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TRIES TO THINK
“REGRETS”

First, a low whistle is heard. 
Gradually it becomes loudei’ and 
louder till the very air reverbrates 
and window panes come crashing 
down. The impact is sudden, dust 
flies into the air and the homes of 
Chinese men and women become the 
homes of the dead.

“With profound apologies and 
regrets.”

An American gunbot sails on the 
river. Droning planes fly overhead 
and bombs fall. Machine gun fire 
from the banks tap-tap on the ship’s 
side. The boat sinks. Three others 
follow.

“With profound apologies and 
regrets.”

The rapidity with which these 
apologies come and go is worthy of 
notice. Japan’s invasion of China 
and wanton disregard of the rights 
of neutrals has come to the point 
where the interests of America are 
at stake. Four ships were sunk deli
berately in order to frighten Am
erican interests and machine-gun 
them out of China. That this plan 
has failed has been amply proven 
by the stern attitude of the govern- 

’ ment. Apologies for acts of war, no 
matter how perfunctory and prompt, 
are meaningless unless there are 
more positive means of enforcing 
these promises.

Without a doubt the American 
people are unalterably opposed to 
this invasion of a peaceful nation 
but such a stand is negative unless 
backed up by stronger means.

The voice of the government, 
which brought such speedy response 
from the Japanese, can be strength
ened and be more productive if it is 
backed up by all the democratic and 
peace-loving nations acting collec
tively for peace in the Far East.

t Protest Fair Lease 
To Japan

A protest against the leasing of 10,- 
000 square feet of exhibition space in 
the 1939 New York World’s Fair to 
Japan was made Wednesday by 
John Little, executive secretary of 
the New York State Young Com
munist League, in an open letter to 
Grover Whalen, president of the 
World’s Fair Committee.

Martial Japan, Little declared, 
which is waging a ruthless war “to 
impose its militaristic sway over 
democratic China,” has nothing to 
teach the American people in the 
World’s Fair, dedicated to help in- 
terpret “the kind of world we hope 

f to have tomorrow.”
“The entire Young Communist 

• League, together with the progres
sive elements in this country, unite 
to protest against such a distortion 
of the purpose of the exhibition. 
Already our 8,000 members in New 
York State have dedicated them
selves to boycott Japanese goods. 
They are just as ready to boycott 
Japan’s exhibition and to place a 
picket line before it as long as it 
remains at the Fair,” Little wrote.

ENGLISH PART
SPORTS-HUMOR-N E W S

OF CLUB ACTIVITIES

EDUCATION-STORIES

WORCESTER PREPARES 
NEW ACTIVITY

At last we had our much needed 
meeting to decide our future ac
tivities and elect our new commit
tees. Now that we have some plans 
ahead, we know what to work for 
and are not going ahead blindly. We 
hope to be able to put an operetta 
early in the spring, or at least in a 
few months hence, and soonei’ than 
that we are going to have a supper, 
so watch for these dates.

Our new exec, committee consists 
of the following:

President—Julia Wallent
Vice Pres.—Vincent Grublevskas 
Secretary—Mildred Davidonis 
Treasurer—Joseph Kižys 
Financial Sec.—Aldona Palonis 
Maršalka—Mr. Klaymai* and Mary

Kižys.
Correspondent—Lithuanian — Vin

cent Motitis; English—Mildred Davi
donis.

Music Committee—V. Tumanis, H. 
Palonis, Blažis, Lillie Lucas and Mrs. 
Korsak.

Good luck to ail these new offi
cers, and let’s hope you steer the 
chorus through a busy and prosp
erous year!

Congratulations to the boys for 
funning such a fine dance. What’s 
the matter with the girls, why don’t 
you divide work evenly as well as 
pleasure? Remember that every one 
likes to have a good time also, this 
time—excused, but remember we 
won’t excuse you again!

The New Year’s affair seems to 
be progressing very well. We’re 
going to have dancing, refreshments, 
entertainment, and loads of fun, so 
everyone remember New Year’s 
Eve at Endicott Street. And only 
35 cents! Much too cheap for such 
an affair.

Worcester is organizing a bus for 
“Kornevilio Varpai” to go to Boston. 
The fare is only one dollar for a 
round trip. The bus leaves Endicott 
St. hall at 1 P. M. sharp. If you 
want to . make bus reservations, 
apply to Mary Kižys or Mrs. Su- 
kaskas. If you miss this operetta, 
you’ll regret it forever since there’s 
nothing like it all N. E. So, I’ll see 
you there!

Millie D.

Largest Air Force 
In World-U.S.

LONDON, Dec. 8. — The United 
States air force was ranked as one 
of the largest and “possibly the most 
efficiently equipped in the world” 
by the 1937 edition of Jane’s “All 
the World’s Aircraft,” out today.

Jane’s declared that Germany’s 
war planes were equal to the Amer
ican in performance and power, but 
sot in numbers.

France, according to the editor, 
C. G. Grey, has “fallen sadly be
hind” in performance though the> 
size of its air fleet has- been in
creased.

The book gives little data on the 
Soviet air force, but said it was 
“enormous” in numbers. It was given 
fairly equal standing in performance 
with American aircraft, after which 
it was said to be modelled.

LAST MINUTE REPORTS
Kornevilio Varpai is now in a 

stage where it must pick up speed 
and volume and roll along at such 
a pace that our aim, a sold out 
house, will be achieved before 
Christmas. I only regret to have to 
give Lawrence and Montello a call
down for what latest reports claim 
is a very poor effort at collecting 
ads for a program book. Ticket 
sales in these two cities reflect the 
same slack attitude toward our 
Operetta. After all, this is an 
opportunity to prove to everyone 
that our picnic was a “flop” be
cause of outside interference, and 
the ones who might be blamed most 
for the picnic’s failure are not doing 
their share in promoting “Kornevilio 
Varpai.”

Experience with the choruses gives 
me confidence in Gardner's whole 
hearted support. Bridgewater is a

RESIDENTS OF MASS 
NOTICE!

If anyone knows the where
abouts of Gene Krance of 

►* Bridgewater, Mass., please 
communicate to the following 
address: A. B., 46 Ten Eyck 
St., Brooklyn, N. Y. I have 

of importance to give 
He may be in the district

Boston, Mass, or Bridge
water.

A. B.

dark horse, but if the proper spirit 
takes hold it can well come up to 
expectations. Come on Hicktowners! 
Last word from Worcester’ is that 
they have a capable committee. Lets 
hear mbre good news from them. 
South Boston, which should be our 
mainstay, has yet to give some 
definite reports—let’s hear good 
news, Southie!

I am proud to say that my own 
home town, perhaps one of the 
“hickiest,”—is coming through to 
make all other’s silly. We epn well 
claim that if other colonies worked j 
their facilities as well as Norwood 
we’d have:

1. About a $1500.00 program book
2. A sold house now
3. 20 Busses
When this article is edited it will 

be too late to get more ads, I 
warn those who have not done well 
to be prepared to take what’s 
coming. We know all possible excuses 
and they are not valid. Save your 
own hides by selling “Tickets.”

A pleasant annourtcement. South 
Boston has obtained the “Ritz Plaza 
Halls” to which the supper and 
dance is to be shifted.

It is much prettier and more con
venient than the cluh, being only 
two blocks from Jordan Hall.

Big towns—modify Norwood’s cry.
1— 2 Busses from each city
2— $100.00 adds for program 

(More for large colonies)
3— Sold out house.

Peter Yesikenas,
L. M. S. 2nd District Organizer.
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New Chorus In 
Baltimore

has been
in Balti-

6 Lyros

A new Lithuanian chorus 
organized. This time it is 
more and is called the 
Chorus.”

So-far we have been getting along 
swell and at our meeting on De
cember 5th we discussed how to get 
more singers into our chorus. Our 
singing teacher is Charles Granovsky 
and our organizer is Charles Juš- 
kauskas.

I •" '

On Saturday, December 18th, 1937 
the Lyros Chorus of Baltimore will 
give a big dinner. At this dinner 
our chorus will sing for the first 
time and we are hoping every one 
would come on down. Don’t forget 
the date: Saturday December 18th, 
admission will be 75 cents. Don’t be 
worried that you won't get enough 
to eat because eats will be plentiful, 
such as: Roast pig, geese, rabbit, 
duck, chicken and so on (yum yum!)

All the food was donated by 
Lithuanian farmers who want to see 
our chorus grow. It will be more 
like a babtism dinner for the new 
chorus!

We hope it will be as good as the 
Aido Chorus and many other chorus
es people enjoy listening to.

Ida Balsys.

Warner Bros, is notorious for the 
way it underpays its office workers, 
minor publicity men, clerks and ste
nographers. Warner 
netted $0,000,000 
fiscal year but 
the biggest of

not only
its last

Bros 
during

also recognized as 
all movie companies. 
—o—

........... Hollywood! Since the 
election of Thomas I/ewey as D. A. 
in New York, mobsters, gangsters, 
con-men and gun-men have exodused 
from Broadway ' to center their ac
tivities on the film colony. Latest 
racket has to do with extras and bit 
players on movie lots. Gangsters em
ploying terroristic methods Jiave been 
godging $1 a day from the boys and 
girls registered as extras who ma
nage to get themselves a few days’ 
work. D. A. Baron Fitts on 
Coast has joined hands with the 
deral government in a drive to* 
Hollywood of its undesirables.

Purge Over

rid

ANGEL—Smart, sophisticated, not- 
so-exciting drama. Marlene Dietrich 
as glamorous as ever. Eddie Horton 
as funny. Intriguing entertainment

DIST. SCHEDULE
This 

pkayed
is the schedule of Basketball for the 2nd 
by all of the Dist. Sports

District Sportsmen. It is 
Com m:

“Iš Meilės” To Be 
Revived

DETROIT’S MEMBERS 
ON THE INCREASE

three members

LMS 2 Dist. At Norwood At Gardner
Norwood Basketball Jan. 8
Gardner Jan. 22 Schedule
Worcester Jan. 15 Dec. .18
Bridgewater Feb. 12 Jan. 15 •

At

I also want games the Aidoto 2

Worcester
Jan. 29
Feb. 12

1937-38
Jan. 8
Chorus of Worcester played:

All those who 
soon as possible

Bridgewater
Dee. 18 

ijan. 29
Jan. 22

Season
report on
Dec. 9—Aido Chorus—42

Franzen shoe—18
Dec. 13—Aido Chorus—83

Irish all-stars—31
are interested in bowling should please let me know 
so the schedule can be made out.

J. Kižys, 2nd Dist. Sports Chairman.

as

RAMBLINGS OF THE 
SECOND DISTRICT

PNEUMONIA ENDS LIFE 
OF HELEN GROZAN

Gardner, for a small town, 
pretty active. Already they got 
bus for the X-mas day trip to Bos
ton to see the “Chimes of Nor
mandy”. Their tickets are going 
pretty fair too...

Norwood seems pretty peppy for 
they also promise to have a bus 
full'.
ing,

a
. Lawrence seems pretty lack- 
they only think of a few mach

ines but, look out, they may 
a bus....

afternoon

come
in

ticket 
scep-

Worcester complains that 
and bus customers are pretty 
tical about our 2nd Dist. affair. I 
think that with the crowd they have 
now, 2 busses should be filled.

Bridgewater also promises a bus 
load. They say the best gift that 
anyone can get is a ticket to see 
the “Chimes of Normandy”.... 
Montello will spring a surprise. 
They are very quiet just at present...

So. Boston says the more that 
come to see the “Chimes of Nor
mandy,” the happier we will be. So 
come one and all, young and old, 
and you won’t be sorry.

Ret law Chinwell.

if you go for intrigues.
STAGE DOOR—A new Door, Hol

lywood-fashioned and exciting in 
spots. The made over story gives 
Hepburn a chance to emote for your 
tears and Ginger Rogers an opportu
nity to dance and wisecrack, 
are aces in their specialties.

MUSIC FOR MADAME—A 
ical without Busby Berkely!
Martini thrills with “Ridi PagliaCci” 
and other selections. Smart Holly
wood self-satire aided by the inimit
able Alan Mowbray and a novelty 
finish.

Both

mus-
Nino

dropping a ton or t.n.t. into the qaqqe

wy-

!' lbs. of ,
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This Monday morning at 10:45 
death came to Elyte Grozan at the 
Muhlenberg Hospital, Plainfield, N. 
J. She had been stricken only a 
short while before by pneumonia and 
had failed to make a recovery.

She was born June 11, 1917 and 
died at the age of 20 years and 
six months. Yesterday
she was cremated at the Linden N. 
J. Crematory.

Readers of the Youth Section will 
remember her as the authoress 
of a beautiful poem published a few 
months, ago, “The Night Shift.” 
Difficult working hours prevented 
her from being as active as she was 
capable of being. The entire staff of 
Laisve and the readers of the L. Y. 
S. will not, forget 'Elyte Helen Gro
zan—a friend and a fellow worker.

The theatre has decided to stage a 
revival of “Iš Meiles” with the same 
all star cast which presented it last 
season. The revival’s first perfor
mance will probably become a fact 
about the middle of February.

The all-star cast is composed of:
Amelia Jeskevich, ardent student 

of the theatre, will play as the 
vamp, Danute. Mrs. Rainier, ex
perienced dramatic actress, will be 
in the role of the unfortunate Jewish 
girl, Marė. Pijus Petrauskas, vete
ran of the Lithuanian stage, is the 
Jewish father. Juozas Lazauskas, 
recently returned from Lithuania 
where he acted and vacationed, will 
be the Christian friend of the Jew. 
Aldona šiertvytaitū, colorful youngs
ter, will grace the stage as the 
singing maid-of-all-work. Ernest C. 
Duben, ardent follower of the arts, 
will be the villainous marrying 
swain, Jonas, who “double-crosses” 
all the girls. Mrs. Draugelis, veteran 
of the Lithuanian stage, will play 
the part of Jonas’ mother. Minor 
roles are filled by talented young 
actors and actresses.

Therefore, a very 
guaranteed under the 
co-operative group
coaches to be announced later.

So don’t forget to keep your eyes 
open for another excellent presen
tation by the well known Lietuvių 
Liaudies Teatras.

good show is 
direction of a 
of dramatic

It’s The Truth!

NEWS BRIEFS
WASHINGTON? D. C., Dec. (>.— 

Banning of the first National Con
gress. of the Brotherhood of Cuban 
Youth and detention of 500 delegates 
at the I notoriuos Columbia concen
tration 
day in 
Youth 
who' is
in Cuba.

Cadden asked in 
that immediate protests be sent to 
the Batista, government in Havana 
urging that the delegates be re
leased and the Congress be permitted 
to go on as scheduled.

camp was announced here to
ji cablegram to the American 
Congress by
representing

Joseph Cadden, 
the Congress

his' cablegram

It’s dangerous to lose the habit of 
making friends. /

Remember—A loafer is not .dilly 
useless, but takes up some room.
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--The winner of the Hogan (Yuskas)—Baer bout tonight will get a crack at Champion Joe 
Louis, provided he scores in a sensational manner, according to Promoter , Mike Jacobs. The 
well-known Uth- fighter, Hogan, predicts a knock-out victory inside of six rounds.

Hm’m, hm’m, if it ain’t one thing 
it’s the other. The way the chorus 
is growing it looks like there is 
going to be a scarcity of chairs. 
To be sure to get one of these 
things, it might be good form to 
come early (before 11:00 Sunday 
mornings) and carelessly, or purp
osely, drape your coat over a chair 
for future reference. The old mem
bers 
there 
faces

staged a fair come-back but 
are still a lot of familiar 
I’d like to see. If you feel 

of it all, toss in your stakes' 
with the Aido Chorus and get a new 
lease on life. It’s a good bet.

A glance at the activity barometer 
indicates a rising storm of social 
action; so you’d better hurry down, if 
ya wanna go to town. The new 
year frolic by the Aido Chorus 
ought to be a humdinger this year. 
It'll be a swell time to get acquainted 
and make new friends. A short 
while back you could occasionally 
hear a wistful sigh and then you 
would hear about the swashbuckling 
New Year’s Eve two years ago. Ah, 
how I remember it! This coming 
frolic with all the new and adven
turous spirit makes me want to 
philosophize. No. No, 1’11 grant thee 
thy boon, I’ll soliloquize.

Flash! Bulletin Special!

Lithuanian-Am
is so near 
makes me 
possibility 
knowledge 
of Hearstimpossible, 

as a sieve 
hydrogen

Although it sounds 
solid metal can be used 
for hydrogen! The 
atoms rush through the open spaces 
between the atoms of the metal 
which has been heated to/cause it 
to expand.... The average yearly 
loss due to rust is estimated to be 
about one billion dollars!... The 
average adult consumes 35 pounds 
of air, four pounds of food and three 
pounds of water during one day!...

Not in Scotland: More than 300 
tons of sugar are wasted every year 
in the bottom of teacups, as set 
forth by statistics!... And did you 
know it is said that scientists are 
now able to create life in a bottle 
without the aid of parents! Sounds 
funny, life in a bottle.... Tooth
paste ad: Don’t forget that teeth 
are the only parts of the body that 
cannot repair themselves!... Yes, 
and 10,000,000 Americans use false 
teeth....

tiny

Ernest.

She: “Honey, the diamond in this 
engagement ring is very small”

He: “Yes. 1 know. 'You see I ex
plained to the jeweler that it was 
for the smallest, daintiest hand in 
the whole world, and I wanted 
stone to fit such—a hand.”

She: “Qh, that’s different.”

Hubby: “ 1 hear that 
his wife the key to his 
they were married.”

Wifie: “Yes, 
lock changed.”

Law ver: “So 
in jail?”

Cop: “Yeah! 
forgery.”

and then

Smith gave 
heart when

he had the

the village smithy is

We arrested him for

You haven’t any time to waste! 
The “Voice,” the magazine that no 
intelligent young 
erican can be ’without, 
to its first edition it 
apprehensive lest some 
be left to glean some 
from the assorted bunk
and other profiteering publications 
while the “Voice” offers such good 
condensed reading.

1’11 be looking for everybody this 
Sunday because 1 don’t want anyone 
to miss any of the good times. Ęeep 
an eye peeled for this column if 
you want to get the announcements. 

Your pal,
So Long.

WHAT WILL B’KLYN
PUT OVER?

I know that in Boston’s New Eng
land Conseivatory of Music the 
Brooklyn Aido Chorus will put on 
a good show. Why? Well, because it 
always has and this presentation of 
“Chimes of Normandy” will be 
another good show—something that 
only Aidos can stage beautifully 
with the necessary odds and ends.

When the orchestra in the pit 
strikes up the first notes of the 
introducing overture you’ll have the 
feeling that you are to witness a 
great show. Then the curtain goes up 
and the colorful chorus occupies the 
stage and proves to you that you 
guessed right. With Bic last curtain 
down you’ll still feel the “kick” andyou’ll still feel the “kick” and 

experienced while you saw the
show.

AH star cast—All star show.
Is Boston waiting? Well, they 

must he tiecause all we hear is, 
“Calling all stars to Boston, Christ
mas Day.”

P. A. No. 131.

GYPSY INTERVIEWS
For hours I was thinking of an 

idea on how to interview myself, and 
for hours nothing hit me that felt 
like an idea.

out of the te-
book.
I finished, I
I could not

it “Love’s Burning Moment

started 
decide

to read 
whether

title
just call it a short story and have 
published. Anyway, 1 figure it’s 
article so here it is:

Why can’t I put a false beard on 
and drink wine 
gypsies

Why 
women 
gonas,”

Boy, 
seriously thinking of putting a sign 
on my back and picketing the stage 
when Ihe‘curtains open. I’ll bet they 
will be sorry then.

So if you are a worker it is your 
duty to come help me picket on 
December 25, 1937. Mercantile Hall, 
Broad and Master Sts. at 7:30 sharp. 
Show your class solidarity, buy 
your tickets now at $1.00, $.75 and 
$.50. I remain, your exploited actor, 
to see you at the bar after the 
show.

in the
like the rest of 
drinking scene?
make love to 

of that “prastas
can’t I 
instead 
R-aulas?

that just burns me up. I

the

the 
ci-

am

Well, after a time, I started using 
foul language and was seriously 
thinking of going out into the 
street and throwing stones at people, 
when I decided to write something.

\
Anyway, I started to write like 

blazes, lifting pieces bodily from 
Mark Twain, Cobb and Voltaire and 
even copied a page 
lephone

When 
it over, 
to 
or 
it 
an

Felix Olekis Jr., takes the part of 
Lord Archibald Craven in the op
eretta “Čigonai ' Klajūnai”. 
“Archie” to all the blondes. He 
revered,, romantic, entertaining, 
templative chap. Men hail him. 
men love him. (I got that out 
True Soul Love Confession ; 
Magazine, 
my type 
operetta, but 
used it.)

Now that I have proven to my 
dear readers what an important 
actor I really am, I got a bone 
to pidk

Why 
in the 
knows 
by itself.

It
of

Lord 
i is a 
com- 

. Wo
of a 

Story 
does not exactly fit 
personality in the 

it sounds good so I

with the Chorus.
didn’t I get a singing part | 
operetta? Why, everybody 
that I have a voice in a class

Felix Olekis Jr.

ANNOUNCEMENT

L. M. S. 2nd District Ex
ecutive Committee Conference 
on the Operetta December 19, 
1937 at 10:00 A. M. at the 
South Boston Club.

Have as complete a report 
on local activities (operetta) 
as possible. Those who cannot 
attend should mail reports to 
Mary Zurba tonight—Special 
Delivery.

P. Y esi ken a s
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Lietuviu Laisvamanių Etinės Kultūros 
Draugijos Suvažiavimas ir Priimtos 

Rezoliucijos

f ■

i

J

Kaip jau visuomenei iš spau
dos yra žinoma, gruodžio 4 ir 
5 dienomis, 1937 m., Chicago, 
Ill., mieste atsibvo pirmas Ame-

* rikos Lietuvių Laisvamanių Eti- 
i nės Kultūros Draugijos suvažia- 
( v imas.

Suvažiavimas praėjo kur kas 
sėkmingiau, negu jo šaukėjų bu
vo tikėtasi. Atstovauta šešios 
laisvamanių gyvuojančios kuo
pos, kurios atsiuntė 26 atstovus. 
Prie jų dalyvavo su sprendžia
mu balsu 6 broliški delegatai: 
nuo Chicagos Lietuvių Tautiškų 
kapinių, nuo Lietuvos Jaunimo 
Kultūrinio ratelio, nuo Rokiškė
nų Kliubo (jis nusitaręs priimti 
laisvamanių draugijos vardą) ir 
nuo vienos ALDLD kuopos. Vi
so delegatų buvo 32.

Suvažiavime kritiškai per
žvelgta nepasisekimai buvusių 
laisvamaniškų organizacijų, bū
tent, ' Laisvamanių Susivieniji
mo, Lietuvių Laisvamanių Są
jungos ir (Lietuvių laisvamanių 
Federacijos ir apsilenkiant jų 
padarytom klaidom. Nutiesta 
naujai draugijai tvirti pagrin
dai. Priimta įstatai ir išrinkta 
Centro Komitetas iš 11 asmenų.

Draugijos pirmininku išrink
ta H. Jagminas; sekretorium J. 
J. Pranskus; iždininku St. Dam
brow. Į švietimo komisiją įeina: 
A. Metelionis iš Detroito, Dr. J. 
N. Simans iš Clevelando, J. Ju
kelis, J. Yuknis ir A. Jocius iš 
Chicagos. Kontrolės komisijon 
įeina: J. Misevičius, A. Mazi
liauskas ir J. M. Bručas, visi iš 
Chicagos.

Suvažiavimą nuoširdžiai tele- 
,grama pasveikino Lietuvos Lais- 

Į vamanių Etinės Kultūros Drau- 
Į gijos centras iš Kauno. Mūsų 

draugija nors ir pasilieka savy- 
stove organizacija, bet nusitarė 
glaudžiai bendradarbiauti 

J Lietuvos laisvamanių 
ir ją paremti moraliai 
rialiai.

Taipjau draugija 
i jungti savo judėjimą

liaudies ir ypač darbo žmonių 
judėjimu, kas padės jai pačiai 
plėstis ir užtikrins jos gyvavimą.

žemiau telpa suvažiavimo pri
imtos rezoliucijos.

Politinių Kalinių Paliuosa- 
vimas

* Mes, Amerikos Lietuvių Lais
vamaniu Etinės Kultūros Drau
gijos atstovai, suvažiavę į pirmą 
draugijos suvažiavimą, gruodžio 
4 ir 5 dienomis, 1937 m., Chica- 
Jgos mieste, reikalaujame Lietu- 
jvos valdžios suteikti tuojautinę

Varžymas žmonių sąžines, jų 
įsitikinimų, yra ne tik nekultū
ringas, bet ir žalingas tautai 
veiksmas.
f Todėl suvažiavimas reikalau
ja Lietuvos valdžios be atidėlio
jimo įvesti civilę metrikaciją. 
Taipjau atskirti bažnyčią nuo 
valstybes ir mokyklą nuo baž-

Sveikinimas L. E. K. D.

Mes, Amerikos lietuviai lais
vamaniai, suvažiavę į pirmą 
Amerikos Lietuviij Laisvamanių 
Etinės Kultūros Draugijos 
važiavimą, 4 ir 5 gruodžio 
nomis, 1937 m., Chicago, 
vienbalsiai nutarę siunčiam
Alingą ir brolišką sveikinimą 
iums, brangūs vienminčiai, Lie-

su-
die-
111..
šir-

I

su 
draugija 
ir mate-

nusitarė 
su visos

i ir besąlyginę amnestiją politi- 
I niams kaliniams, kurie įkalinti
I už kovą dėlei ekonominės žmo
nių būklės gerinimo ir dėl demo- 

I kratinių liaudies laisvių.
Įvedimas Civilės Metrikacijos

Lietuvių Laisvamanių Etinės 
Kultūros Draugijos pirmas su
važiavimas, įvykęs gruodžio 4 ir 
5 dienomis, 1937 m., Chicago, 
Ill., Lietuvių Darbininkų svetai
nėj, 10413 S. Michigan Av., tar
pe kitų klausimų svarstėm ir ci-

Taipjau tariame nuoširdų 
ačiū už sveikinimą mūsų suva
žiavimui, kurį gavome nuo jūsų 
Centro Komiteto.

Mes žinome jūsų veikimui 
sunkias sąlygas ir dėlto juo la
biau vertinam jūsų darbą. Dėlto 
pasižadam jūsų veikimą visuo
met paremti moraliai ir mate
rialiai.
Sveikinimas Dr. Jonui Šliupui

Mes, Amerikos lietuviai lais
vamaniai, suvažiavę į pirmą 
Amerikos Lietuvių Laisvamanių 
Etinės Kultūros Draugijos suva
žiavimą, gruodžio 4 ir 5 dieno
mis, 1937 m., Chicago, Ill., siun
čiame Jums, Daktare, laisvos 
minties pionieriau, karštą ir 
^nuoširdų sveikinimą!

Sykiu mes linkime Jums ge
ros sveikatos, ilgo amžiaus, kad 
dar ilgai, ilgai galėtute vesti ne- 
atlaidžią, kaip ir visuomet, kovą 
su dvasiški ja ir jos skelbiamais 
religiniais burtais.

ną organizaciją, kuri nuo dabar I 
bus žinoma: Amerikos Lietuviy 
Laisvamanių Etinės Kultūros 
Draugija.

Suvažiavimas išrinko Centro 
Komitetą, priėmė įstatus ir nu
tiesė veikimui planus iki sekan
čio draugijos suvažiavimo. J

Draugijos tikslas yra bendrai 
su visa darbo žmonija vesti ne- 
atlaidžią kovą prieš religinę 
tamsą ir tas jėgas, kuriom reli
ginės tamsos palaikymas yra pa
grindiniu reikalu. '

Dėlto suvažiavimas atsišaukia 
į laisvai nusiteikusius lietuvius, 
kur tik prieinama, organizuoti 
A.L.L.E.K.D. kuopas ir dėtis 
prie to didelio, atsakomingo, 
sunkaus, bet nepavaduojamo 
darbo.

Draugijos Centro Komitetas 
kiekvieną kuopą aprūpins čar- 
teriu, patarimais ir reikalinga 
medžiaga lokaliam veikimui.

Ta proga suvažiavimas reiš
kia nuoširdžią padėką pažangiai 
spaudai: Vilniai, Naujienom, 
Laisvei, Keleiviui ir Naujajai 
Gadynei, kurie iki draugijos su
važiavimo nepavydėjo savo skil
čių mūsų atsišaukimam ir ki
tiem mūsų draugiją liečiantiem 
raštam.

Mes pasitikim, kad ta pati 
spauda ir toliau mums padės 
mūsų svarbiam "visuomeniniam 
darbe.

Po visom rezoliucijom pasi
rašo suvažiavimo rinkta rezoliu
cijų komisija. v

A.L.L.E.K.D. Centro pirm.)
H. Jagminas, I 

Centro sekr. J. J. Pranskus, 
10413 S. Michigan Ave.,1

Chicago, Ill.

PITTSBURGH,PA

*

Tai New Yorke sušauktas Nacionalės Vartotojų Federacijos susirinkimas aptari
mui kovos prieš aukštas kainas. Susirinki mas buvo vedamas teismo formoje. Buvo 
pašaukti Rūdininkai, kurie parodė, kad kainų kėlimas yra nepateisinamas.

Puslapis šeštas
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LIETUVOS ŽINIOS

Kun. M. X. Mockui

A.L.L.E.K.D. pirmas suva
žiavimas, atsibuvęs gruodžio 4 ir 
.5 dienomis, 1937 m., Chicago, 
Ill., reiškia užuojautą laisvama- 
|nybės skleidėjui, kun. M. X. 
Mockui, kuris po ilgų metų sun
kios kovos su prietarais, dabar 
jau senatvės sulaukęs ir sunkios 
ligos parblokštas, negali daugiau 
veikti.
? žinant jo sunkią būklę, apart 
užuojautos ir sveikinimo, suva
žiavimas jam siunčia $9.29, ku
kiuos delegatai sudėjo.
Užuojauta Ispanijos Liaudžiai

\ A.L.L.E.K.D. pirmas . suva
žiavimas reiškia gilią užuojautą 
Ispanijos liaudžiai ir jos liaudies 
fronto valdžiai, kurie bendrai 
veda didvyringą kovą prieš tarp
tautinį fašizmą, užpuolusį Ispa
nijos kraštą.

Mes, suvažiavimo dalyviai, 
pripažystam Ispanijos liaudies 
kovą, kovą viso pasaulio demo
kratijos, taigi sykiu ir lietuvių 
tautos. Fašizmo laimėjimas Is
panijoj, būtų smūgis demokrati
jai ir pragaištis mažom ir silp
nom šalim, jų tarpe padidėtų pa
vojus ir Lietuvos nepriklauso
mybei.

Dėlto mes raginam visus lais
vamanius nuoširdžiai padėti 
Ispanijos didvyringai liaudžiai 
aukomis, užuojauta ir kas kuo 
išgali.
f Sykiu mos sveikinam lietuvius 
Įliuosnorius, kurie iš Visų kraštų

SLA. 86 kp. narių susirinki
me sekanti asmenys nominuo
ta į SLA pild. tarybą:

Į prez. F. J. Bagočius, 38 
balsais, Laukaitis 4; į vice- 
prez:. J. Mažiukna 38 b., o 
Bukšnaitis 3 balsais; į sekre
torius J.. Miliauskas 27, o Vi- 
nikas — 8 balsais; į ižd. Gu- 
gis 28, o Trečiokas 4 balsais, 
į iždo globėius: Mikužiūtė 28, 
Jarus 14, Marcinkus 11, Moc
kus 12 balsų. Dr. kvotėjas: 
Dr. .Stanislovaitis 38 balsais, o 
Dr. Rugis 2.

Korespondentas.

Kaunas. “Inkaras” šalina 
Darbininkus

Nesenai streikavo “Inka
ro” fabriko darbininkai, rei
kalaudami padidint užmo
kestį. Streikas pasibaigė, 
kad fabriko administracija 
pasižadėjo darbininkų rei
kalavimus dalinai patenkin
ti ir nė vieno streikavusio 
nuo darbo nepašalinti. Ta
čiau fabriko administracija 
tuojau po streiko pradėjo 
niekšingai laužyti savo duo
tus pasižadėjimus. Ji vieną 
po kito atleidinėja aktinge- 
snius bei labiau susipratu
sius darbininkus. Iki šiol jau 
pašalino iš fabriko apie 30 
darbininkų. Apie 10 iš jų 
areštuoti ir nubausti kalėji
mu arba išsiųsti į koncen
tracijos lagerį. Visa tai kelia 
darbininkų pasipiktinimą 
fašistų valdžia ir fabriko 
administracija.

Bedarbio Žmona Nusišovė 
Kalėdiniu Šautuvu

Phoenix, New York. — 
Florence. Powers’iene, žmo
na pašalpinio WPA darbi
ninko, už paskutinius pini
gus nupirko nedidelį šautu
vą kaip kalėdinę dovaną 
dviem savo sūnum ir pati 
juom nusišovė. Nusižudė 
dėl skurdo ir ligos.

POTVINIAI ŠIAURINĖJ 
CALIFORNIJOJ

San Francisco, Calif. — 
Per trijų dienų liūtis taip 
pakilo ir paplito Sacramen
to upė ir įvairūs upeliai, 
kad apsėmė tūkstančius ket
virtainių akrų žemės Butte 
City, Colusa, Red Bluff ir 
Marysville apygardose. 5,- 
000 žmonių liko be pastogės. 
Pora asmenų žuvę.

K. M. S. Pradžios mokyklos 
Statybos Darbininkai-Be- 
tonščikai Iškovojo Užmo

kesčio Pakėlimą
KMS Nemuno gatvėje 

ūkio būdu stato dvylikos 
komplektų ir pradžios md- 
kyklą. Prie statybos darbų 
dirba 30 darbininkų, kurie 
nusiskundžia mažu užmo
kesčiu. XI. 11 d. dėl tos prie
žasties 21 darbininkas-be-^ 
tonščikas sustreikavo ir pa
reikalavo, kad būtų pakeltas 
užmokestis. KMS po trijų 
valandų darbininkams už
mokestį sutiko pakelti. Da
bar bus mokama už kubinį 
metrą betono 3.5 lt., 3.6 lt., 
ir 3.8 lt. Anksčiau mokėjo 
po 3.2 ir 3.5 lt. Darbininkai, 
pakėlus užmokestį, pradėjo 
dirbti.

ėmėm sekančio turinio rezoliu
ciją.

Gyvename mokslo, progreso 
ir kultūros gadynėj. Jau iš paty
rimo žinoma, kad visa tai grei
čiau žingsniuoja tose šalyse, ku
rių piliečiai turi pilną laisvę.

Kadangi iki šiol Lietuvoje dar/ nuvykę Ispanijon, kaip tikri 
Į nėra įvesta civilės metrikacijos,į karžygiai, aižo fašizmui galvą 
į tai apart to, kad apsunkinama 

žymi dalis piliečių, dar kliudo-
I ma mūsų gimtiniam kraštui žy

giuoti aukščiau minėtais keliais 
ir ta skriauda Lietuvai daroma 
didelė negarbė akyse kultūringo 
pasaulio.

Pažangios šalys civilę metri
kaciją jau turi nuo gan senų lai
kų. Italija tą įstatymą įvede 
1870 m., ir tik fašizmui įsigalė-

.-44- hiMlff -r «i rt oi a a

inklais rankose.
Į Visuomenę ir Spaudą

Pirmasis Amerikos Lietuvių 
Laisvamanių Etinės Kultūros 
Draugijos suvažiavimas, įvykęs 
gruodžio 4 ir 5 dienomis, 1937 
m., Chicago's mieste, pareiškia 
plačiai Amerikos lietuvių visuo
menei, kad atskiros ir iki šiol 
nepriklausomai veikusios laisva- 
monln VnnnelAs siisiiuncė i vie-

15.—Iš- 
lavona; 
pabčgė-

Shanghai, grd.
'griebta iš vandens
dar keturių chinų
lių, žuvusių kai japonų bom
bos nuskandino 4 ameriki
nius laivus.

Belgrade, Jugoslavija. — 
perkūnas užmušė Marę Jan
kevičienę, 71 metų, beklū- 
pojant jai ant savo sūnaus 
kapo.

Independence, Missouri.— 
Suimtas jaunuolis W. W. 
Pierce, kuris bandė išveržti 
$600 iš vieno biznieriaus ir 
pašovė ^ederalės valdžios 
aetenta.7 < ■.

Biržai. Kaip Išnaudojami 
Tekstilės Darbininkai

Biržų tekstilės fabrike 
dirba apie 200 darbininkų 
bei darbininkių. Nežiūrint 
fašistinių darbo apsaugos 
įstatymų, nustatančių už 8 
vai. darbo laiką užmokesčio 
minimumą 3-4 lt. (provin
cijoj), Biržų tekstilės fabri
ką darbininkai verčiami 
dirbti tiesiog nežmoniško
mis sąlygomis: darbo lai
kas — 11-1^ vai., užmokes
tis ne pinigais, o kortelė
mis gauti prekių iš fabri
ko krautuvės už 7-8 lt. per 
savaitę. Darbininkai turi 
darbo knygutes, į kurias 
lyg pasityčiojimui iš darbi
ninkų įrašoma kas savaitę 
po, 14 lt. darbo užmokesčio,
nors faktinai darbininkai

ninkams streikuoti. Iš to 
uždraudimo nieko .neišėjo, 
nes darbininkai, kovodami 
dėl savo reikalų, . visa eile 
streikų atsakė į tą uždrau
dimą.

Dabar Čapliko įsakyti 
darbo rūmų kėsinimąsi dar 
bi ninku samdos įstatymo 
pakeitimo projektą, kuriuo 
uždraudžiama darbininkams 
streikuoti. Kilusiems tarpe 
darbininkų ir samdytojų 
konfliktams spręsti sudaro
mas arbitražo teismas. Tą 
teismą sudaro samdytojų, 
vidaus reikalų ministerijos 
ir darbininkų atstovai. Dar
bininkų reikalams atsto
vauti arbitražo teisme pa
vedama darbo rūmams. Kie
no naudai spręs kilusius 
tarp samdytojų ir darbinin
kų konfliktus toks teismas, 
savaime aišku. Žandaras 
Čaplikas dar vasarą atvirai 
pasakė, kad jis ir vidaus’ 
reikalų ministerija gina 
samdytojus, o darbo rūmai 
tai paklusni Čapliko įstaiga 
apgauti darbininkams. Šau
kime mitingus, susirinki
mus ir protestuokime prieš 
darbo rūmų kėsinimąsi dar 
labiau suvaržyti darbinin
kams ginti savo, reikalus.

Al.

UŽSISTATYKIT WEAF KAS PIRMADIENI, 7«S0 P. M. “N«w York on Parado... Today and Tomorrow.”

Kl

I£*. . teiks ! šaldymą jūsų šventadienių maistui per keturias va-

elektrinj laikrodį tris dienas

kiaušinienę elektriniu maišytuvu šimtui žmonių . . .Naujų Metų

keturis kambario ploto karpetus. Tegu žemos kainos elek

tra padaro jūsų šventes smagias. Pagal naujas žemyn-žengiančias kainas

(pradedant nuo 90c minimum mokesčio, padengiančio ir 10 kw. valan-

. . PARDAVINĖJAMI TIK PER UŽGIRTUS 
PRIETAISŲ VERTEI VI L’S

ELEKTRINIAI PRIETAISAI RODOMI MOŠŲ 
PARODŲ KAMBARIUOSE

Kalėdines Melodijas pusę vakaro . . . suplaks

Bet Santa!... 1c žibins Kalėdini medį visą vakarą...
nes elektros kainos nuėjo žemyn .. . žemyn . . . žemyn

Kuomet kitos gyvenimo lėšos eina aukštyn ir aukštj n, vidutinė elektros kaina butams nupuolė beveik 21% 
per paskutinius 7 metus. Kartotini kainų piginimai sutaupo mūsų elektros ir geso ėmėjams New Yorke 
Mieste ir Wcstchestcry bent $33,430,500 1937 m., lyginant su tuftm, kiek jie būtų sumokėję 1929 m.

dų), jūsų Icilowatto-valandos kaina gali nupult net iki 2c bile mėnesį.

2* Kuo daugiau naudojate, tuo mažiau lešuoja kožnas 
vienetas. ■’’Remiantis vidutiniu naudojimu butuose.

pinigų negauna nei vieno Ii-, 
to. Toks darbininkų išnau
dojimas galimas čia todėl, 
kad darbininkai-darbininkės 
iki šiol nesusiorganizavę ir. 
neįsitraukia kovon.

savininkas atleido vieną 
darbininką iš darbo. Darbi
ninkai patyrę, kad atleidimo 
priežastys yra labai men
kos, lapkričio 5 d. rytą me
tė darbą ir pareikalavo at
leistąjį darbininką priimti 
atgal. 14 vai. atleistąjį priė
mus dirbti, darbininkai sto
jo į darbą.

Streikavo Br. Levinų Lent
pjūvės Darbininkai

Šančiuose, Kranto ai., yra 
B r. Levinų lentpjūve. Lap
kričio mėn. 4 d. lentpjūvės

Darbo Rūmai Siūlo Uždrau
sti Darbininkams Streikuoti

Šių metų vasarą vidaus 
reikalų ministeris, .žandaras 
Čaplikas, uždraudė darbi-

Ir Vėl Ruošiasi Teisti 
Valstiečius

Gruodžio mėn. apelia< 
niai rūmai spręs dvylikos 
valstiečių iš Šakių-Vilkaviš
kio apskrities bylą, kaltina
mų kovojus dėl savo reika-

Tai tik
ponivte

landas su viršum . . . varys jūsų

I ■I

CO&SOtSBATEB SmSON COMPANY OF W >: BK, INC. ' 
AFFILIATED COMFaNHW

ELECTRIC, GAS, AND STEĄM SERVICE FOR WSINfSS AND
■■■■■ . > - . ..
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“Laisvės” Vajus Gavimui Naują 
Skaitytojų Arti Pabaigos

Šiandien kontestantų surašąs stovi šiaip:
A. Stripeika, Elizabeth 1 
Philadelphia Veik. Kom. 1 
S. Reikauskas, Hudson 
L. Žemaitienė, 

Waterbury .............
K. Žukauskienė, Newark 
S. Penkauskas ir J. Kas

paravičius, Lawrence .
Pittsburgh© ir Apylinkės

Vajininkij Biuras .... 
J. J. Bakšys, Worcester 
S. Kuzmickas, 

Shenandoah ...........
P. Bokas, Waterbury . . 
A. Kavoliunas, Montreal 
A. Klimas, Hartford . . . ' 
A. Kazakevičius, 

Minersville ............ . .
G. Shimaitis, Montello . . 
ALDLD 136 kp., Harrison 
G. Krance & I. Katilius, 

Bridge water.............
A. Barčius, So. Boston 
J. J. Mockaitis, Bridgeport 
Clevelando Draugijų Kom. 500 
J. Matačiunas, Paterson 468 
ALDLD 20 k., Binghamton 461 
A. Lideikienė, Great Neck 
J. žirgulis, Rochester . . 
A. Balčiūnas, Brooklyn . . 

Grybas, Norwood .... 
Adams, Grand Rapids 

ALDLD 96 kp., Sudbury 
S. Puidokas,' Rumford . . 
P. Šlekaitis, Scranton . . . 
J. Adams, Grand Rapids 
J. Rudmanas, New Haven 
G. Kuraitis, Brooklyn . . 
V. Padgalskas, Mexico . . 
J. Bondžinskaitė, B’klyn 
L. Prūseika, Chicago........
A. Valinčius, Pittston . . . 
A. žemaitis, Baltimore . . . 
F. Gervickas, Athol ........
J. Žilinskas. Lewiston ....
K. Mikolaitis, Baltimore . .
A. Lipčius, Chester........
S. Sharkey, Easton ..........
J. Weiss, Brooklyn...........
F. Kazakevičienė, Jamaica 
D. Yonush, Scotia.............
Ig. Kubiliūnas, So. Boston. . 
V. J. Valaitis, New Britain 
C. Šaltys, Rockford..........
F. Abekas, Chicago..............
J. Simutis, Nashua.............
S. Urbon, Salem.................

J.

M. Vaičikauskienė, Herrin . . 72 
B. Shlaves, New York City 72 
J. Mileris, Thomaston......... 72
M. Grybas, Aberdeen......... 72
M. Bendinskas, Summerlee . . 72 
S. Paulenka, Lowell............

1455'J- Gugas, Detroit...............
j C. Shaltis, Freehold...........

1347 P- Grenevičienė, Spencer . . 
1282 A. Mažalis, Brooklyn ....

j K. Balčiūnas, Brooklyn ....
J. Visockis, Wilkes-Barre . ..
K. Tvarijonas, Rockford ....
J. Tvaronaitė, Manchester
E. žalnerienė, Renton.........
S. Wort, Brooklyn .................
P. Saykes, Youngstown . . .
J. V. Stankevičius, 

Wilkes-Bare ........
A. Masilionis, Hartford . ..
A. Marshalatis, Torrington. 
J. Januška, Rochmond Hill. .

A
J. Daubaras, Athol...............
V. čiudinis, Minersville .... 
J. Betroski, Herrin.............
J. Venckevičius, Cambridge. .
A. Vinckevičius, Stoughton. . 
J. Stanys, Baltimore...........
V. Naruševičius, Kenosha . . 
P. Karpich, W. Lynn...........
M. Deedas, Red Lake...........
A. Mureika, Brooklyn..........
J. Rakauskas, Tamaqua . . .
F. J. Madison, Youngstown

’ J. Jukelis, Chicago...............
'J. Kairys, Brooklyn,............
Ch. Žukauskas, S. Boston . . 
J. Mickūnas, W. Hazleton . . 
Paul Jurkonis, Springfield..
J. J. Ynamaitis, Union City 
J. Patrick, So. Boston ....
O. Kalvaitienė, Maspeth ....
A. Dapsis, Detroit..............
M. Baliūnas, Chicago............
P. žemaitis, Detroit .......
S. Pečiulis, Sheboygan..........
P. Boika, Cleveland............

4243
3171
1774

1643
1458

1265
1157
1131
1021

621
746
573

526
520
507

397 
368 
368 
320 
320 
301 
270 
262 
260 
251 
246 
240 
214 
176 
170 
161 
160 
150 
150 
150 
143 
132 
110 
108

99 
98 
94 

. 84 
, 80

77

P. Buknys........
D. M. šolomskas 
P. Baranauskas 
J. Barkus . . . . 
J. Valatka .. ..

So. Boston, Mass
RADIO

Šios nedėlios, Dec. 19-tos ra
dio programa per stotį WORL, 
920 kilocycles, 9:30 valandą 
ryte, bus sekanti:

1— Keturių Karalių 
tra iš South Bostono.

2— Aušrelės Grupė 
dovyste Jono Dirvelio 
cesterio.

Po programai prašome 
rašyt laiškelį ar atvirutę į 
tį WORL, Myles Standish
tel, Lithuanian Program, Bos
ton, Mass., pranešant, kaip pa
tiko šios savaitės dainos ir mu
zika. Steponas Minkus, 

garsintoj as.

Orkes-

po va- 
iš Wor-

pa- 
sto- 
Ho-

Bagočius Taip Nesakė
Skaitydamas “Laisvę,” pas

tebėjau “Krisluose” ir iš Lynn, 
Mass., korespondenciją (vė
liaus “Vilnis” pakartojo), kad 
ten, sakydamas prakalbas, Ba- 
gocius išniekino Rusiją ir Sta
liną jšvadino nemokša.

Pažindamas adv. Bagočių ir 
žinodamas jo nusistatymą link 
Sovietų Sąjungos, nuėjau pas 
jį pasiteirauti, ar iš tiesų jis 
galėjo tokį pareiškimą pada
ryt. Bagočius štai ką atsakė:

“Lynno prakalbų korespon-

I kongresmanai pasmerkia mies- 
į to gaspadorių Hague ir prily- 
■ gina prie Italijos Mussolinio 
ir Vokietijos Hitlerio; žada 
kongreso komisiją paskirti 
miesto administracijos darbo 
tyrinėjimui. Civilių Laisvių uni
ja, su Baldwinu priešaky, pas
merkė Hague. Hague, atsaky
damas Civilių Laisvių Unijai ir 
kartu Baldwinui, piešia Civilių ; 
Laisvių Uniją, kaipo komunis-j
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darbuojasi šiame apskrityj už 
visokius trūkumus su kokiais be
darbiai ir dirbantieji ant WPA, 
susiduria, žiemai atėjus, tai ir 
visokių trūkumų daugiau be
darbiai susilaukė, o kad ką nors 
daugiau išreikalaut dėl tų varg
stančių žmonių, tai su visokiais 
viršininkais reikia vest didelę 
kovą.

Kasyklos, kurios neuždarytos, 
tų kontroliuojamą. Sumini vi-' dirba po tris-keturias dienas į 
sas vestas Civilių Laisvių Uni- savaitę. Dirbanti yra tos nuomo
jęs bylas, norėdamas skaityto- j nės, kad dabar, šaltam orui 
jus įbauginti, kaipo labai rau-j prasįdejus, reikės kokią dieną 

’ daugiau padirbėt, nes dabar 
žmonės daugiau anglių sunau
doja.

Šiomis dienomis vietos spau
da pranešė, kad šiame apskrityj 
buvo išleista pinigų pirm lap
kričio antros dienos balsavimų 
toki skaičiai: suregistravimas 
piliečių, renda už 404 balsavimo 
vietas, ir visokį garsinimai kai
navo 33 centai vienas balsas. 
Taipogi dvi didžiosios partijos 
sumokėjo po apie 50 centų už 
kiekvieną gautą balsą. Balsuoto
jų buvo 171,290. šis raportas 
yra paduotas vyriausio apskri
čio raštininko iš balsavimų ei
gos. Veisiejiškis.

dona ir pavojinga šios šalies' 
tvarkai, žodžiu, kova per 
spaudą, teismus ir patį kon
gresą pasiekė patį čiukurą. 
Union City, Jersey City prie-Į 
miesčio, pažangus piliečiai vie
šame susirinkime pasmerkė 
Jersey City administraciją, 
kaipo reakcinę. Buvo įnešimas, 
kad Union City pažangus pi
liečiai reikalautų Kongreso i 
Washingtone, kad paskirtų ty
rinėjimo komisiją, bot susilai
kyta tik tuomet, kuomet 26 
kongresmanai pakėlė protestą 
ir mano, kad tokia tyrinėjimo 
komisija bus paskirta ir prisiųs
ta į Jersey City.

Nepaisant visų skerspainių, l 
CIO unija buvo paskelbus ke
purių dirbtuvėj sėdėjimo strei
ką. Darbdavys tuojaus pašau
kė policiją. Policijai pribuvus, 
įėjus į vidų dirbtuvės rado I 
streikierius sėdančius persiren- 

! gimo kambary. Policijos kapi
tonas Walsh įsakė tuojaus ap
leisti dirbtuvę gražiuoju, arba 
jisai pavartosiąs policijos spė
ką, priminė taip pat, kad Jer
sey City tai nėra Maskva ir to
ki dalykai nėra leisti Jersey 
City, koki yra leistini Maskvo-! 
je. Streikieriai, 
kraujo 
btuvę. 
Walsh

; pikieto 
obalsių

j Well,
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smerkia tokią miesto adminis-
20 tracijos politiką.

nenorėdami 
praliejimo, apleido dir- 

Policijos kapitonas 
leido tik po keturis į 
liniją be jokių iškabų, 
ir tt.

, pažangus piliečiai
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Sąjungos industrijoj-ekonomi- 
joj padarytas stebėtinas pro
gresas negali priklausyt nuo 
vieno ar kelių asmenų užgai
dų ar geniališkumų. Pasaulis 
žino, kad šiandien Sovietų Są
junga yra vieninteliu taip' va
dinamo demokratinio tautų 
bloko nugarkauliu. Daleiskim, 
kad mano filozofija su tūlais 
Sovietų Sąjungos reiškiniais ir 
nesutinka, bet tokios nesamo-: 
nes, kokias Lynno korespon
dentas pateikė “Laisvėj, 
atitinka mano ypatai.”

Nedaro garbės nei laikraš
čiui, nei pačiam koresponden
tui, kuomet faktus iškraipo. 
Rodosi, “Laisvės” redakcija 
keliais atvejais prašė kores
pondentų, kad laikytųsi teisy
bės, nes tik teisingai aprašy
dami kolonijų įvykius, mes 
ant vietos būsime gerbiami ir 
mūs laikraštis bus populiarus.

Jaunutis.

ne-

BALTIMORE, MD.
Lietuvių Ūkininkų suaukoto šviežio 

maisto pietūs. Rengia Lyros Choras, 
šeštadienio vakare, gruodžio 18-tą, 
Lietuvių Svet., .852 Hollins St. Choras 
padainuos keeltą dainų. Bus gera or
kestrą šokiams. — Kviečia visus 
mitetas. (295-296)

Ko-

HUDSON, MASS.
TDA 20 kp. metinis susirinkimas 

įvyks 18 d. gruodžio, 7 vai. vak. H. 
L. P. Kliubo Svet. Prašome visus na
rius laiku pribūti susirinkime, ture-, 
simp svarbių dalykų aptarti, šiame' 
susirinkime dalyvaus ir Distrikto Or
ganizatorius, T. Burr. Kviečiame ir 
pašalinius dalyvauti šiame susirinki
me, susipažinti su šios organizacijos 
veikimu. — Org. (294-296)

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
MINERSVILLE, PA.

ALDLD 14 kp.. metinis susirinki
mas įvyks gruodžio 19 d.; 7 vai. vak. 
Darb. Svet., 3rd ir South St., Yra j 
svarbu, kad kiekvienas narys daly- Į 
vautų šiame susirinkime. Nes bus 
renkama nauja 
tams. Taip pat 
riai užsimokėtų 
Sek r.

valdyba 1938 me- 
svarbu, kad visi na- 
už 1937 duokles. —

(295-296)

DETROIT, MICH.
_ ALDLD 52 kp. susirinkimas 
gruodžio 19 d., sekmadienio popietį, 
2-rą vai., Draugijų Svet., 4097 Por
ter St. Visi nariai būtinai dalyvauki
te. Rinksime naują valdybą 1938 me
tams. Susirinkimas yra perkeltas iš 
šeštadienio į sekmadienį — Sekr. J. 
Gugas. (295-296)

įvyks
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VARPO KEPTUVE

Tačiaus rei
kia apgailėti ADF Hudson

i County Centralinės Tarybos į 
elgesį. Hudson County Centra- ’ 
line Taryba užgyrė Frank Ha- į 
gue pasielgimą. Jie sako, kad

i Hague esąs darbininkų drau-
I gas, kuomet visi mato, kad ji
sai nėra jokis darbininkų 
draugas, bet jų priešas.

K. Biuras.

Jersey City, N. J
Kova Tęsiama

CIO unijos su miesto admi
nistracija kova nepasibaigė. 
CIO unija nemano taip leng
vai miesto gaspadoriui Frank 
Hague pasiduoti, nepaisant, 

“Lynno prakalbų korespon- ^ad per du atvejus ruoštas 
dentas klydo rašydamas “Lai- masinis protesto mitingas ne-

galėjo įvykti. Neįvyko todėlei, 
kad miesto administracija įsa
kė svetainių savininkam CIO

svėj” apie sakytą mano pra
kalbą. Matomai, jis nenugir
do, kad aš ne savo nuomonę, ... , ,
reiškiau, bet citavau Sovietų ! uniĮal neranduoti ir jei kuri 
Sąjungos priešų argumentus i svetainė rankpinigius buvo pa-

ZA W1 11 m Ir A 1 m r t* i a i < < r-i t t aprieš Staliną, kuris būk esąs 
nemokša, pravoslavų popų se
minarijos auklėtinis ir pado
riai nemokąs net rusų kalbos. 
Tuojau nurodžiau, kad būtų 
nelogiška taip manyt, kad vie
nas žmogus galėtų /iž nosių 
vadžiot suvirš 180 milionų gy
ventojų. Toliaus, nurodžiau, 
kad menama Stalino “diktatū- 
riška galybė” yra tik kapita
listinės spaudos burbulas. Mes 
aiškiai matome, kad Sovietų

Wilkes-Barre, Pa
. Visko Po Biskį iš Mūsų Miesto

Kaip kitur, taip ir čia bedarbė 
gana žymiai padidėjo. Daug 
mainierių pasiliko be darbo. 
Taipogi ir iš kitų industrijų, 
kokių čia randasi, nemažai dar
bininkų likosi paleista iš darbų.

Kiek laiko atgal, čia uždarė 
vieną didelę mainą, tai yra, 
Harry E. Wyoming Valley Co., 
.kurioje dirbo 1,400 darbininkų, 
padarydami sau pragyvenimą, 
nekurie da ir vidutinį, o dabar 
visi atsidūrė bedarbių eilėse.

Gruodžio penktą dieną buvo 
gana 

reika-
sušaukta į West Side 
skaitlinga konferencija, 
laujanti atidaryti uždarytas 
mainas. Konferencijoj dalyvavo 
daug įvairių organizacijų: U. 
M. W. A., Businessmen’s Ass’n, 
kunigų ir kitų profesionalų. 
Konferencijoj buvo reikalauja
ma, kad valstijos legislatūroj 
būtų išleistas įstatymas, idant 
valdžia imtų mainų kontrolę į 
savo rankas. Taipgi reikalavo 
atidaryt uždarytas mainas ir 
suimt atgal į darbus nedirban
čius darbininkus.

Šioje konferencijoje buvo iš
rinkta pastovus komitetas, ku
ris darbuosis, kad valstijos ir 
federalė valdžia ant greitųjų 
pradėtų ką nors daryti atidary
me uždarytų mainų, idant pra
šalinus tą baisiausį skurdą, ku
rį kenčia tūkstančiai bedarbių 
mainierių šioje apielinkėje.

Šio apskričio tekstilės organi
zuoti darbininkai, skaičiuje še
šių tūkstančių, siunčia telegra
mas kongresmanui J. H. Flan
nery, kad šis darbuotųsi už su- 

į reguliavimą valandų ir mokes-

ėmusi, kai svetainę išrandavo- 
ja, tai vėliau turėjo atsakyti. 
Atsakymas svetainės patsai sa- 
vaimi aiškus dėlei kokių prie
žasčių atsakoma.

CIO unija Jersey City mie
sto .kongreso narei Washing
tone, D. C., Norton įteikė 
protestą. Kongreso narė atsa-' 
kė, kad ji nieko negalinti da
ryti, bet ji sako, kad yra že , 
mesni ir aukštesni šalies teis-į ties šioje industrijoje, 
mai tokiem dalykam rišti. 26 Bedarbių susivienij:

A

CLEVELAND, OHIO
ošelienos ir Kugelio vakarienę ren

gia ALDLD 15-to Apskr. Moterų 
Kom. šeštadienį, gruodžio 18 d. Liet. 
Darb. Svet., 920 E. 79th St. Bus gera 
orkestrą šokiams. Gaspadinčs užtikri
na, kad vakariene bus nepaprastai 
gardi. Tą patį vakarą bus leistas di-į 
delis gyvas kalakutas laimėjimui. 
Visas pelnas skiriamas Ispanijos 
Liaudies vaikučiams. Įžanga Vakarie
nei ir šokiams 25c. Vien tik šokiams 
15 centų. Pradžia 7 v. v. Visus kvie
čiame. dalyvauti, linksmai laiką pra
leisti. — Kom. (295-296)

CLEVELAND, OHIO
Puiki vakarienė bus duodama šeš

tadienį, gruodžio 18 d. Lietuvių Darb. 
Svet., 920 E. 79th St. Pradžia 7 vai. 
vak. Pa vakarienės bus šokiai prie 
geros orkestros. Įžanga 25c, vien tik 
šokiams 15c. Visas pelnas yra ski
riamas Ispanijos Liaudies Vaiku
čiams. širdingai visus užkviečia AL 
DLL 15 Apskr. Mot. Kom. K. Ro- 
mondienė, pirm. (295-296)

PA.

SO. BOSTON, MASS.
Svarbi paskaita sveikatos klausimu 

įvyks ateinantį nedėldienį, gruodžio 
19 d., 7 vai. vakaro, 376 Broadway.

ALDLD 2-ros kuopos Moterų Sky
rius, apvaikščiodamas savo dviejų 
metų gyvavimo ir darbuotės sukaktį, 
užkvietė Dr. Pilką, kuris duos mums 
daug svarbių patarimų mūsų sveika
tos reikaluose. Todėl visi dalyvaukite. 
— Rengėjos. (295-296)

SCRANTON, PA.
ALDLD 39 kp. susirinkimas įvyks 

gruodžio 19-tą, sekmadienį po pietų, 
2-rą vai. 1252 Providence Rd. Visi 
nariai malonėkite dalyvauti šiame 
susirinkime, nes bus renkama nau
ja valdyba ateinantiems metams. — 
Sekr. (294-296)

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

Rūgsti rugine, sarai rugine, Clelų Kviečių, čielų rugių, sen 
ličiam 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,WILKES-BARRE,

Wilkes-Barre h- Apylinkės lietuvių1 Doughnuts, Piet, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly Rolls 
žiniai. Gruodžio 19-tą, A. K. Partija, Siunčiame duony per paštą į kitus miestus, specialiai greitai pristato, 
rengia didelį masinį susirinkimą, j * Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorį ir kainas. 
Kalbės drg. Steve Nelson, nesenai n , or 40 0. 0. . nit U u
sugrįžęs iš Ispanijos, apart jo, bus Varpas Baker?, Jb-4z Magg street Brooklyn. N. i
kiti kalbėtojai ir taip pat muzikale 
programa. Bus Manfield Hall, kam
pas Northampton ir S. Washington 
Sts. Pradžia 7 vai. vak. Kviečiame 
visus skaitlingai dalyvauti.

(294-296)

Siunčiame duony per paštą į kitus miestus, specialiai greitai pristato.

GARSINKITE^ “LAISVĖJE
POOLVILLE, N. Y.

Pajieškau darbininko dirbti 
ūkės. Darbas yra nuolatinis, žiemą ir 
vasarą. Žiemą moku 10 dolerių. Tu
ri mokėt melžt karves ir kitus ūkės 
darbus. Nepaisau, kad ir apysenis 
žmogus, bile gali dirbt. Kas sutinka 

■ su aukščiau minėtom išlygom, malo
nėkite atsisaukt greit žemiau paduo
tu antrašu. Geistina, kad būt pavie
nis. M. Minakus, R. D. 1, Earl
ville,' N. Y. (296-298)

ant Notary Pubh* Tel. Stagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

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

HARTFORD, CONN.
šeštadienį, 18 d. gruodžio, Lietu

vių Koin. Frakcija rengia balių pa
ramai darbininkiškos spaudos. įvyks 
Laisvės Choro Svet., 57 Park St., 
7:30 vai. vak. Kiekvienas lietuvis 
darbininkas ir darbininkė yra kvie
čiami dalyvauti. Bus gera orkestrą 
šokiams taip pat turėsime skanių 
užkandžių ir gėrimu. įžanga 25t. — 
L. K. Frake. ‘ ' (295-296)

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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

i i i i

BALTIMORE, MD

Svarbus Pranešimas
Draugo Juliaus Janonio

20-tiės Metu Mirties Sukaktuvės
Ruošia Baltimores Darb. Organizacijų Komitetas

Sekmadienį, Gruodžio 19-tą
Pradžia 2:30 vai. po pietų.

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

apylinkę orui atvėstant.

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

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

palengvina pergalėti šaltį

U-' v'■ H■

Kaina 65c už Kvortą
LIEPŲ ŽIEDŲ 75c KVORTA 

Tuojau kreipkitės į “Laisves’’ ofisą 
ir apsirūpinkite su njedum.

Julius Janonis

LIETUVIU SVET., 853 HOLLINS ST
Referatą apie J. . Janonį skaitys R. MIZARA, “Lais

vės” redaktorius iš Brooklyn, N. Y. Todėl, visi Baltimo- 
rės lietuviai nuoširdžiai kviečiami dalyvauti, kad aiš
kiau susipažinus su poeto nuveiktais darbais.

Kviečia KOMITETAS.

Odos-Kraujo-Nervy Chronišku 
Ligų Gydymas Vyram-Moterim
Patenkinančios ir Greitos Pasekmes
KRAUJO IR ODOS Ligos, CHRONIŠKI NER
VŲ Suirimai, BENDRAS NUSILPIMAS, SKIL
VYS, HEMORROIDAI 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 iūsų liga bus jums išaiškinta.

X-SPINDULIAIS IŠEGZMINAVIMĄI
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: • A. M. iki S P. M.
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Puslapis Aštuntas

Vyksta į Portage ir thicagon
Mildred Savukaitė, pabuvojus 

New Yorke-Brooklyne virš sa
vaitę laiko, penktadienį išvyks
ta į Portage, Pa., pas savo ma
mytę, sesutes ir broli. Ten pasi
svečiavus, mano apsilankyt ir 
Chicago j e, kur ji per eilę metų 
yra dirbusi dienraščio “Vilnies” 
knygvedę ir veikusi organizaci
jose.

Mildred So vilkaitė

9Iew ¥orko Apielinkes Žinios >Tu4« Jt«<.

Ar Smetonininkų “Vienybė” Pateks 
Ponui Trečiokui?

“Laisvės” reporteris gavo 
šiek tiek daugiau informacijų 
apie įvykius vietinio fašistinio 
dienraščio “Vienybės” pasto
gėje. Pasirodo, kad “V.” dar 
neatiduota ponui Trečiokui iš 
Newarko. Sakoma, kad tebei
na didelės ir labai karštos de
rybos. Trečiokas tebesilaiko 
savo originalio pasiūlymo, kad 
jam dienraštis turi būti paves
tas visai dešimčiai metų. Jis gi 
sutinka tuojaus įnešti “Vieny
bes” bizniu “cash” tris tūks
tančius dolerių ir mesti savo 
darbą Newarke. Daugelis tau
tininkų labai 'stebisi, iš kur ir 
kaip p. Trečiokas taip staiga 
pralobo. Jie sako, jie žino, kad 
p. Trečiokas pinigų rieškučio
mis niekados nežarstydavo.

Tiek to. Eikime giliau į tau
tininkų mišką. Sakoma, kad

i prieš Trečioko pasiūlymą ir vi
są planą “paaukoti” jam “Vie
nybę,” iškilo galinga opozici
ja., kuriai vadovauja patsai 
Juozas Tysliava ir jo “geroji 
pusė.” Juos drūtai palaiko] 
Jurgėla, Schegau ir Vinikas. tautininkai supranta Tysliavos

Iš savo apsilankymo Lietuvo
je, Sovietų Sąjungoj, Vokieti
joj ir Franci joj Mildred įgavo 
puikių žinių. Brooklyne ji buvo 
pakviesta raportuoti poroje su
sirinkimų, iš kurių viename ir

Tūli jų sutinką Trečiokui ati
duoti “V.” tiktai trims, o dau
giausia penkiems metams, bet 
jokiu būdu ne dešimčiai. To
liau kalbama, kad Tysliava ir

man teko būti ir išgirsti įdomių. Vaivadaitė važinėja po New 
ir svarbių laktų apie tenykštį Jersey valstiją ir renka šeri- 
gyvenimą ir veikimą. Reikia ninku parašus prieš Trečioko 
prašyti, kad jinai savo patyri- skymą ir prieš tuos, kurie šo- 
mus perduotų visuomenei pra- ka pagal Trečioko muziką, 
kalbose, susirinkimuose ir raštu.

(/).

Komunisty Partija Ragina >
Dalyvaut Rinkliavoje

Ispanijos Paramai

O kiek tikrai tų šėrininkų 
yra, tai nežinia. Sakoma, kad 
nebus daugiau, kaip dvide
šimts penki. Mat. kiekvienas, 

i norįs tapti šėrininkų, turi 
| Įnešti mažiausia šimtą dolerių. 
! Todėl labai mažai tesiranda 
tokių, kurie į tokį prastą biznį 
norėtų įvesti tokią krūvą sa- 

įr’vo sunkiai uždirbtų cfolerių.
Dar nežinoma, kaip sekasi Ty- 

praleisdami ištisus mė-| Ateities žiedo lietuvių vaikų 
.mokyklėlė veikia per eilę mu

Šaltomis, ledijančiomis 
pusnėtomis ’ žiemos naktimis 
mūsų vaikinai, Lincolno Brigą-i " ’ ........ =:
dos nariai, tęsia kovą prieš fa-1 ATEITIES ŽIEDO VAIKŲ MOKYKLĖLĖS KAMPELIS 
šizmą,
nesiūs karo fronte, kur kas m i-
nutę gręsia sužeidimo ii- mirties J"į; nemažas skaičius buvusių

> mokinių, da
bar suaugusių į vaikinus ir 
merginas, yra veikėjais lietu
vių organizacijose. Mokyklėlė 
ir dabar tebeturi tą patį tiks
lą — išmokinti vaikučius savo 
tėvų kalbos ir rašybos, lietu
viškų dainų, žaismių, sporto ir 
prirengti juos visuomeniškam 
darbui lietuviuose.

Vaikučiai taip pat pratina
mi rašyt korespondencijas. 
Mokyklos vedėjai mano, kad 
talpinimas jų raštų laikrašty
je paakstins vaikučius prie 
uolesnio lavinimosi rašyboje, 
tad kreipėsi į “Laisvės” redak
ciją, kad .duotų vietos. Ir. štai 
turime Ateities Žiedo Vaikų 
Mokyklėlės Kampelį, kuriame 
rašys patys mokiniai. Pradžiai 
turime du raštus:

MANO ANGELSKA 
MOKYKLA

Mano angleskos mokyklos 
vardas — Public School 72. 
Jos antrašas 
peth Avenue, 
Joje randasi 
no klasėje
Vienas daiktas, kas pagerinta 
šioj mokykloj — yra gera 
gimnastikų salė jaunuoliams.

Ona Janulavičiutė. 
* $ *

APLANKIUS KAIMYNĄ
Aplankius kaimyną aš sura

dau, kad ant krėslų buvo ap
mesta su visokiais dalykais. 
Ant vienų krėslų buvo apmes
ta su drapanom, ant kitų kuo 
kitu ir taip negražiai atrodė.

Aš sumislinau sutvarkyti šį 
kambarį, kaip aš mylėčiau. 
Apgalvojau, kad būtų daug 
gražiau, jei rundiną stalą su 
tais negražiais krėslais išmes
tų ir nupirktų vėliausios ma
dos. Šaldytuvą seną išmest ir 
naują nupirkt. Klijonkę irgi 
naują nupirkt. Aš misliriu, kad 
taip gražiai atrodytų. Kaip ka
da jūs turėsite laiko, padary-

pavojai ir kur jau daugelis ki’i-j tos mokyklėlės 
to. Tokiose tai sąlygose būdami, 
būrys vaikinų susiėjo ir nubal
savo pasiųsti visiems demokra
tijos draugams Amerikoje seka
mą telegramą:

“Raginame vest kampaniją 
už kalėdų dovanas ir sveikini
mus nuo organizacijų ir asme
nų vaikinams esantiems Ispa
nijoj.”

Tas trumpas pranešimas pa
rodo, kaip svarbu yra, kad Ab- 
rąhomo L i n c o 1 n o B rigados 
Draugų vedamoji rinkliavų sa
vaitė (Tag Week) praeitų sėk
mingiausiai. Rinkliavai gautas 
iš valdžios leidimas, tad galima 
rinkti visur.

Komunistų P a r t i j o s New 
Yorko Valstijos Komitetas ra
gina visus savo narius ir prita
rėjus pasidarbuoti visomis išga
lėmis.

Rinkliavų savaitė prasideda 
18 gruodžio ir tęsis iki 24 gruo
džio.

Dėžučių, Gavimui Stotys:
New Yorko aukštutinėj daly

je—120 W. 137th St.; žemuti- 
nėj—206 W. 23rd St.

Bronxe—290 Willis Ave.
Queens—106-12 154th St.
Brooklyne—1440 E. New 

York Avenue; 28 Graham Ave
nue (įėjimas iš Dcbevoise St.) 
ir 285 Rodney St.

yra 60-59 Mas-
Maspeth, L. I.

720 vaikų. Ma
yra 34 vaikai. 

James Catalano, 60 m., 1279 
—37th St., antradienį jau būtų 
gavęs pašalpos čekį, bet jis mirė 
Šalpos Departmento raštinėj, 
376 Lafayette St., nuo susijau
dinimo, šaukdamas apie savo 
vargus dėl negavimo pašalpos, 
kurios jis kasdieną prašė per 
du su virš mėnesius.

“Gaukite “Laisvei” Naujų 
Skaitytojų.

sliavai rinkimas tų parašų. Ta
čiau jis esąs pilnas optimizmo, 
kad jo frontas šitame kare lai
mės.

Bet kad negeriausia jam, 
matyt, sekasi, tai patvirtina 
paskutinio direktorių susirinki
mo įvykiai. Prieš pradėsiant mi
tingą, Tysliava gaidiška drąsa 
pareiškęs, kad jis trenkia viską 
šalin ir rezignuoja iš savo aukš
tos vietos. Direktoriai, bent da
lis jų, labai nudžiugę ir susirin
kime pasiūlę Tysliavai rezignuo
ti. Tačiau Juozas tuojaus susi
prato ir neberezignavo. Taigi, 
jam nepavyko direktorius iš- 
gązdinti. Kiek mums žinoma, tai 
Tysliava šios taktikos pasimoki
no nuo Grigaičio dirbdamas prie 
“Naujienų.” šis irgi direkto
riams pareiškia, kad jis rezig
nuos, jei jie neklausys jo pri
sakymų ir žmonės, neturėdami 
kito redaktoriaus, išsigąsta ir 
nusileidžia. Matyt, Brooklyno 

blofą ir jo gązdinimų nebijo.
Dar vienas dalykėlis. Repor

teris patyrė, kad prieš šias de
rybas su Trečioku, Tysliava jau 
buvęs pasimojęs “Vienybę” be- 
išleisti du sykiu į savaitę. Deja, 
jam pasipriešinę direktoriai. 
Tūli jų išvadinę Tysliava neiš
manėliu. Kam, girdi, tu įkalbė
jai mums “V.” leisti dienraščiu, 
jeigu žinojai, kad išlaikyti ne
bus galima? Tysliava mušasi į 
krūtinę ir bažijasi, kad jis ne
žinojęs, kad dienraščio nebus 
galima išlaikyti. Be to, jis ma-' 
nęs, kad jo uošvis bus daug 
duoslėsnis žmogus, negu iš tiesų 
pasirodė.

Rep.

kite taip. Birutė Babarskaitė.
* * *

Vaikų mokyklėlė įvyksta 
kas šeštadienį, 2 vai. po pietų, 
“Laisvės” Salėj, 419 Lorimer 
St., Brooklyne. Atveskite jon 
savo vaikus. Komisija.

Sugrįžo iš Maršruto
Trečiadienį iš Naujosios An

glijos sugrįžo draugė J. Bon- 
džinskaitė, kur ji aplankė visas 
žymesnes lietuvių kolonijas su 
prakalbomis apie Sovietų Są
jungą, taipgi keletoje vietų tu
rėjo su vietos veikėjais pasita
rimus organizaciniais reikalais.

Susidomėjimas Sovietų Są
junga, sako d. Bondžinskaitė, 
yra milžiniškas. Tūlose koloni
jose, kur tegyvena tik po 30-40 
lietuvių šeimynų,' susirinko po 
kelis desėtkus publikos į prakal
bas. Pora kolonijų reikalavo su
grįžti antru sykiu ir vėl turėjo 
skaitlingus susirinkimus.

Drg. Bondžinskaitė pasilsės 
Brooklyne porą savaičių ir pas
kui, per Rochesterį, vyks Chi- 
cagon ir apylinkėn tęsti prakal
bų ir pasitarimų maršrutą.

Rep.

Rytoj Lietuvių Komunisty .
Kuopos Vakaras

šeštadienio vakarą, “Lais
vės” Salėj, lietuvių komunistų 
kuopa 3-1 rengia smagią pra
mogėlę—šokius su koncertine 
programa. Dainuos L. Kava
liauskaitė, dalyvaus Ateities 
Žiedo mokyklėlės vaikai su dai
nelėmis ir deklamacijomis. Grieš 
Geo. Kazakevičiaus orkestrą. 
Įžanga 25 centai.

Užprenumeruok Dienraštį 
“Lai8vę”\Savo Draugams

Senas Vincas Grįžta Namo
Pasisvečiavęs pas draugus 

Brooklyne, lietuviškų apysakų 
rašejas Senas Vincas - Yakštys 
gruodžio 17 d. išvyksta atgal į 
Gibbstown, N. J. Draugas Se
nas Vincas sako, jog pas mus 
yra įvairumo, verta jį pamatyti, 
verta atlankyti draugus, tačiau 
mūsų didmiestyje esą perdaug 
triukšmo, kas neduoda žmogui 
pasilsio.

Jack Ganson Vyksta 
Kalifornijon

ris-šiomis dienomis lietuvis 
tikas Jack Ganson su žmona 
prisiuntė laisviečiam geriausių 
linkėjimų. Patsai ristikas tik 
ką užbaigė savo gastroles Ka
nadoje. Dabar jis pats vyksta 
į Kaliforniją, o žmona — Pa
ryžiun. K.

šal- 
Jo-

Antradienį ir Brooklyne 
tis pasiėmė pirmąją auką, 
seph Strong, 55 m., 651 Man
hattan Avė., rastas mirtinai su
šalęs tuščiame lote prie 19 
Wythe Ave.

Clement Vokietaitis |
| LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
T*A Triangle i-3622 g

Brooklyn, N. Y. i

j 168 Grand Street
S Tel. Evergreen 8-7172 ?
$ Brooklyn, N. Y. č

Telephone: EVergreen 8-1770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

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

sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Stephen Aromiskis 
(Armakauskas) 

Laisniuotas Graborius
NOTARY PUBLIC f

423 Metropolitan Avė. 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4321

Dr. Herman Mendlowitz
IS METAI PRAKTIKOS 

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

Tel. Evergreen 7-1312

s OFISO VALANDOS
nuo 1—1 dienų Ir nuo T—8- vakare 

NEDALIOMIS
Nuo lt iki 12 vai. ii ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslas familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių.
Ii senų padarau 
naujus paveiks- 
lūs ir krajavus. 
sudarau su ame- 
rikoniškais. Rei- 
kalui esant 
padidinu t oki 
dydžio, kokio pa- 
geidaujama.

Taipgi atmalia- 
voju jvairioin 
spalvom. /

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

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

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

darančius nuo reumatizmo.
REIKALAUKITE

PAIN-EXPELLERIO
•U “Inkaro** vaisbaženkliu visose 

vaistinėse.

W O R l O. f A M o U I

Iii.. Ll N I M E NT

MASPETH, N. Y.

Atsidaro Nauja
Lietuviška Barbernė

kurios savininku yra

Stanislovas Kunevičius
Gerai patyręs barberys, pui
kiai įruošta vieta tinkamam 

patarnavimui. Antrašas:
55-62 -- 64th St.

Vienas blokas nuo lietuvių bažnyčios

yraVIDURIŲ UŽKIETĖJIMAS 
priežastis tavo ligų. Kad prašalinti 
ir išvengti ligas, tai parsitraukite ir 
vartokite Thomsono NATURAL-, 
LAX-HERB TEA, kuri sutaisyta iš 
12-kos Natūralių, medžių ir žolių 
ŠAKNŲ, ŽIEVIŲ, LAPŲ, ŽIEDŲ, i 
GRŪDŲ, kas išvalys ir sutvarkys 
paįrusius vidurius. Medicinos ir Na- Į 

. turopathy’os gydytojai savo pacijen- 1 
tams pataria nuo vidurių užkietėjimo 1 
vartoti NATURAL-LAX-HERB TEA. I 
NATURAL-LAX-HERB TEA turi sa- I 
vyje Vitaminų, Mineralių Druskų, kas j 
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,
REIKALINGA AGENTŲ

prisusime NATU- 
TEA.

THOMSON
Brooklyn, N. Y.

417 Lorimer St., Brooklyn, “Laisvės” Name

PARDAVIMAI
RICHMOND HILL, N. Y.
Ar Aš Parduodu Laikrodėlius?

Man pardavus laikrodžių krautu
vę, nekurie draugai klausia ar aš 
pardavinėju laikrodėlius ir kitus auk
sinius daiktus. Taip, draugai, aš par
davinėju viską, kaip ii’ krautuvę tu
rėdamas ir dar už daug pigiau. Jeigu 
kam reikalinga gerų laikrodėlių, žie
dų, daimontų ir kitokių auksinių daik
tų, kreipkitės prie manęs. Aš jums 
pervesiu arba pačius nusivešiu j 
Wholesale ir pasirinksite kokį ar ką 
norėsite, naujai padirbtą ir naujau
sios mados. Taigi, kurie norite būt 
apsaugoti nuo įvairių apgavysčių, 
kreipkitės prie manęs. Aš jums są
žiniškai patarnausiu. Galite atva
žiuoti pas mane, arba parašykite. Aš 
galėsiu pas jus atvažiuot. Aš taipgi 
taisau visokius laikrodžius, kam tik 
reikalinga. Viktoras Januška, 104-56 
— 118th St., Richmond Hill, N. Y.

(295-297)

PAJIEŠKOJAMl
Pajieškau kambario vienam vyrui. 

Geistina, kad būtų geroj apylinkėj ir 
garu šildomas. Turinti tokį kambarį, 
malonėkite rašyti, sekančiu antrašu: i 
F. L. K., 46 Ten Eyck St., Brooklyn, 
N. Y. (295-297)

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Slialins
(JALINSKAS)

LIETUVIS GRABORIUS
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštų. 
Turim puikiai įtaisytų Koplyčią 
ir salę del po iermenų pietų. 
Teikiam nemokamai vėliausios 

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prie! Forest Parkway

WOODHAVKN, L. L, 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.

Penktad., Gruodžio 17, 1937

------------------------ ---------------- 1--___-------

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

Dr. JOHN WALUK
161 NO. 6th STREET

VALANDOS:
8—10 ryte

* 1—2 p. p.
6—8 vak. 

šventadieniais susitarus 
Tel. Evergreen 8-9229

Br. ED. W. ŽUKAUSKAS
1114 FOSTER AVENUE

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

Tel. Mansfield 6-8787

Dr. A. PETRIKĄ 
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

221 SO. 4th ST.

VALANDOS:
9—12 ryte
1—8 vakare 

Penktadieniais uždaryta 
Tel. Evergreen 7-9105

Dr. BLADAS K. VENCIUS
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

499 GRAND ST.

VALANDOS:
9—12 ryte
2—8 vakare

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

MATEUŠAS SIMONAVIČIŲS 
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIEJIMAM IŠTAIGA

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.

STREET, BROOKLYN, N. Y< 
Tel. Evergreen 7-8886 •

426 SOUTH 5th
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties.

iMlfUIMIUIIUIIVIIUVMIUIIUIIVIfUIIUIM MMM M MMMĄĄRĄM

FRANK D0MIKA1TIS
RESTAURACIJA

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI /
Gaminami Europiško ir Amerikoniško stiliaus. Pui
kūs, lietuviško namų darbo, kilbasai ir kepta paršie- 

na; gaspadoriškai nuvirti kopūstai ir barščiai.
Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vėlai Vakaro

Vasaros laiku visada yra gražus pasirinkimas pieniš
kų valgių ir daržovių, virtų ir žalių.

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 ELIUS
Skersai gatvės nuo Grand Paradise Salės

321 Grand Street Brooklyn, N. Y.
' Kampas Havemeyer St.
Telefonas: EVergreen 7-9851

.................... . ...... ..................

PHONE PULASKI 5-1090

F L U SHIN
RUSSIAN and TURKISH BATHS,
29-31 MORRELL STREET BROOKLYN,

Inc
OPEN DAY AND NIGHT

Managed by
RHEA' TEITELBAUM

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

Sleeping Accomodations.

Admission 50c, day and night 
t

Saturday Night 75c
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PER WEEK
GENTS’ DAYS

Wed., Thurs., Fri., Sat. and
Sun. all day and night.

SPECIAL RATES ii
LADIES’ DAYS

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




