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TRIES TO THINK

SPORTS-HUMOR-N E W S 
OF CLUB ACTIVITIES 

EDUCATION-STORIES

DETROIT CHORUS
GROWING BIG

The Lithuanian-American youth of 
Detroit send hearty greetings to An
thony Bimba. They are showing their 
appreciation for his visit and en
couraging lecture last week by be
coming better organized and getting 
new members. The Aido Chorus is 
making especially good headway as 
far as membership is concerned.

A large number of first-timers are 
coming to Porter Hall (corner of 
Porter and Scotten, upstairs) at 
11:00 A. M. sharp this Sunday. That 
means that before 11:00 A.*. M. all 
old members should be there, ready 
to give them a warm reception and 
see to it that they get a favorable 
impression.

The Aido Chorus extends the ever 
standing invitation

WHAT ABOUT SPORTS?
Even those who have only the 

faintest interest in sports have pro
bably noticed the large percentage 
of Lithuanians in various fields of 
athletics. Football, baseball, boxing, 
wrestling and basketball boast of 
Lithuanian stars who are making 
names for themselves.

There was a time when Jack 
Sharkey was the only well-known 
Lithuanian in the ring. He served to 
bring the Lithuanians out of their 
slumber and now we see Lith-Amer- 
icans in almost every branch of 
sports.

On one hand we see fellow Liths 
who hold the spotlight in the world 
of sport. But on the other hand the , Laisve choristers to come and sing 
sports situation among our youth is 
deplorable. Admittedly, we have done 
remarkably well as choruses and dra
matic groups but we have sadly 
overlooked sports as a means of at
tracting new youth to our organiza
tions, such as the L.D.S. and choral 
societies.

Our brothers in Chicago and vici
nity have organized basketball and ' solo singing debut at chorus practice 
bowling teams but for some reason this Sunday. Let’s see what you’ve 
we Easterners are far, very far, be- ■ been hiding, Ruth, 
hind. We have basketball teams and ' 
bowling groups among us but no ef
fort to create tournaments and com
petition has been made.

Several clubs in Massachusetts 
have already started tournaments. 
Small as they may be, they are a 
step in the right direction. With con
tinual improvement and hard w'ork 
we may be able make sports one of 
the main attractions of our clubs.

Build your organizations by build
ing sports!

to all former

, with them. I want to see Frank Horb 
, with Tony and Louis this Sunday and 
don’t forget to fill your car with

I more Laisve choristers, especially 
j the younger set of the Alvinas fa
mily. Bring ’em all! Don’t forget 
the Kishon girls.

I gather from reliable sources that 
Ruth Liminsky is going to have her

There’s going to be a big time and 
lots of new friends to practice with 
this Sunday and let me advise 
old members to be there 100% 
on time.

the 
and

Special Notice
If you want to subscribe to 

“Voice” you’d better hurry or you’ll 
miss the first edition. So hurry, 
hurry, HURRY. You can get more 
information at 'chorus practice.

NOTICE
Through a roundabout way 

seems the girl in blue, Jean, 
mystery soloist, is coming

the

it 
the 

to

Sports and Drama for
Children in Lith Class

attractive to

young man 
culture, will

The Ateities Žiedo Vaikų Mokyk
lėlė, a school for young boys and 
girls who wish to learn the Lith
uanian language, is now inaugurating 
several new attractions for the 
young students.

Beginning in the very near future 
a sports group and a drama group 
will be organized within the classes. 
The purpose of this is to build up 
the children physically and cultural
ly and to make the class sessions 
more interesting and 
youngsters.

Charles Kwarren, a 
understanding physical
lead and teach the children sports. 
Ernest Duben, who has recently won 
a prize in the LMS Play Contest, 
will write a special little playlet for 
the children and will teach them to 
peesent it.

Classes in the Lithuanian tongue 
for young boys and girls are hėld 
regularly every Saturday at 2 P. M. 
at 419 Lorimer St. under the capable 
leadership of Mae Ramoškaitė. All 
parents are urged to send their child
ren to this school and give them the 
benefit of a knowledge of the Lith
uanian language. Comm.

LDS ANNUAL DANCE 
TOMORROW

LDS

book 
data:

Of course I’m going but—
—are you? That is the real ques

tion.
Tomorrow night that will be an

swered when the Lith-American 
youth of Brooklyn and vicinity tramp 
to the doors of the Lith-Amer. Citi
zens Club in order to attend the An
nual Dance of the Brooklyn 
Builders.

So take out your little blue 
and mark down the following

What?—LDS Builders Annual 
Dance.

Where?—Lith-Amer. Citizens Club.
When?—December 4th, this Sa

turday, at ,8 P. M.
Orchestra?—One of the best. John

nie Nevins and his Night Owls.
Admission?—30 cents in advance 

and 35 cents at the door. So buy 
your tickets now from any Builder.

So?—Be prepared for a most en
joyable evening of dancing and hila
rity. Several novelty ideas will be 
presented and a whole crowd of 
young people will be down to help 
you have a swell time.

We’ll be seeing you there!

According to Film Survey, the film 
“Dead End”, which shows very ho
nestly the terrible slum misery 
among those forced by conditions 
that foster crime and economic cir
cumstances to live in them, was cal
led by Will H. Hays: “A saga of 
handicapped children” as if it 
were a travelogue taken in a hospi
tal for the crippled! There are other 
people, however, who have taken the 
film more literally. A group of East 
Side New York mothers have formed 
a society called No More Babies. No 
more babies, that is, till the Federal

* practice with us this Sunday. I hope 
so. Signing off—

Your pal,.
So Long.

Government builds them houses like 
the recently finished 
liamsburg, Brooklyn, 
cite the film “Dead 
that they don’t want 
nals into the world. 

* *
The Life of Emile 

banned in Montreal, 
actionary censors

project in Wil- 
These mothers 
End,” and say 
to bring crimi-

Zola has been 
where the re- 

apparently can’t 
stomach 'facts uncomplimentary to 
the clergy and the military — even 
when they’re true.

TO ALL NEW ENGLANDERS
New England’s greatest affair ever 

has now been definitely arranged, 
and all lovers of art, singing, and 
grand spectacles will relish the fol
lowing announcements.

The presentation — KORNEVILIO 
VARPAI, a brilliant arrangement of 
“The Chimes of Normandy.” It is 
tops in music, humor, and plot; and 
we believe that our performers will 
present it. in a truly fitting man
ner.

The players — Brooklyn’s “Aido 
Chorus” of whom we have heard so 
much. It is only through the efforts 
of an enthusiastic backing and an 
equally eager acceptance that we are 
able to present the whole Aido Cho
rus in Boston with such a grand per
formance.

a suitable gift will be left to the 
committee.

Come on, now. Earn your way in 
and at the same time be instrumen
tal in pioneering the first truly 
grand affair for New England, for 
success in this is a promise of fu
ture presentations on a like scale.

L. M. S. 2nd District organizer,
Peter Yesikenas.

The place — Jordan Hall, unques
tionably the finest available. Its 
acoustics are the best of any hall in i 
Boston, and yet its excellently ar- I 
ranged 1019 -seats cause an atmos- I 
phere of such intimacy* that one feels 
he can reach out and shake hands 
with anyone in the audience.

The time — Christmas afternoon, 
the beginning of a double holiday, a 
time worthy of the performance. The 
afternoon was chosen to please 
everyone. It is only fitting that we • 
furnish some little tribute to the 
performers. It is to be a supper 
and real old fashioned dance and a 
good opportunity to become better 
acquainted with our city neighbors 
and local New Englanders. The ad
mission charge will be surprisingly 
pleasant to those who will have at
tended the operetta.

The prices cannot be quoted exact
ly because the tax situation- is yet to | 
be cleared up, but they will be ap- ' 
proximately $1.00, $1.25, and $1.50 . 
tax paid. It is slightly more than 
we have been accustomed to pay, 
but a bargain for such- an affair.

To those who want to earn their 
way we offer ten percent of all mo
ney collected for ads in the program 
book. A free ticket to the following 
supper and dance will be given those 
who sell 10 to 25 admissions to the 
operetta. For a twenty-five admis
sion sale tentative plans call for an 
additional prize of two dollars. For 
any outstanding salė the selection of

“Another month like this and he’ll be in fighting condition 
for the plant.”

Activity At State Confab

TWICE A WEEK
PUBLISHED EVERY

TUESDAY AND
FRIDAY

YCL Maps Course of Future

It's The Truth!

Last Week In Brooklyn
BROADENING OF WORK SEEN AS 8,000 

CHEER ACTIVE ROLE AMONG YOUTH
—A Penny for your Thoughts:—
Burglaries occur most frequently 

in cold weather; murders in hot 
weather ... Alabama has the fewest 
automobiles in proportion to popu
lation .than any other state in 
Union...

— No Wonder:—
In Los Angeles, a man who 

fered from insomnia summoned
State Bureau of Furniture and Bed
ding Ispection to investigate his new
ly restuffed mattress. After the in
spectors had ripped open the mat
tress they found that it had been 
restuffed with a five-pound slab of 
concrete,and four old suits of under
wear! Ernest C.

the

suf- 
the

The three-day gathering of the New York Y. C. L. State 
Convention closed last Sunday with rousing cheers for the ex
pansion and growing strength of the Y. C. L. Members from 
Buffalo to Brooklyn attended the parley held Friday, Satur
day and Sunday at the Livingston in downtown Brooklyn.

John Little, newly re-elected State executive secretary, urged the repre
sentatives present to become the driving force among the young people 
uniting all organizations of progressive youth for peace, progress and 
prosperity.

The highlight of Sunday’s sessions was an address by Gil Green, national 
president of the Y. C. L. Announcing that the 1938 sessions of the World 
Youth Congress will be held in New York, Green called upon the youth of 
the city to prepare a fitting welcome for the youth leaders from all the 
world who will confer in New York on ways and means of rallying the 
youth in the fight for peace and democracy. □-------------------------------------------

HOW TO WRITE
“Čigonai Klajūnai”

COMMON ERRORS OF YOUNG
WRITERS

Writing what you think the reader 
expects and not what you know 

is true.
Untiti^a-'wriier captures that easi

ness anct relaxed state of self-expres
sion and is*-'able to record his ideas 
without unnecessary strain, there 
exists that awful and quite real feel- 

' ing of the presence of readers in the 
form of judges. The young writer 

: unduly concerns himself with what 
the reader expects from him. He is 
worried whether he has succeeded in 
making plain each and every thought 
and whether he lives up to what is 
requifed of a writer.

Say, he ig used to expressing him
self in simple terms, coloring his 
characters with little human touches 
and proceeding straitly toward the 
goal he weaves his story; suddenly it 
comes to him that he hasn’t made his 
story dramatic enough, his characters 

’ deep enough or his action sufficient
ly moving. This frightens him and 
for* fear of being termed a simple ' 
bumbkin he strives through tricky 
manipulations to impress his reader 
with his knowledge and his command 
of English.

My creative-writing teacher once 
made a very significant remark that 
boosted my spirits heavenward quite 
swiftly. He said, very sincerely, “We 
know a great deal. Learning is not 
acquired only from books — that is 
the second-hand way of acquiring
knowledge. We have experienced life. 
We know a great deal about oursel
ves, our homes, people, surroundings 
and other phases Of li^e. We have

—-m.?

Si*’* y;;

broken 
and 
the 
had
re-

-INTERVIEWS

Broader Outlook
Delegates from up-state and New 

York City all brought one single 
vital message: Where the Young 
Communist League had
through its shell of complacency 
had led the young people in 
struggle for their demands, it 
grown, had become strong and 
spected.

Build the Y. C. L. in order 
build the progressive and
movement generally among the youth 
— that was the theme.

“Čigonai Klajūnai,” this season’s 
top rate entertainment is to be pre
sented on Christmas night by Phila
delphia’s Lyros Chorus.

Number one reason for making j 
this a top rate operetta is Genie 
Macenas. Genie is the leading lady 
of the operetta.

Genie never spent • a Chinese* j 
nickle for vocal training but she 
could make many a celebrated so
prano’s voice *sound second rate. Her 
voice is exceptional in quality and in 
the manner which it is employed. 
Surely, she has won a place of star
dom in the operetta!

Genie is the center of all the fuss. 
She is about to wed Lord Craven 
when they get lost in a forest and 
she meets Raulas, the young gypsie 
rover. Then things begin to happen, 
and how!

Right now 
bad cold and 
dred and one 
rid of it. Anyway — even a cold 
cannot stop Genie’s beautiful voice.

Next I want to interview the “for
gotten man,” Lord Craven.

Felix Olekis, Jr.

superficial! If a reader wants “bet
ter words” he can always consult the 
dictionary. What he is concerned 
with primarily is the thought the au- 
thor expresses. What a false notion 
to entertain that a reader will be im
pressed with a display of words! One 
sees a display of fireworks. Rockets 
shoot off brilliantly in the sky and 
impressive “booms” and “bangs” re
sound in his ears, but coming away 
he immediately forgets. So it is with 
these displays of vocabulary. What 
sticks with the reader is the true 
and genuine idea given to him and 
if it is at all well done he is more 
than grateful and impressed.

Another writer proudly showed 
where he had made a reference to 
an ancient city unknown to thb ave
rage reader. The city was used in a 
simile and by itselff was a well illus
trative point in the argument, but he 
realized himself that the reference 
was lost to the average reader as he 
had to explain his meaning to all 
who questioned him. We are not cri
ticizing the use of similes, but 
are criticizing, and justly so, the 
tention to show up the others 
their ignorance.

We are not saying that this
consciously done, we would rather 
think that such is used with good 
intentions—wrong as they are. We 
are merely warning that it is not 
sincere.

New writers are often impatient; 
they want to become well-known im
mediately and to be thought of as 
learned and wise persons blessed 
with an exceptional ability for dis
play and artistic placement of words. 
But they defeat their own ends when 
they simulate wisdom through 
tricks and not when they truly give 
an artistic interpretation. A true ar
tist is not concerned with the expan
sion of his ego, but with the pre
sentation of his idea.

A good illustration 
shown in the case of a 
had worked as a maid
and because of economic reasons 
denied an education. When her 
ployer died he left her a few hundred 
dollars and she used the money to 
satisfy a long-desired wish of hers; 
she toured Europe. When she return
ed she took all her notes and worked 
upon them until she had finished a 
book. The book was published (hap
pily so) and was an excellent piece 
of work. Its intrinsic value lay in the 
fact that she had interpreted her 
enthusiastic reception of the wonders 
of her trip through her own simple 
feelings. And it stood "unique in its 
field because of its individual, simple 
and rare vision of what it meant to 
her. Many books had been written 
about Europe, some by professors 
and learned people, but (he exciting 
things seen through her eys and 
ęolored by her feelings seemed new 
and. became imbued with an impor
tance never before attained.

formed our own philosophies, our 
own reactions, we are continuously 
interpreting life frdm the way we 
think. If we were to record faith
fully this knowledge we would have 
material for many, many stories and 
much writing.”

To repeat a phrase that may be 
hackneyed: There is nothing new un
der the sun. Whatever we read is the 
same thing tinged with the new in
terpretation of an individual. Take 
heart, young writer, at these words, 
for you as an individual may and 
can give a new and heretofore un
discovered slant on life. While we 

' are alike in many respects we have 
within us the unlimited power to 
contribute something to literature. 
That is why it .ip.,said that each and 
every one of uW&ontains within our
selves a story. That is whyrf some 
authors are capable of writing just 
one novel after which they sink into 
oblivion. Most first novels are au
tobiographical. We feel most keenly 
life around ourselves. We are best 
able to describe and transmit these 
eruptions., simply because we are best 
acquainted with them, they being a 
part of us.

Write what you know and believe 
is true. Give your characters life 
through genuine experience and ob
servation. Draw heavily for material 
from yourself, family, friends and 
your experiences. Desist from artifi
cialities that brand you an imposter 
over-eager to claim attention and not 
devoted to your work. Be genuine!

While we are on this subject we 
shall devote.a few lines (perhaps 
not so few!)zto the so-called writers,- 
but better recognized as exhibition
ists that have crowded our sections’ 
pages unsincerely begging for ac
claim. There is no synthetic solution 
for sincėrity and nowhere is it more 
discernable than in one’s
In oi;der to become a good writer 
one does not confuse others with 
verbose, lofty work. A 
doesn’t place his reader 
feridr position through 
whelming handling of 
tricks, aimed to elevate 
and falsely impress the reader with 
acquired knowledge. Great minds are 

i not afraid of siihplicity and some of 
‘ the best writers have endured 
through centuries for their common 
yet illuminating ąnd fine presenta
tion of ideas.

Į A while ago some discussion arose 
concerning an article which appeared 
in Tiesa. In answer to this article 
one person wrote a very scathing, 
bitter (needlessly so) and artificial 
reply. Here was the perfect example 
of writing not what you honestly 
think and know but what you wohld 

j like the reader to see. To me it was 
very plain that the person in ques
tion had no constructive contribution 
to the discussion, but was assuming 
a pretended sophistication of dis- 
daip for everything the original ar
ticle writer had said. And this per
son stooped to the low level of at
tacking the author personally which 
yi?"' It onlj^a very unsportsmanlike 
thing to do, but was actually expos
ing the answerer to the barrenness*of 
his idea. He reminded me of the after 
dinner speaker who got up at a ban
quet and spieled off a speech for 
two hours, after which someone ap
proached him and said, “But what 
were you driving at?” He replied, 
“Oh, nothing in particular, but wasn’t 
it said remarkably well!”

Another expressed himself as not 
being satisfied with ordinary words 
contained in his vocabulary; he al
ways looked up “better words,” How

writing.

real writer 
in an in- 
his over- 

, words or 
the writer

to 
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At the girls’ panel held Saturday 
the highlight was a fashion show of 
cotton, wool, rayon, celanese clothes 
versus silken garments. By foregoing 
silk? this show demonstrated, you 
can cut off the export trade of war
ring Japan and at the same time be 
better and more inexpensively dres
sed. They proved that it is neither 
humane nor stylish to wear silk 
when Japanese bombs are killing in
nocent Chinese women and babies.

Throughout the conferences every 
delegate hammered home that it is 
by leading the struggles of youth 
and by uniting in a powerful united 
front of all the people and all the 
youth can the onward sweep of fas
cism be stopped and freedom and a 
better life be won.

Genie is down with a 
she is receiving a hun- 
suggestions how to get

OVER FOUR MILLION REPRESENTED 
IN PEACE-DEMOCRACY CONGRESS

Delegates of the Peoples’ Congress for Peace and Democracy, represent
ing over 4,500,000 persons, called upon the Government and the people of 
the United States “to keep the United States out of war and help keep war 
out of the world.”

S-

were
Over

The resolution was overwhelming
ly acclaimed at the closing session 
of the historic Fourth Congress for 
Peace and Democracy in Pittsburgh. 
The preamble sounded the alarm 
agajnst a menacing fascist agres
sion surreptitiously, active in the 
United States and openly aggressive 
in neighboring countries.

Trade Unions Active
Delegates from trade unions 

about one-third o'f the total.
400 unions with a total membership 
of 1,647,250 members were repre
sented at the Congress.

Youth Program
More popular activities including 

sports and social gatherings for the 
young people was urged by the 
Youth Commission. It was proposed 
that the anti-war strike be expand
ed, if possible, to include a general 
labor anti-war demonstration.

A special national drive to line-up 
the churches behind the League was 
advocated by the religious sessions.

IS
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FAKE TUBES WARNING!
C I T Y— (KNS)— 
radio sets contain- 
dummy tubes are 
current issue of 1

NEW YORK 
Warnings .against 
ing one or more 
published in the
Radio Today, trade paper- of the in
dustry, after an examination of re
ceivers offered on the open market.

“Radio sets with as many as eight 
dummy tubes are being advertised to 
innocent purchasers,” reports Dr. 
Orestes H. Caldwell. “We purchas
ed one of these sets,” he adds, “and 
found that eight of the so-called 
“tubes” were merely resistance wires 
in glass bulbs performing no radio 
function.”

This particular receiver was ad
vertised as a fourteen tube model, 
but under test it showed an effect
iveness slightly less than that of a 
standard five-tube set.
.i*............. .......
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through fresh, uninhibited’

(To be continued)

tHRWW

She: “
ice-cream

Jim: “My stomach’s upset, so I eat 
mv food backward a.”

Wjiat makes you eat your 
first and your soup last?”

’ "v stomach’s unset, so I eat I

* %

MOURN NOT THE DEAD
Don’t be afraid of your own sim

plicity; write what you think and 
know is true. Through your own in
sight into people and circumstances 
you will contribute that rare quality, 
which distinguishes good work from 
bad. It is said that the reason some 
great people have succeeded in their 
work is because they retained that 
almost child-like capability of seeing 
things 
eyes.

Mourn not the dead that in the cool earth lie— 
Dust unto dust—
The calm, sweet earth that mothers all who die 
As all men must:
Mourn not your captive comrades who must dwell 
Too strong to strive—
Each in his steel-bound coffin of a cell,
Buried alive;
But rather mourn the apathetic- throng—
The cowed and the meek—
Who see the world’s great anguish and its wrong 
And dare not speak!

—Ralph Chaplin.
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Svajonės ir Gyvenimas
 Paraše RUMBONIŠKIS 

(Pabaiga)
Ir nors iš kaimynų kai kas ir aplankė 

”■ Raffertės bakūžę su apgailestavimu ser
gančios Raffertienės, vienok kad ištiesti 

’ > Raffertei savo pagelbos ranką šiuo taip 
skaudžiu momentu, kažin kodėl tokių ge
radarių nesirado. Todėl pačiam Raffer- 

,< tei prisiėjo išbudėti prie ligonės iki jo 
paskutinė uncija spėkų išsisėmė, kad at
silaikyti prieš ligą, kuri ne juokais ėmė 
ir jį patį čiupinėti savo aštriais nagais.

Jau geros išvakarės. Visoj kaimynys
tėj žiburiai užgęso, apart gatvės žiburio, 
kuris atokai ant užsisukimo spinkso,lyg ir 
budims sargas akylai daboja šią apylin
kę, o balti šviesos spinduliai nubėga toli 
į tą murziną lauką anapus kelio ir ding
sta, kaip plačioj jūroj. Raffertė, sukau
pęs savo visas spėkas, apžiūrėjo, užtai
sė pečių, apžiūrėjo ligonę, kuri užmer
kus akis, kaip mirus ir mažai gyvybės 
teturinti alsuoja tankiai ir trumpai; jos 
veidas persimainęs—pamėlynavęs, o ju
dėjimo jinai jau irgi jokio neparodo, 
šiaip taip aptaisęs apklodalus ir many
damas, kad ji miega ir ramiai ilsisi, sten
gėsi nepajudinti, kad nepažadinus. Taip 
jau aptaisęs apklodalus ir ant dukrytės, 
kuri saldžiai miegodama sapnuoja, kru
tindama savo lūpukes, pats krito į kitą 
lovą suspaustas ligos ir jau ilgiau ne
galėdamas išlaikyti. Vienok tikėdamasis, 
kad pasilsės iki rytui ir gal tas visas ne
smagumas praeis. O kad rytoj Raffertei 
neteks atsikelti iš lovos, tai ir mintyj ne 
mintijo. Vienok taip atsitiko.

Skausmai Raffertę surakino, kaip ge
ležiniai pančiai; lova paliko kieta ir šal
ta, o šaltis krato, kaip drugys bei karš
čio bangos užlieja, kaip liepsna, o galvą 
skausmas, kaip su klynu skelia. Ir tokioj 
padėtyj Raffertė parkritęs į lovą gal ma
žai jau ir tepaisė, kas atsitiks ir su jo 
mirtinai sergančia žmona.

Rytas tamsus ir miglotas, rodos, kad 
saulė dar neužtekėjus, nors jau apie de
šimta valanda ryto. Raffertės stuboj ty
ku, tik pats Raffertė protarpiais sude- 

| ' juoia. Maža elektros lemputė dar vis 
šviečia, nors jau ir be jos galima būt ap- 
seiti, bet degė per visą naktį, tai dega ir 
dabartės, nes nėra kam ją užgesinti. Ma
žoji Marytė nors ir nemiega, bet įsisu
kus no užklodais prie motinos šaltu ko
jų tyko, kaip peliukė, nepaisant, kad jau 
ir norėtų išlysti iš lovos, bet kad stuboj 
be Palo šalta; pečius užgesęs ir nėra kam 
ii užkurti, nes “mamė serga ir miega, o 
tėtis irgi nesikelia.”

Tankūs žingsniai atšlepsėjo nuo kelio 
prie stubelės ir susibeldė nas duris, bet 
niekas nesiskubino duris atidarvti. Svki 

rlnr cvki rbvis bala.doia. bet iš virinus 
nnnfeiUpnin ir nmnn. N^snlniikionf 

nnk57ieti‘»rno dnrvs nradvnrn ir 
4-nr^nini r^člvnq ir nnainntnlii nr>_

ieio innna moteriškė i šin b’n_ 
pnčine su savim maža val^-zole Tni 

hivn cjnnorp f district nurse). Moteriškė 
iėhis i vidų, kaip ir bailiai, bet atvdžiai 
ansidairė vipnok virtuvei nieko evvo ne- 

ir 1311 b]lvO hPOl’llS nrie Hum. mn- 
nedarna ino* iinai netaikė i klaidinga 
vieta, nes šitokio! žiurkvnėi tik nieks ne
gali gvventi. nepaisant, kad ir matėsi 
šinke-tokie baldai, bet kad vidui šalta, 

> kain nūstvnėi. O jeigu kas o-yventu. tai 
visgi pečius kūrentųsi ir būtu nors kiek 
šilumos. Bet tuo svkiu pasigirdo silp
nas mažos mergaitė balsas iš už duru 
kito kambario: “mano mamė ir tėtis mie
ga”. Slaugė net kruptelėio, išgirdus ke- 
no baisa, o kada įėjo pro , duris į kitą 
kambarį, tai rado dvi lovas: Vienoj lo
voj gulėjo pats Raffertė netvarkiai apsi
klostęs, tankiai alsuodamas, protarpiais 
net sudejuoja, o kartais pravėręs akis 

j pasižvalgo, pasižiūri kaip ir su kokiu 
! žingeidumu, kurios keistai persimainę, 

kaip ir pilnos baimės. Gi antroj lovoj 
priekoiyj, iškišus galvukę, sutaršytais 
plaukais ir pamėlynavusiu veiduku, ma
žoji Marytė, kuri pamačius nepažįstamą 

/tnoteriškę prašneko: “Mano mamė mie
ga ir nesikelia—ji serga. 0 tėtis irgi mie- 
ga—jis pavargęs.”

Raffertienės galva truputį pasvirus į 
, kairiąją pusę, veidas išbalęs, kaip dro

bė, akys užmerktos ir įdubę, o lūpos kiek 
I pravertos, pro kurias baltuoja, kaip per- 
' las balti priešakiniai dantys. Taip, Raf

fertienė miega—miega užmigus amžinu 
miegu. į _______

Slaugė apibėgus savo akių žvilgsniu 
kambarį, apsistojo ant Raffertienės su 
didžiausia nuostaba ir išgąsčiu, kad net 
sušuko: “Oh, my god, she is dead!” (O, 
mano dieve, ji mirus). Ir nieko nelaukus, 
išsiskubino kur nors pas artimiausius 
kaimynus susirasti telefoną.

Po kiek laiko, pradėjo rinktis kaimy
nai; pribuvo daktaras, policijos vežimas, 
o vėliau ir ligoninės vežimas ir grabinis. 
Taip jau pribuvo ir šalpos biuro viršinin
kas ponas Gallegheris.

Kalbos ir visokie vieni kitų klausinėji
mai tik ir bėgo per susirinkusių žmonių 
lūpas: Kaip čia pasidarė, kad nieks ne
žinojo apie Raffertienės sirgimą? Kas 
dabar bus? Ji mirus, jis serga—be žado 
—kas bus su mergaite ? Argi ir kaimynai 
nežinojo, kad ji taip labai sirgo? Ir kur 
gi jų giminės? Kodėl nieks nesuteikė 
jiems jokios pagelbos? Kodėl šalpos biu
ras neatsiuntė daktarą, iki dar buvo ne- 
pervėlu? Ir tam panašiai. O už vis la
biausia susirūpino, tai dievobaimingos 
moterėlės, kad Raffertienė mirė be ku
nigo.

Policijos viršininkas ėmė klausinėti ir 
užsirašinėti į rekordus daktaro atsaky
mus, dėlei Raffertienės mirties.

—Tikroji priežastis,—sako daktaras,— 
jos mirčiai, tai plaučių uždegimas, bet 
pati pamatinė priežastis jos mirties ir 
jos susirgimo plaučių uždegimu, jūs pa
tys galit matyti ir suprasti, tai neišpa
sakytai skurdus gyvenimas. Raffertienė, 
dėlei skurdaus gyvenimo, buvo labai nu
silpus ir tas ją privedė prie džiėvos, o 
ant galo ir prie plaučių uždegimo; prieš 
mirtį kelias dienas visai neturėjo ką val
gyti—badavo, o pašalpos negavo. Į ligo
ninę irgi nepriėmė—“nebuvo tuščios vie
tos”, nepaisant, kad ji ir labai jau pa
vojingai sirgo. Tai kriminališkas aplei
dimas biednų iš publiškų institucijų vir
šininkų pusės!—pabriežiančiai užbaigė 
daktaras.

Šalpos viršininkas p. Gallegheris be
klausydamas tokį daktaro pasakojimą 
policijos viršininkui, tik užraudo ir ėmė 
nerimauti, o pagalinus,• kad sulaikyti 
daktarą nuo tolesnio pasakojimo tokių 
dalykų apie ponus viršininkus iš publiš
kų institucijų įsiterpė su klausimu, neva 
tai susirūpinęs apie Raffertės padėtį.

—O kaip pats Raffertė, daktare, ar pa
vojingai serga? Ar yra vilties jam pa
sveikti ?

—Serga gana pavojingai. Bet prie ge
ros priežiūros, tai gal ir pasveiktų? Bet 
abejoju, kad jau tik nebūt pervėlu.
—Mes pasirūpinsim su jo priežiūra.—Ir 

lig prisakančiai patvarkė, kad kuo grei
čiausia Rafferte vežti i ligonine, o mer
gaitę i šv. Juozapo našlaitvną.—Gi su pa
laidosimu Raffertienės kūno mes irgi pa
sirūpinsim.

Reiškia, išmintingas šalnos viršinin
kas ši dalyka išrišo trumpai ir greitai 
ir apie tai nei lapė nesuloio. Rodos, kad 
tokio dalyko visai neatsitiko; nei polici
ja, nei spauda apie tai nieko nesakė. Ir 
kaip gi sakvsi, kad tas p-ali paliesti aukš
tus ponus ir padarvti šiokio-tokįo ne
smagumo ir bereikalingo aiškinimosi dė
lei kokio tenai skurdžiaus gyvenimo bei 
mirties.

Policistai uždarinėjo duris su užrak
tais, lyg ir norėdami tą visą įvykdyti, 
tą dramą paslėpti už šios bakūžės durų, 
nuvarinėjo namon nuo šio namelio visus 
susirinkusius smalsuolius, kaip ir duoda
mi suprasti, jog drama jau sulošta ir 
žiūrovai nereikalingi. Minia skirstėsi ne- 
noroms ir su liūdna veidų išraiška ir gi
liais atsidusimais, o policistai, visą ap

žiūrėję, uždarinė ję, nudardėjo savais 
keliais. O policistus pasekė ir kiti 
trys vežimai: ligonvežimis rikdvdamas 
sireną nusiskubino su sergančiu Raffer
te ; juodas grabinis išlėto slinko su Raf- 
fertienės lavonu be palydovų, be liūdin
čių, o trečiame vežime važiavo mažoji 
Marytė, kurios silpnas protelis nepajėgė 
suprasti, kas čia apie ją dedasi, kodėl jos 
mamytę ir tėtį veža kažin kur, kodėl ją 
šitie nepažįstami žmonės atskyrė. Ji 
protestavo su gailiom ašarom, riedančiom 
per jos smulkų, apvalainą veidelį, vie
nok jos protestas nieko negelbėjo ir niekę 
jos protesto neklausė.

Tai tiek Raffertė teužsipelnė už savo 
ištikimybę bosams, valdžiai ir bažnyčiai.

Dr. Wellington Koo, buvęs Chinijos ambasadorius Washing
tone, kalba Brusselio konferencijoj, reikalaudamas demo
kratines šalis suvaldyti pasiutėlius Japonus imperialistus.

Lietuvos Demokratijos Draugai ir Priešai
' Jau arti pusantrų metų pra- 
I ėjo nuo įvykusio Amerikos Lie
tuvių Kongreso, tikslu Lietu- 

' vos demokratinės tvarkos at- 
! steigimui, tačiaus, rodosi, ne
daug kongreso užbriežto dar
bo taip svarbiu reikalu nudirb
ta!

Visa bėda tame, kad pirmei
viškoje visuomenės A darbuotėje 
•dar vis randasi sabotažninkų, 
darbo trukdytojų ir tikslių de- 
moralizatorių, kurie, visgi, dar 
turi drąsos save tituluoti pro
gresyviais.

Pereitą rudenį susiorganiza
vo New Jersey ir New Yorko 
valstijose apskričiai, kad pri- 
gelbėti centraliniam L. Kon
greso komitetui darbuotis, kad 

! sutrąukti į vieningą antifašis
tinį darbą įvairias lietuvių or
ganizacijas bei kuopas.

New Jersey Valst. Apskr. 
konferencija nutarė išleisti 
agitatyviškus lapelius ir pas
kleisti tarp kolonijų organiza
cijų bei visuomenės, aiškinant 
užbriežtą darbą. Lapeliai tapo 
atspausdinti ir spaustuvė juos 
prisiuntė apskričio pirmininkui 
H. Burkei, kuris lapelius padė
jo ant lentynos ir laikė 4-5 

I mėnesius, nieko nesakydamas 
' kitiems apskričio komiteto na
riams, kol komiteto nariai ne- 
pajieškojo, įvykusiam lapkri
čio 21 d., apskričio valdybos 
praplėstame posėdyje, į kurį 
pirm., kaip ir į pirmesnius, ne
pribuvo.

Kaip jau žinoma, yra ren
giama gruodžio mėnesį, N. Y. 
ir N. J. valst. prakalbų marš
rutas draugams St. Michelso- 
nui ir R. Mizarai, kurie aiš

kins Lietuvos ir abelną fašiz- 
' mo režimą. Ir rodosi, turėtų 
būti kiekvieno sveikai protau
jančio žmogaus pareiga šį 
darbą, prakalbų rengimą, rem
ti, tačiaus yra Stilsonas, kuris su 
Strazdu prieš tai kelia lermą. 
Pradėjus rengti prakalbas (Pa
terson, N. J.) norėta įtraukti vi
sos draugijos į bendrą \ darbą, 
tačiaus, tautiškos ir katalikiškos 
org. atsisakė. Lietuvių Neprigul- 
mingas Ukesų Kliubas kvietimą 
priėmė ir nutarė prisidėti, nes 
tame susirinkime Stilsonukų- 
Strasdukų nebuvo.... Gi į se
kantį kliubo susirinkimą, mato- 

:mai Strazdo instruktuoti, visi 
■ penki suėjo ir įnešimą davė, kad 
į Kliubas tarimą atšauktų, kad 
' esą antifašistinis darbas, tai tik 
pinigų eikvojimas, bevertis ir tt. 
Tačiaus, didžiuma kliubiečių tik 
gardžiai pasijuokė suprasdami 
sklokininkų tikslus.... Ačiū 
kliubiečiams!

Yra ko stebėtis, kad lietuviai 
socialistai, ypatingai Grigaitis, 
stoją už atsteigimą demokrati
nių teisių Lietuvoje, vienijasi su 

| Stilsono-Strazdo nelemta sklo- 
jka!....

Teko pastebėti “Laisvėje,” 
kad vienas draugas pajieško bei 
klausia, kur galima gauti Ameri
kos Lietuvių Kongreso Veikian
čiojo Komiteto išleistas blankas- 
peticijas, ant kurių, kaip jau ne 
kartą “Laisvėje” buvo rašoma, 
renkami Amerikos lietuvių para
šai, reikalaujant išlaisvinti Lie
tuvos antifašistinius kalinius. 
Tačiaus minimų peticijų neten
ka niekur matyti, nei gaut. Jei
gu kolonijų veikėjai negauna, 
tai bent virš minėti apskričiai

Kėsinosi Nušaut Aigipto 
Ministerj Pirmininką

Cairo, Aigiptas. — Hus
sein Abdul Kader, 20 metų 
jaunuolis, paleido keturis 
šūvius į Aigipto ministerį 
pirmininką Mustafą Nahas 
Pashą, bet nė viena kulka 
nekliudė ministerio. Tuo lai
ku Nahas Pasha važiavo sa
kyt kalbą politiniam susi
rinkimui.

Policininkai, automobiliais 
lydėjusieji’ Nahas Pasha, 
tuoj nustvėrė šoviką, rašti
ninkėlį žemdirbystės minis
terijos. Jis yra narys vadi
namų “žaliamarškinių”, kar
štų tautininkų organizaci
jos. Jinai turi kelis šimtus 
studentų ir kitų jaunų inte
lektualų, keliančių bruzdėji
mą prieš dabartinę valdžią.

Nahas Pashos šalininkai 
išbeldė langus ■ didžiausio 
Aigipto laikraščio “Al Ah
ram,” leidžiamo arabų kal
ba. Nes tas laikraštis re- 
miąs opoziciją prieš esamą
ją valdžią.

Nužudė Mergaitę už Raši
nėjimą ant Tvoros

Newport News, Virginia. 
—Mike Ritter, 77 metų, už
mušė vieną 12 metų mer
gaitę ir sužeidė kitą todėl, 
kad jos kreida rašinėjo ant 
jo tvoros. Žmogžudys įka
lintas.

turėtų blankas gauti. O gal kur 
nors ant lentynos padėtos?

P. Sakai.

Aido Choras Važiuoja Bostonan
Aido Choras iš Brooklyn, New York Bostone Perstatys Operetę %

"Kornevilio Varpai"
Puikiai išsilavinę artistai ir visas Aido Choras suvaidins Bostono apylinkei gražią operetę Kalėdų Dienoje,

• ’ f • ’ ■ •

i 25-tą Dieną Gruodžio (December)
Jordan Hall, New England Conservatory of Music

Huntington Ave. ir Gainsborough Street Boston, Mass.

Aido Choras iš Brooklyn, N. Y., vadovaujamas kompozitą rėš Bronės Šalinaitės, kuris suvaidins operetę “Kornevilio 
Varpai/’ Lošimo mokina artistas Jonas Valentis. Kiekvienas kultūriškas lietuvis privalo pamatyt šį veikalą. Puiki muzika 
ir gražiai bus suvaidintas pats veikalas.

Po Operetės Bus Šokiai ir Vakarienė
LIETUVIU KLIUBE 376 BROADWAY, SO. BOSTONE



LAISVE-

VARPO KEPTUVE

4

VARPO
BRIDGEPORT, CONN.

LDS 74 kp. rengia 7 metų sukak
tuvių vakarienę ir šokius, gruodžio 
4-tą d., 407 Lafayette St. Pradžia 8 
v. v. Įžanga $1.00. Bus gera vakarie
ne, programa ir muzika, todėl kvie
čiame nuoširdžiai visus LDS simpati- 
kus vietinius ir iš toliaus dalyvauti. 
— Komitetas. (283-285)

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

HARRISON-KEARNY, N. J.
ALDLD 136 kp. susirinkimas 

įvyks gruodžio 3-čią d., 8 v. v. 15-17 
Ann St., Harrison, N. J. Draugai ir 
Draugės, malonėkite visi ateiti į Šį 
susirinkimą, nes bus labai svarbių 
reikalų, kurie būtinai reikės aptarti. 
Todėl neužmirškite būti garsintu 
laiku. (283-284)

valo juos pamatyti.. Apart judžių dar 
kalbės vienas ar du sugrįžę iš Ispa
nijos karo veteranai ir jie papasakoą 
ką savo akimis matė ir pergyveno. 
Viskas tas įvyks sekmadienį, gruo
džio 5 d. — Easton Baking Co. Svet., 
36 N. 7th St. Pradžia lygiai 8 vai. 
vakare. Visi būkite laiku, kad užsi
tikrinti sėdynes. Nepraleiskite pro
gos pamatyti “The Heart of Spain.” 
Įžanga tiktai 15 centų. — Kviečia 
Rengėjai. (284-285)

HARRISON-KEARNY, N. J.
šeštadienį, gruodžio 4-tą, kaip 

7:30 vai. vak. įvykę Card Party La
bor Lyceum Svet., 15-17 Ann St., 
Harrison. Kviečiame visus dalyvauti, 
užtikriname, kad linksmai praleisite 
laiką. Šis parengimas bus tarptau- 
tiškas. — Kviečia Rengėjai.

(284-285)

Penktad., Gruodžio 3, 1937 Puslapis Septintas,.

tr

Vestuves be Šliubo Newark, N. J

mi-

(282-284)

Bridgeport, Conn Lie-

iš Mūsų

Siųskite į Lietuvą Kalendorius

PRANEŠIMAI iš kitur

šią, kap kajd darbininkišką špaudą

Nčra valandų sekmadieniais.

Trumpos Žinutės 
Miesto

Kartu su užsakymais prisiųskite ir mokestį. Kuriem 
neparanku siųsti čekį ar money-orderį, tai prisiųskite 
pašto ženkleliais. \

Reikalaudami kalendorių rašykite:

“LAISVĖ”, 427 LORIMER ST., BROOKLYN, N. Y.

Arnold Razvlings, Lester Cizmas ir George Method, kurių, paleidimas iš 
darbo dėl veikimo unijoj, iššaukė darbininkus streikan Pontiac, Mich., Fishe- 
rio fabrike. Tasai streikas, kaip žinia, buvo iššauktas be sutikimo automobilių, 
darbininku žinijos vadovybės ir jis greit buvo užbaigtas.

sumažėjo. | 
amunicijos

darbininkų reikalus. O prie to>, bus 
gera proga sueiti su draugais ir 

j smagiai vakarą praleisti. Įžanga bus 
veltui! — Kviečia visus Rengėjai.

(284-285)

sueiti su draugais ir

I
i

1

H f |R ATSARGUS IR SKUBUS KRIAUČIŲ DARBAIS 
NEBUS SUNKUS, KADA VALGYSI SKANIĄ IR MAISTINGĄ

(Feljetonas)
Daugelis žmonių klega, šne

ka ir neprieina išvados:—Ko
kios gi, po šimts paibelių, do 
priežastys, koki sumetimai, su
sukimai privertė Pijušą papra
šyti Stilsono-Strazdo rankos ir 
sueiti į stoną “moterystės?!”

Na, jūs nežinėliai, paklausy
kite, aš jums išvirožinsiu minėtų 
vyrų sumetimus, susukimus ir 
visas jų politines, priešbolševis- 
tines problemas ir velug ko jie 
susišliūbavojo!

Vestuvės tų visuomenės “vei
kėjų” ' atsibuvo Brooklyne, pa- 
pravynos—Patersone, bet aš ma
tau, kad jums nesvarbu šiiūbas! 
Gerai. Klausykite!

Sovietų Sąjunga jau atšventė 
dvidešimts metų socialistinės kū
rybos.... gyvavimą!! Na, o Pi- 
jušas savo locnoj gazietoj kiek
vieną dieną drukavo ir drukavo, 
n e s i g a liedamas bolševikams 
“gražiausių” komplimentų, kad 
jau ryt po ryt, girdi, • tikėkit 
man, bolševikų valdžia sugrius, 
nes geriausius, matomai Pi|ušo 
draugus, baigia sušaudyti ir jau 
girdi, nebeliko “tikrųjų revoliu
cionierių” ir nėra kam šalį 
“tvarkyti”... Bet.. .. Pijušas 
pamatė, kad jis tame per silp
nas, kad jo visą—dvidešimties 
metų priešbolševistinį “darbą”— 
margis ant uodegos nunešė!..*. 
Tačiaus “poetas” Tysliava, ma
tydamas Pijušo silpnumą, stojo 
į frontą ir dėdamas visus savo 
“poetiškus” gabumus, su dievo 
pagelba ir Smetonos palaimini
mu svietui išvirožijo, kad bol
ševikų jau nėra, kad fašistai gy
vuoja ir gyvuos, kad Trockio 
“idėjos” visur, lyg degutas, 
“priimtinos” ir tt.

Bet, Juozas Stilsonas ir Sta
sys Strazdas, matydami savo 
kolegų priešbolševikiškus silpnu
mus, piestu šoko iš antros sklo- 
kos tranšėjos, pasigriebė trockis- 
tų supuvusią “kanuolę” ir savo 
liežuviais užprovydami ir-degu- 
tu patepdami atsistojo prieš So
vietų Sąjungą ir komunistus, 
stovi prakeiksmo fronte ir šau
do! Jie tikisi pasaulio taiką 
sugriauti tfockistų liežuviais ir 
jie būti “vadais” viso pirmeiviš
kojo judėjimo, nes, girdi, bolše
vikai jau atgyveno savo dienas, 
Sovietų valdžia jau sugriuvo ir 
didesnė puse liaudies vadų iš
mirė; o patsai Stalinas, girdi, 
jau senai išėjęs arklių vogti, ką 
“Nauja Gadynė” ne kartą gry
nais faktais “įrodė.”

Ką? Jūs netikit Stasio-Juozo 
įrodytiems “faktams,” kad So
vietų žemėje jau “viešpatauja” 
kapitalizmas? Jeigu netikit, tai 
su jumis bėda!. .. .

Tačiaus, Pijušas tam pilnai 
tiki ir pasišventė būti kviestu, 
o ypatingai vyresniu jaunikiu, 
kad suženyti Socialistų Sąjungą 
su merdėjančia skloka, kad su
daryti “tvirtą”, nors ir be armi
jos, generolų spėką prieš vel
niškai augantį bolševizmą!! Tai 
viena jų ženybinė problema.

Antra gi, ir pati vyriausia 
problema ta, kad Pijušas, nors 
ir labai aukštą (po Šveicarijos

kalnus laipiodamas) mokslą iš
ėjęs, bet pamatė, kad Juozas ir 
Stasys,—Pijui* kuprą pakasys,— 
baigia paveržti visą priešbolše- 
vikiškojo vairo titulą, nes Juo
zas ir Stasys ne iš piršto laužti 
vyrai—gabūs avantiūristai I O 
dabar, kuomet dvi “milžiniškos”, 
lyg liliputai, organizacijos susi
nešė į vieną kūną ir dūsaus vie
na (jeigu viena?) siela, tai Pi- 
jušas pasiliks dvasiškuoju vadu 
—generolu.

Na ir vėl, jūs sakote, kad sklo- 
ka jau yra užvaisinta trockiz- 
mu! Jeigu taip, tai mielas ma
no brangvardi, Pijušėli, apsi
žiūrėk—daryk ūmai abortą!... 
Nes kitaip tasai j^enkartas su
rys Socialistų Sąjungą’. . . .

Senas Pijus.

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 10 kp. susirinkimas įvyks 

6 d. gruodžio, Liaudies Name, 735 
Fairmount Ave., 7:30 v. v. Visiems 
yra žinoma, kad šis susirinkimas 
yra šaukiamas ekstra, dėl kelių prie
žasčių, todėl yra svarbus, kad visi 
dalyvautume šiame susirinkime. 
Taip pat duoklės turi būti pamokė
tos už šiuos metus. Antras svarbus 
dalykas, tai turėsime išrinkti naują 
valdybą sekantiems metams. Kaip ži
note, kad daug priklauso nuo Valdy
bos, jei vhldyba nuoširdžiai dirbs, tai 
galima tikėtis gerų pasekmių. Pa.- 
raginkite ir kitus dalyvauti. — Sekr. 
J. S. Rainys. (284-286)

CLEVELAND, OHIO 
Koncertas ir Balius

Sekmadienį, gruodžio 5-tą, Lietu
vių Kom. Frakcija rengia Koncertą 
ir šokius, Lietuvių Svet., 6835 Supe
rior Ave. Pradžia 5 vai. vak. Progra
moj dalyvaus trys chorai: Lyros Cho
ras, Rusų Darb. Choras ir American 
Youth Choras. Solistai — Tillie Rau- 
lušaičiutė, Ruth Shilinis, šokikė, pia
nistas Walrrian, ir Lyros Choro due
tai ii’ kvartetai. Taip pat dalyvaus 
žymus kalbėtojas, drg. A. Bimba. 
Šokiams grieš gera orkestrą, L A. V. 
Įžanga prie durų 40c; išanksto per
kant 30c; šokiams 25c. (283-285)'

Literatūros Draugijos 5 kuo
pos susirinkime," kuris įvyko 
lapkr. 26 d. šie svarbiausi, dar-J 
bai nutarta įvykint gyveniman: y HARTFORD, CONN. ,,,T ,, . , . . , . , I Šeštadieni, 4 d. gruodžio, 8 vai.Noith Amei. to Aid Spanish nendras Parengimų Komitetas 
Democracy” Tag-day bus nuo 
8 iki 12 dienai gruodžio (ne lap
kričio, kaip buvo pirmiaus pra
nešta). Apsiėmė aukas rinkt dd. 
Žukauskienė, Jamison ir žilionie- 
nė. Prie šio darbo kviečiame vi
sus prisidėt, kam tik rūpi su
teikt pagelba sunkioje kovoje 
prieš fašizmą—už- demokratiją 
Ispanijos liaudies.

Kenukus ir visas instrukcijas 
galite gauti bile laiku viršmi- 
nėto komiteto raštinėj, 40 Clin
ton St., ant 5 aukšto, kambario 
No. 413. Užvažiavus eleveite- 
riu, pirmos durys po dešiniai. 
Draugas Kasparas apsiėmė da- 
lyvaut konferencijoj kovai prieš 
draudimą (injunction), gruo
džio 12 d., Labor Lyceum. Jami
son ir 
šaukiamoj konferencijoj, orga
nizavimui Darbo Partijos, gruo- orkestros, kuri grieš lietuviškus ir

v. 
ruo

šia Balių, Laisvės Choro Svet., 57 
Park St. Bus skanių užkandžių ir 
gėrimų, bus gera orkestrą šokiams. 
Įžanga 25c. — Kom,

Gruodžio 5 d. Lietuvių Kom. Frak
cija rengia svarbias prakalbas šių 
dienų klausimais. Kalbės J. Bondžins
kaitė. Įvyks Laisvės Choro Svet., 57 
Park St., 1:30 vai. popietų. Visi 
stengkitės“'atsilankyti; įžanga veltui. 
— Kom. (284-285)

PATERSON, N. J.
LDS 123 kp. metinis susirinkimas 

įvyks 5 d. gruodžio, 10 vai. ryto. S. 
Bakanausko Svet. Visi nariai būkite 
laiku, nes turėsime daug dalykų ap
tarti. Turėsime rinkti valdybą 1938 
'metams. Nepamirškite užsimokėti 
duokles, kad ne liktumėte skolingi 
Centrui. — J, Matačiunaš.

(283-285)

CLEVELAND, OHIO
Dviejų kuopų šokiai įvyks šešta

dienį, gruodžio 4-tą. Rengia ALDLD 
190 kp. ir LDS 227 kp. jaunuolių. 
Lietuvių Darb. Svet., 920 E. 79th St. 
Pradžia 7:30 vai. vak. Įžanga 20c as
meniui. Bus duodama geros vertės 
trys prizai, laimėjimai. Turėsime ge
rą orkestrą šokiams, taip pat geri 
valgiai ir gėrimai. Gerbiami cleve- 
landiečiai, kuriems tik laikas pavėli
na, malonėkite dalyvauti linksmai 
laiką praleisti ii’ paremsite virš 
nėtas draugijas. — Kom.

(282-284)

' Darbai pusėtinai 
Stebėtina, kad ir 
išdirbystės (U. M. C.), kai ku
rie departmental tik po tris 
dienas tedirba į saavitę. Argi 
ir tam marketų trūksta ?

Bridgeport Brass darbinin
kų datig paleistų iš darbo. Li
kusieji gi dirba po 5 vai. į die
ną. ,

Ash Crow žymiai sumažėjo 
darbai.

General Electric paleista 
nuo darbo 2,200 vyrų ir mer
ginų.

Underwood buvo uždaryta 
per 3 savaites, gi atsidarius, 
ne visi grąžinta darban.

Panašiai ir visos kitos dirb
tuvės žymiai mažiau dirba.

Pasekmėj to viso, padidėjo 
bedarbių skaičius Conn, valsti
joj. Bridgeporte šiandie yra 
13,000 bedarbių ; Hartforde— 
12,000, ir New Haven—11,000.

Lapkr. 23 d., š. m., baisi ne
laimė ištiko Yeomonų šeimy
ną, kuri gyveno 695 Taft Avė., 
Bridgeport, Conn. Lapkričio 
23 d., 4 vai. ryte, gazas už- 
troškino visą šeimyną. Abu 
Yeomonai, 16 metų sūnus, 14 
metų duktė, ir mažiausia duk
tė 7’metų. Priežatis to viso — 
tai prakiurimas didžiosios ga- 
zo dūdos gatvėje, iš kurios ga
zas pradėjo veržtis į Yeomonų 
stubos skiepą, o per skiepo lu
bų plyšius, vėliaus, prisipildė 
ir viršutiniai kambariai, ku
riuose miegojo visa Yeomonų 
šeima.

Yra pastebėta, kad jau 2 
mėnesiai atgal gazas pradėjo 
veržtis iš tų sukiurusių dūdų. 
Tačiaus gazo kompanija ne-, 
kreipė jokios domės į tai.

Dabar kompanija traukia- 
. • v j i • LL4Vč4llzVC> V X <X JA V4VOAX Vl/jJLčll Ik V1 dJA ČX111 JIma teisman uz tas penkias gy- 3iiankyti jr paremti taip svarbų tik-. 

vybes.
Pieno situacija. Foland pie- tai yra anglų kalboje dienraštį — 

no firmos darbininkai sustrei-.‘^aily Worker,%kuris~ atkakliai gina 
kavo, reikalaudami 15% algų 
pakėlimo ir “closed shop.”

Ši pieninė pristato pieną 
5,000 šeimynų.

Patartina kiekvienam susi
pratusiam darbininkui nevar
toti pieno iš tos kompanijos, 
kol susitaikys su savo darbi
ninkais.

žinoma, ta kompanija samr 
do streiklaužius ir pristatinėja 
savo kostumeriams pieną strei
ko laiku. 1

BALTIMORE, MD.
Gruodžio 4-tą ’djggVyks Balius, 

tuvių Svet., 853 Hollins St. Pradžia 
i 7:30 v. v. Įžanga veltui. Šį Balių 

ir Kasparas yra delegatais ■ ruošia Lietuvių Komunistų Frakcija.
| Bus skanių užkandžių ir gėrimų. Ga- 
. lėsinie smagiai pasišokti prie geros

amerikoniškus šokius. Balius įvyks 
ant antrų lubų. Kviečiame visus daly
vauti. — Komisija. (283-285)

džio 5 d., toj pačioj svetainėj.'
Mūs ą Jaunuoliams

Būt labai tinkama, kad Brook
lyn© ir Newarko LDS Jaunuolių 
kuopos pasiųstų Ispanijon savo 
draugams kovotojams už demo
kratiją—Vytautui Z a b 1 ackui, 
Charles ir Broniui Ražanskui— 
kalėdinius pasveikinimus su do
vanėlėmis. Tie ir šimtai kitų mū
sų geriausių didvyrių kovoja, al
kį, šaltį ir pavojus .kenčia už 
mus visus. Mes gi pagelbėkim 
jiems, nors su maža dalele dar
bo. Ką sakot, jaunuoliai?

G. Albinas.

WATERBURY, CONN.
Atydai “Laisves” skaitytojų ir sim

patizuojančių darbininkiškam judėji
mui. Drauge J. Bondžinskaitė lanky
sis su prakalbom gruodžio 5 d., 103 
Green St. Bet ji pageidauja susipa-1 
žinti su vienminčiais draugais ir 
draugėm. Taipgi ji duos raportą iš 
savo gyvenimo patyrimų ir darbo, 
bei veikimo Sovietų Sąjungoje, kur 
ji ten išgyveno kelis metus ir dirbo. 
Jos raportas įvyks, gruodžio .6 d.,' 
pirmadienį, 7:30 vai. vakare, 774 
Bank St. Visi draugai ir draugės 
kviečiami dalyvauti. Sužinosime daug 
negirdėtu dalykų. 
Sekr. J. Ž.

Liet. Frake. 
(284-286)

EASTON, PA. /
šeštadienį, gruodžio 4 d.,'yra ren

giamas smagus draugiškas vakarėlis 
Lietuvių Komfrakcijos draugų nau
dai “Daily Workerio.” Jis įvyks E'as- ' 
ton Baking Co. svetainėje, 36 N. 7th 
St. — Pradžia 7:30 vai. vak.

Bus įvairių gėrimų ir užkandžių, 
I taipgi lietuviška muzika šokiams. 
Eastono ir apylinkės lietuviai ir lie- ' 
tuvaitės yra nuoširdžiai kviečiami at- 1

EASTON, PA.
Judžiai “Ispanijos širdis.”

Pirmu kartu Eastone bus rodomi 
judžiai, gaminti Ispanijos kovos lau
ke. Judžiai yra tai'tikri vaizdai, be 
jokių padailinimų. Jie atvirai paro
dys Ispanijos liaudies kovą su kru- 

o ĮnviKį ovxci-iVinU fašizmu ir todėl kiekvienas de- 
M. Arison. I mokratiniai nusistatęs žmogus pri-

EAST ST. LOUIS, ILL.
Sekmadienį, 5 d. gruodžio įvyks 

Tarptautinis šokis su muzikališka 
programa, Arrivian' Hali, 1336 E. 
Broadway, šis. Balius yra rengiamas 
naudai Mid West Baily. Pradžia 2-rą 
vai. po pietų. Įžanga veltui. Yra vi
sų mūsų pareiga dalyvauti šiame pa
rengime, pagelbėti prie išleidimo virš 
minėto laikraščio, kuris atstovaus 
darbininkų klasę. — viečia Kom.

(283-285)

NEW HAVEN, CONN.
ALDLD 32 kp. ir LDS 16 kp. stato 
scenon labai juokingą komediją, tri
jų veiksmų “Išdykusi Pati.” Įvyks 
gruodžio 5 d. Lietuvių Svet., 243 
Front St. Durys atdaros nuo 2:30 
vai. po pietų, lošimas prasidės 3:30 
vai. po pietų. Loš Lietuvių Liaudies 
Teatro Aktoriai iš Brooklyn, N. Y. 
po vadovyste Jono Juškos. Prašome 
visų dalyvauti pamatyt šią juokingą 
komediją, užtikriname, kad prisijuok
site iki valiai ir būsit užganėdinti lo
šimu. Po lošimui bus šokiai. Įžanga 
40c. — Kviečia Rengėjai.

* SHENANDOAH, PA.
Gruodžio 4-tą d., 7:30 vai. vak, 

įvyks draugų Judzentavičių išleistu
vių vakaras Najaus Svet., kampas 
Main ir Poplar Sts. Drg. Zdaniutė- 
Judzentavičienė per keletą pastarų
jų metų vadovavo Lyros Chorą ir 
Mainierių Kvartetą, dabar apleidžia 
šią apylinkę ir išvažiuoja Chicagon 
apsigyventi. Taigi, kaip vietos, taip 
ir apylinkės lietuviai yra kviečiami 
dalyvauti atsisveikinimo vakare. 
Įžanga asmeniui 50c. — Kviečia Ly
ros Choras. (282-284)

HAMTRAMCK, MICH.
ALDLD 188 kp. priešmetinis susi

rinkimas įvyks penktadieni, gruodžio 
3 d., 7:30 vai. vak., 3014 Yemans St. 
Malonėkite visi nariai dalyvauti, nes 
yra daug svarbių reikalų aptarti. — 
A. V. . (282-284)

“Laisvė” išdirba sieninius kalendorius. Turi gražių pa
sirinkimą gamtinių atvaizdų ir kitokių paveikslų. Pa
daro su lietuviškais kalendoriais, kur rodoma Lietuvos > 
oficialės šventės. Taipgi daro ir su amerikoniškais ka
lendoriais.

DYDŽIO 15X20, KAINA 20c
DYDŽIO 12X16, KAINA 15c

°*
Jūsų giminės Lietuvoje laukia jūsų pasveikinimo 

naujuose metuose su gražiu kalendorių. Dabar jau lai
kas siųsti, kad gautų prieš naujus metus. Tuojau rašy
kite prašydami prisiųsti sieniniu kalendorių.

' Lt; • • '
Mokestį galite prisiųsti Jungtinių Valstijų pašto 

stampomis. Kurie reikalausite tik vieno kalendoriaus, 
tai malonėkite prisiųsti 5c ekstra persiuntimo lėšų. Bet 
kurie reikalausite daugiau kaip vieno, tai persiuntimo 
lėšų nerokudjąme

ra-------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------

Telefonas: Humboldt 2-7964

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

NEWARK, N. J.
VALANDOS:

Rūgšti ruginė, snfdi 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. Y.
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Notary Public Tel. Stagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABOR1US
660 Grand Street, Brooklyn, N. Y

Puikiai įrengtos d vi, koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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

ini irti irti mii irti irturti trtitfti irti trturtiifti irti wwtrw anatAJ

Valgykite Medų
“Laisve” vėl gavo daug medaus, 
kuriuom aprūpins Brooklyn^ ir 

apylinkę orui atvėslant.

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

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

palengvina pergalėti šaltį

Kaina 65c už Kvortą
LIEPŲ ŽIEDŲ 75c KVORTA

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

Odos-Kraujo-Nervu 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 MĖŠLAŽARNfiS 

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

X-SPINDULIAIS IŠEGZMINAVIMAI 
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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Padėka Lietuviams Ateities žiedo Vaik« Draus'-
jėlės Mokykla “Laisvėj”

New Yorko miesto rinki
muose šiemet pirmu kartu 
Amerikos Darbo Partija nepri- 
gulmingai nuo kitų išstatė sa- Lorimer st. įvyksta AŽVD 
vo kandidatus Mūsų džiaugs-, mok k|a. K;ie6iami mokiniai 
mui, visuomene pradėjo įver- , _2. „ . , , .
tinti programą naujos ir bū.; buh žymimu laiku, taipgi atei
simos vienos iš didžiųjų šios, veskite naujų mokinių.
šalies partijų. To įvertinimo Į 
rezultatą turime tokį: išrinkta 
net keliolika Am. Darbo Par
tijos kandidatų į įvairias mies
to oficiales vietas. Į vieną 
svarbiausių vietų — miesto ta- 
rybon iš 9 Brooklyną atstovau
jančių narių 2 išrinkti iš Am. 
Darbo Partijos (kandidatavo 
3). Reikia džiaugtis, kad Broo
klyn© lietuvių skyrius stro
piausiai darbavosi rinkimų 
kampanijoj ir daugumą balsų 
atidavė už šios partijos kandi-, 
datus, kurių priešakyje stovė
jo per metų-metus lietuviam 
draugingas New Yorko siuvė
jų unijos administratorius 
Louis Hollanderis.

Brooklyno lietuvių organi
zuotumas rinkimų metu buvo 
pastebėtas ir įvertintas Ameri
can Labor Party of Kings 
County valdybos ir ypač išrin
ktojo kauncilmano Louis Hol
landers, kuris asmeniškai ir 
laišku mane įprašė padėkoti 
lietuviams už parodytą nuošir
dumą ir pasidarbavimą šių 
rinkimų metu. Taigi, dėka mū
sų .lietuviškų laikraščių, šia 
proga ir noriu pareikšti dėkin
gumą visiems, kurie kuo nors 
prisidėjo prie Am. Darbo Par
tijos pasisekimo ir kurie savo 
balsus atidavė už šios partijos 
kandidatus. Ypatingai norė
čiau padėkoti: J. Stankevičiui, 
V. Zaveckui, 
Bubniui, Wm. Goldbergui, A. 
Matuliui, P. Atkočaičiui, T. 
Stanaičiui, V. Lapšiui, A. Lin
kui, J. Steponaičiui, V. Matu
sevičiui, V. Bukšnaičiui, C. 
Kondrotai, M. Mėšliui, G. Sa
dauskui, Chas. P. Vilniškiu! ir 
adv. J. Andziulaičiui.

Amerikos Darbo Partija yra 
mūsų, darbo žmonių partija. 
Ji iššaukta senųjų partijų ko
rupcinės politikos, dėl kurios 
daug nukentėjo ir dabar ken
čia smulkesnioji pramonė, pre
kyba ir ypač darbo žmonės. 
Užtai nuo šiol mes turime im
tis aktyvaus darbo, ugdydami 
ir stiprindami Amerikos Dar
bo Partiją, kurios sustiprėji
mas galės užtikrinti ir mums 
geresnę ateitį.

Charles Kuzmickas,
A. D. P. Rinkimų 
Kampanijos vedėjas.

RED. PASTABA ' _ . * „, . .........................
Šis raštas priduotas dienraš- e?į uzpijdydami jo paliktą 

čiui “Laisvei” po to, kada jau 
tilpo kituose laikraščiuose. 
Nors “Laisvei” Am. Darbo 
Partijos reikalai brangūs, ką 
jau įrodėme nuolatiniu rašy
mu apie juos savo špaltose, ta
čiau, jei toliau atsikartos toki 
pavėlavimai iš ADP Lietuvių 
Skyriaus veikėjų pusės, mes 
atsisakysime pavėluotus raštus 
talpinti. “Laisvės” Red.

šeštadienį, 4 d. gruodžio- 
(Dec.), 2 vai. po pietų, 419

Kaip tilpo “Laisvėj” moky
klėlės tvarkymo komisijos pa
reiškimas, šį šeštadienį, apart 
rašybos ir dainų, pradės moky
ti sporto, žaislų ir, seniau lan
kančius, rašymo koresponden
cijų.

Lietuviai prašomi leisti savo 
sūnus ir dukteris. Jūsų vaikai, 
lankanti kalbamą mokyklėlę, 
bus ateities kandidatai užimti 
senesnių vietas lietuviškose or
ganizacijose ir įstaigose.

M. K. Narys G. K.

Williamsburgo Bedarbiai 
Rengias Daugiau Kovot

J. Augunui, A.

Trečiadienį, 1 gruodžio, įvy
ko Workers Alliance 90-tos 
kuopos susirinkimas.

Organizatoriaus raportas 
parodė, kad buvo 25 reikala
vimai pašalpos, o į šelpimo 
įstaigą atėjo tik 8 nariai. Mū
sų kuopos yfa padarytas tari
mas, kad jeigu nėra tos ypa- 
tos, kuri reikalauja pašalpos, 
tai reikalavimas būna atidėtas. 
Jų nebuvimas parodo, kad be
darbiai tingi arba bijo ateiti 
ir pareikalauti sau tinkamos 
pašalpos.

Nuo 15 gruodžio šelpimo įs
taiga baduolius nubrauks nuo 
šelpiamųjų sąrašo arba atims 
50 nuošimtį pašalpos. Valstijos 
truperiai prirengti, kad laikui 
atėjus būt pašaukti mušti be
darbius nuo šelpimo įstaigos. 
Todėl turimomis dviem savai
tėmis laiko dar galima sustip
rinti kovas ir nedaleisti trupe
rins ateiti.

Nutarta, kad kas rytą nuo 9 
iki 12 valandos vienas turės 
dalyt lapelius prie šelpimo įs
taigos, ir, kad visi nariai turi 
užsiregistruoti ir gauti naujas 
mokesčių knygutes.

- Kaimietis.

PASTABĖLĖS
irNetekę drąsaus žmogaus 

gero korespondehto - reporterio, 
neturime jį pasmerkti už tam 
tikras jo gyvenimo klaidas, ku
rias, suprantama, ne savo noru, 
padarė. Bet pagerbkime drg. M.

darbininkiškame veikime spra
gą.

LDS ir APLA Vienybės 
Sulaukus

J. Sadauskienė Ligonbutyj

Šv. Jurgio Draugystė 
Perrinko Valdybą

Kur Būsi Šeštadienį?

ša
pe-

Jurgine Draugija turėjo 
vo priešmetinį susirinkimą 
reitą trečiadienį, 1 gruodžio. 
Tarpe kitų draugijos reikalų, ^DS 
buvo perrinkimas dalies drau
gijos komiteto. Pirmininku iš
rinktas J. Kairys, finansų sek
retorium P. Vilčinskas, iždinin
ku A. čemauskas, knygų da- 
žiūrėtoju — Zabarauskas, 
maršalka — Zizas. Draugijos 
daktaru ir ant toliau paliktas 
Dr. Žukauskas.

Pastarasis draugijos balius, 
įvykęs pereitą šeštadienį, kaip 
ir visada, buvo gana skaitlin
gas jaunimu. Suaugusių šį kar
tą buvo nedaugiausia, gal pa
bijojo blogo oro. J. N.

Drg. Stasys Balčiūnas 
Tebeserga

šiomis dienomis teko aplan
kyti “Laisvės” presmaną S. 
Balčiūną, kuris susirgo nuo or- 
valkos pora savaičių atgal. Sa
kosi jaučiąsis geriau, tačiau li
ga visai nepaleido, “šaltis” iš 
galvos persimetęs į kojas, taip
gi iš po sunkokos ligos dar 
mažai spėkų turįs. Mano, kad 
prisieis dar gerokai pasilsėt, 
kol pilnai atgaus spėkas. Lin- 
kimė d. Stasiui laimingai at- 
gaut spėkas ir grįžt prie palik
to darbo.

Drg. Balčiūnas randasi na
mie, 642 Belmont A v., Ei New 
Yorke. Laisvietis.

Majoras Užsirašęs Darbo 
Partijos Balsuotoju

, Šiomis dienomis iš Rinkimų 
Tarybos rekordų patirta, kad 
majoras LaGuardia su žmona 
užsirašę Am. Darbo Partijos 
balsuotojais laike registracijos 
pereito spalio mėnesį. Jis užsi
rašęs 17-jo Assembly Distrikto 
7-me Rinkimų Distrikte, Man
hattan. Iš to pat distrikto ben
dromis darbiečių, fusionistų ir 
republikonų pastangomis 
G. Rivera tapo išrinktas

. semblimanu. 
I

Sustojimo Ženklai

as-

Daugelyje vietų New Yorke, 
kur nėra trafiko tvarkytojo 
nei kontroles šviesų, automobi
listai pastebėsite iškabas “Vi
sai Sustot” (Full Stop.) Ta iš
kaba reiškia, kad kiekvienas 
vairuotojas, prieš pervažiuo
damas artimiausią skerskelį, 
turi pilnai sustot. To nepįjdą 
bus baudžiami lygiai, kaip kad 
pravažiavę prieš trafiko švie
są arba prieš trafiką diriguo
jančio policisto patvarkymą.

Trafiko Stotis “L”
Brooklyn© didžiausia ir čio

nai daugiausia šiame vajuje 
naujų narių gavusi yra LDS 
pirma kuopa. Ji turėtų surengti 
puošnų balių pasitikimu! tos ge
ros naujienos—LDS su APLA 
vienybės—ir pagerbimui APLA 
draugų, jų priėmimui.
Gaila Gero Finansų Raštininko

Kaip nugirdau, LDS 1 kuopa 
nustos valdyboje didelio žmo
gaus. Drg. J. Grubis sako: “Te
gul kitas padirbės”. Nebus pa
miršta, kad d. J. Grubis ne tik 
buvo darbštus ir geras finansų 
raštininkas, bet per savo sekre- 
torystės metus įrašė apie šimtą 
naujų narių kuopon. Geistina,

Lietuviai Pikietavo 
Dešimtukinę

J. Sadauskienę, brooklynie- 
čiam ir apylinkei gerai žinomą, 
kaipo vieną gabiausiu lošėjų 
toj apylinkėj, sunki liga pri
vertė pasiduoti į ligonbutį. J. 
Sadaukienė jau senai sirginė- 
ja ir lankė gydytojus, bet tas 
jai sveikatos nepataisė. (Gydy
tojai pripažino, kad turi pa-1 
siduoti ligoninėn, šio gruodžio 
1 d., pasidavė į Riverdale Hos
pital, 501 New Lots Ave., 
kampas Van Sicklen Ave., kad dar ir 1938 metams pasilik-
Brooklyn, N. Y.

Reikia pasakyti, kad Sa
dauskienė yra “Laisvės” skai
tytoja nuo labai senų laikų, ir 
meno mylėtoja. Linkėtina grei
to pasveikimo.

Reporteris.

Rengia Vakarienę
Lietuvių Socialistų Sąjungos 

19-ta kuopa rengia vakarienę- 
bankietą šeštadienio vakarą.

tų.
Priešmetinis Susirinkimas ir 

Liga
Darbe smarkiai sužeidžiau ko

ją, bet nors dar pusėtinai skau
da, dėl to šį svarbų susirinki
mą negalėjau likti namie. Atsi- 
malduoju ir būnu susirinkime. 
Tegul kompanija atsako už sa
vo kaltę, per kūrios priežastį ta
pau sužeistas. LDS paliksiu at-

gruodžio 4 d., Grand Paradise į3argai' nes ne d8b peln0 j°n st°- 
vakarienių salėj (antram auk- jau- 
šte). Vakarienei bilietas $1.25.-]

T r e č i adienio vakarą prie 
Woolworth dešimtukinės krautu
vės, Broadway ir Marcy Ave., 
Williamsburge, Komunistų Par
tijos 6-toji Sekcija vedė pikietą, 
reikalaujant prašalint iš krau
tuvės Japonijos prekes, nes jų 
pelnu vedamas karas žudymui 
ir\pavergimui Chinijos žmonių. 
Taipgi užvertimas Amerikos 
krautuvių vergijos sąlygose da
rytomis Japonijos prekėmis at
ima darbus Am. darbininkams.

Pikietas buvo skaitlingas, pro
tarpiais dalyvavo iki 40 žmonių. 
Jame buvo daug lietuvių komu
nistų ir jų simpatikų, šio pelna- 
grobiško ir pavergimo karo 
priešų. Tarpe jų buvo ir dviejų 
didžiųjų lietuvių organizacijų 
centrų sekretoriai—D. M. šo- 
lomskas, ALDLD C K sekreto
rius, ir J. Siurba, LDS CK 
sekretorius. į »

Kitas pikietas bus šį šeštadie
nį, 4 gruodžio, 2 vai. po pietų.' 
Visi simpatizuojantieji užpul
tąja! Chinijai prašomi ateiti ir 
valandą ar kiek išgalite padėti 
pikįete. K,

Argi yra koks pasilinkmini- 
mo vakaras šį šeštadienį? Pa
klauskit kokį jaunuolį, jis jums 
pasakys: “žinoma, kad yra, tai

> Jaunimo Kuopos 
Builders metinis šokis. Tas pa
rengimas bus šį šeštadienį, Pi- į 
liečiu Kliube, ir tikrai galim 
sakyt, kad bus pusėtinai links
mas ir juokingas vakaras.”

Tai tikrai taip bus.
O apie muziką — tai gros 

Johnnie Nevins ir jo “Naktinės 
Pelėdos.” Bus amerikoniškos 
ir,lietuviškos muzikos.

Bus ir visokių interesingų 
“surprises,” bet jeigu norit ži
not, kas bus, tai ateikit šį šeš
tadienį į Piliėeių Kliubą ir pa
matysit. Įžanga tik 30 centų, 
jeigu dabar pirksit bilietus, 
35 centai prie durų.

Vaikelis.

o

A. S. Arlauskas Serga -
Padėkų Dieną staiga susirgo i 

A. B. Arlauskas, savininkas > 
užeigos, 68-11 Jay -Ave., Mas-, 
pethe. Jisai gavo kraujo plūdi
mą (hemorrhage) skilvyje. Nu
vežtas į St. John Hospital, kuris 
randasi prie Court Square, Long 
Island City. Ligonbutyje turės 
išbūti porą savaičių. Draugai 
prašomi aplankyti.

Lankymo valandos sekmadie
niais nuo 2 iki 4 po pietų ir nuo 
6:30 iki 8 vakaro. Antradie
niais—nuo 2 iki 4 po piet ir nuo 
7 iki 8 vak. Ketvirtadieniais 
irgi nuo 2—4 po piet ir 7—8 
vakaro.

Linkiu ligoniui greito pasvei
kimo.

R ep.

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

APLA 22 kp. susirinkimas įvyks 
pirmadienį, gruodžio 6-tą, pradžia 8 
vai. vak. Vieta i“Laisves” Raštinėje, 
427 Lorimer St. Draugai, visi ateiki
te j susirinkimą ir naujų narių atsi
veskite prirašyti į kuopą. — A. Bal
tai tis. (284-286)

NEW YORK, N. Y.
Aukščiausios Prieglaudos Lietuvių 

Amerikoje 49 kuopos susirinkimas 
įvyks nedelioj, 5-tą dieną gruodžio, 
Astoria Hali, 62 E. 4th St. Pradžia 
2-rą valandą dieną.

šis susirinkimas bus metinis susi
rinkimas, rinkimas kuopos valdybos 
sekamiem metam. Įvyks vienybe tar
pe Lietuvių Darbininkų Susivienijimo 
ir Aukščiausios Prieglaudos, bus kal
ba ir pasisakoma kuopos narių prie 
kurios LDS kuopos mano priklausyti. 
Yra 49 kuopos narių, kurie gyvena 
Brooklyne ir Jersey City, N. J. ir 
tose kolonijose gyvuoja LDS kuopos, 
tad turėtų nariai priklausyti ten, kur 
gyvena. — Sekr. A. -Matu-vičius.

(283-285)

PAIN-EXPELLER

' Tūkstančiai pasiekė palengvi
nimo gėlimų ir skausmų nuvar- ' 
gintuose muskuluose su keliais 

išsitrynimais.
PAIN-EXPELLERIS

■u “Inakro” vaisbaženkliu yra, 
U ft naudojama* per 70 metų.

LINIMENT

Stephen Aromiskis
(Armakauskas) >

Laisniuotas Graborius 
NOTARt PUBLIC 

423 Metropolitan Avė. 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: NVergreen 7-4381

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

k 50 Court Street
TW. Triangle 1-3621 

Brooklyn, \N. Y.

168 Grand Street
Tel. Evergreen 8-7179 

Brooklyn, N. Y.

Traukiu paveikslus familijų, ves 
tuvių, kitokių grupių ir pavienių
Ii senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavU? 
sudarau su ame 
rikoniškais. Rei
kalui esant ir į 
padidinu tokioj 
dydžio, kokio pa-1 
geidaujama.

Taipgi atmalia- 
voju įvairiom 
spalvom.

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

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

GARSINKITES SAVO BIZNĮ 
DIENRASTYJ “LAISVĖJE”

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius 
GRABORIUS 

(UNDERTAKER) 
Vedu Šermenis ir palaidųjų tin

kamai ir už prieinamą kainą
Parnamdau automobilius ventuvėa* 

X>arčm, krikštynom ir kitokiem 
reikalam

402 Metropolitan Avė. 
(Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN. N. Y.

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.

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

t

Laidotuvių Direktorių*
Hbalzamuoja ir laidoja numi
rusius ant visokių kapinių; par- 
samdo automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir pa

sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.

LIETUVIŲ GIMNASTIKŲ 
KLIUBAS 

šeštadienį, 4 December
Šis Kliubas rengia 

Parę. Duos Chicken 
Chow Mein

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.

Dr. Herman Mendlowitz
88 METAI PRAKTIKOS 

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

Tel. Evergreen 7-1312

OFISO VALANDOS I 
nuo 1—8 dienų ir nuo 7—8 vakare .

NEDALIOMIS
Nuo 19 iki 12 vai. ii ryto

FLATBUŠH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 21rd 8t.

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Skalios
(ŠALINSKAS)

LIETUVIS GRABORIUS 
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštų. 
Turim puikiai įtaisytų Koplyčią 
ir salę del po kermenų pietų. 
Teikiam neipokamai vėliausio* 

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway

WOODHAVKN, L. L N. T.

VALANDOS

Dr. JOHN WALUK
161 NO. 6th STREET

1—2 p. p.
6—8 vak. 

Šventadieniais susitarus 
Tel. Evergreen 8-9229

Dr. ED. W. ŽUKAUSKAS
1114 FOSTER AVENUE

Dr. A. PETRIKĄ 
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

221 SO. 4th ST.

Dr. BLADAS K. VENCIUS 
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

499 GRAND ST.

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

Tel. Mansfield 6-8787

VALANDOS: 
x 9—12 ryte

1—8 vakare 
Penktadieniais uždaryta 

Tel. Evergreen 7-910S

VALANDOS:
9—12 ryte
2—8 vakare

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

MATEUŠAS SIMONAVIČTUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAM 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, užėjimui su 
moterimis. Nedė- 
liomis atdaras 
nuo 1 valandos 
dieną iki vėlai.

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

I Wl M M MM M
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FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

Lorimer St., Brooklyn, “Laisvės” Name

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
Gaminami Europiško ir Amerikoniško stiliaus. Pui
kūs, lietuviško namų darbo, kilbasai ir kepta p ar sie

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.

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 gatves nuo Grand Paradise Salės

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

Telefonas: EVergreen 7-9851

PHONE PULASKI 5-1090

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

OPEN DAY AND NIGHT
Managed by

RHEA TEITELBAUM

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

Sleepirig Accomodations. -

Admission 50c, day and night
Saturday Night 75c

SPECIAL RATES
la6ies* days

Mon. and Tuesday from 12 a. m. 
to 11 p. m. After 11 p. m. for gents.

PER WEEK

GENTS’ DAYS
Wed., Th urs., Fri., Sat. and 

Sun. all day and night.

John Gaitis. •




