Dirbti ir 
gyventi 8,000 pędų aukštu
moj europiečiajns labai var
ginantis dalykas.

Italai iš Addis Ababos 
priemiesčių negali ne kelias
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“Laisvė” vėl gavo daug medaus, 
kuriuom aprūpins Brooklyną ir 

apylinkę orui atvęstant.

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patarnavimas 
bus užtikrintas ir už prieinamą kainą
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South Bostono Žinios na-

Jonas.

MAŽEIKIAI

Negirk Dienos Be Vakaro

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

Bostono Biaiieriai ir Profesionalai
ta.5}

Prakalbos . . , Prakalbos.

drg. Bondžinskaitėsj e

Ha ■0

BROADWAY CAFETERIA

WILLIAM’S TAVERN

šv

I

□

a1a■a
Kad Valgysim!.. .Tai,

Kada? Ogi Amerikos
Piliečių Kliubas, savo

nespėta išgarsinti, 
prisirinko nemažai,

• II K.Č

kviesti iš Lietuvos šaulių Chorą 
čia koncertuoti. 8

pei’ 
Au-

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

S. B.ARUSEVIČIUS IR 
SONUS JUOZAPAS 
Seniausia laidotuvių įstaiga 
Reikalui esant kreipkitės: 
254 W. BROADWAY 

So. Boston, Mass. 
Tel. So. Boston 2590

Užeiga dėl Vyrų ir Moterų 
Geriausias maistas ir gėrimai 

GEO. MASILIONIS 
377 W. BROADWAY 

So. Boston, Mass.

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 141 kuopos susirinkimas 

įvyks sekmadienį, 28 d. lapkričio, 2 
vai. po pietų, po num. 143 Pierce St. 
Draugės ir draugai, malonėkite visi 
būti šiame susirinkime, nes turim ke- 
liatą dalykų apsvarstymui. Taipgi iš
girsite raportą iš 6-to Apskričio kon
ferencijos. — L. Tureikis.

(278-279)

J. P. IDUK-AIDUKAS
Seniausias Kriaučius 

So. Bostone

Reikale drabužių valymo, bei 
pasiuvimui naujų kreipkitės:
322 W. BROADWAY

So. Boston, Mass.

F. J. Bagočius
ADVOKATAS 

Veda visokias plovas

GOLDEN CAFE
Moterys ir vyrai pas mus atranda 

gerinusius valgius, gėrimus ir 
tinkamą patarnavimą:

JOSEPH W AITRUS
283 W. BROADWAY

So. Boston, Mass.

BROOKLYN ir NEW JERSEY
LDS Trečio Apskričio Komiteto 

susirinkimas įvyks sekmadienį, lap
kričio 28 dieną, “Laisvės” Salėje, 
9:30 vai. ryto. Visi komiteto nariai 
skaitykite už pareigą jame dalyvauti 
ir laiku susirinkite. — Sekr.

(228-229)

žodžiu, jei

BALTIMORE, MD.
C. P. Lietuvių Frakcijos susirinki

mas įvyks lapkričio 28 d., 10 vai. ry
to, paprastoj vietoj, kur laikėme mė
nesinius susirinkimus. Prašome visų 
laiku susirinkti, kad galėtume anks
čiau užbaigti. — Frake. Valdyba.

(277-278)

NEWARK, N. J.
ALDLD 5 kuopos svarbus susirin

kimas įvyks 26 d., lapkričio, 7:30 v. 
v. Jurginėj Svet., 180 New. York 
Avė. Visų narių yra pareigą būt) 
šiame susirinkime, nes bus balsavi
mas už Centro Valdybą. — Sekr.

(277-278)

NEWARK, N. J.
LDS 8 kp. rengia Card ir Bingo 

Party, šeštadienio vakare, 27 d. Nov. 
pas drg. Deržinauską, 562 Ferry St. 
Pradžia 7:30 vai. Visi nariai ir paša
liniai kviečiami dalyvaut, nes bus 
gardžių užkandžių ir visokių gėrimų. 
O prizai tai bus labai gražūs ir rei
kalingi visiem, taigi kas nebus tai 
gailėsis. Jžanga tiktai 35c. — Kom.

(277-278)

paskutiniam vakare prieš adventą. 
Norintieji įstoti į šią Draugiją 
riais yra priimami abiejų lyčių: vy
rai ir moterys nuo 18 iki 45 m. am
žiaus sulyg per pus nupiginto įsto
jimo. — Kom. (277-279)

GREAT NECK, N. Y.
Pirmyn Choro pamokos neįvyks šį 

ketvirtadienį, lapkr. 25 d. Visi chor 
ristai susirinkite gruodžio 2-rą, 8 vai. 
vakaro. — Pirm. F. K. (277-278)

SO. BOSTON, MASS.
Amerikos Lietuvių Piliečių Kliubas 

rengia vakarienę su muzikališka pro
grama. Įvyks lapkr. 28 d., 7 vai. vak. 
376 W. Broadway. Tikietas 50c Pro
gramą išpildys Laisvės Choro Vyrų 
Grupė ir Jaunuolių merginų gru
pė. Kviečiame visus dalyvauti. Ti- 
kietus galite nusipirkti iš anksto pas 
kliubiečius. — Kom. (277-279)

LINDEN, N. j.
Iš anksto norime pranešti, kad Lin- 

deno Lietuvių Saulės Pašalpos Drau-

GEORGE C. STUKAS
Vienintelis Liet. Fotografas 

So. Bostone, ir Norwoode 
Reikalui esant kreipkitės:

453 BROADWAY
So. Boston, Mass.

681 WASHINGTON ST. 
Norwood, Mass.

K. TARUSHKA
Gražus pasirinkimas geriau

sių ir skaniausių valgių
; 227 W. BROADWAY

So. Boston, Mass.

LEWISTON, ME.
Penktadienį, 26 d. lapkričio įvyks 

prakalbos, kurias ruošia ALDLD Iii' 
kp. šv. Baltramiejaus Svet., 7 vai. 
vak. Kalbės drg. J. Bondžinskaitė iš 
Brooklyno. Jinai gyveno apie metus 
laiko Lietuvoj ir 6 metus Sovietų Są
jungoj iš kurios nesenai sugrįžo. Tad 
ji pasakys daug įdomių dalykų apie 
Lietuvą ir Sovietų Sąjungos darbi
ninkų gyvenimą. Kviečiame visus da
lyvauti. — Kom. (277-278)

FRANK G. WH1TKENS
Norintieji pirkti ką iš ~

Aukso ar Daimontų 
arba, jei jūsų laikrodis sustojo, 

būtinai kreipkitės pas
F. G. WHITKENS 

315 E STREET 
So. .Boston, Mass.

Second Street Market
Bučernė ir Grosernė 

Žemesnės kainos kaip ant 
Broadway

P. YASINSKAS
365 W. SECOND ST.

So. Boston, Mass.

Būkit, būkit. Aš jau trečia die
na nevalgau—laukiu tos večeri- 
jos.

Casper’s beauty Parlor
Permanent Wave ir plaukų 

dažymas užtikrintas

1064 DORCHESTER AVE
Dorchester, Mass.

Tel. 3668

HARTFORD, CONN.
Lapkričio 26 d., įvyks apvaikščio- 

jimas Rusijos Proletarinės Revoliuci
jos 20 m. sukaktuvių. - Ruošia Kom. 
Partija, 327 Trumbull St., 8 vai. vak. 
Bus geras kalbėtojas, taip pat muzi- 
kalė programa. įžanga 25c. — Ren-, 
gėjai. (277-278)

Pavogė Arklius
Naktį iš 24 d. šio mėnesio 

pavogti Pr. Maziliausko, gyv. 
Latvelių km., Laižuvos vai., du 
arkliai.

GARDNER, MASS.
Gardnerio Lyros Choras rengia Kon- j 

certą, lapkr. 27 d., kuris įvyks Lie- , 
tuvių Kliube, 105 Main St. Programe 
dalyvaus dainininkas Ignas Kubiliū
nas ir Ona Baltrušaitė, vietinis Cho
ras suvaidins trumpą komediją. Tab

. . vi pogi bus ir šokiai. Kviečiame visus^Lapkričio 15 d. drg. Bondžins- dalyvauti. Įžanga 40c. (278-279)
kabę turėjo pranešimą su dis- 

! kusijom draugų tarpe. Dalyvavo 
apie 50 draugų-gių.

žodžiu, abiejų vakarų pasek
mės geros.

RUMFORD, ME.
Lapkr. 27 d. įvyks prakalbos, 

Roko Svet., 7:30 vai. vak. Kalbės 
drg. J. Bondžinskaitė, o lapkr. 28 d. 
bus draugiška vakarienė toj pačioj 
svetainėj, 3-čią vai. po pietų. Kvie
čiam visus atsilankyti. (277-278)

PITTSBURGH, PA.
Sekmadienį, 28 d. lapkričio, 1-mą 

vai. po pietų, L. M. D. Svet., prasi
dės APLA 1-mo Apskričio metinė 
konferencija. Prašomi delegatai, pri
būti pažymėtu laiku. Po, konferen
cijos, 7 yąl; vak. įvyks labai puikus 
pittsburghiečiams dar nėra girdėtas 
koncertas, kurį išpildys nepaprastai 
gabus Mainierių Kvartetas iš She
nandoah vadovaujant drg. Judzenta- 
vičięnei. Tad visi vietiniai ir iš apy
linkės lietuviai yra kviečiami daly
vauti įr pasigėrėti lietuviškomis liau
dies dainomis. — G. U. (277-278)

Visų Draugijų Žiniai
Nors visiems draugijų atsto

vams ir pavienėms organizaci
joms išsiuntinėta specialūs lai
škai, bet čia leiskit man pri
minti, kad gruodžio 5 d., 11 
vai. ryto, So. Bostone, Lietuvių 
Salėj, kamp. E ir Silver g-vių, 
įvyks Amerikos Lietuvių Kon
greso, Mass, valstijos draugi
jų atstovų konferencija.

Be abejo, ši konferencija 
bus svarbi ir įdomi, nes bend
rą darbą dirbti jau mes įgu- 
dom, išmokom.

Kaipo vietinio komiteto sek
retorius, aš kviečiu So. Bosto
no organizacijas bei visuome
nės veikėjus, šioj konferenci
joj dalyvauti. Kas neturės 
.sprendžiamojo balso, tas galės 
būti svečiu-observantu. Ir tas 
padės išsklaidyti tuos burbu
lus, kuriuos, apie bendrąjį 
frontą leidžia lietuviški fašis
tai ir katalikai (mintyj turiu 
tik jų, vadinamus, lyderius).

Tą pačią dieną, vakare, ir 
toj pačioj vietoj, įvyks gran
dioziškas koncertas.

J. Krukonis, sekr.

Piliečiai Aktyvėja
Pernai metais, dar Džimiui 

Curley gubernatoriaujant, bu
vo pravesta įstatymas, kuriuo- 
mi pripažįstama veltui trans- 
portacija mokinių parapijinių 
ir kitų privatinių mokyklų, kas 
valstijai atsieina apie $60,000 
į metus.

Tokį įstatymą, žinoma, pa
gamino ir pakišo kunigai. Tu
rėdami veltui busus (valstija 
užmoka), jie kolektuoja vai
kučius iš visur ir tuo būdu pa
laiko pilnas, pradėjusias smu
kti, minyškų mokyklas.

Bet protestonai ir šiaip pa^ 
žangūs piliečiai, čia įžiūrėjo 
prieš konstitucijinį katalikų 
pasimojimą. Mūsų šaly, baž
nyčia atskirta nuo valstybės. 
Taigi, ir bažnytinės mokyklos 
negali nieko bendro turėti su 
valstybe; ypač su jos iždu.

Piliečiai sukruto rinkti para
šus po peticija, kad šis įstat. 
būtų atšauktas, “šalin kunigai 
nuo politikos, nuo valstybės!” 
— šaukia jie. “Mes nenorim 
čia matyti antros Meksikos, ar 
Ispanijos.”

Min. B. Kubiliaus pasidar
bavimu, po peticija* pasirašė 
didelis skaičius ir lietuvių. Tas 
gerai. Parodykim, kad ir mes, 
lietuviai, domimės savo valsti
jos reikalais. . J.

Ig. Kubiliūno Koncertas
Šio mėnesio pradžioj Ig. Ku

biliūnas su “Išminties” žurna
lu, turėjo savo koncertą. Biz- 
nišku atžvilgiu, kone. >be ga
lo pavyko. Publikos kimšte 
prisikimšo pilna Lietuvių Sve
tainė.

Apart paties Kubiliūno, dai
navo Laisvės choras, Adelė 
Mickevičiūtė; grojo A. Grigū- 
nas, Sasha Krugley ir šoko ru
sų šokikų grupė. Programa iš
pildyta gerai.

šiaip reikia pasakyti ve ką. 
Ig. Kubiliūnas — businessman. 
Jis beveik visus metus nedaly
vavo Laisvės chore ir kitur. 
Tik apie porą mėnesių prieš sa
vo koncertą jis pasidarė 'akty
vus Minkų radio pusvalandžiuo
se ir kitur. Koncertą labai pla
čiai išgarsino (didelis kreditas 
už tai). Ir publika Ig. Kubiliū
ną myli. Myli ne už tai, kad jis 
žavėjantį balsą turėtų. Visai ne. 
Jo balsas paprastas, kokių mes 
turim daug. Bet Kubiliūnas mo
ka scenoj artistiškai laikytis. 
Dainą jis dramatizuoja. Dai
nuoja ir vaidina. O visas jo pa
sisekimas glūdi dainų žodžiuose. 
O dainas jam rašo mūsų genijus 
poetas (tik visų pamirštas) R. 
židžiūnas (apie R. židžiūno po
eziją pasistengsiu parašyti pla
čiau). židžiūno poezija—tai gy
venamojo momento vaizdas, čia 
ironija, satyra, sarkazmas ... 
j uokai .pro ašaras.

Ir po koncertui, iššauktas 
dainų autorius ant scenos—pa
sirodė, bet žodžio tarti negalėjo.

Beje! Ig. Kubiliūnas, už ren
gimą Šio koncerto, Mass, apskri
čio Meno Sąjungos konferencijoj 
gavo geros kritikos. Gavo jos ir 4 džiamas ir laimėjimas, 
pati “Išmintis” už išsišokimą Taigi, taigi.... Visi,' visos.

f j

Aną kartą Jaunutis “Laisvė
je” džiaugiasi ir į padanges ke
lia, kad Bostono majoru liko iš
rinktas Tobin. Jis jį vaizduoja 
net kaip darbininkų draugą.

Tuo tarpu Tobinu džiaugtis 
per anksti. Jo numatytuose skir
ti valdininkais, yra blogos repu
tacijos žmonių. Pats Tobinas 
aną kartą lankėsi pas R. k. 
kardinolą, išbučiavęs žiedą, ar 
pantaplį už gerą paramą rinki
muose.

Lapkričio 14 d. Lietuvių Salė
tu rėjom 

prakalbas.
Prakalbų 

bet žmonių
nors prakalbos buvo dienos me
tu.

Drg. Bondžinskaitė, kaipo mo
teris, kalbėtoja gera (moterų 
kalbėtojų nestatau žemiau 
vyrų; tik moterys, mat, .negali 
taip šaukti, kaip vyrai, negali 
tiek skerečiotis, tai tik tiek). 
Labai gražiai nupasakojo savo 
įspūdžius ir gyvenimą Sovietų 
Sąj. ir tuomi daugeliui abe
jojančių išblaškė abejones.

Prakalbose surinkta virš $16

Lapkričio 21 d. čia kalbėjo 
“Naujienų” redaktorius P. Gri
gaitis.

Kalbėjo dviem temom: apie 
pasaulinę politiką dabar ir apie 
demokratinį socializmą.

Kas yrą Grigaitį girdėjęs pir
miau kalbant, tai šį sykį, sako, 
jis kalbėjęs prasčiausiai. Tiesa, 
žodžių jis pabėrė labai daug. 
Bet tarpe tų žodžių ryšio nebu
vo. Išvados jokios.
Grigaičio prakalbą paprašytum 
atpasakoti, tai jos neatpašako- 
tų nei Michelsonas, nei Bago
čius.

Stebėjosi, kad komunistai pir
miau buvę tokios taktikos, o da
bar visai kitokios (lyg komunis
tams privalu stovėti vietoje ir 
neiti su gyvenimu).

Karo pavojaus iš fašistų pu
sės Grigaitis nemato. Jie neturį 
duonos ir kariaut negalį. Visas 
išganymas demokratijoj. Jiems, 
socialdemokratams, kalbėti apie 
demokratiją buvo uždarytos bur
nos, kuomet žlugo demokratija 
Vokietijoj, Italijoj ir eilėj kraš
tų. Bet dabar, kuomet ir Sovie
tų Rusija už demokratiją kalba 
—kalba ir jie. Darbininkai vis
ką iškovosią ramiu, demokrati
niu keliu, tik reikią stiprios 
darbininkų vienybės (taigi ir 
dirbk tos vienybės naudai, užuot 
komunistus puldinėjus).

Socializmo taip ir neišaiškina. 
Girdi/ reikėtų kelioliką vakarų 
tam pašvęsti.

žmonių buvo tiek, kiek 
Bondžinskaitės prakalbas, 
kų surinkta $9.00.

Kur?
Lietuvių 
salėje, 376 Broadway, nedėlioj, 
lapkričio 28 d. už 50 centų duos 
gerą vakarienę ir puikią progra
mą.

Kliubiečiai visuomet parengia 
geras vakarienes, nes mūsų An
tanas, noriu sakyt—Jankus mo
ka gerą valgį duoti. Jis, broleli, 
kas dien šeria ponus, o mes, juk, 
jam artimesni, negu anie.

Drg. Karsono naudai, kojoms 
įsigyti, šioj vakarienėj bus lei-

WATERBURY, CONN.
Lietuvių Sveikatos Kultūros Kliu

bas rengia prakalbas ir maisto de
monstraciją. Įvyks 28 dieną lap
kričio, sekmadienį, 2-rą valandą po 
pietų, 48 Green St. Visi, kuriė intere- 
suojatės sveikata yra kviečiami daly
vauti. Galėsite duoti klausimus, į ku
riuos atsakys prelegentai. (277-278)

LOWELL, MASS.
Lietuvos Sūnų ir Dukterų Draugi

ja rengia metinį Šokių Vakarą, lapkr. 
27 d. Pradžia 7:30 v. v. L. D. Svet., 
338 Central St. Nariai privalo daly-, 
vauti šiame metiniame baliuje, tie ku
rie nedalyvaus, bus baudžiami po vie
ną dolerį, išskiriant ligonius ir gyve
nančius kituose miestuose, šiame ba
liuje prisižadėjo dalyvauti daug pa
šalinių svečių, kad gerai pasišokti

JOSEPH W. CASPER
Jauniausias Laidotuvių pa

tarnautojas, reikale 
kreipkitės

494 E. BROADWAY 
So. Boston, Mass.

Tel. 1437

Lithuanian Furniture Co.
Geriausi namų rakandai, prieina- 

miausioin 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

a

E

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

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

gija rengia puikų metinį balių, gruo
džio 31 d., sulaukti naujų metų. Pra
šome organizacijų nieko nerengti tą 
vakarą, kviečiame visus dalyyvauti 
pas mus. Galėsime visi linksmai už
baigti senus metus ir sulaukti nau
jus, 1938 m. Bus gera orkestrą. To
dėl dar prašome vietinės ir apylinkes 
organizacijas nerengti nieko tą die
ną. Daugiau informacijų bus praneš
ta vėliau. — Kom. (277-278)

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

WORCESTER, MASS.
ALDLD 11 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, 28 d. lapkričio, 10:30 
vai, ryto, Lietuvių Svet., 29 Endicott 
St. Gerb. nares ir nariai, malonėkite 
dalyvauti šiame susirinkime, bus bal
savimus Centro Valdybos 1938 me
tams. Taipgi svarstysime vakarienę, 
kuri įvyks 5 d. gruodžio, Olympia 
Parke drg. Karsono naudai. — Org.
J. J. B. (277-278)

Roland Ketvirtis & Co.
Taiso laikrodžius ir 

parduoda naujus
Taipgi parduodame ir išvalome 

aliejinius pečius
322 W. BROADWAY

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

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

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

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

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 Grand Street, Brooklyn, N. YI s

E 
E 
E
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Valgykite Medų

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 iniK

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

' daiktus.
220 E STREET

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

Kaina 65c už Kvortą
LIEPŲ ŽIEDŲ 75c KVORTA

Tuojau kreipkitės į “Laisvės” o 
ir apsirūpinkite su medum.

m----- --------- t--------- ------------- I

J. DOYLE, Inc.
Parduoda visokius gėrimus 

parengimams ir pristato 
į namus.

303 W. BROADWAY
So. JJoston, Mass.

•vr

“LAISVĖS” SPAUSTUVĖ
n

daro visokius spaudos dar
bus organizacijom 

ir biznierįam

Odos-Kraujo-Nervij Chroniškų 
Ligų Gydymas Vyram-Moterim
Patenkinančios ir Greitos Pasekmes
KRAUJO IR ODOS Ligos, CHRONIŠKI NER
VŲ Suirimai, BENDRAS NUSILPIMAS, SKIL-

- __ VYS, HEMORROIDAI ar k:tos MĖŠLAŽARNĖS.
Ligos, NOSIES, KVĖPAVIMO DŪDŲ Ligos, INKSTŲ Sugedimai ir 
kitos Vyrų ir Moterų bgoš sėkmingai gydomos, o jeigu turite kokį 
nesveikumą, kurio nesuprantate, pasiklauskite manęs su pasitikėjimų, 
ir iūsų liga bus jums išaiškinta.

X-SPINDULIA1S IŠEGZMIJfAVIMAI
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 S P. M,
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Juozo Rimkaus Charakteris “Ispanijoj Fašizmas Bus Su-
Komedijoj “Išdykus Pati” kriušintas,” Sako Grįžęs 

Kovotojas

Dr. J. J. Kaškiaučius Kalbės Sustok - Žiūrėk -- Skaityk!
Apie Sveikatą

Daug žmonių šneka apie mi
nėtos komedijos charakterį 
Magdę Rimkienę — išdykusią 
pačią. Bet dar 
ba apie Magdės vyrą r n , . . --------- ,
Rimkų. Taigi, aš noriu čia jus mc(bciiws studento kėdę ]<ričio, 2 vai. 
biskį supažindinti: i

Antradienį laivu Berengaria
r mažai kas kai- sugrįžo iš Ispanijos pittsburg- 

Juoza hietis Robert Raven, kuris ap-

Į Pittsburgh© Universitete, kad v^s 
I gint demokratiją nuo fašizmo, gį

Daktaras J. J. Kaškiaučius 
duos labai įdomią prelekciją 
apie sveikatą TDA Lietuvių 
17-tos kuopos ruošiamose pra
kalbose šį sekmadienį, 28 lap- 

. po pietų, “Lais- 
Švetainėj, 419 Lorimer 

Brooklyne. Įžanga veltui.

W. KŪLIKAS, Rimkaus rolėj.

Juozas Rimkus, nuolankus 
žmogus, gyvena su pačia Mag
de per 20 metų, uždirba po 
$38 į savaitę, atiduoda kiek-j 
vieną, neatplėštą, pėdę Mag- kojo daug, 
dei ir nieko nežino, kiek ji turi 
susitaupius pinigų. Jis tik ta
da dažino, kai jau iš jos apga
vikas išvilioja dešimts tūkstan
čiu doleriu. ► *

Juozo Rimkaus rolę lošia 
southbrooklyniečiams ir vi
siems gerai žinomas south- 
brooklynietis W. Kūlikas, ku
ris gerai atlieka tą rolę.

Taigi, visi South Brooklyno 
ir apylinkės lietuviai ateinan- 
čioj nedėlioj, lapkričio 28-tą 
dieną, 7-tą valandą vakaro, 
ateikit į Community Kliubo sa
lę, 723 — 5th Avė. ir matykit 
lošiant W. Kūliką ir visus ki
tus.

Vakarą 
šios apylinkės < 
LDS 50-ta kuopa.

Kviečia,
Rengimo Komisija.

Didvyriškasi§z^-Bbb prarado 
akių šviesą, ją amžinai nuo jo 
uždengė fašistų granatos. Jam 
nutraukė abi kojas, bet nenu
galėjo jo kilnios dvasios. Jisai, 
laikydamasis ant kriukių, pa
sakė :

“Puiku sugrįžt, nes 
nau, kad reikia daug darbo., 
Ligonbutyje būdamas nedaug 
gali nudirbt. Ne dėlto, kad bū-1 
čiau norėjęs apleist Ispaniją, 
bet aš žinau, kad aš Amerikoj 
kai ką galėsiu atlikt. Tiesa, i 
aš negaliu matyt, bet aš tikrai 
galiu kalbėt. Aš galėsiu papa-i 
sakot, kaip Ispanijos žmonėms j 
reikia maisto ir drabužių, kaip; 
embargo turi būt nuimtas ir 
kaip Amerika privalo sulaikyt 
fašizmą pirm jam ateisiant 
New Yorko prieplaukom”

Puikus pasiryžimas. Paau- 
bet neaimanuoja; 

sugrįžo, bet ne pasilsiu!, o to
limesniam darbui — darbui 
iki pergalės. Taip kovoja tik
tai didieji demokratijos gvnė- 

j jai, tikrieji liaudies reikalų 
' sargai.

Dr. J. J. Kaškiaučius

Mes, Brooklyno L.D.S. Jau
nuoliai, kviečiame jus visus 
dalyvauti mūsų šauniam pa
rengime, kuris įvyks gruodžio 
(Dec.) 4-tą, 8-tą vai. vakaro, 
Lietuvių Am. Piliečių Kliube— 
Union Avė. '

Mes užtikrinam, kad jūs bū
site pilnai patenkinti 
programa ir šokiais, 
vaidintas trumpas 
veikalas, kurį mūsų 
grupė surengė. Pirm

1 veikaliuko bus šokiai 'prie 
Johnnie Nevins garsiosios or- 

: kestros.
Pirkite bilietus iš anksto, 

nes gausite po 30 centų, o
■ prie durų bus 35 centai.

Mes pilnai tikimės, kad jūs 
dalyvausite ir remsite, šį mū
sų antrą metinį parengimą.

su mūsų 
Bus su- 

angliškas 
dramos 

ir po šio

PAI.N.-EXP,ELIER'?W6
-Ba...
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Muskulų skaudėjimas, 
kuri sudaro persidirbimas, 
drėgnumas ir nuovargis — 
greitai palengvinamas.

NUSIPIRKITE BONKUTĘ 
ŠIANDIEN.

Dvejopo didumo: 3Sc. ir 70c.

Tr*d< Muk Rif. U. S. FaL M.

PARDAVIMAI
Parsiduoda didelis pečius, tinkamas 

restauracijai arba bekernei. Su voga, i 
duonai ir keiksam blekės ir kiti rei
kalingi dalykai. Viskas lėšavo $200.00, ! 
dabar parduodame už $90.00 Labai pa
rankus pečius, bile kur galima pas- ' 
tatyti ir kepti. Kreipkitės po num. 
256 Union Ave., Brooklyn, N. Y., 
kampas Scholes St. ' (277-278)

AS N EAR AS YOU R MAILBOX 
ftiac/. Uit et numu ouė^t.

WRDE FOR BOOKLET
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5AVING5 BANK
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BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI
/ •

Dr. JOHN WALUK
161 NO. 6th STREET

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

Šventadieniais susitarus 
Tel. Evergreen 8-9229

Dr. ED. W. ŽUKAUSKAS
1114 FOSTER AVENUE

VALANDOS:
l->2 p. p. 
6—8 vakare 
Ir pagal sutartj

Tel. Mansfield 6-8787

Dr. A. PETRIKĄ 
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

221 SO. 4th ST.

VALANDOS:
9—12 ryte
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta
Tel. Evergreen 7-9105

Dr. BLADAS K. VENCIUS 
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

499 GRAND ST.

VALANDOS:
9—12 ryte
2—8 vakare

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

--------------------------------------------------- J

Manhattane Jau Pabaigė 
Skaitliavimą Balsų

Antradienį pasibaidė skait- 
liavimas proporcionalės atsto
vybės sistema pravestu rinki
mu Miesto Tarybos. Kaip ir 
buvo numatyta pastarosiomis 
dienomis, trys “councilmanai” 
yra Tammanės kandidatai ir

rengia didžiausia' trys anti-Tammany grupių, 
organizacija, Per desėtkus metų Tammany 

turėdavo didžiumą šioje mies
to dalyje, bet dėka pažangių
jų geresniam susitarimui ir 
nroporcionalei atstovybei, 
Tammanei aplaužyta 

; Kandidatų lenktynės 
! sekamai:
Laimėtojai
J. P Nukent, dem.

C. Vladek, darb. 
C. Baldwin, rep. 
K. Strauss, fus. 
Snellman, dem.

Brooklyniečiy Sveikata
Mirtis tikrai turi rugiapjūtę 

automobilių nelaimėse: pereitą 
savaite tik viename Brooklyne 
žuvo 10 žmonių; Manhattan ir 
Bronx žuvo po 5 ir Oueens’e 
—3. Mirčių nuo visokių prie
žasčių buvo 435. mažiausia bė
giu 10-tiės savaičių. Pernai tą 
pat savaitę mirė 480. Plaučių 
uždegimu mirė 29.

Diphtheria vėl susirgo 14. 
daugiausia už bile kurią savai
tę nuo liepos 10-tos. Ir visame 
mieste daugėia susirgimai ta 
liga. Sveikatas komisionierius 
Dr. Rice ragina ičienyt mažiu
kus vaikus nuo tos lio-os.

Taipgi kyla susirgimai Skar
latina ir tymais.

Gimė per savaitę 805.

Siunrb Dan" Delegatą 
. - Taikos Kongresą

J

ragai, 
baigėsi

U.
W. A. Carroll, dem.

x Pirmiem dviem, Nu^entui ir 
Vladeckui nebepriskaityta pa
skiausia nuimto nuo sąrašo 
(eliminuoto) William Jav 
Schieffelino balotais paduoti 
balsai, nes jiedu jau buvo ga
ve no 75.000. reikalauiama iš
rinkimui kvotą balsu. Kiti ke
turi. nors negavo nilnos kvo
tos balsu, tačiau, kaino seka
mi stovintieji aukščiausia, 
pa išrinktais.

Darbietis Vladeckas 
laika ėjo nirmuoiu ir tik
kutinę diena demokratas jį 
nralenkė. Tačiaus kiti du De
mokratu Partijos kandidatai 
bai^ė paskutiniais.

Numatoma, kad 'Queens 
ska’tliavim” užbaiga , bus se
kama. paskiau Brooklvno, pas- 

į kiausia — Bronxo. Pastaraja
me buvo nuožiūra klastų bal
savimuose ir skaitliavimuose, 
tad daug balotu buvo sulaiky
ta ištyrimui ir tas sutrukdė

Brooklyn© 
daugiausia 
99.

Didžiojo New Yorko darbo, 
unijos ir masinės organizaci
jos siunčia 375 delegatus i 
Taikos Kongresą, kuris prasi
dės ši vakara, ir baigsis sek
madieni, 28-ta'lapkričio, Pitts- 
burvhe. Iš to skaičiaus anie 
200 yra uniiu delegatai. New 
Yorko delegacija Atstovą iii a 
1,185.960 organizuotu uniiis- 
tu ir šiain pažangiu žmoni”, 
demokratijos ir taikos mylė
tojų.

Du Scottsboro Vaikinai Išvyko 
Su Maršrutu

Prasidedant žieminiam sezo
nui oras tankiai mainosi ir iš 
tos priežasties daugybė žmo
nių suserga “šalčiais,” o vėliau 
“šalčiai” išsivysto į didesnes 
ir pavojingas ligas ir ne vieną 
nuvaro be laiko į kapus. To*- 
dėl Dr. J. J. Kaškiaučius duos 
patarimus, kaip tinkamiau ap
sisaugoti nuo tokių ligų, o 
įpuolus į jas, kaip gelbėtis nuo, 
jų-

Draugas D. M. šolomskas 
kalbės apie Tarptautinio Dar
bininkų Apsigynimo nuveik
tus didelius darbus ir kitais 
svarbiausiais dienos klausi
mais. Komisija. i

Pereitą trečiadienį policijos 
departmental suvertė Brook
lyno prieplaukon, prie 36th 
St., 10,000 galionu butlegiško 
romo ir visokių kitokių degti
niu, kurių vertė siekus iki 
$30,000.

IŠRANDA VOJIMAI
Pasiraridavoja Grosernės ir Deli

catessen krautuvė su visais apšarva- 
vimais. Prieinama kaina. Kreipkitės 
pas Henry Ott, 18 Olive St., Brook
lyn, N. Y. (277-279)

CHARLES’
UP TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas

Gerai Patyrę Barbenai
Prielankus Patarnavimas

306 Union Avė.
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

MATEUŠAS SIMONAVIČTUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIEJIMAM ĮSTAIGA

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

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

Telephone: EVergreen 8-8770

Mirė Jonas Stelmokas
John J. Stelmokas, brookly- 

niečiams gerai žinomas gėli
ninkas, po ilgos ligos'mirė pe
reito antradienio vakarą, 23 
lapkričio. Pašarvotas grabo- 
i’iaus Aromiskio šermenų įstai
goje, 423 Metropolitan Avė. 
Laidos šeštadienį, 10 vai. ryto.,

Stelmokas sirgo cukralige į 
(diabetes) ir apie porą mene-Į 
šių gulėjo ligonbutyje. Prieš j 
išvežimą ligoninėn vargiai 
bent kas jį laikė ligoniu, nes' 
buvo dar jaunas žmogus ir, 
gražiai atrodydavo ir užėjęs!

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

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

sivažinėjimams.

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Dr. Herman Mendlowitz

Balsai 
75.0'00 
75.000 oas JI gėlinyčion, 46.0 Grand , 
74.796 
65,177 
60.131 
57,556

St., rasdavai gerai nusiteikusį, i 
Laike ligos įstaigos reikalus 
vedė ir toliau ves jo šeimyna. i

Rep.

OFISO VALANDOS 

nuo 1-1 dieną ir nuo 7-8 vakare

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto

tam-

visą 
pas-

Nelaimingai “Atsikėlė iš 
Numirusią”

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampan E. 2Jrd 8t.

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Laisniuotas Graborius
NOTARY PUBLIC

423 Metropolitan Avė. 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-431B

83 METAI PRAKTIKOS

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

Tel. Evergreen 7-1312 168 Grand Street
Tel. Evergreen 8-7171 

Brooklyn, N. Y.

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
TeA Triangle 1-3621 

Brooklyn, N. Y.

FOTOGRAFAS

426 SOUTH 5th STREET, BROOKLYN, N. Y
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties. Tet Bvergreen 7-8886
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FRANK DOMIKA1TIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St. Brooklyn, “Laisves” Name

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
Gaminami Europisko 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.
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Richard B. Moor©. Tarptau
tinio Darb. Ansio^nimo nacio-, 
nalis vicn-n»rm. išvažiavo su 

■ ' Rov Wright ir Ginų Mont
gomery, dviem iš keturių na- 
liuosuotu Scottsboro jaunuo
lių, i maršrutą už naliuosavi- 
mą kitu nenkiu scottsborieČiu.

- -Jie anlankvs Providence. Pitts
burgh, t ai n "i Richmond ir 

* Charleston. Virviniuose. Tikisi 
surinkt tūkstančius narašu.

Vaikinai dalyvaus ir Ketvir
tajame Amerikos Prieškarinės- 
Priešfašistinės lygos Kongre? 
se, Pittsburghe.

skaPh’nvima. Gi 
sutrukdė buvimas 
kandidatų, viso —

Manoma. kad
skaitliavimą baigs šiandien ”ar 
šeštadienį.

Bronxn darbietis Guill tm- 
č'ndinni tebesilaikė 2-roi vie
toj komunistas Be"””—8-tok

B»*ooklvno darbieciai PTnl- 
Undpr ir Armstronu* laikėsi 
2-roi ir 3-čioi vietni. komunis- 
tnq Cacchion^ — 7-toj, darbie- 
t:^ Gėlo — 10-toj.

“Jie manęs nomvli,” nareiš- 
kė Marler© Dietrich, garsi o i i 
vokiečiu kilmės aktorė, sugrį
žus iš Euronos. kalbėdama 
rnie naziu atsinešima link jos. 
flat, ii nepaklausė Hitlerio, 
kada jis liepė jai grįžt Vokie
tijon.

Buvęs milionierius Frankel,' 
50 Central Park West, N. Y.,! 
kada1 pradėjo bankrūtuot, ta
po išmestas iš Stock Exchange 
ir, priedams, dar įkaitintas pa
sisavinime $6,900 svetimų pi-, 
nigų. Senis nusprendė prasi
šalint ir parašė naciai notą, 
kad nusižudęs. Taip buvo spa
liu 6.-žmona pranešus polici
jai anie jo dingimą, bet niekur 
nerado.

Šiomis dienomis jis sugrįžo 
“iš numirusių” — iš Floridos. 
Viskas būtų buvę gerai, kad 
ne ta skola, nes dėl-ios jį areš
tavo. Pasirodo, skolingam ne
apsimoka ir “iš numirusių” 
keltis.

Pikietavo Dešimtukinę 
Krautuvę

Progresyvių Moterų Taryba 
pereitą trečiadienį pravedė ni- 
kietą prie Wool worth dešim- 
tukinės krautuvės ant Broad
way prie Marcy Ave.. Brook
lyn©. ši krautuvė, kaip ir 
daugelis kitu dešimtukiniu, 
dar nepaliovė pardavinėjus 
Japonijoj gamintus žaislus ir 
kitas prekes.

Daugelis motinų, pirkdamos 
nokalta žaisleli savo vaikui, 
nei nežinn. io0, ner1ra kulkas, 
kuriomis Janoniios fašistai ne
užilgo nudės šimtus tokių nat 
motinu cįiniečiu vaikučiu, kad 
tais centais išauki ės fašizmą, 
kutio bombos reali nužudvt ir 
tos pačios vaika ir sunaikint 
rainelius. Reikia žinot, kad 
Minu Janonį ta laimėtu Chini- 
ioi, tai neužilgo Japonijos fa
šistu. barbarizmo paragautume 
ir mes. P. M.

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS 

(UNDERTAKER)
Vedu šermenis ir palaidųjų tin

kamai ir už prieinamą kainą
PnrBamdau automobilius vestuvėm 
pargm, krikštynom ir kitokioia 

reikalam

402 Metropolitan Avė. 
(Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN. N. Y.

Traukiu paveikslus familiją, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių.

Ii senų padarau 
naujus paveiks-, 
lūs ir krajavps 
sudarau su ame 
ruoniškais. Rei 
kalui -esant ir 
padidinu tokie 
dydžio, kokio pa- 
geidaujama 

Taipgi atmalia- 
voju Įvairiom 
spalvom.

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

Lietuviu Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tpnas, 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.

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 £LIUS
Skersai gatvės nuo Grand Paradise Salės

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

Telefonas: EVergreen 7-9851

PHONE PULASKI 5-1090

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

OPEN DAY AND NIGHT

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

Sleeping Accomodations.

Brooklyn©

Managed by

RHEA TEITELBAUM

SPECIAL RATES

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

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

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

485 Grand Street Brooklyn, N. Y
Teiefonast EVergroen 7-1 (MII

Admission 50c, day and night
Saturday Night 75c

PER WEEK

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

Sun. all day and night.




