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COMMON ERRORS OF YOUNG 
WRITERS

St. Michelsonas of 
editor of “Keleivis” 
“Laisvės

return of a 
will

So. 
and

NOTICE
All members detailed to 

“Kornevilio Varpai” must 
at all of the remaining 
Upon publication of this,

economic recession has 
many hundred thousand 

people on un- 
The need of

No mor£ invitations will be ac
cepted this month. Special cases 
should consult the Exec. Comm. 
There will be no recital on Decem
ber 18th.

Professor Albert Einstein addresses
the Y. M. C. A.:

“If civilization is to be preserved 
from a relapse into barbarism, the 
young men and boys of the United
States must be willing to fight pass- than $8,000 (in cash) to a crew of 
ionately for justice and truth.” about 100 who worked with them.

TUESDAY AND 
FRIDAY
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THE EDITOR

TRIES TO THINK
ON THE VOICE

“Have you subscribed to the 
Voice?”

“No.”
“Why not?”
“Well, when will it come out?”
Such a conversation is almost a 

rule for those who are working to 
make the Voice Sub Drive a success. 
To the last question we can reply, 
“When you and 1 
scribe!” For such is the case, the 
Voice of Lith-Americans will be is- I 
sued when the required number of 
subs have come in. A goodly num- Į 
ber have come in but the field has 
not even been scraped. Brooklyn, the 
birthplace of the magazine, has come 
out disgracefully. We have always 
considered Brooklyn as the cultural 
center of Lithuanian youth but 
meagre support they have given 
Voice is shameful.

The Voice will not be “just 
other magazine.” It will be your ma
gazine, containing articles,, stories, 
cartoons and news that reflect the 
interests and needs of Lithuanian 
youth in America. Such a magazine 
is something to fjght for and some
thing that will help to weld the 
Lith-American youth into a more 
compact and close body. That can 
only be done by helping to get subs 
for it, by seeing to it that it is 
popularized and that both youth and 
adults subscribe to it.

Sub-getting is the most important 
thing at present and we should all 
do our part.

ENGLISH PART

SPORTS-HUMOR-N E W S
OF CLUB ACTIVITIES

EDUCATION-STORIES

TWICE A WEEK
PUBLISHED EVERY

$ 4

All Choruses of Mass. Working Hard To 
Make Boston Xmas Operetta a Success

on we can reply, aK|o Chorus i 
the others sub- ) of Normandy.

ROLL CALL OF HONOR
The New York State Y. C. L. 

Yearbook has recently been pub
lished and serves as a record of the 
growing Y. C. L. in New York 
State. Its many features show the 
growth of sports and the broadening 
of activity among youth. Several 
pages are devoted to branch activ
ities and short tin-types of the 
presidents.

On one page there was an impos
ing list of names with the caption, 
“Roll Call of Honor, YCL’ers fight
ing in Spain.” I was proud to 
discover the names of two Lithua
nian comrades of Brooklyn, Vete 
and Bali.

Our organizer’s article in the L. Y. 
S. was, in a manner of speaking, the 
first shot fired in our publicity cam
paign in presenting the Brooklyn 
Aido Chorus in the operetta “Chimes 

_.” Now that the smoke 
has had a chance to clear away, I 
wonder how well we are doing in 
selling tickets.

For the Norwood chorus, I can say 
that even while we were still nego
tiating with Brooklyn and our plans 
were still vague, Olga D., Olga Z. 
and I were all set with ten customers 
apiece and the morning after we re
ceived our tickets, Al K. had sold 
five. Selling tickets seems to be easy 
because the people seem to realize 
what a treat they have in store.

How are other choruses making 
out ? After the tremendous success 
the Worcester boys had selling their 
dance tickets, they should be in trim 
to tackle this much biggei’ job.

All tickets positively must be in 
before the performance Christmas 
Day. As you know, the state taxes 
all admissions over 40c and the rev
enue men get a report from the 
printer as to the exact number of 
tickets printed. They check the 
ticket' stubs taken in by the door
man and tickets left over. Since we 
do have to account for every single 
ticket printed, you can readily see 
why it is so important to have re
turns made before the performance. 
Please cooperate. x

And let’s not forget that all ads 
for the programs are to be sent to 
Mrs. M. Zavis, 1 Symphony Rd., Bos
ton, by December 12th. And that 
10% of the money for these ads goes 
to the collector.

The Brooklynites have referred to 
our fair cities as “cow hamlets” and 
“one horse towns” so let’s go, cho
risters, and show these city slickers 
what we can do. We want every one 
of the 1019 seats occupied and we’ll 
even seat people on the steps in the 
balcony aisles which are the best

seats in the house according to Pete 
Y. and he should know having used 
them quite regularly during his col
lege career.

Mary Zurba, 
Secretary, L. M. S.

ACTIVITY SCHEDULE OF 
BROOKLYN CHORUS

Schedule of Brooklyn Aido Chorus 
for latter part of December,

Dec. 10—Recital for Am.
Kongresas at Grand Paradise 
Brooklyn, N. Y.

Dec. 25—Presenting “Kornevilio
■ Varpai” at New England Conserva
tory of Music. Boston. 3:30 P. M.

Dec. 26—Radio Recital. So. Boston 
Lithuanian Radio Station. 9:30 A. M.

Dec. 31—Informal New Year’s Eve 
Rumpus at Laisve Hall. Brooklyn, N. 
Y. 8:00 P. M.

Boston for 
be present 
rehearsals, 
no excuse 

is accepted as sufficient to warrant 
non-attendance. The schedule of re
hearsals is:

Fri. Deč. 10—Chorus rehearsal 
7:30 P. M. sharp.

Sun. Dec. 12—at noon.
Fri. Dec. 17—at 7:30 P. M.
Sun. Dec. 19—Entire chorus 

hearsal with orchestra at 
sharp.

Warning: All members 
with “colds” will have to
ficient improvement before being as
signed to the Boston appearance.

Ernest C. Duben, 
Chorus President.

Future of Detroit 
Chorus Bright

Yankee Ingenuity 
Halts Nazis

Interests of Youth at Stake; Demand 
Relief, Education, Youth Act Passage

yea man! There were so 
faces I thought I was 
new chorus.
Wally,

But nope, 
the Aido Chorus

bunch 
we’ve

one thing wrong 
that was the 
old members.

Do you want the 
think the Aido

of slackers? Let’s 
got plenty of

Boy, are we sailing to town in 
a big way, 
many new 
joining a 
there was 
director.

There was only 
with practice and 
evident absence of 
What’s the matter? 
new choristers to 
Chorus is a 
show ’em 
uumph!

I wonder
Joe Adams family 
Albina), the Liminskys, 
rauskases and all the rest of 
gang. Don’t forget to.come down 
because we’re planning a big new 
year celebration and the operetta is 
getting under way. We’ve got the 
makings for the 
chorus in Detroit, 
done, too, if all 
will remember:

Porter Hall at 11:00 A.
Sunday. This isn’t the time to hi
bernate; it’s the holiday season. 
Wake up and sing!

Youi’ pal,
So Long.

The honey-mouthed hirelings of 
Hitler are attempting to invade our 
peaceful state. But, thanks to Yan
kee ingenuity, it appears unlikely 
that they will succeed.

No sooner had__ the organizers of 
the Bund annouced their intentions 
of developing a large tract of land 
in the quiet, rural settlement of 
Southbury, for camp purposes, than, 
the whole town, in a body, devised 
ways and means of obstructing their 
goal. With amazing swiftness they 
organized a zoning commision for 
the purpose of establishing restrict
ed territories. In this manner they 
hope to put a crimp in their plans. 
It remains to be seen whether they 
will be successful or not. At present, 
it appears that they have to some 
extent, discouraged the Bund.

It is a pleasure to know that there 
are still some sensible people left 
who will not allow themselves to be 
duped. It is a pleasure to know that 
there are some who can see beneath 
the exterior of these so-called* Good- 
Will Camps, as the Bund 
them to be called.
it___________________________

Most stars are generous
laborers, property men and other su
balterns on their film, and make 
them handsome gifts at the end of 
each picture. But on Love and Kisses, I Enactment of this program was 
Winchell and Ben Bernie gave more urged in the name of the 10,000,000

WASHINGTON, D. C., Dec. 6.—Young America planned 
a program of action to provide for the tens of thousands of 
young people now being made destitute by Wall Street’s sit- 
down strike at an emergency meeting of the National Council 
of the American Youth Congress here.

Two central points were agreed S----------
upon by the delegates and outlined 
in a letter to 
rector of the 
ministration.

1. That the
000 authorized by Congress for the 
NYA be appropriated immediately 
for that purpose.

2. That NYA be vastly strength
ened and enlarged through the 
sage of the American Youth 
which will provide a permanent 
adequate youth serving agency.

LETTER FROM LEWIS
While the meeting was in session 

announcement was made of receipt 
of a letter from Chairman John L. 
Lewis of the CIO fully endorsing 
American Youth Act, the major 
jective of the Congress.

In order to place this program 
fore the nation, and particularly 
fore Congress, plans were worked 
for a youth pilgrimage for peace, 
jobs and education to take place in 
Washington next March 10, 11, and 
12.

Aubrey Williams, di
National Youth Ad-

education, and in the face of 
widespread layoffs, neither will 
they be able to find jobs. The 
NYA has added to the trillions 
of unemployed youth 60,000 young 
people by cuts in its works pro
ject this year.”

LETTER TO WILLIAMS
After hearing the report of del

egates who had visited Director 
Williams of NYA the national coun
cil authorized a letter to be sent to 
Mr. Williams. The letter read in 
part:

“The 
meant 
additional young 
employment 
youth for 
portunities 
more grave

this “story-in-a-frame,” as there are 
great difficulties in maitaining a 
good degree of interest in a yarn in 
which the reader must be constantly 
diverted from the fact that it comes 
second-hand or even third-hand. One 
must be deft and mature and expert 
in writing to sustain interest.

From the third person point of 
view. It is said that 85% of all the 
stories written are from this angle, 
so this must prove that it is the 
most popular one. Here the writer 

■ writes in the third person taking an
of impersonal stand above and apart 

1 from the story and giving any one of

Switching Viewpoint in a Short 
Story

Let us consider that you have al
ready gathered material for your 
short, short story. You begin to stu- 

. dy from which angle your story will 
be written. There are a number 
viewpoints to write from:

1. As the principal character.
2. As the raconteur of a story 

which you played no part.
3. From the third-pei*son point

view. .... ........ ......... _____o___ ____
As the principal character. Here 1 the characters’ viewpoint. As you can 

the writer takes an active part in the readily understand this enables one 
story himself and everything is told 
through his perceptions. This is the 
familiar story written in the first 
person, I. While in some cases it 
may be more dramatic and give the 
reader a more personal appeal 
through a glimpse into the main cha
racter’s thoughts and feelings, still 
it is not a very popular form and 
limits the author to just what the 
principal character has done or seen 
or felt. However, much can be said 
in favor of this angle used in the 
short, short story as the action, time 
and people are limited and usually 
usage of the first person becomes 
more striking and personal. But once 
you have begun to write from that 
angle you are necessarily bound to 
its limits.

This means that you can’t delve 
into the other characters’ minds, or 
emotions. Whatever you say concern
ing the happenings related have to 
be from what you as the first per
son have gleaned.

You can get around this by mak
ing yourself a minor character, a 
sort of reporter who noses' around 
gathering

As the 
which you 
beginners 
another, this particular viewpoint an 
attractive one and boldly without 
realinzing its implications proceed 
as the teller of the tale as he heard 
it or experienced it. If one has read 
Conrad’s short stories he will notice 
that Conrad employed this methocl 
very frequently with splendid results. 
Through this method the writer as
sumes the role of a story teller and 
relates to an audience (supposed) an 
interesting part of life. Amateurs 
generally do a bad job of spinning

Worcester Items 
and Chorus Bits

information, etc.
raconteur of a story in 
played no part. Usually 

find, for one reason or

Amigos, que lastima that it 
such bad weather last Sunday 
our rehearsals—but the faithful at
tended. Some party we had after 
rehearsals. Was “everybody happy” 
and how! Our muchacho came back 
from Boston with tickets for the 
“Chimes of Normandy.” We hope 
that he can give them all out to 
our members who will

Well, welt, so the girls’ octette 
will be reorganized, 
also a mens’ quartette will be made, 
but o’nly the big lungs will get the 
cllHTlCC*

WANTED! An Idea! What should 
the chorus present to the public in 
the line of operettas or concerts? 
Anyone who has an idea please pres
ent it at our meeting Sunday, De
cember 12th.

Well, we now have something 
besides the Ku-koo number. How 
about reviewing some of the old 
songs and picking out what we like?

Amigos, it is wonderful to see new 
faces coming into the chorus e^ery 
rehearsal but why can’t we all come 
at one time? We shouldn’t have one 
come one week and the next come 
next week but let us all come in and 
see just how big we have grown.

It seems we just can’t get settled 
about the way we want to sit. If we 
keep on changing we’ll be sitting in 
someone’s lap! Amigos, it is amazing 
how quiet we can be when we want 
to—and we want to at present.

Amigo Mio.

to move around freely giving what
ever facts are necessary to round 
off the story. The picture may be 
revealed through the eyes of one of 
the characters. But the story angle 
which is employed at the start must
be continued until the close. This is ; 
often violated by the ordinary short 
story and results in a curiously con
fused, out-of-focus affair. Maintain 
the narrative angle consistently.

We give an example where the 
viewpoint was changed with disas
trous results:

A young writer spins a short, 
short about a young boy who is 
finally caught in an accident. All 
through the story he maintains a 
single point* of view—that of the 
young hero. Then when the accident 
occurs he goes on to say, “But the 
other car was beyond stoppage. It 
hit the front of his machine (so far, 
so good), hurtled into the air, bounc
ed, then rolled over three times.” 
Here the writer makes his mistake. 
If he is writing from the viewpoint 
of the young hero, how can the 
young character count how many 
times the other car rolled over? As 
the writer goes on to say that the 
hero was cut and dazed, bleeding 
and hurt, evidently the hero had been 
terribly shocked and it was a ter
rible blow. Therefore the introduc
tion of the bouncing and rolling 
other car is written from "the view
point of an observer who evidently 
saw the accident and not from the 
viewpoint of the young hero. This 
causes a certain disunity which 
break up the yarn and ^brings it 
out of focus.

Again we repeat—adhere to one 
viewpoint in your short; short story.

In the coming article we shall take 
up the dashing off of work without 
research, preparation or revision.

(To be continued)

ofSenator Advocates Boycott 
Japanese Goods

WASHINGTON.—Senator George 
Norris advocated 
panese goods, and 
self had started a 
He also 
Brussels 
Japan.

a boycott of Ja- 
said that he him- 
personal embargo, 
the hope that theexpressed

Conference would denounce

He (boastfully),: “An awful lot 
girls are in love with zme.”

She: “They certainly must be 
awful lot.'

of

an
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“Coffee makes Brazilians are inJ. P. nervous lately—his 
such a state of unrest.

young people working together 
through the American Youth Con
gress.

Opening the meeting, William 
Hinckley, National Chairman of 
Youth Congress, briefly defined 
problem, 
declared, 
need for 
students

“But

The current recession, 
had seriously increased 
more Federal aid to needy 
and unemployed youth, 
instead of this,” he de

clared, “in recent months the Na
tional Youth Administration has 
cut from its rolls 65,000 college 
students and 120,000 high school 
students. Without this aid they 
will be unable to continue their

rolls.
jobs, educational op- 
and
than ever before.

URGE FUNDS USED
“We urge you to place before 

the President the demand of youth 
organizations 
that at least 
by Congress 
tional Youth
year, and that its total appropria
tions become by executive order 
$75,000,000 immediately.

“We also strongly feel that the 
National Youth Administration 
should include on a far more 
adequate scale "than ever before 
representative youth organizations 
in the determination of the policies 
and procedures of the National 
Youth 
state,

“At 
tinue 
of the American Youth Act which 
will provide a permanent and 
adequate youth serving agency.

Shorts On Sports
Tom Yermal.

vious offers to meet Hogan, the last 
one on a guarantee oij twenty-five 
hundred dollars. What Baer finally 
signed for we can only speculate, and 
your guesS is as good as ours, but 
you can bet your bottom dollai' that 
Buddy is getting upwards of three 
thousand iron men. Hogan is so con
fident of a knock-out victory that he 
quickly signed at Mike Jacob’s first

-The only Lithuanian to receive 
AU-America mention was John Mel
ius, 21 year old left tackle of Vil-' 
lanova College. Melius is five feet 
eleven inches tall and weighs two 
hundred and eighty pounds. Hails 
from Wilkes-Barre, Pa. and gained 
mention from.the Evening Sun’s se
lections of 1937. Two other Liths to 
gain honorable mention were Andy 
Puplis, of Notre Dame, and John'Ja
nusus, of Boston College.

Vito Tamulis
Vito Tamulis, who, by virtue of his 

18 victories, greatly helped the New
ark Bears to win the championship 
of the International League, was 
traded to the St. Louis Browns,' of 
the American League, for Harry 
Davis, a first baseman, and cash. 
Good-bye Vito; and good luck, you’ll 
need it in St. Looie. »

Hogan vs. Baer
That long awaited “On again, off 

a.gain,” :Eddie Hogan-Buddy, Baer 
bout has .finally come to a head when, 
both boys agreed to meet at Madison 
Square Garden on Dec. 17. Buddy 
Baer, a mere stripling of some 250 
pounds, had turned down three pre

Schmelling vs. Thomas
Max. Schmelling is doomed to cer

tain defeat if one is to believe re
ports. Everyone knows that the na
tural thing for a press agent to do 
is to. build up the under-dog and 
knock the favorite but the way all 
the leading sports writers are boost
ing JIarry Thomas makes one hesi-( 
tate before making a prediction.' 
Therefore I’ll wait a while and size- 
up the situation before I select my 
choice.

‘.In the semi-final Henry Copper, 
local youngster, engages Bud Mig- 
nault, of Worcester, Mass. In other 
six round bouts, Lem Franklin, of 
Chi., faces Freddie Fiducoi, Newark. 
Bob Tow meets ’Ralph Carpenter and 
Lorenzo tPeck crosses gloves., with 
Johnpy Whiters, the last pair both 
colored boys hailing from Detroit.

The editoi’ just told me that the 
Aido Chorus has officially confirmed 
the report that the chorus is putting 
“Kornevilio Varpai” on at Boston. 
Sure, I knew that Aidos was going, 
but didn’t dare write before the of
ficial donfirmation. Heh, 
a victim of circumstance.

Yes, the famous Aidos 
lyn, New York, will take 
using all the transportation arteries. 
The cry is, “Go North, Aidieti, and 
wow ’em.” The main group will ar
rive on a 37 passenger bus. They’ll 
leave Friday at midnight and hit So. 
Boston early Christmas morning. 
Others will come in by R. R. Others 
might enter by auto. The Pres, 
threatens to send the whole bunch 
(if’ they misbehave before Christ
mas) by cattleboat. So if we vaga
bonds arrive with a pig or cow 
entwined in our hair, well, don’t fire 
until you see the colors of our 
costumes on the Jordan Hall stage.

—o—
You’ll see J. Judžentas romp all 

over the stage. You’ll bust laughing 
at his inimitable style of comedy. 
Far and wide will you travel before 
you find another man to compare to 
our veteran Joe.

Then you will find our Aldona 
Klim tickling your eardrum. She’ll 
play her role as a teasing roguish 
girl. When the curtain goes up for 
the "first act she’ll already be up to 
her neck in trouble.

J. Sukackas “dressed to kill” in a 
dashing Spanish costume will pro
vide the romantic touch. His baritone 
voice will please you.

Frank Yakštis will play the part 
of the tottering ol^l man. Frank is so 
young that you will applaud his act
ing. You’re going to have a h—of a 
time determining any sign of youth 
in Frank when he hobbles to the 
stage.

There is our good favorite, Lillian 
Kavaliauskaitę. Boy, her “Varpų 
Daina” will credit such applause that 
the dust will'fly from ye olde Con
servatory rafters.

Then, P. Pakalniškis playing the 
part of a Wheezy mayor "plus a bald 
head and getting laughs which he 
always gets.

You will also find N. Pakalniškis 
running around as the notary. And 
boy, does he like gals!

O£ course there’s z Tony Yakštis 
(candidate for N. Y. C. police force) 
strutting around with a short pair of 
green kiddie trunks on green re
vealing a liberal expanse of bare

knee. Also a red tasseled cap plus 
an idiotic grin. Re’s the count’s (J. 
Sukackas) body guard.

And of course, our little dancing 
jewels, a group of girls showing the 
French version of the shag as done 
in the past ages. Modern version of 
New York dancing will be seen later 
at the dinner in So. Boston.

Then, the gals and lads who con
stitute the villagers. Oh, boy, come 
and see our Brooklyn Liths play at 
being Frenchies. See them become 
farmers and gallants and watch as 
the audience responds with applause. 
And that’s no fish story.

Boston! Here we come!
Chorusite.

EDITORS WILL SPEAK AT 
ANTI-FASCIST MEETING
Eleven years ago this month the 

iron heel of fascism descended upon 
Lithuania. z Just what those eleven 
years have done to Lithuania will be 
answered tonight at 
radise Hall.

Boston, the 
R. Mizara, 

editor will speak on cur
rent occurances in Lithuania and the 
state of affairs in the land of our 
fathers.

Not only will the affairs of Lith
uania’s interior be explained but also 
the international problems that fol
low. The speakers will explain the 
danger of a Nazi putsch in Lithu-. 
ania and the danger to Lithuania’s 
Independence. The present activity, 
now going on in Lithuania and the 
United States, for the 
democratic government 
plained.

The meeting is being
Amerikos Lietuvių Kongreso, 
lyn and the metropolitan area sec
tion. The program is being held 
tonight at 7:30 P. M. in the Grand 
Paradise Hall, 318 Grand St., Brook
lyn. No admission charged.

NEW YORK. All that talk about 
man’s “agressive intincts” can be 
greeted with the razzberry. So says 
the Society for Psychological Study 
of Social Issues, whose members are 
well-known scientists of such colleges 
ns Columbia, University of Chicago 
and University of California.

“Whose aggressive instinct ?” the 
society asked. “Those of the men 
who fight war or those whose acts 
lead to war'
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Kaip Buvo Teisiamas 
Konstantinas Stasys
(Tąsa)

Trok. Krzyszton
Prok. Krzyszton kalbėjo apie p. Sta

sio politinius nusikaltimus, pažymėda
mas, kad prokuratūra kelianti T. Komi
teto nariams politinę bylą už valstybės 
išdavystę. Kalba labai griežtai, pakeltu 
balsu. Už p. Stasio pečių stovinti slapta 
agentūra. Dabar teisiamas už devizinius 
nusikaltimus, būsiąs kaltinamas dar už 

x valstybės išdavystę. Jis gavęs iš VVS-gos 
pinigus, kenkęs Lenkijos reikalams, dir
bęs pražūtingą darbą. Tarp p. Stasio ir 
Kominterno esą tamprūs ryšiai. B. komi
saras M. Kazlauskas siuntęs p. Stasiui 
pinigus. Toliau prok. Krzyszton skaito 
“Czerwony Sztandar” ir pakeltu balsu 
klausia: “Ar čia nėra savitarpės pagal
bos sutartis tarp kaltinamojo ir Komin
terno”?

P. Stašys supirkinėjęs namus, greit 
pralobęs.

Toliau sumini apie Lietuvos—Lenkijos 
santykius, pastebėdamas, kad jie len
kams mažai reikalingi ir prašo p. Stašį 
nubausti kuogriežčiausiai, nes tai vals
tybės išdavikas.

Adv. Engiel
Gvnėių pirmas kalba adv. Engiel. Kal

ba labai karštai ir griežtai protestuoja 
prieš jungimą politinės bylos prie devi- 
zinių nusikaltimų, juo labiau, kad p. Sta
sys negalįs dabar gintis ir kviesti liūdy- 
toiu. “Dar kaltinamosios pol. bylos nesu
darytas aktas ir nežinia ar bus sudary
ta, o jau prok. Krz.—sako adv. Eng.— 
skelbia jos sprendimą. Tai negirdėtas lig- 
šiol atsitikimas. Dar kartą kuo griež
čiausiai protestuoju. Vakar teismas ne
sutiko pakviesti knygnešių, motyvuoda- 

■ mas, kad tai neturi reikšmės šios bylos 
sprendimui, o jau šiandien prok. Krz. iš 

j menkutės, devizinės bylos, daro didelę 
į politinę bylą. Vakar p. Beuerman tvirti- 
' no, kad tie knygnešiai knygas nešą iš 
' Lietuvos ir išvardijo net pavardes, tuo 

tarpu tie žmonės nešė rusų laikais liet, 
knygas iš Prūsų.”

Adv. Engiel kalba apie lietuviams 
spaudos uždraudimą, lietuviu persekioji
mus ii* pereina prie dabartinių laikų. Sa
koma. kad T. Komitetas ir p. Stašvs dir- 

į bes priešvalstybinį darbą, o ligi 1935 m.
XII. 5 d., kol vaivadijoje nebuvę p. Be- 
uermano, visi tylėjo. Buv. vaivados su 
T. Komitetu ir p. Stašiu palaikydavę ry
šių.

Adv. Engiel polemizuoja ir stengiasi 
nugriauti visus devizinius nusikaltimus 
bei greita priešingumus kaltinamosios 

• šalies liūd. parodvmuose ir kaltin. akte. 
Kaltinamasis aktas mini, kad iš Ameri
kos ėiusios milžiniškos sumos, o p. Be- 
nnr^anps ir prokurorai, tie patvs. kurie 

kalt. aktą, dabar tvirtina, kad ame- 
r^kirčiai pinigų nesiųsdavę.

Kaltinamoji šalis stengiasi, sako adv. 
Engiel, įrodyti, kad p. Stašys ir Komin- 

■< temas turėję tarpusavio ryšių ir kaip 
j įrodymą patiekia, kad iš Dansko M. Kaz

lauskas atsiuntęs pinigų. Na, Gerbiamie- 
I ii—nakeltu balsu sako adv. Engiel—visi 

vilniškiai pažįstame M. Kazlauską, kuris 
1919 m. buvo bolševikų Vilniuje komisa
ras. Tas M. Kazlauskas jau yra miręs 
prieš 10 metų. Pone Abczynski, didžiuo- 

ž kis savo žvalgyba, nes ji stebukladarė. 
Ji ne tik turi žinių apie M. Kazlauską, 
bet jį ir iš numirusių prikėlė. Numirėliai 

< siunčia p. Štašiui pinigus. (Salė juokasi).
P. Beuermanas, būdamas 14 metų jau

nuolis. jau 1919 m. įdomaujasi p. Stašiu, 
žino, kad jis buvo Laik. Komiteto narys, 
tuo tarpu kitų neatsimena.

' / “Niekas. Gerbiamieji—sako adv. En- 
"jel—netiki p. Stašio bendradarbiavimu 
sū komunistais. Kaltintojams komunistų 

f t lapeliai geri, kai jį šmeižia, ir geri, kai 
jj gina.”

i Toliau kalba apie Vilniaus lietuvių gy- 
iI'Vpnimą. skaito Lenkijos konstituciją.

“Prok. Krzyszton remiasi—tęsia adv. En
giel—marš. J. Pilsudskiu. Man rodos, 
kad Didysis Maršalas kitaip žiūrėjo į 
Lietuvos — Lenkijos santikius, negu 
prok. Krzyszton.” Skaito adv. Engiel 

Į'marš. J. Pilsudskio atsišaukimą, kuriuo 
I |žada Vilniaus krašto gyventojams, taip- 

ir lietuviams, laisvę, žada duoti vietos 
gyventojams tarnybas ir 1.1.

Adv. Engiel kalbėjo lį vai. Kalba buvo 
labai karšta. Rodėsi, kad jis ja gyvena.

Adv. Kowalski
Adv. Kowalski, remdamasis dokumen

tais, stengiasi nugriauti 300 nubaustų as
menų sąrašą. Paduoda, visą eilę teismo 
sprendimų, kuriais virtinė nubaustųjų 
yra išteisinta ir klausia, ar tuo sąrašu 
ir p. Beuermano parodymais galima pa
sitikėti? Inž. Vengris (gaudamas po 12 
tūkst. zl. mėnesinės algos) ir d-ras Le- 
geika galėję po vieną trečdalį poliklini
kos rūmų nupirkti.

Dėl prok. Krzyszt. pasakymo, kad len
kams su Lietuva santykiai nereikalingi, 
adv. Kowalski priešinasi ir tvirtina, kad 
visi vilniečiai lenkai kenčia dėl tų ne
normalumų. Adv. Kowalski iškelia toliau 
p. Stašio nuopelnus, padarytus marš. J. 
Pilsudskio motinos palaikus pervežant, 
gelbint Lietuvoj lenkų dvarus, palengvin
ant Lietuvon įvažiavimo net Želigovs
kio aukštiesiems karininkams (pulk. 
Prystoras, major, d-ras Narkevičius). 
Atremia darytus opozicijos priekaištus 
(p. Velecko laiškas) ir kalba apie kaltin
tojų pastangas p. Stašį padaryti Komin
terno bendradarbiu. “Ar ne juokinga— 
klausia—p. Stašys tokiu daryti, kai jis 
net liberališkai, socializuo j ančiai “Kultū
ros” draugijai nedavė nė surūdijusios 
kapeikos!”

Pinigai buvę siunčiami legališku keliu, 
per Anglijos bankus todėl, kad Ameri
kos bankai neturį Lenkijoje savo skyrių.

P. Stašys aukso rubliais nesivertęs. 
To nė vienas liudytojas neįrodęs, neiš
vardijęs nė vienos pavardės ir nė vieno 
atsitikimo. Adv. Kowalskis kalbėjo 75 
minutes.

Adv. Juknevičius
Adv. Juknevičius įrodinėja, kad tiek 

p. Stašys, tiek jo žmona esą iš turtingų 
šeimų. Prieš-karą turėjęs aptieką, apie 
tai paliudijęs ir d-ras Legeika. P. Sta- 
šienė esanti kilusi iš labai garsios latvių 
šeimos. Tėvas buvęs žymus veikėjas, bro
lėnas esąs Latvijos vice-prezidentas. Ad
vokatas Juknevičius didžiuojasi, pri
klausydamas prie' p. p. Stašiu giminės. P. 
Stašys turėjęs tiek pinigų, kad lengvai 
galėjęs įsigyti turimą turtą. Adv. Jukne
vičius kalbėjo dar apie p. Stašio Gdynėje 
bylą, kurioje jis gynęs ir kaltinamasis 
buvęs išteisintas.

Adv. Niedzielski
Po pietų pertraukos kalbėjo vienas 

žymiausių Varšuvos, o gal ir Lenkijos, 
adv. Nedzielski. Jo kalbos pasiklausyti 
susirinko pilna pilnutėlė salė. Daug bu
vo stovinčių. Daug buvo Vilniaus pales
tros. Daug teisėju, prokurorų ir advo
katu klausėsi jo kalbos stovėdami, nes 
sėdėti jau nebuvo vietų.

Aukštasis Teisme! ar reikia man įro
dinėti—pradeda adv. Niedzielski—kokia 
čia menkutė devizinė byla. Net ir ją su
jungus su politiniais motyvais ir politi
ne byla, kaip nori prokurorai ir-jų liu
dytojai. Kaltintojų šalis vieną (tepadavė 
liudytoją, tai p. Beuermaną. šis XX am
žiaus genijus, puikus kalbėtojas ir feno- 
menališkos atminties žmogus paskyrė 
visą savo jaunystės amžių p. Stašio rei
kalams. Tiesą sakant, vakar turėjome 
ne vieną, bet du liudytoju. Tai p. Beuer
maną ir jo bloknotą, kuriame surašyta 
visa išmintis. Jeigu neklystu, bloknotas 
įrištas krokodylo odon. Aš dabar galvo
ju, kas atsitiktų su mano vargše tėvyne, 
jeigu p. Beuermanas pamestų kur šį blo
knotą? (Salė juokiasi). Tas bloknotas 
pereis istorijon. Nuo tiek metų p. Sta
šys ir T. Komitetas dirba priešvalstybi
nį darbą, p. Beuermanas žino, referuoja 
savo viršininkams, o tie nekaltina p. Sta
šio. Visi ligšioliniai vaivados bendradar
biauja su p. Stašiu (leidimai Lietuvon). 
Ir prokuratūra, užuot sudariusi politinę 
bylą, rašo kaltinamąjį aktą už devizinius 
nusikaltimus.

Sulaikytas T. Komitetas ne už politi
nius nusikaltimus, bet už tai, kad nebu
vęs patvirtintas jo statutas. Kviečia adv. 
Niedz. pakilti visus į stratosferą, kur nė
ra p. Beuermano ir jo bloknoto, kur vieš- 
'pataūja teisingumas. Jeigu būtų’p. S ta-" 
šys ir nusikaltęs, tai prileistas prie re
likvijų (Marš. Pilsudskio Motinos palai-

kų), jau nuo tų dėmių būtų nusivalęs.
Adv. Niedzielski kalbėjo per valandą. 

Visa kalba buvo įdomi, įvairi ir sąmo
ninga. Drauge su kitais gypėjais prašė 
p. Stašį išteisinti.

Po prokurorų ir advokatų replikų Tei
smas pranešė, kad sprendimas būsiąs pa- 

• skelbtas lapkričio 9 d. 12 vai.
Sprendimas

Peržiūrėjus bylą Konstantino Stašio, 
Antano ir Elžbietos sūnaus, gimusio Lie
tuvoj 1880 .m. rugpjūčio 16 d., kaltinamo 
dėl to, kad

1) 1936 metais nuo balandžio 27 d. iki 
lapkričio 23 d. Vilniuje be divizinės ko
misijos leidimo, gavęs iš Lietuvos Res
publikos iždo, Vilniui vaduoti sąjungos 
Kaune, lietuviškų organizacijų Amerikoj 
ir Lietuvoj bendrą sumą per 500 tūkstan
čių zlotų, vietos ir užsienio valiuta, jų 
pavedamas išmokėjo Lietuvių Labdary
bės d-jai per 90 tūkst. zl., šv. Kazimiero 
d-jai per 16 t. zl., Liet. “Ryto” d-jai per 
100 t. zl., Liet. Ūkio d-jai per 30 t. zl., 
Liet. Mokslo d-jai per 15 t. zl., Liet. “Ry
to” d-jai Švenčionyse suma tiksliau ne
apibrėžta.

(Tąsa bus)

N. S. Pittsburgh, Pa.

Hartford, Conn.
Valdybų Rinkimai

Neužmirškite broliai ir se
sutės, kurie priklausote pašai
piuose draugijose ir visose ki
tose organizacijose, kad šiame 
mėnesyje bus valdybų rinki
mai. kuries lošia svarbia role 
visuomeniškame veikime. - To
dėl mūsų visu nareiga išrinkti 
tokias vna.tas. kurios gerai at
liktu tuos darbus.

Nors atsiranda tokiu nariu, 
ynač našalninėse draugijose, 
arba kliubuose. kurie bando 
aiškinti, kad nyisideiimas nrie 
visuomenės darbininkišku dar
bu. kenkia, draugioms, bet to-1 
ki in in nžmetinrai yra nena- 
rnpiiinii knrlon<ri įvairins lio-ns 
nanina. iš nrastn rnni.rtn, netin
kamo ffwoniwo kambarin ir 
iš fn net nasidantrina, mirimai. 
Dnl t.n nrinžasoin rlreiwiin iž
dai turi niilmnlnb' •finansivlra.i. 
T<^a,d to viepta snlaiVinc; ha phn. 
innns vi.ai nnnri<rnlin+ipii fnri- 
mo nriai-dpfi nrin f n Irnvntm’n.’ 
knrin knvnia. už vi«nbing dar
bininku būvio naverinimus.

Iš Darbininkų Gyvenimo

Pas mus darbai neapsako
mai mažėja. Vien tik iš šių 
dirbtuvių, kaip tai, Royal ir 
Underwood Typewriter kom
panijų paleido apie 2,000 dar
bininkų neaprubežiuotam lai
kui, ir vis dar nesustoja atlei
dinėti. O likusieji dirba tiktai 
po 3 dienas į savaitę. Tuo tar
pu gi pragyvenimo reikmenys 
labai aukštos. Tai matote, ką 
daro darbo klasės išnaudoto
jai; jų tikslas suparalyžiuoti 
šalies pramonę ir darbininkų 
organizacijas.

Vestuves

Apsivedė A. Ramanauskiutė 
su Tamošaičiu ir X). Vilkiutė 
su Jurgiu šilks. Abi)poros ėmė 
civilius šliubus ir visi yra geri 
darbo klasės rėmėjai. Tikiuo
si, kad jaunavedžiai veiks ir 
ateityje. Linkiu jiems ko ge
riausio šeimyniško gyvenimo.

Saužudystė

Kalėjime užsismaugė J. že
maitis sulaukęs vos 25 metų 
amžiaus. Buvo nevedęs. Velio
nis užsiimdavo vagiliavimais.

Iš Susirinkimo

Gruodžio 3 d. atsibuvo Lais
vės Choro susirinkimas. Susi
rinkime dalyvavo 35 nariąi, 
daugiausia jaunuolių.

Iš raportų paaiškėjo, kad 
choras permainęs mokytoją 
žymiai sustiprėjo, riet paaugo 
34 nariais. Daugiausia rašosi 
jaunuolių.

Nutarė surengti didelį kon
certą pabaigoje sausio mėne
sio, 1938 m. Buvo pakeltas 
klausimas ar kviesti iš kitų 
kolonijų programos išpildy
mui. Buvo visokiu išsireiškimų, 
bet mokytojas Visockis stojo, 
kad didesnę naudą atneš pa
čiam chorui ir parengimui, iš
pildžius programą savo spėko
mis, kurių nemažai randasi, 
tik reikia padirbėti. Su tuo vi
si sutiko.

Buvo išduotas raportas iš 
Meno Apskričio konferencijos. 
Iš raporto paaiškėjo, kad cho
rai žymiai sumažėjo. Plačiai 
buvo apkalbama klausimas, 
suradimui būdų dėl jų atgai
vinimo. Nemunas.

APLA 50. Kuopa Susivienijo 
su LDS 213 Kuopa; Išrinko 

Naują Valdybą
Gruodžio 2 įvyko bendras 

APLA 50 kp. ir LDS 213 kuo
pos susirinkimas. Tai buvo 
skaitlingas ir entuziastingas 
mitingas. Vienbalsiai visi nu
sitarė susivienyt ir sudaryt vie
ną LDS kuopą. Visi džiaugia
si, kad vienybė pagalios at
siekta.

Išrinkta valdyba 1938 me
tams. Pirmininkas J. Daimon- 
tas, pagelbininkas K. Lukas 
(jaunuolis), protokolų sekre
torius J. Norkus, finansų sek
retorius Art Norkus (jaunuo
lis), iždininkė H. Kairienė, iž
do globėjos, S. Yablonskienė ir 
J. Mauragienė, ligonių lanky
tojai, K. Kairys ir J. Monskis.

Turim vieną ligonę — Yo- 
kubaitienę. Išduota raportai iš 
Apskričio konferencijos ir 
Liaudies Kongreso už Taiką ir 
Demokratiją. Kuopos delega
tas, iš apsileidimo, nedalyva
vo Kongreso sesijose. Tai blo
gas elgęsis.

Taipgi nusitarta įsigyt nuo
sava vieta laikyt susirinki
mams ir parengimams. Nariai 
pasižadėjo smarkiai padirbėt 
gavimui naujų narių.

LDS Narys.

Fašistu Lakūnai Bergždžiai 
Bombardavo Prieplauką

Užprenumeruok Dienraštį 
“Laisvę” Savo Draugams

‘ Hendaye, Franc. — Ispa
nijos pasienis.—Trys fašis
tų bombininkai iš Maiorca 
salos numetė 20 bombų ant 
liaudiečiu prieplaukos Reus; 
nė vieno žmogaus neužmušė 
ir nesužeidė. Liaudies lakū
nai greit nuvijo užpuolikus 
šalin.

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,

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 kompozitores 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.

LIETUVIŲ KLIUBE 376 BROADWAY, SO. BOSTONE.



Puslapis Septintas

Detroit, Mich
Iš Amerikos Lietuvių Kongre

so, Detroito Skyriaus 
Konferencijos.

Amerikos Lietuvių Kongreso 
Detroito Skyrius laiko mėnesi
nes konferencijas. Tai labai 
yra geras darbas. Bet tik bėda 
yra tame, kad ne visi draugi
jų išrinkti delegatai lanko tas 
konferencijas, štai kad ir pe- 
reitoj konferencijoj, kuri įvy- 

t j^ko 27 d. lapkr., delegatų buvo 
' neperdaugiausia.

yra negerai.
Konferencija 

paimti Lietuvių 
dieną vasario ir 
metų Lietuvos nepriklausomy
bės sukaktuves. Nors laiko dar 
yra daug iki tam parengimui, 
bet draugijų bei kuopų dele
gatai turėtų tą įsitėmyt ir pra
nešti savo draugijų bei kuopų 
susirinkimuose.

. * Labai gaila, kad nedaug de
legatų buvo toj konferencijoj, 
o mes turėjome išdalinti para
šų rinkimo peticijas. Kurie bu
vo delegatai, tie visi pasiėmė 
tas peticijas ir perduos 
tiems deelgatams, kurie 
vo konferencijoj.

Draugai detroitiečiai, 
šų rinkimo darbas yra 
svarbus ir skubus, 
kuogreičiausiai reikia susiju- 
dint ir be atidėliojimo rinkti 
parašus. Neužtenka nueiti į 
draugijų susirinkimus ir rinkti 
parašus, reikia eiti po lietuvių 
namus, dienomis, vakarais ir 
šventadieniais.

Surinkti parašai būtinai turi 
♦ būti sugrąžinti vietinio komi

teto nariams ne vėliau kaip 
sausio 8 dieną.

Tie parašai turi pasiekti 
Centrą ne vėliau 15 dieną sau
sio.

Pereitoj konferencijoj buvo 
padarytas net specialis nutari
mas, kad gruodžio mėnesyj 
neįvyks konferencijos, o įvyks 
antrą subatvakarį, 8 dieną 
sausio, kad visi delegatai, ku
rie tik renka parašus, galėtų 
dar daugiau jų gauti švenčių 
laiku.

Draugai delegatai įsitėmy- 
kit, kad sekanti konferenciją 
neįvyks gruodžio mėneĮjįh Jįęt 
sausio 8 dieną, toj pačioj sve
tainėj ir tuo pačiu laiku, kaip 
visuomet.

Visi į darbą, draugai ir 
draugės. Komiteto Narys.

Tai labai

yra nutarusi 
Svetainę 19 
paminėt 20

net ir 
nebū

para- 
labai 

Visiems

Lewiston ir Auburn, 
Maine

Spalių 23 d. buvo sušauktas 
ALDLD 31 kp. susirinkimas. 
(Reikėjo senai apie tą susirinki
mą parašyti, bet nerašiau, nes 
maniau, kad viena draugė para- 

4 šys, nes ta draugė laike susirin
kimo vis kažin ką ten su paiše
lių pasižymėjo. Bet pasirodo, 
kad ji pasižymėjo ne dėl kores
pondencijos, o taip sau dėl kokio 
reikalo). Buvo skaitytas laiškas 
ALDLD 7-to Apskričio komiteto, 
kuriame prašė aukų dėl “Daily 
Worker”, ir dviejų naujų darbi
ninkiškų, anglų kalboje, laikraš
čių. Laiškas tapo priimta^ ir iš 
kuopos iždo paaukavom 5 dole
rius. Buvo taip pat nubalsuota 
ir paaukota dėl jaunimo žurnalo 
“Balsas” (Voice of Lithuanian 

< Americans) 3 doleriai. Buvo ap
kalbėta ir nutarta surengti pra
kalbas d. Bondžinskaitei. Į 
prakalbų rengimo kom. išrin- 
kom draugus—F. Apšegą ir A. 
Kaulakį. čia dabar siaučia di
delė bedarbė. Tokios bedar
bės čia nebuvo ir laike didžiojo 
krizio 1930 m., nes audinyčios 
mažne visos išmetė ant gatvės 
didesnę pusę savo darbininkų, o 
kai kurios audinyčios ir visai 
duris uždarė, čeverykų gi dirb
tuvėse praeitą pavasarį buvo 

/ ' general iškas streikas. Streikavo
19 dirbtuvių čeverykų darbi
ninkai. Laike streiko fabrikan
tai su pagelba valstijos milicijos 
ir policijos*dėjo visas pastangas, 
kad streikas sulaužyti. Bet dar
bininkai, vadovystėj United 
Shoe Workers of America, CIO 
unijos, atlaikė visas fabrikantų 
atakas ir atšaukė streiką tik ta
da, kada Darbo Santikių Komi-

Penkta3., Gruodžio 10, 1937E5SISMB

VARPO KEPTUVE

So. Boston, Mass

s.

Tel. Stagg' 2-5043Notary Public

THOMSON

įvyks
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iis susirinki
mo vai. vak.

LAWRENCE, MASS.
ALDLD 37 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį,. gruodžio 12-tą, 6 v. v. 
L. U. K. Svet. Visi nariai kviečiami 
pribūti šiame susirinkime. — Kom.

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

prisųsime NATU- 
TEA. .
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sija (Board) Washingtone išne
šė savo nuosprendį, kad visose 
Čeverykų dirbtuvėse turi atsto
vauti darbininkus USWA, CIO.

Nežiūrint to, kad darbininkai 
nubalsavo visose dirbtuvėse di
dele balsų didžiuma už CIO uni
ją ir-federalės valdžios komisi
ja tą pat pripažino, tik dvi dirb
tuvės pripažino ir pasirašė kon
traktą su USWA, CIO. Kitos gi 
dirbtuvės, kurios laike streiko 
buvo prisigabenusios visokių 
padaužų, jonvaikių ir bomų, 
iš tų visų žmonijos atmatų suor
ganizavo savo kompaničną uni
ją ir ją pripažino. Vėliaus, ka
da po visas Jungtines Valstijas 
kapitalistai pradėjo streikuoti 
prieš' prezidentą Rooseveltą ir 
šalies kongresą, uždarinėdami 
dirbtuves, kad priversti valdžią 
išleisti jiems (kapitalistams) 
palankius įstatymus ir numušti 
nuo jų taksus, tai ir mūsų če
verykų magnatai uždarė fabri
kus. Ir dabar per savo agentus 
fabrikantai veda propagandą 
tarpe bedarbių, kad, girdi, šią 
bedarbę mūsų miestuose padaręs 
streikas, kurį iššaukė CIO uni
ja. Ir atsiranda tokių naivių 
darbininkų, kurie ir tiki tiems 
fabrikantų gizelių plepalams. 
Juk dabar siaučia bedarbė po 
visą šalį, ar buvo kur streikas 
ar ne. Net toks juodas buržua
zinis vietinis laikraštis “Lewis
ton Evening Journal” rašo, kad 
dabar visoje šalyje esą apie 45 
milionai žmonių, kuriems grę- 
siąs badas, dėlei šios bedarbės. 
Čeverykų fabrikantai pasinau
dodami dabartine bedarbe duo
da instrukcijas (prisakymus) 
savo Protective Shoe Workers 
Association unijos viršytoms, 
kurie susišaukę^tos kompanijos 
unijos narius ir pataria, kad rei
kią nusimušti po 10 ar daugiau 
nuošimčių algos, tai tada fabri
kai eisią dieną ir naktį. Ir dar
bininkai mažne visų dirbtuvių 
(išskiriant dvi dirbtuves, kurios 
padarė kontraktą su CIO unija) 
nusimušė algas, bet darbo kaip 
nėra, taip nėra. Tiesa, čia dar
bo vėliaus gal ir bus daugiau, 
nes dabar atbėgo dvi čeverykų 
dirbtuvės: viena, šapiro Shoe 
Co., iš Haverhill, Mass., kita iš 
Freeport, Me. Pabėgėliai fabri
kantai sako, kad ten esą negali
ma su darbininkais susikalbėti, 
nes esą gerai susiorganizavę. 
Šiandieną skaičiau vietiniam 
laikraštyj, kad iš Broockton, 
Mass., persikeliant į Augusta, 
Maine, Taylor Shoe Corporation. 
Reiškia, iš Mass, valstijos at
barškės dar viena dirbtuvė su 
savo kurpaliais. Mat, čia valsti
jos valdžia yra republikonų par
tijos rankose, tai fabrikantai 
atbėgę čia po globa tokios val
džios jaučiasi, kaip dievo už
anty j. Bet atbėgus fabrikan
tams, atsivys juos ir jų darbi
ninkai ir susiorganizavę sykiu į 
USWA, CIO uniją su vietiniais 
darbininkais paskelbs tiems pa
bėgėliams kovą, nes nežiūrint 
didžiausios dabartinės ’ bedarbės 
ir fabrikantų propagandos prieš 
CIO uniją vis dar darbininkai 
tebekalba apie praeityj buvusį 
streiką, kuris gan didelę įtek
mę ant jų padarė. Ateityje mes 
turėsime dar didelę kovą. Ir 
USWA, CIO unija suloš gan di
delę rolę tose grumtynėse su 
vietiniais ir atbėgusiais čevery
kų magnatais.

Lapkričio 26 
31 kuopą buvo 
kalbos. Kalbėjo
džinskaitė iš Brooklyno. žmonių 
buvo prisirinkę, pagal mūsų 
kolonijos, daug. Drg. Bondžins
kaitė pasakė gana gerą prakal
bą. Kadangi draugė B. ilgą lai
ką gyveno Sovietų Sąjungoje, tai 
savo pasakojimuose gyvais vaiz
dais vedžiojo publiką po visą 
plačią darb. tėvynę, žodžiu, 
per visą prakalbą publikos min
tys buvo perkeltos į tą laimingą 
šalį, kur nėra išnaudojimo žmo
gaus žmogumi.

Draugė B. prisiminė ir apie 
Ispanijos kovotojus ir paprašė 
aukų, dėl tų, kovotojų, kurie au
koja savo gyvybę už viso pa-
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šaulio darb. reikalus. Aukų su
rinko 9 dolerius su centais.

Prakalbos visais žvilgsniais 
išėjo gerai.

Gamtos Sūnus.

RADIO
Nedėlios ryte, gruodžio 12-tą, 

radio programa per stotį WORL, 
920 kilocycles bus sekanti:
1— Trijų žvaigždžių, ork., iš 

South Bostono.
2— Akvilė Siauriūte, dainininke, 

iš Dorchester, Mass.
3— Smuikininkė p. Birute Sey- 

mourienė, iš South Bostono.
4— Jonas Krukonis pasakys mo

nologą “Lekcija Vyrams.”
Po programai prašome para

šyti laiškelį ar atvirutę į stotį 
WORL, Lithuanian Program, 
Myles Standish Hotel, Boston, 
Mass.

Išveja iš Jugoslavijos Ko
respondentą del “Mickey

Mouse”
Belgrade, Jugoslavija. — 

Valdiškas cenzorius uždrau
dė rodyt amerikoniškus 
“Mickey Mouse” juokdariš
kus judžius. Uždraudimą 
pakritikavo New Yorko 
Times korespondentas; pri
minė, kad ir jaunuoliui, bū
simam karaliui patinka 
“Mickey Mouse.” Už tai vak 
džia įsakė korespondentui 
greit išsinešdinti iš Jugos- 
lavijos._________________

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
WILKES-BARRE, PA.

ALDLD 43 kp. metinis susirinki
mas įvyks 12 d. gruodžio, 10 vai. ry
to, pas M. Norbutą, 210 Hazle St. 
Visi nariai pribūkite virš minėtu lai
ku, bus renkama kuopos nauja val
dyba 1938 m. Taipgi pasistengkite 
visi užsimokėti savo duokles ir nau
jų narių atsiveskite. Bus išduota ra
portas nuo Card Party. — Prot. Sekr, 
J. V. S. (290-291)

WATERBURY, CONN.
Vilijos Choras ir ALDLD 28 kp. 

stato scenon labai juokingą komedi
ją,- trijų veiksmų, “Pusseserę Salo
mėją,” įvyks gruodžio 12-tą, 103
Green St. Svet. Durys atdaros nuo 
6-tos vai. vakaro, lošimas prasidės 
7 vai. vak. , įžanga 35c asmeniui. Po 
lošimui bus šokiai. < ikL 12-tai v vai. 
nakties prie Merry Makers Orkes- 
tros.—Kviečia Rengėjai.

(290-291)

GREAT NECK, N. Y.
Vietinis spaudos komitetas rengia 

judžius, “Song of Happiness” (Dai
na Apie Laimę — sovietinis kalban
tis judis) ir “Charlie Chaplin.” Įvyks 
sekmadienį, gruodžio (Dec.) 12, A. 
& J. Kasmočių Svet., 91 Steamboat 
Rd. Pradžia 5 vai. vak. Įžanga su
augusiems 40c, vaikams 20c. Kvie
čiame visus dalyvauti pamatyti šį 
puikų sovietinį judį ir juokingą ame
rikonišką komediją. — Kom.

(290-291)

PATERSON, N. J.
ALDLD 84 kp. susirinkimas 

gruodžio 12-tą, 2 vai. po pietų, Baka- 
nausko svetainėje. Visi nariai būkite 
laiku, nes randasi gana daug svar
bių reikalų aptarti. Taipgi turėsime 
išsirinkti naują valdybą sekantiems 
metams. Į Sekr. P. Sakat.

(290-291)

NEW HAVEN, CONN.
Gruodžio 13 d. įvyks prakalbos, 

kalbėtoja bus drg. J. Bondžinskaitė 
iš Brooklyno, kuri nesenai sugrįžo iš 
Sovietų Sąjungos. Pradžia 7:30 v. v. 
Lietuvių Svet., 243 Front St." Ji pa
geidauja susipažinti su draugais ir 
draugėmis. Taipgi ji duos raportą iš 
savo gyvenimo patyrimų ir veikimo 
Sovietų Sąjungoj; kuri ten gyveno ir 
dirbo kelis metus. Kviečiame visus 
“Laisvės” skaitytojus ir simpatikus 
dalyvauti šiose prakalbose, išgirsite 
daug naujų dalykų. — J. Didjun.

(290-292)

ti., per ALDLD 
surengtos pra- 
draugė Bon-

NEWARK, N. J.
Liet. Kom. Sekcijos susirinkimas 

įvyks gruodžio 10 d. pas drg. Ra- 
žanskus, 608 Hillside Ave., 7:30 vai. 
Vak. Visi draugai turime būtinai da
lyvauti, nes turėsim, labai svarbių 
reikalų atlikti. Prie progos, atsiveski
te ir savo draugus į susirinkimą ir 
kartu galėsime' rišti dienos klausi
mus. — Sekr. G. A. Jamison.

WILKES-BARRE, PA.
LDS 7 kp. metinis susirinkimas 

įvyks 12 d. gruodžio, 2-rą vai.’po 
pietų/. B. Poteliūno Svet., 23 Bank 
St., kampas Stanton St. Yra svarbu, 
kad visi nariai dalyvautų šiame susi
rinkime, neš rinksime valdybą 1938 
m. Prašome visų narių užsimokėti 
duokles už 1937 m., nes Centro Val
dyba taipgi reikalauja, kad visi už
simokėtų. Atsiveskite ir naujų na
rių įrašyti į kuopą. — Fin. Sekr. J. 
V. S. (290-291)

GREAT NECK, N. Y.
Pirmadienį, gruodžio 13-tą įvyks 

bendrai su Am. Liet. Darb. 72 kp. ii 
Tarp. Darb. Apsigynimo 48 kp. me
tinis susirinkimas. A. ir J. Kasmo- 
čių Svet., 89-91 Steamboat Rd., 8 vai. 
vak. Yra svarbu, kad kiekvienas na
rys dalyvautų šiame susirinkime, nes 
bus renkama nauja valdyba ateinan
tiems metams. Taip pat svarbu, kad 
ALDLD nariai užsimokėtų duokles, 
nes jau paskutinis menuo šių metų.— 
FK ir FL. (290-291)

WATERBURY, CONN.
šeštadienį, gruodžio 11 Komunis

tai rengia Spaghetti Vakarienę ir šo
kius naudai darbininkiškai spaudai, 
[vyks po num. 774 Bank ,St. Įžanga 
35c. Visi lietuviai dalyvaukite ir sa
vo pažįstamus atsiveskite. Paremki
me Daily Worker ir kitą spaudą, ku
ri gina mūsų reikalus. — J. Ž.

(290-291)

BRIDGEPORT, CONN.
Svarbios prakalbos. Rengia ALD 

LD 63 kp. sekmadienį, gruodžio 12- 
tą, Lietuvių Jaunų Vyrų .Svet., 407 
Lafayette St., 2:30 vai. po pietų. Kal
bės dr. J. Bondžinskaitė iš Brookly
no, gyvenus keletą metų Sovietų Są
jungoj. Kalbės svarbiais dienos klau
simais. Kviečiame visus dalyvauti. 
Įžanga veltui. — Kom. (290-291)

WORCESTER, MASS.
Gruodžio 12-tą, Lietuvių Svet., 29 

Endicott St. įvyks masinis mitingas 
ir prakalbos paminėjimui mirties Ju
lijono Baublio ir Francis Daly, wor- 
cesteriečiai, kurie mirė kovodavi Is
panijoj prieš fašistus už laisvę ir 
demokratiją. Nepamirškite atsilanky
ti ir savo draugus atsiveskite. Pra
kalbas ■ rengia Lincolno Brigados 
Draugai. — Komisijos Narys.

(289-291)

ELIZABETH, N. J.
šeštadienį, gruodžio 11 d., 8 vai. 

vak. Elizabetho Lietuvių Draugijų 
Sąryšis rengia šokių vakarą, LDP 
Kliube, 408 Court St. Visas pelnas 
nuo šio vakarėlio yra skiriamas 
Eliz. Lietuvių Draugijų Sąryšio vei
kimui. Visus kviečiame atsilankyti ir 
paremti šią organizaciją. Įžanga 25c. 
Muzika A. Gorskio. — Kviečia Ren
gėjai. (289-290)

SHENANDOAH, PA.
Sekmadienį, gruodžio 12 d., 2 vai. 

po piet. Sweet’s Hall, įvyksta APLA 
4-tos kp. ir LDS kp. bendras susi
rinkimas, dėlei Susivienijimo abiejų 
kuopų ir išrinkimo bendros valdybos. 
Tad abiejų kuopų nariai kviečiame 
dalyvauti susirinkime ir užsimokėti 
užyilkt&s duoklei dž? 1937 n|. TĮĮūpgi 
reikia atsives! ir naujų narįų. 
Kuzmickas. A (289-290) '

HARTFORD, CONN.
Lietuvos Sūnų ir D. D. priešmeti- 

nis susirinkimas įvyks 9 d. gruodžio, 
Laisvės Choro Svet., 57 Park St. 
7:30 vai. vak. Bus renkama nauja 
valdyba 1938 metams. Visi nariai da
lyvaukite, kurie nedalyvaus, turės pa- 
simokėti bausmę. — Rast. J. Kaz
lauskas.

Penktadienį, 10 d. gruodžio bus 
svarbus susirinkimas. Visi darbinin-

MINERSVILLE, PA.
KPLF rengia debatus, kurie įvyks 

sekmadienį, 12 d. gruodžio, Darb. 
Svet., kampas 3rd ir SouŲi St., kaip ' kiškų organizacijų nariai, “Laisvės” 
7 vai. vak. Debatoriai K. Harmanas | ii’ “Vilnies” rėmėjai būkite šiame su- 
ir St. Pečiulis iš Marlin. Temoje: 
Delko lietuviams darbininkams reikia 
įsirašyti į Kom. Partiją? Po debatų 
seks diskusijos ii’ prakalbos. Kalbė
tojas bus drg. D. M. šolomskas iš 
Brooklyn, N. Y. Įžanga veltui.

. (290-291)
, j—T“ ** -
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i ii’ “Vilnies” rėmėjai būkite šiame su- 
I sirinkime, nes yra daug svarbių da- 
, lykų aptarti. įvyks Laisvės Choro 
Svet., 7:30 vai. vak. Dalyvaus ir drg. 
J. Bondžinskaitė.—L. Kom. Frakcija. 

(288-290) '

Nedėlioj, 12 d. Dęc.-gruodžio yra 
šaukiamas metinis susirinkimas , AL 
DLD 13 kp. 2 vai.-po-pietų, Eašton 
Baking Co. Svet., 34 N. 7th St. Ma
lonėkite būti visi laiku, nes bus me
tinis susirinkimas. Išgirsite kuopos 
valdybos raportus, delegatų rapor
tus ir diskusijas Chinijos klausimu.
— Sekr. K. B. (29-291)-

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

Rūgšti ruginė, sat'd! ruginė, CIelų kviečių, čielų rugių, sen- 
vičiapi 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, Piefe, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly Rolls.

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

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

s s

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

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

HARTFORD, CONN.
ALDLD 68 kp. j 

mas įvyks gruod. 
Laisves Choro Svet., 57 Park St. Vi
si nariai malonėkite atsilankyti, 
nes turėsime daug svarbių dalykų 
aptarti, turėsime išsirinkti valdybą 
del sekančių metų, taipgi delegatai 
išduos raportą iš atsibuvusios kon
ferencijos, 3-čio Apskr. Išgirsime ko
ki planai bus sekantiems metams.— 
J. V. Margaitis. (290-291)

CLEVELAND, OHIO
Gruodžio 10-tą, įvyks Komunistų 

Partijos Konvencija, Slavų Audito-,, 
rium, 6417 St. Clair Ave., 7:30 v. v. 
Prie atidarymo Konvencijos bus žy
miausi Komunistų Partijos kalbėto
jai. Taip pat bus ir muzikalė pro
grama. įžanga visiems veltui. — T. 
A. V. (289-290)

CLEVELAND, OHIO
Lyros Choras rengia lietuviškas 

vakaruškas, 11 d. gruodžio, 8 vai. va- 
1 kare, 920 E. 79th St. Visi, kurie my
lite pasišokti, tai malonėkite daly
vauti šiame parengime ir tuo pačiu 
kartu paremsite finansiniai Lyros 
Chorą. Įžanga 20c. (289-290)

DETROIT, MICH.
Tarpt. Darb. Namo bazaras įvyks 

11 ir 12 dd. gruodžio. Bazaro ren
gime dalyvauja organizacijos, kaip 
tai rusų, lenkų ir lietuvių. Kiekviena 
tauta turės atskiras būdukes/ Bus. 
3014 Yeman St., Hamtramck. Turė
sime ir koncertinę programą, taip pat 
gera orkestrą grieš šokiams iki vėlai 
nakties. Bus įvairių gėrimų ir valgių. 
Prašome visų atsilankyti kuo skait
lingiausiai. Kviečia Namo Direkto
riai. (289-291)

BALTIMORE, MD.
Vietos ALDLT) 25 kp. metinis su

sirinkimas įvyks gruodžio 13-tą, 
Liet. Svet., 853 Hollins St. Kiekvie
no nario pareiga dalyvauti, nes 
daug dalykų svarstysime, kas pa
prastai daroma kiekvieną mėnesį su
sirinkime. — Kp. Sekr. (290-292)

WORCESTER, MASS.
Pirmadienį, gruodžio 13-tą, 7:30 

vakaro, Lietuvių Svetainėj, 29 Endi
cott St., įvyyks ALDLD moterų kuo
pos susirinkimas. Visos draugėą bū
tinai dalyvaukite, nes šis.bus prieš-1 
metinis susirinkimas ir valdybos rin
kimas 1938 metams. — Sekretorė.

(290-291)

PATERSON, N. J.
Nepaprastai - didelės prakalbos 

įvyks 11 d. gruodžio (Dec.), Svet., 
62 Lafayette St. Pradžia 7:30 vai. 
vak. Rengia Am. Lietuvių Kongresas 
su pagelba vietos keturių organizaci- 

i jų. Kalbės St. Michelsonas, “Kelei
vio” Redaktorius, iš So. Bostono ir 
R. Mizara, “Laisvės” redaktorius, iš 
Brooklyno. Įžanga veltui. Prašome 
vietinius ir iš apylinkes skaitlingai 
dalyvauti šiose prakalbose. — Rengė
jai. (289-290)

Telefonas: Humboldt 2-7964

.VIDURIŲ UŽKIETĖJIMAS yra 
priežastis tavo ligų. Kad prašalinti j 
ir išvengti ligas, tai parsitraukite ir 
vartokite Thomsono NATURAL-.I 
LAX-HERB TEA, kuri sutaisyta iš 
12-kos Natūraliu, medžių ir žolių 
ŠAKNŲ, ŽIEVIŲ, LAPŲ, ŽIEDŲ, 
GRŲDŲ, kas .išvalys ir sutvarkys 
paįrusius vidurius. Medicinos ir Na- 
turopathy’os gydytojai savo pacien
tams pataria nuo vidurių užkietėjimo 
vartoti NATURAL-LAX-HERB TEA. 
NATURAL-LAX-HERB TEA turi sa
vyje Vitaminų, Mineralių Druskų, kas 
būtinai yra reikalinga žmogaus kū
nui. N. L. H. T. pakelis kainuoja 
tik 50c. Tuojaus prisiųskite $1.00, bei 
daugiaus, MONEY ORDER, o mes 
jums per paštą 
RAL-LAX-HERB

Rašykte šiaip:
JOHN W.

! P. O. Box 186, Brooklyn, N. Y.
REIKALINGA AGENTŲ

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS

(UNDERTAKER)
Vedu šermenis ir palaidoju tin

kamai ir už prieinamą kainą
Parfeamdau automobilius vestuvėse 
purėm, krikStynom ir kitokiem 

/ reikalam

402 Metropolitan Avė.
(Arti Marcy Avenue)

BROOKLYN. N. Y,

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.

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

NEWARK, N. J.

Nira valandų sekmadieniais.
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Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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

apylinkę orui atvėstant.

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

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

palengvina pergalėti šaltį

Kaina 65c už Kvortą
LIEPŲ ŽIEDŲ 75c KVORTA 

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

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

, ___ VYS, HEMOhROIDAI ar kitos 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 jūsų 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. Tar«> Union s<>-ir lrvingP1- New York 
Valaridos: » A. Ml iki 8 P. M. Sekmadieniais:. » A. M. iki 1 P. M,
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MASPETH, N. Y.

PAJ1EŠK0JAMI

SUSIRINKIMAI

FOTOGRAFAS

LIETUVIŲ KURO KOMPANIJA
Brooklyniečiy Sveikata

prievarta užkarto nedarbo ir

PAĮ N-EXPELLER

168 Grand Street
Tel. Evergreen 8-7179 

Brooklyn, N. Y.

Dr. Herman Mendlowitz
M METAI PRAKTIKOS

522 Bedford Avenue 
•rti Taylor St., Brooklyn, N. T.

Tel. Evergreen 7-1312

FLATBUSH OFISAS 
>220 Avenue J 

Kampas E. Jlrd St.

ir visi 
gerove 

prieš

Trillio šeima buvus be cento 
jau nuo ketvirtadienio savaitė

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

- 50 Court Street 
TM. Triangle 1-3621 

Brooklyn, N. Y.

Trys gentkartes libandS Ir 
uŽgyrė seną . linlmentą kaipo 

- patikimą vaistą.

Skaudėjimas muskulų bent kurioj 
dalyje kūno greitai paleng

vinamas

OFISO VALANDOS 
nuo 1—1 dieną ir nuo T—8 vakare 

NEDALIOMIS
Nuo 18 iki 12 vai. ii ryto

TRU-EMBER FUEL CO., INC.
485 Grand Street Brooklyn, N. Y,

Telefonas EVergreen 7-1661

Telephone: EVergreen 8-1770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

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

sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.

{dedame Master-Kraft Oil Burners j Jūsų Seną 
Ar Naują Šildytuvą (Steam Boiler)

Mūsų inžinieriai išmieruos jūsų namus ir įdės tinkamą 
“burner” arba visą garo arba karšto vandenio sistemą. 
Maloniai suteikiame aprokavimus be jokio mokesčio.
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CRAND ST.atGRAHAM AVE.. BROOKLYNVisi Šį Vakarą į Am. Lietuvių Kongreso
f *

Prakalbas Grand Paradise Salėj!
'' ______ s------------------------------------------------ -

L Vienas Tėvas Sumušė Kitą
Už Vogimą Pieno; Abiejų 

Kūdikiai Badauja

ir demokratijos mylėtojai penk
tadienio vakarą, 10 gruodžio, 
trauks į didžiąją Grand Paradise 
Salę, kur įpdęsr'Amerikos Lietu
vių Kongreso Brooklyno ir Apy
linkės Skyriaus ruošiamosios 
prakalbo* Lietuvos reikalais. 
Prakalbos rengiamos fašizmo 
viešpatavimo Lietuvoje 11-kos 
metų sukaktuvėms paminėti.

Rojus Mizara, “Laisvės” re
daktorius, ir Stasys Michelsonas,. 
“Keleivio” redaktorius iš So.'

Anthony Morano, 26 metų, 
338 E. 22nd St., N. Y., jautė
si gana prastai, kada reporte
ris nuėjo su juo pasikalbėt jo 
šaltame apartmente.

Jisai pats, jo žmona, ir 17 
mėnesių sūnelis Vincas buvo 
gana sujudę, nes nuo pat ry- 

■ to neužsidaro durys nuo re
porterių, kurie nori sužinot, 

Bostono, abu geri kalbėtojai ir kaip jis perskgle žandakaulį 
žymūs Lietuvos vidujinės ir iš- Phillipui Trillio, nuo 369 
laukinės padėties žinovai, su-i First Avė., kurį Morano paga- 
teiks daug įdomių faktų iš fa- vo vagiant jo pieną trečiadie- 
šistų valdymo Lietuvoje, taipgi 
kokioje padėtyje randasi Lietu
va kas liečia jos nepriklausomy
bę ir koki jos santikiai su kito
mis valstybėmis.

Aido Choras, vadovaujamas1 
B. L. Šalinaitės, duos gražią 
dainų programą.

Pradžia 7:30 vakaro. Įžanga 
veltui. Vieta: Grand Paradise 
Ballroom, 318 Grand St., Brook
lyne.

.nio rytą.
“Aš nenorėjau sumušt Tril

lio,” apgailestauja Morano.! 
“Jis taipgi yra ant pašalpos. 
Aš žinau, kad jis turi žmoną 
ir kūdikį. Aš pažįstu jo moti- 

į ną, kuri atsikelia 6 valandą 
kas rytą ir vaikščioja rinkda
ma skudurus pardavimui. Jam 
bloga. Bet vistiek, kada jau 
vagia pieną nuo kito esančio 
ant pašalpos, ypatingai su vai-' 

• ku, tik ką pakilusio iš plaučių 
' uždegimo, ka su juo gali da- 
|ryt?” I

Apgailestauja Sumuštą
“Aš kalbėjau į Trillio gra

žumu. Aš jam sakiau.’ ‘Delko 
tu nėjai vogt kokio turčiaus 
pieną, jei tau reikia vogt? Ko 
eit pas mane ? Mano vaikui 
taipgi reikia pieno.’ Well, jis 
sakėsi neturįs mano pieno, bet 
aš mačiau išpūstą jo sermėgą.

“Jis bandė bėgt. Aš jam 
sudaviau ir nuvedžiau į polici
jos stotį. Gaila, kad taip atsi
tiko. .Dabar jam blogiau, ne
gu kada nors. Jisai guli ligon- 
butyje su perskeltu žandakau- 
liu. Jo motinai negeriau. Ir aš 
nesijaučiu gerai dėl visos pa
dėties.”

Per penkias dienas Morano 
pasigesdavo pieno. Jų kūdikis 
alko. Jis galop susitarė su pie
nininku, kad pastarasis paliks 
pieną 5:30 ryto.

Trečiadienio rytą Morano da
bojo. Visą valandą jis gulėjo ant 
grindų prie durų. Arti septintos 
jis išgirdo lengvus žingsnius, 
greitą stvėrimą ir smarkų, bė
gimą žemyn. Morano pasekė ir 

darbinin- pasivijo Trillio ant 4-to aukšto.
“Tikslas mano vedimo Tril

lio’s pas policiją buvo įrodyt pie
nininkui. Matote, aš maniau, kad 
pienininkas manys mane patį 
padarius ta neradimo pieno isto-1 
riją, kad išvengt mokėjimo bi- 
los. Aš turiu didelę bilą ir aš 
turėjau įrodyt kompanijai, kad

NEW YORK, N. Y. 
Kaip Mes Išvijom Sheffield 
Kompanijos Pieną iš Dirbtuvės 

Sheffield ir Bordens kompa
nijoms pakėlus pieno kainą iki 
15 centų už kvortą bėgiu 5 
pastarųjų mėnesių, mūsų ko
munistinėj spaudoj paskleidus 
plačiau visuomenės žiniai, mes 
savo dirbtuvėj subruzdom ne- 
imt, t. y., boikotuot šios kom
panijos pieną.

Labai gerai pasitarnavo 
šiam darbui New Yorko mies
to rinkimų laiku išleista Kom. 
Partijos rinkimų platforma. 
Mat, tarp kitų darbininkams 
reikalavimų, ten buvo pažy
mėta, kad Sheffields pieno 
kompanija padarė gryno pel
no 1936 metais dvidešimts 
vieną milioną dolerių, aplup- 
dama iki gryno kaulo biednus 
ūkininkus, jiems primesdama 
po 3-4 centus už kvortą, aplu- 
pa dar kitus milionus biednų 
darbininkų imant po 15 centų 
už tą pačią kvortą pieno. 
Kriaučių šapoje, kur aš dirbu, 
5-ta Avė. ir 16th St., Sheffield 
Co. parduodavo po 40-50 bon- 
kų pieno kasdien t______
kams ant pietų.

Aš pirmas iškėliau obalsį 
savo skyriųie, o vėliau ir ki
tuose, nepirkt šios kompanijos 
pieno. Ir kas pasirodė. Kaip 
tik 11 valanda atnešė pieną, 
šaukdamas “milk, milk,” tuoj 
iš pirmos dienos sumažėjo pie
no pirkimas ant pusės.

Dar paskleidus platesnę agi-|aš pieno negavau, 
taciją, visi darbininkai, kaip 
vienas, atsisakė imt jos pieną 
ir bėgiu kelių dienu pieno at- 
nešėjas paliko tik 2-3 bonkas, 
kurias ėmė formonėliai.

Tai ka reiškia tas progra
mos punktas paskleistas ir fa
ktais įrodęs, kad kompanija

“Kitaip aš būčiau jo nevedęs 
policijon. Už ką? Tas vyras ne
blogas.”

Trilli o Kūdikis Alko

skurdo. Gi Anthony Morano, bu
vęs pališiuotojas, dabar esąs ant 
pašalpos taipgi, nuliūdęs sėdi 
savo šaltame apartmente ir žin- 
geiduoliams' atsakinėja: “Aš ne
norėjau jį sumušt. Ištiktųjų, jo 
kūdikiui taipgi reikia pieno.”

Kaip aiškiai šiame paveiksle 
matyt plėšikiško pieno trusto 
giltinė ir kriminalybėn stumian
čioj i ranka. Morano, bedarbis 
su sergančiu vaiku, priverstas 
mokėt 19 c. už kvortą pieno, pa
siuntė ligonbutin kitą tokį varg
šą, kuris vogė nuo jo pieną, nes 
nebeturėjo 19-kos centų, kad nu- 
pirkt savo verkiančiam kūdikiui 
pieno. Ar galima toleruot tokia 
padėtis? Tėvai, motinos 
susidomėję darbo žmonių 
turėtų stipriai pasisakyt 
plėšikiškas pieno kainas.

Iš IDS Pirmos Kuopos 
Susirinkimo

Į Pradės Patikrinimą 
Cacchione Balsų

Cacchione laimėjo Aukš
čiausio Teismo teisėjo Phillip 
A. Brennan’o nuosprendį, kad 
Rinkimų Taryba privalo leist 
patikrint už komunistų kandi
datą Peter V. Cacchione pa
duotus balsus. Taryba buvo Į 
pareiškus, kad ji padarys tokį 
patikrinimą tik minėto teismo 
patvarkymu.

Cacchione, oficialiuose 
skaitliavimuose ilgą laiką bu
vęs devintuoju, pačioje pabai
goje skaitliavimų nužiūrimai 
greit likosi pralenktas dešim
tojo. kandidato Surpless, kuris 
paskelbtas laimėjusiu, o Cac
chione paskelbtas pralaimėju
siu tik 245 balsais. Manoma, 
kad peržiūrėjimas tūlų balotų 
prasidėsiąs šiandien. Jei patik
rinime numatys buvus klaidų, 
tuomet Cacchione reikalausias 
oficialio perskaitliavimo visų

Priešmetinis susirinkimas j balotų.
įvyko ketvirtadienį, 2 gruo
džio. Nariai buvo kviesti atvi
rutėmis, tokiu būdu daug da
lyvavo.

Apart kuopos paprastų rei
kalų, buvo kalbama vienybės 
klausimas LDS su APLA. Tos 
org. jau galutinai susivienijo, 

j Nutarta suruošt vestuvių pa
rengimą. Išrinko komisiją, ku
ri įgaliota susitarti su čia gy
vuojančiomis APLA 22-ra ir 
49-ta kuopomis. Bus kviečia
mą LDS jaunuolių kuopa ben
drai rengti vestuvių vakarą. 
Tų bendrų komisijų posėdis 
įvyks 12 gruodžio, 3 vai. po 
pietų, “Laisvės” Svetainėj.

Valdybon 1938 metams iš
rinkti sekami draugai. Pirmi
ninku — A. Velička, vice-pir- 
mininku — J. Gužas, finansų 
sekretorių — P. Grabauskas, 
užrašų sekretorių — Rainys, 
iždininku — K. Levanas, iždo 
globėjais — L. Kavaliauskai
tė ir Pranaitienė.

Draugas J. Grubis, buvęs 
kelis metus pirmos kuopos fi
nansų sekretorių, gerai dirbo. 
Nevien gerai sekretoriavo, bet 
buvo ir geras organizatorius, 
travo daug nariu į LDS pirmą 
kuopa. Drg. J. Grubis organi
zatorių išrinktas ir 1938 me
tams. ’

Naujas koresnondentas, 
G. Kuraitis.

Vladeckas Numatoma Vadu
i Taryboje

Republikonų “councilmanas” 
Joseph Clark Baldwin išsireiš
kęs, kad republikonai ir fusio- 
nistai sutiksią darbietį B. Char
ney Vladeck skirti vadu prieš- 
tamaniečių mažumos Miesto Ta
ryboje. Jisai sakė savo partinių 

i ryšių nemainysiąs, tačiau būsią 
I “garbė ir smagumas” dirbti 
Vladecko vadovybėje.

Patikrinimas eis Dooley’s 
Warehouse, 445 12th St., kur 
sudėta balotai. Cacchione su 
savo atstovais taipgi bus prie 
patikrinimo; kandidatams lei
sta matyt, tik nevalia ranko
mis liest balotus.

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(JALINSKAS) .

LIETUVIS GRAB0R1US
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštų 
Turim puikiai {taisyt* Kopi y t i* 
ir salę del po iermen* piet*. 
Teikiam nemokamai vėliausios 

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE. 
Priei Forest Parkway 

WOODHAV1N(L. I., N.’.Y.

Atsidaro Nauja ■
Lietuviška Barbernč

kurios savininku yra

Stanislovas Kunevičius
Gerai patyręs barberys, pui
kiai įruošta vieta tinkafnam 

patarnavimui. Antrašas:

55-62 - 64th St.
Vienas blokas nuo lietuvių bažnyčios

Pajieškau savo brolio Juozo 
vaičio. Kada gyveno Brooklyne 
Coney Island apylinkę. Prašau, 
jis pats atsišauktų arba kas žino 
apie jj, lai praneša man. Ona Kir- 
vaitė (Levikienė), 43 W. Porter St., 
Waterbury, Conn. (288-291)

Kir- 
apie 
kad

BROOKLYN, N. Y.
Penktadienį, 10 d. gruodžio įvyks 

prakalbos, rengiamos Am. Liet. Kon
greso Vietinio Skyriaus, Grand Para
dise Salėje, 318 Grand St., didžio
joj Svetainėj, 7:30 vai. vak. Kalbės 
St. Michelsonas, “Keleivio” redakto
rius iš So. Bostono ir R. Mizara, 
“Laisvės” redaktorius, iš Brooklyno. 
Tema: 11 Metų Fašižmo Lietuvoje ir 
Ką Fašizmas Atnešė Lietuvos Liau
džiai? ‘Įžanga veltui. Kviečiame vi
sus skaitlingai dalyvauti.

1 (288-2,90) ,

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių.
Ii senų padarau 
naujus paveiks
lus ir kra javu8 ; 
sudarau su ame- 
riKoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio' 
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 storiu BMT Line 

BROOKLYN, N. Y.
Tel.: Glenmore 5-6191
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Eglaitėm Papuošalai, 
ir Dovanos

gauna pasakiškus pelnus, ap- Į atgal. Jie tada išbaigė paskuti- 
lupdama darbo žmones. Tai nius iš $28 pašalpinių pinigų., 
taip mes išbombardavom iš.Trillio, žmona ir kūdikis miega 
šios šapos Sheffield pieno vienoj lovoj ir tą naktį kūdikis 
kompanija. Tokius pavyzdžius verkęs labiau, negu kitomis nak- 
turėtų imti ir visos kitos dirb
tuvės. krautuvės ir namų šei
mininkės. G. Albinas.

timis. Trillio ir jo žmona buvo 
desperacijoj. Trillio išėjo vėl 
vogt pieno, sakoma, manyda
mas, kad tas jau bus paskuti
nis sykis nuo Morano.

“Trillio .kūdikiui taipgi reikia 
pieno. Aš tą žinau,” neramiai 
kartojo ilorano. “Gal jis dėlto 
norėjo mano pieno, kad aš imu 
Grade A pasteurižūotą. Aš. už 
jį daugiau moku, bet mano vai
kas sirginėjo ir aš turėjau jį 
pirkt. Visi kiti čia ima Grade 
B. Trillio turbūt manė, kad ma>- 

^riJ/21|no Grade A pienas buvo vertes
nis rizikuot.”

Dabar Phillip Trillio guli *Bel-

Mirimų per savaitę Brook
lyne buvo 540, 98-niais dau
giau, negu pirmesnę savaitę ir 
daugiausia iš 21-nos paskuti
nių savaičių. Pereitu metų tą 
pat savaitę mirė 500.

Auto nelaimėse vėl žuvo 8;
Manhattane užmušta 10,!
Bronxe — 6, Queense — 3.

Gimimų buvo 751, ]----
metų tą pat savaitę gimė še-1 
šiais daugiau.

' • Padaugėjo susirgimai diph->
therija, plaučių uždegimu ir levue Ligonbučio warde, auka
influenza.

Artėiant žiemos šventėms, 
J. Ginkaus saldainių krautuvė 
kiekvienu momentu yra pasi
rengus' tamstoms patarnauti, 
čia \ atsilankę rasite įvairių 
įvairiausių papuošalu eglai
tei; virš dvieju tūkstančių 
skirtingų rūšių. Tarp j u ran
dasi — dėžučių, paukštelių, 
trarniu, orlaivių, varpų, karo
lių, pintinių. įvairių' rutuliukų 
ir daugelis kitokiu,'kurių ne
galima čia išvardyti. Gražūs’ 
napuošalai. įsigyti iš J. Gin
kaus saldainiu krautuvės, tik
rai puoš tamstų kalėdų eglai
tę.

Dovanoms yra visokių rū
šių saldainiu—palaidu ir pui
kiose dėžutėse, — šilkinėse, 
medinėse, veidrodinėse ir įvai
riose kitokiose. Graži, specia- 
lė dėžutė su skaniais sąldai- 
niais yra puiki dovana bet 
kam, nes saldainius visi mėg
sta. Randasi ir importuotų 
saldainiu iš Europos. J. Gin- 
kus kviečia tamstas atsilah- 
kyti ir įsigyti šventėms reika
lingu daiktų J. Ginkaus sal
dainių krautuvėj, 495 Grand 
St., Brooklyn, N. Y. Sk.

Stephen Aromiskis 
(Armakauflkaa) 

Laisniuotas Graborius
NOTARY PUBLIC 

423 Metropolitan A^e.
Brooklyn, N. Y.

. Telefonas: BVergreen T-4311

MATEUŠAS SIMONA VICTOS 
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIEJIMAM IŠTAIGA

Vietos ir impor
tuotos degtinės ir 
vynai geriausiu 
bravorų alus ir 
Elius. Kada būsi
te Brooklyn©, už 
eikite susipažinti.

Kiekvieną subatą 
karšta vakariene. 
Atskiras kamba
rys, užėjimui su 

• moterimis. Neriš
liomis atdaras 
nuo 1 valandos 
dieną iki vėlai.

426 SOUTH 5th STREET, BROOKLYN, N. Y 
Bloką, nuo Hewes eleveiterio ototleo. Tel. Bret-green T-88M

****** ******************************************

FRANK D0MIKA1TIS
RESTAURACIJA

Brooklyn, “Laisves” Name417 Lorimer St

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
< - • - * - , „

I ................................... .........— <

Vasaros J alku 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 ĖLIUS
Skersai gatvės nuo Grand Paradise Salės

321 Grand Street Brooklyn, N.
Kampas Havemeyer St.

Telefonas: EVergreen 7-9851

PHONE PULASKI 54090

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

Admission 50c, day and night 
Saturday Night 75c

Managed by
RHEA' TEITELBAUM

OPEN DAY AND NIGHT

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

Sleeping Accomodations.'

SPECIAL RATES

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

... rai i r - iarr—* . -*-wasJ• i na—\ ‘ ’ 

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

PER WEEK

GENTS’ DAYS
Wed., Thurs., FrL,' Sat. and 

Sun. all day and night.




