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žodžio laisvė tada

ir dabar.
Tai kur fašizmo šaknis?
Ant barikadų suvienijo 

spėkas.
Ar pasimokins kitų 

kraštų socialistai?
Rašo A. B.

Darbininkė Banuškina rašo 
Maskvos “Pravdoje”: Mano mo
tina dirbo pas fabrikantą Posi- 
liną. Tik už vieną žodį — ji 
prašė daugiau algos — ji tapo 
išmesta iš dirbtuvės. Mes bu
vome trys vaikai. Jos draugai 
darbininkai pagelbėjo jai, su- 
mesdami po keletą kapeikų del 
šeimos užlaikymo.

Tai buvo caro laikais. Dar
bininkės buvo fabrikantų ver
gės. Neturėjo jos laisvės nei 
skūsties, nei prašyti daugiau 
mokesčio.

Dabar, prie Sovietų valdžios, 
kas kita. Ji dabar dirba Sovie
tų fabrike. Ji sako: Pas mane 
darbas kartą nėjo gerai, viskas 
tik gedo. Kreipiausi prie direk
toriaus, prie darbo prižiūrėto
jo, bet jie nieko nedarė. Taip 
pat nieko nedarė dirbtuvės ko
mitetas. Tad nusprendžiau eiti 
toliau — sako darbininkė.

Parašiau į laikraštį ir apie 
direktorių ir apie užveizdą. Ir 
manęs už tai iš darbo nepraša
lino. Manote, kad direktorius 
užsigavo? Ne. Paskaitęs laik
raštyje pastabą, jis mane pasi
šaukė pas save. Mes apsvarstė- 
me tą dalyką ir jisai pripažino, 
kad mano teisybė parašyta. Po 
to man darbą pataisė. Kiekvie
ną smulkmeną patikrino, 
savo planą išpildžiau. Aš 
bėjau ir rašiau be jokios 
mes, nes aš žinojau, kad 
nęs nebaus, nežemins.

Aš 
kal- 
bai- 
ma-

Liepos 10 dieną per radio 
kalbėjo Norman Thomas, So
cialistų partijos kandidatas į 
prezidentus. Negirdėjau jo kal
bant, bet tą jo, prakalbą skai
čiau “Socialist Call”, liepos 18 
d. Thomas supratimas apie fa
šizmo šaknis Amerikoje yra 
klaidingas. Pav., savo prakal
boje jis kritikuoja komunistus, 
būk jie nežiną, kur reikia jieš- 
koti fašizmo pradų. Jis sako:

“Mes tikime, kad jų (komu
nistų) analyzas yra pavojingai 
klaidingas. Fašizmas yra pavo
jingas. Landonas gali daryti 
žygius, kurie padrąsins fašizmo 
atėjimą: tą pat gali daryti ir 
Rooseveltas. Bet Liberty 
League reakcija nėra fašizmas. 
Fašistinis 
kaip Huey 
Lemke, bet 
Knox.”

demagogas kalbės 
Long arba kaip 
ne kaip Landon ir

Thomas’ui svarbu, kaip kas 
kalbės, o ne kaip. kas veikia. 
Landon ir Knox, Liberty 
League ir Hearstas, atstovauja 
stambiojo, finansinio kapitalo 
interesus. Jie yra ta jėga, kuri 
stengiasi įvesti Amerikoje fa
šizmą. Juose reikia j ieškoti fa
šizmo šaknų. Taip tvirtina ko
munistai. Norman Thomas 
tuo nesutinka. Todėl, musų 
pratimu, Thomas klaidingai 
pranta politiką ir klaidingai 
da Socialistų Partiją 
se rinkimuose. Jis
pia socialistų akis nuo tų šalti
nių, iš kurių kyla fašizmo pa
vietrė.

su 
su- 
su- 
ve-

šiuo- 
nukrei-

Pirmas Lietuvių!
Darbininkų Dienraštis 
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IMU KAPITALAS SU IMU FASIS
ETHIOPŲ ARMIJOS MAR

GUOJA i Addis AbabaI
CAIRO. — Aigiptp kon

sulas Ethiopijoj pfanešė, 
kad dvi didelės ethioipų ar
mijos artinasi prie ' Addis 
Ababos, Ethiopijos sostinės. 
Viena armija atžygipoja iš 
šiaurės, kita iš pietų? Įvyk
sta smarkių mūšių ku ita
lais; juose daug krihtą fa
šistų ir ethiopų.

Komunistu Partija Šau
kia Social. Partiją į 
Vienybę Rinkimuose
New Yorko valstijos Ko

munistų Partija liepds 21 d. 
pasiuntė pakvietimo Į- laišką 
Socialistų Partijai ipradėt 
pasitarimus apie suvieniji
mą spėkų miesto ir valstijos 
rinkimuose, išstatant! bend
rus kandidatus ir reikalavi
mus. Laiške komunistai, be 
kitko, nurodo į fašistinius 
kun. Coughlino-Lemkės ma
nevrus su jų Union partija, 
padedančia Hearsto-repub- 
likonų kandidatui į prezi
dentus Landonui.

Kom. Partija ragina vie
nyti visas pažangias} jėgas 
rinkimuose prieš fašizmo 
pavojų.

SSRS Lėktuvo 7,000 Mylių 
Kelionė be Sustojimo

MASKVA. — Sovietų la- 
kūnai Čekalov, Baidukov ir 
Beliakov išskrido 7.000 my
lių kelionėn atlikti n 
sustojimo. Jų oro k 
šiaurėn į Kamčatką, 
i pietus ir atgal per 
į Čitą. Jie naudoja’ vien- 
motorini lėktuvą, vipa pa
statyta Sovietuose bę jokių 
dalių iš užsieniu.

Š. m. gegužėje Sovietų 
vyriausybė prašė Anierikos 
leidimo iš Los Angelas. Ca
lif.. skristi j Archangelską, 
virš šaltųjų šiaurės kraštų. 
Kada atvyks sovietiniai la
kūnai i Los Angeleš, dar 
nėra žinios. Į

on be 
elias— 
paskui 
■Sibirą

12 Didžių Unijų Atmetė Darbo Federacijos 
Viršininkų Pašaukimų "Teisman’’ už Plie

no Ir Kitų Darbininkų Organizavimą
Teisman’’ už Plie

ANGLIJA JIEŠKO 60 METU 
SENIU I MILICININKUS

JOS SAKO, KAD FEDERACIJOS BIUROKRATAI 
AI NETURI TEISES JAS TARDYTI.VAD

WASHINGTON. — Dvy
lika stambiausių Darbo Fe
deracijos unijų, kurios su
daro Industrinių Unijų Or
ganizavimo Komitetą, vien
balsiai per savo atstovus 
liepos 21 d., atmetė Wm. 
Greeno, Federacijos prezi
dento, išle 
stoti į jo ir . 
“teismą” ri 

Green su
siais 
kais jau ne 
pę užsidaryti ir išsisklaidy
ti Industrir
Dabar tie viršininkai ypač 
įnirtę prieš 
mitetą, kad 
ganizuoti piksę miliono plie
no darbinin 
tūkstančių 
gumų darbininku į indus
trines unijas. Wm. Green 
grūmoja už tai suspenduoti 
12 didžiųjų ■ unijų, veikian
čių nėr Industrinį Komite
tą. O tai yrp Jungtinė Mai- 
nieriu uniia, Amalgameitų 
Siuvėjų unija, Jungtinė Au- 
dėių unija, Amalgamuota 
Plieno,
Darbininkų Unija, ir kitos, 
kurios sudaro 1.250,000 na
rių, arba trečdalį visos Dar
bo Federac

Industrini 
mininkas Jphn L. Lewis pa
reiškė, jog 
dyba neturį jokios konsti
tucinės tei

suspenduot minimas unijas, 
kurios organizuoja darbi
ninkus į pačiai Federacijai 
priklausančias unijas,

LONDON.—Anglijos val
džia šaukia 18 metų jaunuo
lius ir 45 iki 60 metų vyrus 
į naminio “apsigynimo” mi
liciją. Imami milicijon se
nuoliai turi būt kada nors 
pirmiau tarnavę armijoj. 
Anglų vyriausybė viską taip 
priruošia, lyg numatytų ka
rą artimoj ateityj.

Socialistai ir Komunistai Planuoja Revo
liucinę Vyriausybę, jeigu Respublikonų 

Valdžia Nenuslopintų Fašistų Sukilimo
TŪKSTANČIAI MAINIERIŲ ATAKUOJA ISPANIJOS 

FAŠISTUS SAN SEBASTIANE

istą pašaukimą 
atgaleivių sėbrų 
igpjūčio 3 d.
į kitais dešiniai- 

Fedefacijos viršinin- 
sykį buvo palie-

tam Komitetui.

Industrinį Ko
jis pradėjo or-

kų ir šimtus 
automobilių ir

ežies ir Cinos

įjos.
o Komiteto pir-

Federacijos val

es tardyt bei

Miles City, Mont. — 1934 
m. ir šiemetinė sausra pa
vertė dykumomis kelis mi- 
lionus akrų pirmiau buvu
sios dirbamos žemės vakari
nėj Montanoj ir North ir 
South Dakotų valstijose.

Visam Amžiui įkalintas už 
Hitlerio Patvarkymų Spau
dai Išdavimą Svetimšaliams
B E R L Y NAS. — Nazių 

teismas slapta, nusmerkė 
sunkiųjų darbų kalėj i man 
iki gyvos galvos gerai žino
mą laikraštininką Walterj 
Schwertfegerj. Jis buvo 
nukaitintas už tai, kad pra
nešė tūliems svetimų šalių 
korespondentam ir diploma
tam slaptus Hitlerio val
džios patvarkymus visiem 
Vokietijos laikraštininkam. 
Sakoma, kad ta laikrašti
ninką išdavė naziams vienos 
šalies valdžia, kuri dabar 
yra draugiškuose santikiuo- 
se su Hitleriu.

Santiago, Chile. — Siautė 
tokia smarki viesuliška au
dra su tvanišku lietum, kad 
išardė kapus ir išmėtė ap
linkui lavonus ir išvartė 
traukinius.

Anglijos Mainieriai už 
Komunisty Priėmimą 

[ Darbo Partiją
LONDON. — A n g 1 i jos 

Mainierių Federacija 283,- 
000 balsų prieš 238,000 lie
pos 21 d., savo metiniame 
suvažiavime, parėmė reika
lavimą priimt Komunistų 
Partiją į Anglijos Darbie- 
čių Partiją.

Darbiečių Partija suside
da iš įvairių organizacijų, 
kurios, tačiaus, nenustoja 
gyvavusios kaipo atskiros 
organizacijos.

Ultra-Violetiniai Si)indu- 
liai Žudo “Flu” Perus

BOSTON, Mass. — Har
vardo Universiteto moksli
ninkai W. F. Wells ir H. W. 
Brown patikrintais bandy
mais įrodė, kad jeigu elekt
ros lempos ultra-violetiniais 
spinduliais nušviečia kur 
orą. tai jie užmuša influen
ces ligos perus. Šiaip gi iš- 
čiaudomi bei iškošė j ami to
kie perai pasilieka ore gy
vi per 30 minučių.

Visi draugai skaitote žinia 
iš Ispanijos. Skaito jas ir sek 
jas visas pasaulis, žiūrėkite, 
kaip komunistai ir socialistai 
petys petin grumiasi prieš fa
šistinį smaką ir lieja kraują 
ant barikadų. Puikiausia vieny
bė, tvirčiausias pasiryžimas 
nusukti sprandą bendram prie
šui.

Laimė jų, tų musų draugų 
t ispanų, kad jie tokios vienybės^ 

reikalą suprato dar pirmiau 
negu reikėjo stoti ant barikal 
dų. Jie gal laimės. Atrodo, kad 
jie laimės. Jeigu keli mėnesiai 
atgal socialistai nebūtų paėm< 
komunistų ištiestos bendri 
fronto rankos, šiandien Ispani^

C h i c a go. — Nacįonalis 
Saugumo Komitetas an- 
skaitliavo. jog šią yas^ra 
nuo karščių Jungtinėje Val
stijose mirė 4.000: gį 1911 
m. karščiai šiol šalyje už
mušė 5,016 žmonių. 1
--------—-------------------- 1-------- 
ioie jau viešpatautu kruvinas 
fašizmas. To šiandien , niekas 
negali užginčyti.

Tai brangi pamoka kįtų ša
lin draugams socialistams, ku
rie dar nesupranta tos t tiesos. 
Gal šitie įvykiai Ispanijoj ir 
iiems atidarys akis, kad; neliko 
kitos išeitis, kaip 
socialistų bendras 
kieta vienybė visos 
klasės.

komiinistų- 
frontas ir 
darbininku Liaudies Frontas rungiasi su bulium (juoduoju fašizmu). Viso pasaulio laisve mvli 

žmonės trokšta, kad bulius būtų nugalėtas/ 1 10 1 ,s ę y !

BIARRITZ, Francija. —| Valdžios kariuomenė bom- 
Ispanijos klerikalų-fašistų barduoja fašistus San Se- 
vadas Gil Robles šioje Eu- <bastiane, šiaurėje. Pačiame 
ropos turčių vasarojimo ko
lonijoje gauna užsienio ka
pitalo paramos kovai del 
kairiųjų respublikonų val
džios nuvertimo Ispanijoj. 
(Toki pranešima išspausdi
no New York Post.)

barduoja fašistus San Se

mieste 2,000 mainierių ata
kuoja fašistus.

MADRID, liep. 22.—Pra
nešama. kad komunistai, so
cialistai ir įvairūs kiti kai
rieji Ispanijos sostinėje 
Madride sudarė bendra ko
mitetą. Snėjama, kad jei
gu kairiųjų respublikonų 
valdžia nesugebėtu su- 
kriušint fašistų sukilimo, 
tai “raudonieji” imtų šalies 
vyriausybę į savo rankas.

Vėlesnėmis trečiadi e n i o 
žiniomis iš Madrido, raudo
nos vėliavos jau plevėsuoja 
tame mieste ant visų valdiš
kų namų. Sostinę jau valdo 
komitetas, sudarytas iš ko
munistų, socialistų ir sindi- 
kalistų. Madrido gi apskritį 
valdo susidarius Liaudies 
Fronto vyriausybė.

HENDANYE, Francijos- 
Ispanijos pasienis, liepos 22. 
—Respublikai ištikimi Ispa
nijos kareiviai ir darbinin
kai iš už barikadų atmušė 
įnirtusius fašistų puolimus 
ant Irun miesto prie pat Is
panijos sienos su Francija. 
Fašistai ištisą naktį ataka
vo respublikos gynėjų pozi* 
cijas.

3-iu Locarno Sutarties 
Šabu Konferencija

LONDONE liepos 23 d 
susirenka atstovai Anglijos 
Francijos ir Belgijos svars
tyt, kaip reikės galutinai 
atsiliept į tai, kad Hitleris 
sulaužė Locarno sutartį, pa
siųsdamas savo armijas į 
Rheino sritį, Franijos pasie
nyj, ir ginkluodamas tą sri
tį. Italija buvo taipgi pasi
rašius Locarno sutartį, bet 
Mussolinis nesiunčia savo 
atstovų į šią konferenciją. 
Jis sėbrauja su Hitleriu.

Hongkong. — Centralinės 
Chinijos fašistas diktato
rius Chiang Kai-shek jau 
paskyrė savo generolus val
dyt Pietinę Chiniją, panai
kindamas ligšiolinę jos savi
valdybę.

United Press žiniomis 
liepos 22 d., fašistų lėktuvai 
iš Morokko bombardavo ir 
nuskandino tris Ispanijos 
valdžios laivus arti tarp
tautinės Tangier o prieplau
kos.

Fašistai giriasi, būk jie 
įsigalėję jau 21-noje Ispani
jos provincijoje.

WASHINGTON. — Ame
rikos valdžia pasiuntė du 
karo laivu į Ispanijos pa
kraščius. Tie laivai priimsią 
j ieškančius saugumo Jung
tinių Valstijų piliečius.

Anglija taipgi atsiuntė 
kelis savo karo laivus į Is
panijos prieplaukas.

BARCELONA. — Res
publikos kareiviai ir darbi
ninkai išmušė fašistus iš 
Barcelonos. Kovoj šiame 
mieste žuvo 500 asmenų iš 
abiejų pusių.

HENDAYE, liepos 22. — 
Fašistų armijos, traukian
čios ant Madrido, yra už 40 
mylių nuo jo.

LISBON, Portugalija, lie
pos 22. — Ispanijos fašis
tu komandierius gen. Fr. 
Franco paskelbė karišką 
diktatūra “visoi Ispanijoj” 
(nors šalies didžiuma tebė
ra kairiųjų respublikonų 
valdžios rankose).

Juodi Legionieriai Nu
šovė Negrą del [spūdžio

DETROIT, Mich,—Suimti 
juodieji legionieriai D. Day
ton ir J. R. Lorance liudijo 
liepos 21 d. apskričio proku
rorui McCrea, kaip jie iš
vien su keturiais kitais fa
šistiniais legionieriais su
šaudė negrą Silasą Colema- 
ną pernai gegužės mėnesį 
vien tuom tikslu, kad galė
tų patirti, “kaip jie jausis 
šaudydami negrą.” Dayton 
pasakojo, kaip jie įsiviliojo 
tą negrą, pasaulio karo ve
teraną, į automobilį ir, iš
sivežę už miesto, visi šeši 
jį šaudė. Kada peršautas 
negras bėgo, jie pasivydami 
jį šaudė, iki nužudė. Visi 
šeši dabar laukia teismo už 
nužudymą balto pašalpinio 
darbininko Poole’o. O
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vienybei ir atplėšti juos nuo Union Parti
jos lyderių,

Kum Coughlin ir reverendas Smith dar
buojasi, nepraleisdami progų. Mes todėl ne
turim būti užklupti miegant.

Tai didelis darbas ir jis neturi būti ati
dėliojamas.
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United States, per year ................... $5.50

i Brooklyn, N. Y.» per year................. $7.50
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Brooklyn, N. Y., six months ..........  $4.00
Foreign countries, six months........ $4.00
Canada and Brazil, six months .... $3.00

Lietuviai darbininkai, turį <*yšių su 
townsendieciu judėjimu, taipgi neprivalo
snausti, bet darbuotis, kad juos atitrau
kus nuo fašistų Coughlino, Smitu o, Lem-
kės n* kitų.

r

Entered as second class matter March 11, 1924, at 
the Post Office at Brooklyn, N. Y., under the Act 

of March 3, 1879.

T raukiusi
Rhode Islando Socialistų Partijos or

ganizacija nutarė išstoti iš Socialistų 
Partijos,. skelbia senosios gvardijos or
ganas “The New Leader.” Ar toji orga
nizacija tarsis stoti į naujai organizuo
jamą dešiniųjų partiją “People’s Party,” 
ar ji kol kas pasiliks veikti automatiškai, 
tenka palaukti ir pamatyti.

Tuom pačiu sykiu iš Californijos pra
nešama, kad George R. Kirkpatrick pasi
traukia iš Socialistų Partijos, vadovauja
mos Thomaso. Jis pasisako už tą kelią, 
kuriuo eina dešinieji, su Onealu ir Wald
mann galvinyj. Kirkpatrick yra “Karas 
—Ko Dėlei?” knygos autorius. Knyga 
ne bloga, bet jos autorius jau senai nu
dardėjo su dešiniaisiais. Jis stovi su deši
niuoju sparnu nuo to laiko, kai USA įsto
jo į pasaulinį karą.

Taigi, pasirodo, Socialistų Partijos ei
lėse, kurios dabar smarkiai sumažintos, 
ramybės nebėra. Dešinieji ardo, skaldo 
ją, neatsižiūrėdami, kas iš to išeis. Skal
do, kuomet vienybė taip labai reikalinga!

Voldemaro Byla
Kaip praneša “Žinios,” liepos mėn. 3 

d. Kaune įvyko Augustino Voldemaro 
teismas. Jis buvo teisiamas de 1 tūlo 
straipsnio, kadaise parašyto į “Tautos 
Kelią,” ir paskui patekusio rytprūsių fa
šistų laikraštin. Voldemaras nusn^erk- 
tas 6 mėn. kalėjimo, bet kadangi jis jau 
senai kalėjime sėdi, tai jis laikomas bau
smę atlikusiu.

Tuo pačiuxsykiu, kai smetonininkai su 
Voldemaru maklinėjasi po teismus, tai 
voldemarininkai bruzda ir ruošiasi pasi
grobti krašto valdžią.

Didelis Darias
“Daily Worker’’ rašo:

Prieš komunistus stovi didelis darbas.
Milingai žmonių, sekančių Townsendo ju

dėjimą, stovi kryžkeiyj. Kun. Coughlin ir 
reverendas (protestonų kunigas) G. K. 
Smith, stumia jųps linkui reakcijos ir fašiz
mo. Kitas kelias townsendieciams pasilieka 
—vienybė su dailininkų judėjimu ir tęsi
mas pradėtos kovos už pensijas senatvėje, 
kas reikštų kovą prieš Wall gatvę.

Komunistai gali būti didžiuoju faktorium 
išsprendime, kuriuo keliu šis didysis (town
sendieciu) judėjimas eis.

Komunistinių organizacijų uždaviniu 
įsteigti glaudesnius ryšius su townsendieciu 
grupėmis ir imti dajyvumą bendrose kovo
se už pašalpą ir senatvėje pensijas.

Komunistai privalo įtraukti kovotojus už 
senatvęse pensijas į vietines Farmerių-Dar- 
bo partijos judėjimo grupes.

Eigoje šitos bendros veiklos, komunistai 
gali laimėti' townsendiecius darbininkiškai

Skyla
Kauno “Žinios” talpina iš vieif o vokie

čių laikraščio pranešimą apie liisų emi- 
ten emi- 
buvusiu 

mų pase-

grantus Paryžiuje. Kaip žinia, 
grantų labai daug ir įvairių: 
valdininkų, generolų, bei jų arti 
kėjų, pabėgusių iš Rusijos po Lapkričio 
revoliucijos. Daug jų ten dirb 
šoferiais, o daug kituose darbųo 
ką laiką tie žmonės buvo įtakoje 
vų, Kerensktų, bei generolų De 
kt. Savais laikais buvo rašyta, 
nesnieji pabėgėliai treiniruojami 
tomi ir ruošiami pulti Sovietų Sąjungą.

Bet peB pastaruosius keletą metų, ypa
čiai po to, kai Sovietų Sąjunga, dėka pen- 
kerių metų planams, daro tokii 
pirmyn linkui socializmo, tai 
emigrantų Paryžiuje pradėjo 
skylimai. ' Laikraštis žymi, k; 
“Paryžiaus 14,000 taksių šoferių 
7,500 rusų, gabių ir jaunų šofe: 
neseniai taksių šoferiai streikav 
jie streike dalyvavę, bet rusai 
streike visi dalyvavę.” Tūli iš 
grįžti Sovietų Sąjungom 
vybė užversta jų prašymais.

Bendrai, sako laikraštis, taup 
tų skylimas pasireiškęs taip gi 
šiandien sunku jiems susikalk 
mato Sovietų Sąjungos galingumą; ma
to’ nykimą kapitalistinės sistem 
taikosi prie naujo pasaulio, naujų idėjų. 
Žinoma, daug jų buvo ir mirs d 
šalies priešais.
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rbininku

Draugas Kazys Jonaitis
Antradienį Lindeno (N. J.) krematon- 

joj buvo sudegintas kūnas Kazio Jonai
čio, kuris mirė pirmadienį.. Vėl 
vo gražiai pasitarnavęs darbininkų judė
jimui. Atvykęs iš Lietuvos (ku 
rods, baigė liaudies mokytojo p 
dar prieš karą, Kazys Jonaitis 
LSS, o paskui perėjo į Komunis 
ją, kai ji'įsikūrė. (Tik prieš keletą me
tų iš jos pasitraukė, matyt, del savo silp
nos sveikatos). Jis ilgai buvo 
nariu ir meniškam darbe veikėj

Velionis mokėjo gražiai lietuv 
šyti ir gan dažnai rašinėdavo “Laisvei 
straipsnelių, o be to išvertė iš : 
bos vieną ar du teatrališkus veikalus, ku
rie tebėra Lietuvių Meno Sąjungoj.

Prasilavinęs, plačiai apsiskaitęs, bet 
tykus, nesipuoląs prie judėjimo viršūnių, 
velionis del to ir buvo mažai platesnei 
mūsų visuomenei žinomas. Bei Newar- 
ke, kur jis daugiausiai gyveno, 
limas ir gerbiamas, kaipo ve: 
draugas.

Prašome draugų newarkiečių 
“Laisvei”1'Kazio Jonaičio biogr; 
tališkiau, o- mes tariame velion 
drauge Kazy, gražius ir naudir 
bininkų klasės išsilaisvinimui da: 
tęsime ir tavęs neužmiršime. Tepasiliks 
tavo vardas amžinoj atminty j to judėji
mo, kuriam tu dirbai!

ionis bu-

r jis, be- 
rofesiją) 
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Kaip ir Kodėl V ežami Lietuvos
Darbininkai Latvijon

(Paoaiga)
8. Darbo įrankiai:
Apleisdamas tarnybą/ 
bininkas sugrąžina sam- 
jui tvarkoj visus jam

eiktus. darbo įrankius, už 
irių sugadinimą per savo 
įleidimą yra atsakomin-

9. Darbdavio globa ir 
kundų rišimas:

| Darbdavio pareiga globo- 
darbininką ir apsaugoti jį 

10 nedoro elgesio su juo 
atų darbininkų ar gyvento-

(Nuo Mūsų Spec. Koresp.) , 
tojų.

Apie įvykusius nesusipra4- 
timus tarp samdytojo ir 
darbininko abi šalys įparei
gojamos pranešti Lietuvos 
Konsulatui ir Latvijos že
mės ūkio Rūmams Rygoje, 
kurie šiuos nesusipratimus 
riša susitarimo keliu. Susi
tarimo nepasiekus, ginčą 
sprendžia vietos teismas. • *

Taigi, išvykdamas darbi
ninkas pasirašo šią sutartį 
su latvių ,ž. ūk. rūmais, o 
nuvežtas į Latviją yra pa-'

nes kovose išmankštinti 
miesto darbininkai imasi 
kovoti ir Latvijoj. O kovoti 
yra daug prieš ką Lietuvos 
darbininkui Latvijoj. Reikia 
žinoti, kad ši sutartis, pa
tvirtinta Latvijos gerovės 
ministerio Rubulio—ištikto 
teta tik fašistinė reklama. 
Baisios darbininko sąlygos 
išrodo jau tą sutartį pas
kaičius, o tikrovėje jos dvi
gubai ir trigubai baisesnės. 
Latvių buožė, kaip ir lietu
vių, maitina ne vien sepa- 
ruotu pienu, jis duoda mė
sos — sušeria darbininkams 
nudvėsusias avis, • karves, 
kiaules. Duoda metų metais 
neplautą patalinę, verčia 
miegoti tvartuose, pašiūrė
se, prieangiuose. Jei ko gero 
—baigiantis darbams su
randa darbininko kaltę, jį 
išvaro ir turi teisę dalį al
gos neišmokėti. Dirbti Lat
vijoj priseina n u o tamsos 
iki tamsos. Bet neįsivaiz- 
duokit, kad darbas nuo tam
sos iki tamsos Latvijoj yra 
panašus į Lietuvos ar kt. ša
lių darbo dieną. Lietuvoj 
bernas išeina dirbti saulei 
tekant. Apie 8-9 vai. jis par
joja iš lauko pašerti arklių, 
pavalgyti pusrytį ir truputį 
pailsėti. Apie pirmą v.alan- 
dą, kai vasarą yra pačios 
aršiausios kaitros, bernas 
Vėl grįžta su arkliais namo 
ir iki 3-4 vai. pavalgo ir pa- 
miega. Latvijoj tvarka ki
ta. Mat ten dauguma, ypač 
Kurše, yra pavyzdingi buo
žių ūkiai-farmos; farmose 
yra mažiausią dvi poros ar
klių. Nuo saules tekėjimo 
bernas dirba iki 8-9 vai. 
viena arklių pora; kartu su 
pusryčiais į lauką jam atve
da antrą arklių porą, paval
gęs, už 15 minučių jau jis 
vėl turi stoti darban. Pietų 
metu atveda rytinę arklių 
porą (pailsėjusią iki pietų) 
ir vėl bernas dirba toliau. 
Taip visuose darbuose, ypač 
pjūties metu — darbininkas 
privalo suspėti bėgti paskui 
arklinę pjaunamąją maši
na. V *

Beto, dvaruose ir dides
niuose ūkiuose, kur samdo
mi keli bernai, buožės pas
tato vieną iš bernų spausti 
kitus darbininkus (toks ber
nas pavadinarAas “saimnie- 
ku”—ūkvedžiu). Jis skirsto 
kitiems darbininkams dar
bą, pranešinėja ir skundžia 
šeimininkui.

Lietui lyjant — darbinin
kas, ypač prie runkelių, ap
limpa žeme nuo akių iki ko
jų. Vakare nėra kur išsi
džiovinti. Vakare’ reikia šer
ti gyvulius, prinešti van
dens, malkų, o ne retai ir 
karves melžti.

Taigi, ar nuostabu, kad

kaime iki 
samdyti— 
ia atskirai 
enų.

kuose miestely ar 
ateina buožė jo 
su buože vėl reik 
tartis dėl smulkm

Kokių darbininkų reikia
latvių buožėms? Biure, kur 
registruoja darbininkus į 
Latviją, darbini 
miausia užklausi 
iš kaimo ar. kauni 
niečius biurhs 
registruoja, mat 
norį... O Lietuv 
zija kaip tik ir 
pardavinėti Kauno bedar- 

talpinamas kur nors bara- bius. Bet latvi

nką pir- 
a—Tamsta 
etis? Kau- 
nenoromis 
latviai ne
oš buržua- 
norėtų iš-

ai nenori

šiais metais beveik visi Kau 
no darbininkai, nuvažiavę į 
Latviją — jau parbėgo at
gal. Pernai šimtai darbinin
kų parbėgo ir ne kauniečiai. 
Grįžo, žinoma, pėsti, pada
rydami 200-300 kilometrų 
kelionės kojomis. Ištveria 
tik patys kantriausi darbi
ninkai iš kaimo.

Poilsio dienomis-šventa- 
dieniais išeiti iš buožynės 
negalima — tenka šerti ir 
prižiūrėti gyvulius. Pora- 
t re j eta metų atgal latvių 
valdžia įvedus devyzų su
varžymą — drausdavo Lie
tuvos darbininkams išvežti 
savo uždirbtus pinigus iš 
Latvijos namo. Ne vienam, 
bandžiusiam slapta išvežti— 
teko kalėjime atsėdėti. Lat
viai siūlydavo pirktis Latvi
joj prekes ir vežtis jas na
mo. Šįmet samdymo biuras 
tvirtina, kad jokių suvar
žymų nebūsią.

Katorginis darbas tenka 
moterims. Latvių pieno ūkis

Kurše ir Lietuvos pasienyj 
dar prieš karą aukštai sto
vėjo, o dabartiniu metu kar
vių laiko labai daug, yra iš
tisų farmų-viensėdžių, ku
rių ūkiuose t i k karvės ir 
runkeliai (cukriniai). Mote
rims priseina dirbti visus 
lauko darbus ir apeiti kar
ves: plauti, melžti. Saulei 
leidžianties grįžus iš lauko 
darbininkė ne vakarieniauti 
eina, o apiplauna ir pamel- 
žia 3-4 karves kiekviena.

Latvių lato kursas litais 
yra maždaug 1,80c—2 litu. 
Taigi, darbininkas — vyras 
mėnesiui gauna 48 litus. 
Lietuvoj berno alga yra už 
9-10 mėnesių 250-300-350 li
tų, be to, gauna drabužį, 
avalinę, baltinius. Taigi, iš
važiuodamas į Latviją dar
bininkas, beveik nieko neiš- 
lošia, tik apsunkina Latvi
jos bedarbių kovą, paleng
vina Lietuvos buržuazijai. 
Darbininkų Latvijon vyksta 
ir iš Lenkijos.

Iš ponų Vaidylų niekas 
nei neprašo, kad jie sutiktų 
su Komunistų Partiją. Nie
kas iš jų nenori talkos.

Bet negalima leist, kad 
šitaip būtų niekinama išti
sa rasė.

T. 'PviiQpilrn 
(“Vilnis” 20 d. liepos.)’

Skaitytojų Balsai
Draugai Laisviečiai: t

“Laisvėje” labai mažai ra
šoma apie R. C. A. streiką.

IŠ LAIKRAŠČIŲ
TAMSŪNAI IR BESAR

MAČIAI

Yra toks laikraštukas, ku
rio vardas SANDARA. Iš 
visų lietuviškų laikraščių 
jis turi mažiausia įtakos. Iš 
visų laikraščių jis yra' pras
čiausia ir redaguojamas, jei 
neskąaityti Mahanoy City 
aptemusios SAULES.

Tiktai tokiam nemazgo
tam bliūde galėjo įtilpti 
chamuiliška pastaba tūlo 
Pantaplio. Štai jo turinys:

“Prie Komunistų Parti
jos Amerikoj priklauso ne
mažas skaičius juodukų, 
lietuvių—Andrulio ir Bim
bos tipo ir šiek tiek padau
žų-

“Taigi šis margas ele
mentas sumanė užkariauti 
Washingtoną ir past ate 
kandidatu į prezidentą 
Earl Browder, o j vice
prezidentą negrą James 
Ford.

“Kai bolševikai pritruks 
dvikojų gyvūnų, jie ims 
traukti į savo partiją ir 
keturkojus, išėmus gal mu
lą, kuris vargiai ar pasi
duos jų disciplinai.”
Jei yra sandariečių, kurie 

turi bent kiek padorumo, 
jie privalo griežčiausiai už
protestuoti. Net prostituci
jos namų savininkai parau
stų iš gėdos, išgirdę tokį lie- 
žuvingumą.'

Vadinti dvikojais gyvū
nais 13,000,000 Amerikos 
negrų, šios šalies piliečių, 
gali tik tokie žmonės, kurie 
neturi nei gėdos, nei šarma? 
tos ir pas kuriuos pranyko

visoks politinis padorumas. 
Iš tų tamsūnų šovinistų ne: 
galima nei norėt, kad jie 
bent kiek žinotų apie Abe 
Lincolną, John Browna ir 
šimtus tūkstančių Amerikos 
garbingų žmonių, kurie ko
vojo už negrų paliuosavimą 
iš vergijos ir už suteikimą 
jiems lygių teisių.

Ypatingai bjauru, kad 
tas laikraštis, kuris išspaus
dino šią negirdėtą niekšybę, 
vadina save demokratiniu. 
Ant pirmo puslapio tas lai
kraštis giriasi, kad SAN
DARA atstovauja “princi
pus demokratizmo, apšvie- 
tos ir kudtūros.”

Demokratizmas r e i š kia 
lygias teises visų tautų ir 
visų rasių žmonėms. Na, o 
kaip praktikoje jie elgiasi 
su savo demokratizmu, jei
gu taip bjauriai niekina try- 
liką miilonų negrų, statyda
mi juos greta padaužų ir 
dvikojų gyvūnų.

Amerikoje yra virš 20 vi
sokių lituviškų laikraščių. 
Bet mes, ligi šiol, nepastebė
jome, kad bent vienas iš jų 
būtų paleidęs tokį bjaurų 
šmeižalą, kaip nedemokra
tiška ir nekultūriška SAN
DARA.

Buvo laikai, kada ir lie
tuvius ir kitus ateivius vi
sokie amerikoniški nordikai 
terliojo “polakais,” kaipo 
prastesnės veislės žmones, 
buvo teisinga?
Ar tai buvo gražu? Ar tai

O dabar, mat, susiranda 
lietuviškų nordikų, kurie be
gėdiškai terlioja kitokios 
spalvos žmones.

Kodėl patys streikieriai ne
rašo, ypač Pranaitis, nežinia. 
Yra faktas, kad ją streikas la
bai sunkioje padėtyje. Veda
mas kairiosios unijos, kurią ir 
Greenas prakeikė. Visos kapi
talo spėkos prieš streikierius. 
Angliška kapitalistinė spauda 
papirkta, net Philadelphijos, 
kuri labai mažai rašo, ir kar
tais visai nieko nededa, net jų 
pačių reporterių įteiktų pra
nešimų. Teisėjai kompanijos 
nupirkti baudžia kuo skau
džiausia. Labai reikalinga 
plati visuomeninė parama 
streikieriams.

Iš įdėtų iškarpų darykite iš
traukų del “Laisvės”.

Su pagarba. M. R.
Nuo Red. Ištikrųjų verti pa

peikimo draugai, kurie įvelti į 
streiką, bet nieko neparašo 
mūsų laikraščiams apie jų ko
vą. Iš laikraščių iškarpų ko
respondencijas daryti labai 
neparanku, viena, antra—mes 
laiko neturime. Prašome ir ra
giname draugus koresponden
tus rašinėti “Laisvei” iš dar
bininkų gyvenimo ir kovų lau
ko.

Forest City, Pa.
Iš ALDLD 219 Kuopos 

Veikimo - - <■

Iš kaires j dešinę: Sidney Hillman, John L. Lewis, Philip Murray ir John 
Brophy—vadai Komiteto Pramoninei Organizacijai (C. L O.), prieš ku

riuos Greenas taip smarkiai pradėjo kovoti.

Mūsų 219 kuopa dabarti
niu laiku mitingus laiko re
guliariai, nariai ir narės lan
kosi į susirinkimus. Bet jau su 
mūsų jaunimu tai bėda. Jei 
mitingas laikomas, tai mūsų 
jaunuoliai marš ant porčių ar
ba kur nors kitan kambarin, 
kad negirdėtų kas veikiama. 
Bet mes, suaugusieji, veikiam, 
kiek mes pajėgiam, kaip vy
rai, taip ir draugės moterys.

Moterys darbuojasi daugiau 
už mus vyrus. Kad ir dabar
tės, gavom laišką nuo 12-to 
apskričio, kuriame kvietė mū
sų 219 kuopą į apskričio pik
niką, kuris įvyko 12 d. liepos 
ir dar, kad dalyvautume masi
niai. Tas pasirodė mums be
veik negalima, bet nuodugniai 
apsvarsčius laiško turinį, pa
sirodė, kad laišką padėt į ša
lį irgi negalima. Tada jau nu
tarta važiuot nors kiek gali
ma. Bet už poros dienų atsi
rado dvi draugės moterys 
kaip ir savanorės ir ima orga
nizuot busą važiuot minėtan 
piknikam Ir jau 12 dieną, 12 
valandą busas surenka visus 
farmerius, taipgi Forest City 
ir Simpson pikniko dalyvius. 
O katrie jau netilpo busan, 4 •
tai dar turėjome vieną mašiną 
ir nepalikom nei vieno, norin
čio dalyvauti piknike. Tada 1 
jau leidomės tiesiai piknikan. į

žinoma, ne tik mūsų kuo
pos nariai tą spragą užpildė. 
Turėjom ir katalikių net sep
tynias drauges ir buvo visos 
pasitenkinę minėtu pikniku. 
Taipgi sugrįžom laimingai. 
Jau 12 valandą nakties pasie
kėm namus beveik visi pikni
ko dalyviai.

Aš nuo savęs tariu didelį 
ačiū mūsų narėm už suorgani
zavimą buso—kaip draugei 
Stankevičienei, taip ir drau
gei Navalinskienei ir tikiuos, 
kad visa kuopa tą padarys. S

Atsiprašau draugą, kad čia t j
dar ne viską parašiau. Tuoj 
parašysiu daugiau, nes ir dien
raštis nemyli ilgų straipsnių.

219 kuopos ’
Korespondentas.



YOUTH SECTION
SPORTS-HUMOR-N E W Š 
OF CLUB ACTIVITIES 

EDUCATION-STORIES

SECOND PART
ABOUT WORKINGCLASS 

YOUTH AND THEIR 
ORGANIZATIONS

Vol. XXVI, Daily XVIII Brooklyn, N. Y., Thursday, July 23, 1936 No. 172

Negro Young People 
Hit Fascism

BALTIMORE, Md. — Ameri
ca’s young Negroes are opposed 
to Fascism and intend to fight 
it and “to struggle for the 
rights of Negroes... as an aid 
to social change.”

This is the tone of the de
claration of policy adopted by 
the delegates from youth coun
cils of the National Association 
for the Advancement of Colored 
People, which states:

“We believe in the advance
ment of Negroes, not in a spirit 
of radicalism but; as a contribu
tion to a common American 
culture... in fundamental social 
and economic change leading us 
into a new cooperative com
monwealth.... that to struggle 
for the rights of Negroes is to 
fight fascist terror and to help 
in building the new society... in 
preserving and extending de
mocracy as a bulwark against 
farscism, as and aid to social 
change... ”

JUST A MIDSUMMER NIGHTMARE

through an attack by tanks like the one shown above. It’s owned by Hitler’s Nazi 
government and it rolls at high speed through a brick wall as though it were a 

barrier of tissue paper.

Young Servant Worfe 
Long Hours

_____  i Yv. ■ •
HARTFORD, Conn. — “Work

ing hours in household employ
ment are considerably longer 
than in other occupations,” sta
tes the Connecticut Department 
of Labor.

The average hours worked pel* < 
week by full-time employees 
were 66 in Hartford, 61 in Wat
erbury and 70 in Litchfield, 
states the report on domestic 
employment in three Connecticut 
cities. The ten-hour day was 
standard.

Extremly low wages are re
ceived by a great many of the 
women, the report declared.* 
Less than $7.50 a week was re
ceived by more than half of 
these household workers who did 
not live in their employers’ 
home. And almost three percent 
received less than $3.50 a week.

Almost a fifth of the domes
tic workers in the larger cities 
were undei’ 20 years of age.
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WASHINGTON.—“Pacifists will squawk.”
That’s what syndicated Washington gossip columns thought 
loud when

country. He will sail 
in August.

World Youth Congress to Seek Peace 
American Youth to be Represented

GENEVA, Switzerland. — A program 
peace, security and disarmaments A progr 
the economic and social well being of the 
world, and establish the religious and rational bases of peace. 
That’s the very large order the World Yout 
meet here from August 31 to September 7, will try to fill.

Representatives of millions of ■ x • ,
young people throughout the? ' ===
world will attend. AR nations, 
all religions, and most political 
faiths will be represented. Scores 
of organizations have already 
arranged to send representatives 
and outstanding people will 
attend as observers according to 
the Secretariat of the Interna
tional Federation of League of 
Nations Associations, in charge 
of arrangements.

Attention of America’s young 
people was focused on the World 
Youth Congress by the decision 
of the Third American Youth 
Congress, which met at Cleve
land on Independence Day to 
send a delegation. The Ameri
can Youth Congress represents 
2,000,000 young Americans.

Joseph Lash, national secreta
ry of the powerful American 
Student Union will probably 
attend the Congress. Joseph Cad- 
den, secretary of the National 
Student Federation of America, 
now traveling in Europe will be 
present. Elizabeth Scott of the 
American Youth Congress will 
be that organization’s represen
tative at Geneva. William Hinck
ley, chairman of the AYC and 
recognized as one of the fore
most leaders of youth in the 
country will probably attend.

GOTHAM COMMUNISTS BE
GIN STREET UNIVERSITY

NEW YORK—Students at Co
lumbia University .summer 
school—some 11,600 of them— 
can spend their spare moments 
during the next six weeks at 
the University of the Street!

That> is the name Communists 
have given their soapbox stand 
near the University. They have 
scheduled a series of lectures, 
with 20 minute question periods 
to follow. Columbia isn’t yet 
fearing the competition.

GOP HOPES TO GET 
FI 1ST VOTERS

NEW YORK, 
reach the 
York Sta 
Republican Party candidate, Alf.
M. Lande n, has been launched 
by the New York Young Repub
lican Clul.

“The Republican party can 
not win this state unless young 
men of t his 
voters she 
Landon,” 
director o£ the club, inaugurating 
the drive 
bership to 2,000.

“Evi den 
people hive shorter 
than theii 
comment 
other par ies.

Baltimore Negroes Seek 
High School

BALTIMORE, Md. 
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TCOVr Fee Bogey Up 
Again, Down Again

NEW YORK. — Revived from 
a dormant past for a newsless 
summer month, the old question 
of fees for students at New 
York’s free City College, was 
brought up, knocked down and 
dragged out with the stacatto 
click of newsmen’s typewriters 
drumming its funeral march.

The City Budget Commission 
suggested wistfully to Mayor 
La Guardia that students at the 
College of the City of New York 
be required to pay $75 in tuition 
annually. Up stormed little, 
rotund Mayor La Guardia. 
Wrathfully, as the newspapers 
say, he denounced the Commis- 

‘higher 
limited 
money.

sion and swore that 
education will never be 
to students who have 
Not while I’m mayor!”

Students attending the 
summer session breathed 
of relief. This year they will 
not have to make the annual 
pilgrimage to Board of Esti
mate and other meetings to 
battle proposals to charge for 
sundry college service such as 
lavatories and swimming pools.

KATONAH, N. Y.—Students 
at Brookwood Labor College 
have completed another success
ful spring season of dramas in 
one-night stands through out the 
eastern part of the country.

In the last two months they 
gave 115 performances of “Gun 
Cotton”, an anti-war drama writ
ten by Mickey Harris, Brookwood 
student. The group appeared in 
100 cities in 23 states, and 30,- 
000 people are believed to have 
attended their showings.

“Gun Cotton” is a play which 
takes place in a rayon mill about 
to be converted into a factory to 
manufacture gun cotton, used in 
ammunitions. The workers, led 
by a young strike leader, refuse 
to make munitions to kill their 
fellow workers in .other lands.

The play, one of several shown 
by Brookwood students in re
cent years, was presented as the 
college’s contribution to the 
Emergency Peace 
which was organized by 
score church and liberal

C.C.C. Guns Meet Strong Opposition; 
Many Youth Groups Protest Arming

more than right. The news of the coming militari- 
__________________ zation of the Forest Army stir- 

tired up a hornet’s nest. Trad© 
unions, youth organizations, pa
cifist groups and radicals 
throughout the nation, sat up 
and took notice of the situation. 
They recalled the intoduction in 
the 74th Congress of two bills, 
the MacArthur bills, which pro
posed to give CCC boys a period 
of “extensive military training.” 
The bills were never reported 
out of committee, probably be
cause 1936 is a presidential elec
tion year.

First to take notice of oppo
sition to the arming of the CCC 
were the Army officers in 
charge of the camps, who for* 

“many years have insisted that 
military training was the next 
logical step. Already in control 
of the camps, the War Depart
ment has been quick to realize 
the possibilities of using 
CCC as a potential Army 
serve force. An editorial 
“Happy Days,” which calls 
self the “authorized organ 
the CCC, argues that “the ma
jority of men in the camps are 
in favor of military training.”

A recent poll of voters by th© 
American Institute of Public 
Opinion, is quoted in support of 
the contention that voters want 
military training in the camps. 
“Seventy-seven per cent of th© 
American public voted ‘yes’ to 
military training,” the report 
states.

STUDENTS SCAB IN 
FRUIT STRIKE

SANTA ANA, Cal.—Shoot to 
kill!

■ That is the order on the books 
in strike-torn Santa Ana, where 
poverty-stricken Mexican and Fi
lipino orange pickers are waging 
a valiant battle to win wages of 
40c an hour. Already more than 
100 have been arrested as vigi
lante bands sweep through the 
valley in pursuit of those who 
refuse to work at wages less 
than they believe they deserve.

In an effort to break the 
walkout, high school pupils from 
the town and surrounding towns 
are being induced to take over 
the jobs. Meanwhile, the strikers 
live in their miserable huts 
around the orange groves, hoping 
their jobs will not be completely 
stolen away.

Richter to Go to 
Belgium

NEW YORK.—Otto Richter, 
young German anti-Fascist who 
has waged a long fight to avoid 
deportation to the Nazi Third 
Reich, has won a majoi’ victory.

The Department of 
apparently heeding the protests 
which came to it from all over 
the country against sending the 
young German exile to certain 
death in his homeland, ruled 
that he might go to Belgium in
stead. Richter had hoped to win 
the right of asylum in this 

for Europe

Considerable doubt, has been 
voiced as to the authenticity of 
the poll. It is pointed out that; 
43% of the Socialists queried 
are said to have voted for mi
litary training in the CCC, al
though one of the planks 
Socialist platform is the 
val of the CCC from 
control and the “abolition 
litary training.”
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Banker and the Bidder

An American Nut
Installment I

“WE HIT KLAIPEDA—AND 
KLAIPEDA HITS US!”

Since the title lists Lithuania
as the locale, I will strive to re
cord the doings of others and 
myself as soon ns we hit the 
shores of Klaipeda (Meihel). 
Prior to sailing into the port, 
we had quite a number of mis
adventures in other ports. F’r’in- 
etance—at Oslo, Norway, I had, 
the thrill (?) of almost being 
left stranded, but I didn’t miss 
the boat .whilst a fellow traveler 
missed the gangplank and had 
to scurry up the last remaining 
rope, which held the ship to the 
shore. F’r’instance at Gdansk 
a Polish officer (he had enough 
medals on his chest/ and I 
thought • it quite* clever if he 
would avail himself the help 
of a yardstick, which nailed to 
his chest could facilitate the 
exposition of more bric-a-brac), 
—threatening to tan the hides 
of a companion and Yours Truly 
when we questioned a slender 
barefooted newsboy on the cause 
of the crop of pimples on the 
boy’s shaven crown.

We hit the 
mel' almost at 
to remain in 
till sunrigb.

When the sun rose we hur
riedly dressed and prepared to 
greet the officials as they would 
come aboard. Meanwhile on 
board some noble fascist flunky 
has passed the hat around for 
donations to the Lithuanian 
Šiaulių Sąjunga. Since the fas
cist accompanied the hat and 
since he stated that a big do- 

, nation had much of an affect 
upon taxiing the groping fing
ers of the .customs officials, the 
hat was well filled with paper 
currency. We were told that 
it was the custom of the Šiau
liai to welcome the -arriving 
brothers and sisters with a* blar
ing brass band (a sort of 
t6 ’say, “Helloj sucker!”)

After a' few hours we 
numerous uniformed men 
women approaching the 
with bundles of field daisies and 
some other field weed. On board 
our supply of well aged and 
baywindow-waisted b a c h e 1 o rs 
glued their eyes on the first of 
the oncoming 
Afterwards I 

' was quite a 
young female 
vor and fleece the poor boys of 
ą few dollars.

When the* main group of “wel- 
comers” came abreast of our 
port rail, we learned that the 
brass band could not arrive and, 
that thus we could not benefit 
and receive a most royal wel
come. Nobody vexed much at 
the non-appearance of the brass
es but voiced their pleas to set 
foot’ on Lithuanian soil (Heck!— 
it contains the same types of 
Worms as in these United State- 
es);

As soon as the ’plank was 
lowered, we streamed forth 
and were met by the female 
darlings, who immediately began 
to pin the blossoms on our la-

pierheads of Me- 
Midnight and had 
the moored boat

way

saw 
and 

boat

female Šiauliai, 
learned that this 
neat way fbr a 
to earn some fa-

Loose in Lithuania A Newhavener Writes
By GRAF ERNEST

This is the first of a series of 
compositions which will appear in this 
lection. The sketches are based on 
;he author’s recent three-year stay in 
Lithuania, during this period ho had 
the opportunity to participate in 
•nany escapades (which would rival 
hose of Washington Irving’s charac

ter, Brom Bones of ,Sleepy Hollow). 
The sketches will not contain an un
derlying theme1 other than that of 
Isting of the striking and quite cus- 
omary incidents which fall to the lot 
>f a young American abroad. At 

times some of the subjects are apt to 
ixjrder almost on the nonsensical; and 
1 hus, the title—“A:<i American Nut 
:Joose In Lithuania”.

All incidents occurred between 
j 932 and 1985.

fem telegraph operator of the 
station, but it seems her boss 
was her playmate an thus, I 
to sit on a track beside my 
low travelers and nurse 
troubles.

had 
fel- 
my

By REDFIELD

Shenandoah Žiežirbos

pe 
y<

Is (I received a daisy. Oh, 
o-hoo!).
Customs inspection was just a 
ocess of affixing labels to un

opened boxes and thus signify- 
g that the contents were ex

amined. I believe the hatful of 
liars nestled in the right

pit

in

dcL
trouser pocket of the inspector. 
But one companion did not fare 
so handsomely. He had swal
lowed some line on “Tour Lithu
ania With Your Own Auto” and 
had brought along a used- bar
gain which he eventually hoped 
would fall apart only whin he 
had gotten home to his father 
and not as soon as it felt some 
gasoline. The officials eyed this 
prize beauty and.hailed the own-
er,

The officials explained that 
would have to pay a taxhe 

amounting to around threq hun
dred dollars.
ed 
drid dollar tax on a car. for 
which I didn’t even pay a hun
dred ? You can keep it. I con
sider it cheaper to hike!”

I had my portable typewriter 
with me and one officer had 
quite some head scratching to 

as to whether he should ap- 
plyl a tax on my possession. He 

st of thought that I was 
quite a lily and could not print 
a newspaper on it (Meanwhile I 
still bore the daisy on my lapel).

From the customs house we 
were whirled (at our expense) 
to 
floiilla of petty officials craca- 
me 1 in a couple of volumes 
ful 
givlen our liberty and a handfull 
of 
ass 
ing. 
to 
priate wreathlaying and gargi 
speeches).
weak souls and like finery, the 
womenfolk were shown the am
ber works 
He: 'e of 
far 
weighted 
amper beads; 
es 
casion to notice that the- guid
es 
as 
hac 
goi

The owner jump- 
“What? Pay a. three hun-

do,

mu

the Victoria Hotel. There a

of speeches. Then we were

Šiauliai were dispatched to 
ist our travelers in sightsee- 
. We were dragged around 
the cemeteries (with appro-

Since women are

too

of several merchants, 
course temptation was 
great and our fems 
themselves down with 

earrings, brooch-
and what-not. I had the oc-

(the Šiauliai) received money 
commission. (The officials, 
stated that the guides were 

ig of their free will! and 
would not receive compensation, 
but were going just solely to 

their countrymen from 
3ss the seas!)

: had to wait nine hours for 
train, others more, 
hand at

hel) 
acr
; I 
my 
my

When the train wobbled into 
the station, wo swung unto its 
platforins. In the United Stat
es we hact left a plague^ known 
as “the Bronx cheer”—and im
mediately we chose it' as most 
befitting to honor the; ; abandon
ing of the first outpofet of Li
thuania. But as volley, after 
volley of the species “Bronxum 
Cheerae” resounded amongst the 
eaves of the station, it became 
apparent that would fall ex
hausted—for the train did not 
have any intention of carrying 
bn!

I must say that we had prob
ably packed our gentlemen selv
es into qur baggage; or probab
ly, it was the brandy which we 
“only” sampled in, the town. 
Anyway, we found: the locomo
tive and its engineers and pre
sented to their ears the test 
Tenth Avenue accent and accom
panying “gentle” words. Ima
gine our astonishment when one 
of the engineers “gudrūs pasi-. 
dare” and spat at us ! , We, up
right and standing still .standing 
because we did not know where 
to get final drops of “Valstybi
nes Degtines”) American citi
zens felt insulted. We marched 
irto the station restaurant 
bought a supply of soda water 
(niit bottles vnd alles). Our 
plans were quite simply out
lined by one of our ( insulted 
heroes as follows:—“Fellas, yu 
knowsh what! Dat guy wears a 
hat likeshh our Himariqan base
ball umpires do. Veil, Jets bul- 
lieve dem guysh ish urhps and 
our shporting.shense hash been 
gipped and let’s go uhd gives 
him. a couple of dis pop bott’cs 
in de eye”. Well, ’tis exceed
ingly well, that this jincidenr. 
broke off without fulfillment as 
our train had started to creak 
forward!

The last of the guiding Šiau
liai leaped overboard .and we 
entered our car. It seems that 
this last squadron of Šiauliai 
were here in a last vain I1 attempt 
of receiving some form of pre
sentage (as money and such). 
They knew from past experience 
that a trainload of drunken 
Americans is indeed quite a 
happy hunting ground.

We were too tired to unloos
en the Bronx cheers and only 
settled ourselves into the seats 
and snoozed off. Thus, we chug
ged away out into the y darken
ing evening—out from whence 
we would in a short spac? of 
time flee—but we did npt know 
then.

Next Week.—Lithuanian State 
Railways . an the 1st, 2nd and 
3rd class standards of travel.

I wonder if any of you ever 
got that sudden urge to write 
something. No ? Well,. that’s 
the case with me! I’ve simply 
got to write. And of all things, 
I’m going to pick GOLF as my 
subject. Rather inane, don’t 
you think, 
to write about the 
it is to play it.

Now for instance 
You put the little 
down on a little peg and you 
hit it,—that is,— you try to 
hit it, but much to your chag
rin you’ve suddenly discovered 
that the man who sold the? club 
to you, gave you a short club, 
because you didn’t come any
where near the ball. So you 
decide to measure the length of 
the club and you fihd that the 
club is all right. You re wrong!, 
So you. swing again. This time 
you could swear that somebody 
moved the ball. It’s still there. 
So you swing again.

What an exhilarating feeling 
to see the ball go sailing thru 
the air like a bird on wing, 
and then,—you hold your breath 
as the ball goes sailing toward 
a trap,—kerplunk. Your heart’ 
drops down 'to the bottom of 
jour shoes just' as thac damned 
old little ball drops right into 
the trap. Now why in h—1 did 
they have to make the trap 
right there. Why couldn’t they 
move it over about. 2 or 3 yar$s. 
That’s a helluva place for it.

You blast your way out and 
then get up on the green. Then 
you’re told you have to put the. 
bail in the cup. What nuts! 
Walk all that distance just to 
put a ball in a cup. They ought 
to put the cup near, the tee-off, 
then itr wopld be much easier. 
After all, isn’t the idea of the 
game to make the course in the 
lowest possible number of strok
es.

r i • ...
Well, this, goes on for eigh

teen holes, or approximately 5 
miles, oi’ if you’d rather meas
ure it anotjher way,—l-16th of 
an inch of 
so you walk and walk.

By the time you reach 
17th1 hole you’re ready to 

a caddy. Then at 
hole you decide that 
you didn’t look up too 
kept a better grip on 
you ’could do better.

Rather inane, 
Well, it’s no crazier 

game than

the drive,— 
white ball

shoe leather. And

the 
give

the clubs 
the ,13th 
maybe if 
soon and 
the cltab, 
So you decide to give it another 
try.

That’s the way of golf!
Jannas.
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I tried 
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; Mild Thirst

FtROSHi—'“Ginger-ale”.
WAITER—“Pale?” -“No„ just 
glass”.

And They Whistled
The įtop sergeant sang 

just before the company 
dismissed:

“All those fond of music 
two paces forward.”

With Visions of a soft job in 
the regimental band, half a do
zen men stepped, out.

The sergeant growled:.
“Now, then, you six mugs, get 

busy and carry that piano up to 
the top floor of. the officers’ 
quarters.”

Dear friends and comrades, 
here I am with another addition 
to the Youth Section with some 
bits of the goings on around 
our section of the country. Well, 
better get going as I have very 
little time to spare. (Time flies 
around here.)

of holding a weekly 
last Friday evening, 
of the Lyros Chorus

Instead 
rehearsal 
members 
were suprised by the President 
who decided to hold a meeting. 
It looks as though the mem
bership is gradually decreasing 
for the summer, but nevertheless 
one new member was intro
duced into the organization. 
Hats off to Mary Shinkus, our 
new alto.

ac-
as

the
of

their <

Miss Beatrice Kukanskis cer
tainly was right in her article 
,of last week that “somthing 
must be done to rivive and 
tivize choruses.” It seems 
though Penna, is having 
same trouble as the state 
Connecticut- in .. reviving
choruses. What can be done to 
attract members is a question 
which must be solved with the 
cooperation and effort of all old 
members of the choruses. All 
hats off to you, Miss Kukanskis, 
here’s hoping there will be some 
way to cure this matter. She
nandoah Chorus salutes you.

Mrs. and Mr. J. Matuza and 
family, Mrs. and Mrs. J. Swen
son, Mrs. and Mr. S. Kuzmic
kas, Mr. Peter Grabauskas and 
Miss Aldona H. Stanisky motored 
to Reading on Sunday, July 19. 
While there they attended the 
picnic of the Reading Branch 
of the ALDLD, a fine time was 
enjoyed by all, Several vocal se
lections were rendered by Stan
ley Kuzmickas and Pete Gra
bauskas.;

The wish to extend an invita
tion to the general public to 
attend a picnic which will be 
sponsored by our Lyros Chorus 
in Brandanville, Pa. (Located 
between Shenandoah and Shepp
ton) on Sunday, August 2. A 
good time will be in store for 
all who attend. We expect to see 
people from distant points at 
this affair. Don’t forget, you 
people from Reading, Phila
delphia and Minersville. (More 
detail concerning the picnic in 
next issue of Y. S.)

Thanks you again, Mr. and 
Mrs.. Zambusievicz, Mr. and Mrs. 
J. Reichevein and the rest of 
the committee who sponsored the 
ALDLD affair last Sunday, for 
the great time shown us upon 
our recent visit to the city of 
Reading. We expect to see all 
of you at our affair?, sometime 
in the near future.

“TooTs”.

Pants Pressed?
“Have you ever appeared as a 

witness before?”
“Yes,, your, honor”.
“In what suit?”
My blue serge”.

1

i!
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Red Army—Sentinel of Peace
THE STUFFED SHIRT TRIBE

Red army men would not spend all 
military drill and the study of military tactics. The 
Red. Army would be like a military academy in which 
not only the arts of war, but the arts 6 
be taught;- The soldiers of the Red Army would be 
taught trades and professions;, a rich 
would be developed and educated citizer 

The discipline of our Red Army would 
on blind obedience to orders which are n
Its discipline would be based on the understanding of 
the Red Army men that they are soldie 
of a workers’ and farmers’ government, 
ing social divisions between officers an 
be done away with.
would be comrades-in-arms. Outside 
barracks and parade grounds they wouli not be sub
ject to military discipline. *

Our Red Army would be the uniformed guardians 
of world peace.

As more and more of the world b icame Soviet, 
war "would disappear from the face of the earth. This 
would be a world of peace without armies and with
out navies. At the same time the n 
special bodies of armed men like the Ne 
the militia, would also disappear. As t 
came accustomed to living and working together as 
social beings, as the "economic basis for crime and 
other anti-social acts would be removed 
longer be necessary to have special bo< 
As the workers and farmers entered more and more 
into the governing of affairs, the functions of go-, 
vemment will become more and more di 
need for special bodies of the government, above and 
separated from the people, will gradual 
As class divisions are eliminated and thje vestiges of 

. capitalist ideas and influences gradua 
the state, which is now an instrument 
of the working class and which in a Sc 
would be the instrument of the working 
press the hostile remnants of the capital i 
also begin to wither away.

From the first day on which the 
farmers took over the reins of gover 
would begin such an era of peace, plenty, progress 
and freedom that our minds, accustomed to the li
mitations of capitalism, are unable to see fully and 
clearly all that the future holds in store 
the firsts tHhe the horn pf plenty wo 
flow freely qnd uninterruptedly. We v 
rounded on every side by such an abur 
good things of’life that- all past history 
like the age of darkness. Everywhere 
be growth, development, happiness.
scarcity and the black pall of poverty w< 
ten into the pages of our text books as 
memories of an age long past, never to

their time in

peace, would

cultural life 
s.
not be based 

ilot understood.

rs and sailors 
The degrad- 

d men would 
Officers and comrades alike 

the military

ped for such' 
tional Guard, 
ie people be-

it would no 
ies of police.

iffused. The"

ly disappear.

illy uprooted, 
if oppression 
viet America 
class to sup- 
st class, will

workers and 
■ament, there

for us. For 
> iįld begin to 
ould be sur- 
dance of the 
i would seem 
there would 

The sorrow of 
duld be writ
disagreeable 

return.

Two Worlds

conservative

Unemployment
In the U,S;S.R., there is no< unemployment. There 

has been none sjnee 1930, when it was completely and 
permanently elihiinated from Soviet life,

In the U. S. A. (according to the
figures of the American Federation of Labor) unem
ployment has increased from the minimum of ap
proximately 2,000,000 in 1929 to 11,449, 
ber, 1935—an. increase of 473 per cent, 
istic estimate by the Labor Research 
places the number of unemployed in No^< 
at 1^,029,000 (including the 2,054,000 pern 
on government “relief” projects).

* * *
Newspape^ Circulation

In the U.S.S.R., total newspaper ci: 
creased from 8-8 million in 1928 to ovtr 40 million 
in 1935—an increase of 355 per cent.

In the U. S. A. (according to the U. 
the Census), total newspaper circulation decreased 
from 42 million in 1929 to 37.6 millior. 
decrease of 10,5 per cent.

,[)00 in Octo- 
A more Teal 
I Association 
ember, 1935, 
ons engaged

fculation in-

S. Bureau of

in 1933—a

“Holy smoke, Luke I It says here, ‘Love thy 
neighbor’—and I alius thought it were ‘Lynch thy 
neighbor’.”

The Camera Eye

Beauty Hints For The Fems-
By A. FEM

Soap... J!
We all use soap with the exception of Some fems 

who think that soap and water is bad for the face 
because it is supposed to irritate the- skin according 
to the cleansing cream ads. These advertisements 
are the bunk and are used for the pole purpose of 
selling face creams as a substitute for poap and water.

Some face soaps cause irritation to sensitive skins 
because they contain coconut oil. Ivory soap is judg
ed to contain 25 percent coconut oil and it is con
sidered a first class soap in all other respects. The 
presence of free alkali, a free acid is another im
portant consideration. Most good soap will contain 
none at all. Some high grade soaps ihave a slightly 
acid reaction due to an access of freq fatty acid left 
in the product to neutralize possible 'residue of free 
alkali. Free fatty acid will also irritate the skin.

One of the best soaps at the lowest price is 
Sweetheart Soap.' Others Which wei‘e found to be 
good were Palmolive, Colgate’s Cup Soap, Palmolive 
Shaving Tablet, Williams Mug Shavipg Soap, Cash- 
mere Bouquet and 4711 Glycerine Soap, Lux Toilet 
Soap was found to be only moderately good and not 
in the class with any of the above mentioned and 
not nearly as cheap as some which are rated1 good 
in quality. Fairy soap was found to be of inferior 
quality.

Sweetheart Soap at only 5 cents aįcake is a much 
bettex’ buy than the expensive Yardley’s Old English 
Lavender at 50 cents a cake. I

If you want a good soap and can’t remember one 
of the above mentioned brands,, buy į men’s shaving 
soap in round cake or tablet form. , Men’s shaving 
soap is of a high quality since a mail’s skin would 
become irritated because of the length! of time the la
ther remains on his face. One skin • specialist be
lieves that the complexion of the average man is" 
superior to that of the average woman because most 
men shave daily using soap and hot water. Palmolive, 
Williams and Colgates Shaving tablets are all first 
class soaps and moderate in price..

Try to avoid highly scented or colored soaps be
cause color and odor in toilet soaps often cover up 
impurities and should not be tolerated even in a laun
dry soap.

The above information on soap was gotten from 
“Skin Deep” by M. C. Phillips.

Censorship • • f|
A book on the various types of censorship all 

over the world would make a most interesting docu
ment. For example, here is how the Chinese censor 
in Shanghai works. Films glorifying valor, discipline 
and other aspects of military life are welcome indeed. 
Films dealing with even , the farthest fetched slights 
on any race or nation are taboo. Two copies of each 
film together with translations of the dialogue must 
be submitted before it is reviewed. Reinhardt’s 
“Midsummer Night’s Dream” was almost banned be
cause the censors thought the patrons would take 
Puck and the other fairies too seriously. India, when 
it comes to censorship, takes the well-known cake; 
but that in itself is a story worthy of another column. 
Coming to our own native land of golden opportunity 
—the largest motion picture theatre in the world, 
Music Hall, was forced to eliminate the latest edition 
of MARCH OF TIME because the local Dominican 
consul lodged a protest against the film. The picture 
contained scenes of the conditions existing in Santa 
Domingo. Censors disregarded the statements of lea
ding press agencies which testified to the truth of the 
film, and forced the film from the screen.

* * sK
Recommended ' į
(But not for a hot summer’s night):—

IT’S LOVE AGAIN.... Britain’s challenge to the 
terpsichorean talents of Fred Astaire and Ginger 
Rogers. Jessie Mattews, neat Irish brogue and pert 
turned-up nose, carries the burden of a film that has 
a weak story. Robert Young, calculated to draw the 
American fans, does nothing except look awkward. 
Supporting cast capable. Sonnie Hale, Jessie’s hus
band, good in comedy role. Humor, better than most 
English humor, still a little too “clawsey.”

HUMAN CARGO.... Stop me if you’ve heard this 
one. All about bright young debutante who wants to 
be reporter and just like that solves murder and the 
alien racket with he-man reporter. After which Ame
rica should be free of all aliens. Very unamusing. As 
the young lady next to me remarked between gum
chews, “Christ, what a hash!” See it and you’ll agree.

* * *
Chit Chat

Boris Karloff will now have a 
in his cups, for he just purchased four pewter tan
kards, . 100 years old, from which he will quaff- his 
favorite beverage, draught ale.

Andy Clyde, scraggly mustached screen comedian, 
goes dramatic in “Johnny Gets His Gun?’

Ned Sparks (sourpuss) is called “Laughing Boy.”
Ginger Rogers has written a song which she 

hopes to have published. Ginger also receives more 
fan mail from China than any other star.

James Gleason, comedian, is going on a tour to 
lecture on the “drawma.”

chance to be well

True Enough! ■

By H; K.
No matter how good your eyesight, while you’re) 

(reading this (or anything else) you are intermittent* 
ly stone blind for tiny fractions of a second.

* * *
Although there are around 4,000 earthquakes all 

over the world each year, ranging from minor trem
blers to real catastrophes, only 2 per cent of them! 
cause damage to property or loss of life.

* * *
The old gag that married folks don’t live longer 

than single ones—it only seems longer—is the bunk. 
Insurance statistics for the United States and Canada 
reveal that married men and women actually do live 
longer than single persons and that married people 
registei* lower death rates from nearly all the im
portant causes of death than do bachelors and spins
ters.

In one year, New York executed 9 boys, 
South Carolina, 9, Arizona, 3—all of them 17 
and. 18 years of age.

=5

\munist Party Election Platform on the Youth of Americaj. Com
Our Country can and- must provide opportunity and w ork for the youth of America, These ^demands of- the young 

; and vocational training for all youth between the ages of 16-25< 
ma intained and enlarged.

___  ____ .... CCC arid schools must be abolished.. ‘ .
Free education and financial assistance to the youth and the children must be guaranteed by both Federal and: State

1 . A ' . ' . ' ' ■!'! I, ., - . . ’ ‘ ‘ >

and for all abolished and made unconstitutional.

people as embodied in the American Youth Act—the Benson-Andie Bill—must be enacted into law.
This [bill provides for jobs, educational; opportunities — ’ * - -« -
The National Youth Administration budget must be 
Military training in> the

appropriations..
Child' labor must be once

—SECTION- III. 1936 COMMUNIST PARTY ELECTION PLATFORM,
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W ith Our New Writers THROWING THE
ie navy. Is such a. systemand. SocietyScience

areWhat Jane:

it
two
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hds of stock holders would

, thank you, sir. I

at Racine’s

onBuzz.

Smith,

last

ment

BY HAROLP AQAGCCM |

to 
all

man 
into

just 
my

study science? Yes 
only for the rich 
who have no money 
to . joint the CCC 
- camps, the army

govem- 
address 
Econo-

when 
goes 

labor

Up 
car

up, 
an

I 
in

the 
in’ 
the

tt&GANWHlLE 
UMON HEAP 
QUARTERS

IS A BEE-HIVE

said 
dis-

Too Cold! Į 
dreamed of you

for 
an-

7 YORK—Following on 
s commencement exercis- 

Monroe High

as physically uhfit 
the government

ly inclined is pre- 
the very begin-

[iss Mary Rokahr, 
economist, in an 

į American Home 
Association.

American proverb: 
i must be fed be- 

He probably

Some Butchers Have
“Rheumatism,” said the doc

tor, “causes a man. to imagine 
that his joints are very much 
larger

never see my face 
And then he grew a

he runs

depends on whethei 
shoveling it or buying

It seems to me that since 
Worcester established J unity 
there are less members 'coming 
to the rehearsals. Is jit the 
heat, the teacher, or what?

they were bred ? The 
r lies not upon the scien- 
•ut upon you, the working
youth of today and the 
ig citizens of tomorrow!

tmg those ini 
three. Let us now look at the

“Goodbye!” h e • d eclared.
“You’ll
again!” 
beard.

Or Digging It

ton of coal much, dad-Our former organizers don’t 
s^em to care about the chorus, 
either. P. M. and D. V. hardly 
ever attend rehearsals, 
is the matter, boys?

were denied diplomas for 
participation in the April 
student anti-war stride, re-

than • they actually - are.” 
know,” explained Mrs.
“our butcher has it.”

;o the workingclass as a 
. Many are the benefits of 

i rn Science, but are they

Foreign Tongue
“So you have a baby brother? 

What’s his name?”
“We don’t know. We can’t un

derstand a word he says.”

“Is a 
dy?” .

“That 
you 
it.”

How Fortunate
“Look here, waiter, 

founa a collarbutton 
soupjį 

«

Then It Started
“Frank told me I was 

the only girl he ever loved.” 
June: “And doesn’t he say 

beautifully!”

“Not much, 
seventy-five cent ones 
traps in them.”

Henry E. Hein have been 

ihor organizations.

1 
of the

Service.

By W. ERSKINE RICHARDS, 
Fellow of ir ternational Scienti
fic Association, Member of Graf 

Ernest’s!

engineering, 
ology, chemistry and kin
sciences?

; only is this capitalistic

drinking contest. And 
I almost forgot—we’re 
have movies, too. So 
be there early.

Bees

ALBANY, N. Y.—More than 
a fou 
pie t 
work 
jobs,

.rth of the 3,219 young peo- 
nder 21 who applied1 for 
in April had never held 
eports the Junior Division 
New York State Employ-

iree R’s “Rouge”? So it 
seem, for one of the jobs 
tension instructors is to

and t 
when a favored few arė

DONE ’ 
CAN

YOU'D CARE 
TO!

GOT TVA PLACE
CLOSED up

TIGHTER1 N A
DRUM!

TH1 PRESS-

HOW'RE
THINGS GOIN'

ANYWAY?

FINE!

RUN ON TO
ANY

SLACKERS
AN' EVERY

THING'S GOIN'
GFREAT’.

BE
GLAD u

The youth 
class are interested 
things. Som 
sport and eyjen some in science. 
In these columns you have read 
many of the . problems confron
ting those interested in the first

Writing Squad
of the working 

in many 
in work, some in

problem facing the youth who 
wishes to devote his life to the 
most idealistic of all labor: the 
pursuit of knowledge.

The average young man who 
is scientifica 
vented from 
ning in studying science by that 
well known 
“The stomac . ____ __ ___
fore the brain.” He probably 
works at a $12.00 a week job 
and is gla<l he can. After his 
day’s work—tired, weary, and 
worn—what chance has he for 
study? How Joan the brain work 
when the body is tired ? The 
obvious answer is that he 
shouldrift work but should de
vote his time to his preferred 
science. But jyou know he won’t 
and you know he can’t. Where 
will the food come from ? Where 
will the rent come from? Eco
nomic necessity will prevent any 
intellectual Research. His time 
that should be spent in schools 
will be spent in factories amid 
the slime and dust, and his 
search for knowledge will be 
crushed. Nothing destroys am
bition so much as monotonous 
labor simply for the sake of 
continuing existence.

Suppose by some fortunate 
circumstance^ hė has the time to 
go to college. Will he be able to 

. afford it? Colleges cost money 
—tuition fee's, charges, board, 
clothes, food,* and books. Even in 
our “free” overcrowded college? 
he will have! to pay for his 
books and tuition fees, not men
tioning carfare, lunch and social 
events. In this way has our go-

books and tuit 
tioning carfaJn 
events. In this 
vemment prdvided for its youth 
who wish to 
it has, but 
youth. Those 
are invited 
concentration

UPSTART WORKERS
STRIKE!__

mini m iyiimiuiiiiiw

niiiiiiiiiirw
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IN PROTEST AGAINST 
WAGE CUT AND 

DISCHARGE 
OF ACTIVE U:‘ 

MEMBERS

Ano through the feverish crowd 
STEPS THE FIGURE

I'M
JOHN 

daughter -
I'VE BEEN WORDING.

IN THE OFFICE OF 
the upstart meg. co.
AfSIO X 
ING IF 
ABLE 
HERE

AM WONDER- 
i mi gyat

TO HELP OUT

QUARTERS?

. -wiv r.

ijor blade has been invented 
; a lifetime. It will 

>e p*»t on the market be- 
the profits' of a large 

:ry would vanish. An elec
bight, pne hundred times 
brilliat and durable than 

nes we have now has been 
Will it be put on the

just 
allowed the benefits of studying 
scienep, medicine, 
psych .< 
dred

No: 
society unjust to its youth but 
also 
whole.
Mode i n oviciiw, mmv 

availabe to the common people? 
A raJor blade 
that (pan last 
not 1 
cause 
indus 
trie 
more 
the o 
made 
market? No, for if it would, the 
divide 
disappear.

Sue 
in w 
that 
to be 
such 
know! 
expec 
to continue the system under 
which 
answe 
tists : 
class 
fightii

i is our capitalistic society 
iich only" those inventions 
oring a profit are allowed 

; given to the people. Can 
a system that prohibits 
edge and hinders progress 

the youth of the nation

NET 
rioutc 
es s.t James 
School, where two honor stu-l 
dents were denied diplomas for 
their 
22nd 
quest:; for the dismissal ofj Prin
cipal Henry E. Hein have been 
pouring in from student, liberal 
and 1

SEĄTTLE, Wash.—Is one of 
the t 
would 
of ex' 
tell girls how "to select rouge, 
said J 
ment 
to th 
mics

iiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Getting Gas From 
Worcester, Mass.

For the benefit of those who 
don’t know: The chorus jrehear- 
sals are held Tuesday J nights 
now. So let’s see more of you.

, . i

I wonder what happened to 
the district sports committee. 
P. M., J. W., and B. Z.—wake 
up!

I heard that Sub. and his 
side kick V. J. are out * to or
ganize another chorus. Is it 
true what they say about...?

I wonder when those two 
basses are going to get spliced. 
They have been grazing on 
those pastures long enough. 
What say, boys?

B. Shelley was at one iof our 
rehearsals and after hearing US' 
sing to our m.oestro, she took us 
in hand, and oh, boy! did we 
sing! Oh, well, “she shall have 
music....”. I ■

In case our picnic committee' 
has forgotten to advertise, I 
wish to inform you that the Ai
do Chorus picnic will be held 
at the Olympia Park, July 26, 
1936. There will be vollęy ball, 
swimming, singing and a beer 

oh, yes. 
going 
let’s

LONDON, Eng.—The ravages 
of child labor and unemployment 
are being seen as more jthan a 
third of the applicants alp army 
recruiting offices in Epgland, 
Scotland and Wales have been 
rejected 
service, 
nounces.

He—I 
night. ,

She (coldly)—Really!
He—‘Yes. Then I woke 

shut the window and put 
extra blanket on the bed.

I'M FROfV\
WE HAVEN'T

YEH. AN' WE

Dual Service Needed
The chief constable of a small 

English town was also an ex
pert veterinary surgeon. One- 
night his telephone bell rang.

“Is Mr. Blank there?” said 
an agitated voice.

Mrs. Blank - answered yes, and 
inquired:

“Do you want my husband in 
his capacity of veterinary sur
geon or as chief constable?”

“Both, madam,” came the 
reply. “We can’t get our new 
bulldog to open his mouth, and 
—there’s a burglar in it.”

Wisconsin Caddies Win 
Golf Strike

RACINE, Wise.—Even 
the tired business 
golfing, 
trouble.

When
Country

the caddies
Club struck against a 

proposed pay cut, the city’s in
dustrialists and business leaders 
tried to do their own scabbing. 
But they stuck it out only half 
an hour and then conceeded, The 
caddies won their demands.

It was the second strike 
the fashionable golf links, 
strike two years ago won 
boys 90c for 18 holes. The 
dustrialists tried to separate 
skilled caddies from the unskill
ed, by cutting the rate for in
experienced, Class B caddies, to 
70c, while the Class A boys con
tinued to get 90c.

Taking their cue from the fac
tory workers, the boys refused 
to split. The settlement gives 
80c to the Class B caddies, with 
the agreement that when the 
boys graduate to Class A, they 
will get the additional 10c for 
all their past work in a lump 
sum. The boys didn’t mind giv
ing the golfers this face-šhaver.

MWWWW -H 
t -i ■ jT

Needed Pepping
“You sold me a 

weeks ago.”
“Yes, sir.”
“Tell me again all 

about it then. I’m getting 
couraged.”

have 
been looking all over for it.”

Or Kill Your Own
Hotel Keeper: “I have rooms 

for fifty and seventy-five cents 
a night.”

Guest: “What’s the difference 
between them?”

Hotel Keeper: 
only the 
have rat

Could Use a Towel
Boxer: “Have I done him any 

damage?”
Disgusted Second: “No; but 

keep on swinging your arms 
about, and the draft might give 
him a, cold.”

Accommodating
A little boy, after his first 

day at school, was questioned as 
to what Happened on his first 
day.

“Nothing much,” he said, , “ex
cept that a lady there who didn’t 
know how to spell . ‘cat’ asked 
me how; and I told her.”

WHO HAVE NOT 
ALREADV DONE 
SO, ARE JOINING

THE UNION.
‘u’ HOSE. NOT ON 

PICKET DUTV 
HAVE GATHERED

Situation over-
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Binghamton, N. Y
Sirgo mūsų geros draugės, 

ALDLD 20-tos kp. moterų sky
riaus narės, Ona Kireilienė ir 
Nelie Shaly. Abi sveiksta. 
Linkiu, kad jau būtumėte svei
kos lig ateinančio ALDLD 20 
kp. moterų susirinkimo, kuris 
bus pirmą ketvirtadienį rugpj. 
mėnesio.

Kp. Korespondentė.

Gabi studentė St. Vėžiuke (S. 
Wezes) šią vasarą baigė Buffa
lo, N. Y., universitete slaugės 
mokslą į 3 metus, su laimėjimu 
Bachelor of Science laipsnio. 
Praktikavo Bufalo City Hospi
tal, kur ji laimėjo Scholarship 
į universitetą. Dabar ji yra 
registruota slaugė ir dirba Pub
lic Health Nursing.

Draugė Vėžiuke pirm ėjimo 
mokslo dalyvaudavo su progre
syviais ir yra mokinusi Aušros 
Chorą. Jos tėveliai Vežtai yra 
darbininkiškų pažiūrų žmonės ir 
“Laisvės” skaitytojai, taipgi 
geri rėmėjai komunistinio ju
dėjimo.

Geriausio 
nijai jūsų 
Būtų gerai,
ir darbininkų judėjime pagal 
savo išgalę.

“Laisvės” Koresp.

sudejavo:

SHENANDOAH, PA.
A.P.L.A.^4-ta kuopa rengia gražų 

pikniką, kuris įvyks nedėlioj, 26 d. 
liepos, Brandonville Giraitėj, 10 vai. 
ryto. Bus visokių užkandžių, gėri
mų ir orkestrą šokiams. Tad kvie-

budavotojus

pasisekimo Stefa- 
naujoj profesijoj, 
kad dalyvautumėt

Petras Vincevičius, 17 metų 
jaunuolis, mirė 14 liepos. Gy
veno po num. 29 Emma St. Pa
liko nuliūdime tėvelius, seserį p. 
Kalasinskienę ir 2 brolius Vik
torą ir Joną. Viršminėti žmo
nės yra katalikiškų pažiūrų. 
Reiškiame gilios užuojautos vi
sai giminei, taipgi gaila jau
nuolio, kad turėjo mirti vos tik 
pražydęs, kaip gėlė. Buvau šer
menyse su kitom dd. Daug gra
žių gėlių pridėta aplink jo kar
stą nuo artimųjų.

“Laisvės” Reporteris.

metais, bet jau yra pasižymė
ję veikla ir gerais darbais. 
Pirmutiniam lietuvių kongre
se, kuris taip pat atsibuvo 
Clevelande, mūsų delegatu bu
vo drg. Šimkus ir išdavė labai 
gerą raportą, o antram kon
grese buvo jo žmona. Šimkie
nė yra čia, Amerikoj, gimu
si, bet turi palinkimą yeikti su 
lietuviais. Šimkus yra mūsų 
kuopos finansų raštininkas ir 
savo pareigas atlieka gerai. 
Šimkai, Kaziukaitis ir jo žmo
na tai gana daug darbuojasi 
kuopoj, kaip tai surengime 
pramogų ir gavime naujų na
rių. Tai yra pagirtiniiįarbai. 
Pageidaujama, kad ift kiti 
nauji draugai pasektų juos.

Dabar turiu šį tą pasakyti 
ir apie senuosius 136 kuopos 
narius, tai yra
šios kuopos. (Tik meldžiu ne
įsižeisti, nes draugiška kritika 
šioj organizacijoj priimtina.) 
Draugai Giargialiai yra seni 
nariai šios organizacijos, tai 
buvo budavotojais 136 kuo
pos. Kiek man teko' patirti, 
drg. Giargialienė keli metai 
atgal gana daug yra pasidar
bavus delei šios kuopos, gi 
drg.. Giargialis per daug metų 
buvo protokolų raštininku ir 
šiaip dalyvavęs visokiuose 
veiksmuose—ypatingai veika
lų lošimuose būdavo sugabus 
aktorius. Dabar per šiuos pas
kutinius kelis metus, aš patė- 
mijau, kad draugai' Giargia
liai pusėtinai atšalę linkui šios 
organizacijos. Kokia atšalimo 
priežastis, nelabai aišku, ži
nau tik tiek, kad Giargialis 
dirba ant naktų ir vakarais 
negali ateiti. Giargialis man 
išsitarė, kad kuopoj nėra 
draugiškumo, kad senieji, bu
vę veiklūs draugai yra paže
minti. žinoma,
yra, tai būtų labai prastas da
lykas. Bet, draugai, jūs žino
te, kad ši organizacija yra pil
nai demokratiška ir kas, jūs 
supratimu, nėra veikiama, 
kaip turi būt veikiama, jūs 
-turite pilną teisę kritikuoti ir 
neleisti panašiems 
įsigyventi mūsų 
joj. Viskas, ką 
daryti, draugai,
lankyti susirinkimus ir tėmy- 
ti kiekvieną iškeltą klausimą 
bei tarimus. Todėl, aš nuo 
savęs, prašau Giargialius ir ki
tus senuosius kuopos draugus 
grįžti prie veikimo—lankyti 
susirinkimus ir padėti palaiky
ti organizacijoj tvarką. Paša
linės kalbos organizacijai 
nieko gero nedaro, o tik blo
go. Draugai, senieji ir vėliau 
įstojusieji tie, kurie dar neuž
simokėję duoklių už šį metą, 
meldžiu ateiti į sekantį susi
rinkimą ir užsimokėti. Sekan
tis susirinkimas įvyks Augusto 

d., 7:30 vai. vakare.
W. Zelin.

jeigu taip

do Jonienės keiksmas j o s 
vyrui.

Ponas, iššokęs iš prieme
nės ir susispaudęs rankomis 
makaulę,

“Jonai, ir mano kaminas 
kartais rūksta, bet ne taip 
jau pašėlusiai, kaip tavo!...”

Surinko J. šilingas.

čiam visus apielinkės lietuvius skait
lingai dalyvauti. Tikimės, kad visi 
būsite pilnai užganėdinti.

KELRODIS: Važiuojant iš She
nandoah imkite Brandonville—Shep
pton kelią. Privažiavę Brandonvil
le, netoli gelžkelio matysite pikniko 
vietą.

Komisija.

PRANEŠIMAI Iš KITUR

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Slialms
WORCESTER, MASS.

ALDLD
kimas įvykjš nedėlioj, 26 d. liepos 
10:30 vai.
29 Endicott St. Visi nariai dalyvau- i 
kite, nes tiįrim daug svarbių dalykų' 
apsvarstym 
nesate pas 
tos Vilkienes Divorsas”, 
ir

11 kp. mėnesinis susirin-

ryto, Lietuvių svetainėj

ii.
ėmę

Taipgi kai kurie dari 
“L.” dovaną “Mor

tai būkite
ją atsiirikite.

Fin. Sekr. J. Bakšys. 
(172-173 )

BALTIMORE, MD.
,lj Partija rengia linksmą 
ėlioj, 26 d. liepos, Green- 

Parke, Catonsville,

(ŠALINSKAS)

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

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway 

WOODHAVEN, L. L, N. Y.

PHILADELPHIA, PA.
A.L.D.L.D. 141 kp. susirinkimas 

įvyks nedėlioj, 26 d. liepos, 10 vai. 
ryto, po numeriu 143 Pierce St. Visi 
nariai malonėkite dalyvauti, nes tu
rim daug svarbių dalykų apsvarsty
mui. Taipgi kurie turite paėmę seri
jų tikietukų del “L.” pikniko Phi- 
ladelphijoj, grąžinkite parduotus, ir 
kurie dar nesate paėmę jų, 
tų gerai, kad ir jūs draugai 
tumėt prie bendro darbo ir 
mėtė juos išplatinti, nes 
trumpas, piknikas netoli.

, Komisija.

tai bū- 
priside- 
padetu- 

laikas

------ --------------------------------------------------------------------------------------
PUIKIAI įtaisytas lietuviškas kabaretas

OASIS CABARET
MATHIAS LAUKUS, SAVININKAS.

Visokie Gėrimai, importuoti ir Amerikos išdirbimo.
Taipgi Patarnaujame ir Gerais Valgiais

KAS SUBATĄ TURIME PARES
Duodame Gerą Programą ir šokiam Griežia Šauni Orkestrą.

SKANIŲ UŽKANDŽIŲ KIEK KAS NORI

914 Broadway, (arti Myrtle Ave.) Brooklyn, N. Y.
Kviečiame pažįstamus užeiti su mumis pasimatyti ir norime įsi
gyti pažinties su tais, kurių dar nepažįstame. Tat prašome užeiti.

Komunist 
pikniką ne<L 
wood Electrjic 
Md. Bus saitų gėrimij ,užkandžių, 
programa it* keletas kalbėtojų, taip
gi bus gera! orkestrą šokiams. Įžan
ga tik 20c. 
paremti kojnpartiją.

KELRODIS: Imkite karą 9 (El
licott 
Rd.).

Kviečiam visus dalyvaut

City) arba karą 14 (Bolling

Kviečia Komisija.
(172-173 )

NEWARK, N. J.
ALDLD $ kp. narių žiniai! Finan

sų sekretorius, W. Skeistaitis, del 
tam tikrų 
fin. sekret 
vietoj likos 
ras, 199 I

aplinkybių atsisakė eiti 
oriaus pareigas, tad: jo 
i išrinktas, V. J. Kaspa- 
Belmont Ave., Newark. 

Mokesčių reikalais bei kitais orga- 
niazcijos rūkalais 
minėtu antrašu, arba lankykitės skai
tlingai sus 
kite duokles.
įvyksta paikutipį penktadienį kiek
vieno mėnesio.
rinkimas įvyks 31 d. liepos 
vakare, Šv. Jurgio svetaiu

BERN. J. SHAWKONIS
(AŠAKUNAS)

NAUJAS

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALSAMUOTOJAS

LAISNIUOTAS
New York ir New Jersey 

Valstijose 
Graborystės reikale visada jums 

mielai patarnaus pigiai.
306 John Street 
Harrison, N. J.

Telefonas: Harrison 6-1693

BRIDGEWATER, MASS.
Rengiama linksma vakarienė su 

programa ir šokiais, naudai Bendro 
Fronto ir Jaunuolių Choro. Įvyks 
subatoj, 25 d. liepos, Grange Parke, 
7 vai. vakare.- Kviečiam visus apie
linkės lietuvius dalyvauti ir links
mai laiką praleisti ir kartu paremti 
svarbias organizacijas.

Rengėjai.

JOHN’S CAFETERIA
[ 952 Mass. Ave., Cambridge, Mass.
I

I Užlaikėm geriausios rūšies valgius, vyno ir alaus.

SAVININKAI

J. RUDIS ir G. KVETKAUSKAS

kreipkitės virš-

^rinkimuose ir užsimokė- 
Kuopos susirinkimai

Tad sekantis susi- 
s, 8 val. 

. Jurgio svetainėj, 180 
Ave. Tai bus pusmetinis 

s ir pagal konstituciją 
turi būti susirinkime ir

PATAISOS.—Liepos 13 d., 
kur buvo aprašyta iš Bingham- 
tono Visokios žinios, pasakyta: 
“L.” skaitytojas J. Chero lai
mėjo betą. Turėjo būti: J. Čer- 
na. Toliau, kur iššaukiami tal
kon serantoniečiai, pasakyta 
Ruseiką. Turi būti: abu drau
gas ir draugė Ruseckai, Anta
naičiai, Valukai, Kačinskienė. 
Taipgi d. J. Klikūnas dar ne
buvo paminėtas, o jis turi skai
tytojų S. Jasilionio raštams. 
Man teko kalbėtis su juo pa
čiu ir jis sakė jau turįs keletą. 
Gerai, Joe, darbuokis, mes irgi 
darbuojamės. Taipgi ir visi 
viršminėti dd. prašomi pasidar
buoti. Beje, dd. P. O. Paba
liai irgi yra geri darbuotojai 
tarp Scrantono komunistinių or
ganizacijų.

“Laisvės” Korespondentė.

dalykams 
organizaci- 
jūs turite 
tai turite

Harrison - Kearny, N. J
7

Sis Tas iš ALDLD 136 Kuopos 
Veikimo ŠYPSENOS

3 d. liepos, 
kad mūsų

Tik juos suriškite.
Kunigas bare parapijoną 

už tai, jog jis pasigėręs mu
ša savo pačią.

“Žiūrėk,” sako, “ant grin
dų šuva ir katė ramiai sau 
žaidžia ir nesidrasko, o tu 
—žmogus ir dar katalikas, 
o elgiesi blogiau už tuos gy
vūnus.”

“Et, kunige, tik surišk 
juos į krūvą, o pamatysi, 
kas tada atsitiks,” tarė pa- 
rapi jonas.

Turiu ypatingai priminti 
mūsų paskutinį susirinkimą, 
kuris atsibuvo 
Reikia pasakyti, 
kuopa remia kiekvieną svar
besnį darbininkų, klasės judė
jimą, kaip moraliai, taip ir 
materialiai. štai ir faktai: 
nutarta užsimokėti $5 į TDA. 
kaipo narinę mokestį ant me
tų ir antras, nutarta paaukoti 
$5 į ALDLD agitacijos fondą.

Turiu dar priminti, kad mū
sų kuopa, savo lėšomis, siuntė 
delegatę į atsibuvusį lietuvių 
kongresą Clevelande. Delega
te viršminėtam kongresui bu
vo išrinkta drg. Šimkiene. Ir 
reikia pasakyti, kad draugė 
Šimkienė išdavė labai puikų 
raportą, šis raportas turėtų 
būti išduotas kiekvienam di
desniam lietuvių susirinkime. 
Dar turiu pridurti, kad drg. 
Šimkienė parvažiavo iš virš- 
minėto kongreso su naujom 
įdėjom, energija ir pasiryži
mu dirbti darbininkų klasės 
labui.

Draugai šimkai nėra seni 
nariai ' šios organizacijos—į 
kuopą prisirašė tik praeitais jo makaulę. Čia pat pasigir-

Ir jo kaminas rūksta.
Praeidamas ponas pama

tė, jog vienas jo kumečių 
vakarieniavo lauke.

‘‘Jonai; kodėl tu neini į 
vidų, prie stalo vakarie
niauti?” klausė ponas.

“Kaminas rūksta,” trum
pai atkirto kumetis.

“Eikive į vidų, gal rasime 
priežastį,” tarė ponas ir pro 
duris jau žengė į priemenę. 
Tuo laiku šluotgalis su di
deliu triukšmu atsimušė į

New York 
susirinkimą 
kiekvienas 
pilnai užsimokėti. Taipgi bus išduo
tas raportas iš Lietuvių kongreso, iš 
apskričio konferencijos ir apskričio 
pikniko.

Petras Prasauskas
Budavonių 

Kontraktorius

Tel. Stagg 2-0783 NOTARY
Night Tel. Juniper 5-4912 PUBLIC

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
BALZAMUOTOJAS

Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite.

337 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

Namas tas pats, tiktai miesto 
patvarkymu pamainytas nume
ris buvusio 107 Union Avenue.

Nužemintos Kainos
suteikimui jums pasiliuo- - 
savimo nuo karšto oro

pasaulio garsiausiose ** Vh

W Naujose Stauch Maudynėse y
I | Coney Island ant Boardwalk, prie I
V1 Stillwell Avenue /

Season Lockers tik I Dviem kambarys $16.00 —
už $5.00 I Keturiem kambarys $20.00

Visiem yra leidžiama naudotis mūsų roof-garden’u gimnastikam ir 
atskiruose kambariuose nuogiem vyram ir moterim ant saulės be 

jokių ekstra mokesčių.

se-Budavoju naujus ir taisau 
nūs namus. Moderniškai pada

rau krautuvėm frontus.

V. J. K. 
(172-173 )

ICE NSES
BEER WINE

Wholesale
lęreby given

'e been i—

LIQUOR 
Retails

i that beer license 
issued to the undei> 

the Al-

NOTICE is 
numbers hav 
signed to sell beer at retail under' 
coholic Bever 
License No. 
A-3088 

3089 
3090 
3091 

3002 
4477 
4478 
4479 
4480 
4481 
4482 
4483 
4484 
4485 
4486 
4487 
3104 

3105 

3106 

3107 

3108 
3108 
3110 

3111 
3112 
3113 

3114 
3115 

3116 
3117 

3118 

3119 

3120 

3121 
3122 

3123 
3124 
3125 
3126 
3127 
3128 
3129 
3130 
3131 
3132 

3133 
3134 
3135 

3136 

3137 
3138 
3139 
3140 
3141 
3142 

3143 

3144 

3145 
3146 

3147 

3148 
3149 

3150 

3151 
3152 
8153 
3154 
3155 

8156 
3157 

8158 
3159 

3160 

3161 
3162 

3162

New 
premises

• tge Control Law.
Store Address

St.
St.
St,

7310 Third Ave. at 73rd
7610 Third Ave. at 76th 
9L

165
581
7909 Fifth Ave. at 79th St.
356. Sixth Ave. at 5th Street.
5401 Sixth Ave. at 54th St.
60JA Seventh Ave. near Lincoln 
10C Seventh Ave. near Union 
251
34”

522
84(

2 Third Ave. at 91st 
Fifth Ave. at Lincoln Place.

Fifth Ave. at 61st Street.

Pl.
Fl.

Seventh Ave at 5th Street. 
Seventh Ave. at 10th St. 

1 Seventh Ave. at 53rd St. 
9 Seventh Ave. near 84th 

111 3 Eighth Ave. near 12th St. 
451 Rogers Ave. near Lincoln Rd. 
8O'» Rogers Ave. near Church Av. 

272' Albany Ave. near St. John’s 
Place 

Kingston Ave. near St. Mark’s 
Place 

near Sterling 
Place 

Classon Ave. near Green Ave.
Classon Ave. near Green Ave. 
De Kalb Ave. near St. James 

Place 
30() Reid Ave. near McDonough St. 

Tompkins Ave. near Madison St. 
78(> Washington Ave. near Sterling 

Place 
Carlton Ave. at Flatbush Ave. 

near Prospect 
Place

Gerrittsen Ave. Gerrittsen 
Beach 

Gerrittsen Ave. Gerrittsen
Beach 

Sheepshcad Bay Road, at 
Voorhies Ave.

Quentin Road, corner of 
East 36th Street 

Ave. R. near Nostrand Ave. 
Kings Highway, near East 

18 th Street. 
Avenue M. at 18th St.
Ave. N, near Nostrand Ave. 
Ave. N., cor. East 53rd St.

13'

23( Kingston Ave.

395
395
334

357

St.

651
303 Flatbush Ave.

271:3 Ave. D at East 26th St.
33:

901 (

1674

360? 

29!
18

17 
29 
5223
62,6 E. 16th St., at Newkirk Ave.
159 Court St. near Pacific St.
23j0 Court St. at Baltic St. 
37!
49 5 I Court St. 
1101 Church .
18 !4 Church

401: Nostrand
687 Nostrand Ave. at Park Place.
811|

16

48 
30

20
Jl

.8
21

2 Court St. near President St. 
Luquer St.
at East 12th St. 
near St. Paul’p

Place
_ . . ____ near_Gates_Ave.

Nostrand Ave. near President i 
Street.

Nostrand Ave. near Cortelyou I 
Road

Halsey St. near Lewis Ave. 
.. ) Stuyvesant Ave. cor. Halsey St. 
5) Hicks St. cor. Cranberry St. 
9? Henry St. near Clark St.

near Henry St.
near

.i at 
Ave. 
Ave.

Ave.

127 Montague St.
768 Franklin Ave.

1155 Bedford Ave. near St. Marks

5C

9 50
1102

2143

2 62 _____ ____ .
1|49 Lafayette Ave. cor. Carlton

3

St. John’s 
Place

Place 
>2 Coney Island Ave. near Cor-1 

telyou Road.
McDonald Ave. near 18th Av. 

Cortelyou Road, near Coney 
Island Ave.

Cortelyou Road, near | 
Flatbush Ave. 

_r _ Lewis Ave. at Monroe St.

Avenue. 
i22 Clarendon Road, at Brooklyn 

Avenue.
144 Clinton St. cor. Livingston St. 
: 246 Flatbush near Newkirk Ave.
709 Church Ave. at East 7th St. , 
162 Seventh Ave. at 2nd St.
!38 Prospect Park West, near 1 

Prospect Ave.
007 Third Ave. at 70th St.

.J 
Avenue

2

71,
830 St. Johns Pl. near Nostrand

195 Seventh -Ave., near Second St. 
: .215 Avenue Q, near Coney

Island Avenue.
640 Vanderbilt Ave. cor. Prospect

i9 Fifth Ave. at St. Marks Place 
577A Nostrand

)77A Nostrand

York, Kings 
consumption.

DANIEL

r>

Island Avenue.

Place

Ave. near Pacific.
Ave. near Pacific

Street.
County, for off

REEVES, INC.

Kreipkitės

PETER PROSS 
1771 Stillwell Ave., 

Brooklyn, N. Y.
Telefonas Beachview 2-3103

Dr. Herman Mendlowitz
33 METAI PRAKTIKOS

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

Telefonas Evergreen 7-1312

OFISO VALANDOS < 
nuo 1—3 diena ir nuo 7—8 vakaro

< NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

Sergančių Vyrų ir Moterų 
Chroniškos ir Staigios Ligos 
gydomos naujoviškais būdais

Patenkinančios ir greitos pasekmės. 
Kreipkitės j Dr. Zins gydymui Krau
jo, Odos ir Nervų Ligų, Slogų ir 
Chroniškų Skaudulių, Abelno Nusilpi
mo, Nervų Išsisėmimo, Skilvio ir 
Žarnų Ligų, Hemorrhoidų bei Kitų 
Laukan Ėjimo Nesveikumų, kaipo 
skausmo ir nesmagumo priežasčių. 
Gydoma Strėnų Gėlimas, Sciatica, 
Neuralgia, Nervų Įdegimas, Chroniški 
Reumatiški keblumai, Nosies, Gerk
lės, Plaučių, Plaučių Arterijų ligas, 
Inkstų netvarkumus ir kitos ligos 
Vyrų ir Moterų; o jeigu turite kokią 
ligą, kurios jūs nesuprantate, pasi
tikimai pasiklauskite manęs, ir jūsų 
nesveikumas bus jums išaiškintas.

Mano Išlygos Yra Prieinamos
Kraujo Tyrimai, Laboratoriniai 
bandymai, X-spinduliai, Serumų 

Čiepų Įleidimai.
(PASITARIMAI VELTUI)

Dr. L ZINS- r Z

NOTARY PUBLIC TĖL. STAGG 2-5043

Matthew P. Ballas
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

Puikiai Įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

Iš- 
ir

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patarnavi
mas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

110 East 16 St, N. Y.
Tarp 4th Avė. ir Irving PI.

Valandos—9 A. M. iki 8 P. M. 
Sekmadieniais 9 A. M. iki S P. M

MES KALBAM LIETUVIŠKAI.

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAM ĮSTAIGA

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APTIEKA 
čia randasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus daug 

prieinamesne kaina, negu kitur dabartiniu laiku.
A. M. KISHON, Aptiekorius Savininkas

JOS CAMPAU AVE., DETROIT, MICH.8701

F. ŠATO F0T0GRAF1ŠKA STUDIJA
Worcestery-—Frieinamiausia Lietuviam

Tai—VENUS STUDIO ' .

Atskiri asmenys ir grupes fo
tografuoji ma, tobulai ir greit.

24 Millbury St. Worcester, Mass.

CAMP HYGIOLOGY
VEGETERIONIŠKA SVEIKATOS KEMPE

' I •
Žaidimas ir valgis, tai jūsų kelias Į sveikatą

Tennis, Base-Ball, njaudynės, laiveliais važinėjimasis ir tt., 
fizinis lavinimasis, dii aktorius, 5 patarėjai vaikučiam.

Vieta prie Hudson upės, 40 mylių nuo miesto
Mokestis $12.00 į savaitę ir augščiau. Dienai $2.50 ir viršaus.

Vaikam $10.00 į savaitę.
Del platesnių informacijų rašykite:

DR. ROBERT W. ANDERSON
134 Elliot Place, Bronx, N. Y.

Dirbamorų dienom Tel. Topping 2-6639

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

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

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

klasės anglis, geriausios 
pilnas svoris—2000 svarų 
legališkas svoris. Brista-

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos 

rūšies ir 
tonas, tai
tome greit j jčsų namus. Prašome 
jsitėmyti adresą ir telefoną.

Telefonuokite: EVergrcen 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti j ofisą 
Kampas Union Avė. ir Grand St.

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

485 Grand Street Brooklyn, N. Y
Telefonas: EVergreen 7-1661



Puslapis Šeštas. Ketvirtad., Liepos 23, 1936NEW YORKO IR API LINKES ŽINIOS tiko matyti liepsną ir ugniage
sius. Jis taipgi prisipažino pa
degęs kitus namus toj apylin
kėj.

SUSIRINKIMAI
Iš Lietuvių Liaudies Teatro 

Susirinkimo
Pirmadienio vakarą, 20 lie

pos, įvykusiame susirinkime 
nesenai susitverusio Liet. Liau
dies Teatro, atsilankė nema
žai draugų bei draugių.

Iš tarimų ir ilgokų diskusi
jų nekuriais klausimais, ma
tosi, ši teatralė organizacija 
neveltui leis laiką, bet stengsis 
šį ateinantį sezoną pasirodyti 
scenoje su keliais veikalais; 
žinoma, jei tik pavyks suorga
nizuoti jaunesnių aktorių, se
nesnių, rodos, neužteks.

Vienu dalyku nesmagu bu
vo klausytis diskusijų, tai su
kėlimui finansų mūsų teatrui, 
ypač narinėmis duoklėmis; 
atrodo, lyg kad mūsų teatro 
veikla remsis pirmoj eilėj pi- 
nigiškai, o ne aktoriais ir mo- 
kytoju-režisieriu. O mokyto
jas, rodos, nereikalauja būti
nai atlyginimo, kol nepersta- 
tysim bent vieno veikalo sce-i 
noj. Labai gerai, kad drg. I 
Vasikoniutės sumanymu, liko 
nutarta draugams L. L. T. na- 
riams-rėmėjams duoti veltui 
bilietai sezonui lankyti mūsų 
teatrą; tuo, žinoma, galima 
tikėtis gauti narių-rėmėjų 
daugiau ir su didesne auka, 
negu kad tikietas jiems kai
nuotų į teatrą.

Trakiškis.

ty Club. Taigi, mūsų paren
gimas bus visiems žinomoj 
vietoj. Kviečiam visus.

Komitetas.

Ridder Atsisako Atleisti 
Dviejų Algų Gavėjų

WPA centralinėj raštinėj,

Nepripažįsta Pigaus 
Pasižymėjimo

Teisėja Anna M. Kross iš
barė policistus, kurie įsiveržia 
į privatinius namus ir suareš
tuoja ten kozyruojančius žmo
nes.

Policistai atvedė į teisma- 
būti penkias moteris ir s£į>t£- 
nis vyrus todėl, kad jie kozy- 
riavo name po num. 927 E. 
180 St., Bronxe. Teisėja po- 
hcistams įkirto: “Atveskite čia 
kriminalistus, o ne kozyrnin- 
kus.”

Maisto Kainos Pabrango 
Bėgiu Mėnesio Laiko

\ Pasinaudodami farmeriams 
sausros padarytais nuosto
liais, maisto trustai gavo auk
sinę progą pakelti maisto pro
duktų kainas, nors jie ir pi
giausiomis kainomis buvo įgy
ti. Tas smaugia miesto bied- 
niokus.

Bėgiu mėnesio sviestas pa
šoko ir dabar yra 10 c. dau
giau svaras, negu buvo metas 
Atgal. Daržovės yra 11.7 
nuošimčiais brangiau, negu 
buvo birželio 1-mą ir 21.5 au- 
gščiau, negu pereitą metą. To- 
maitės--kita tiek, negu pernai. 
Kiaulienos svaras pabrango 5 
centais; panašiai ir su kitų 
rūšių mėsa.
. Keisčiausia su žuvimis, ypač 
jūrių. Rodos, vandenynas 
dar vis šlapias, sausra nepa
lietė, tačiau žuvys irgi pabran
go. Bet Už tai kaltina saus
rą.

Darbininkų ir vartotojų or
ganizacijos planuoja pradėti 
kovą prieš maisto trustus ir 
pelnagrobius.

So. Brooklyniečių Bankietas
Liet. Darb. Susivienijimo 

kuopa rengia draugišką ban- 
kietą. Bus valgių, gėrimų, dai
nų, pasikalbėjimų ir šokiai. 
Visi nariai ir pritarėjai kvie
čiami dalyvauti. Įžanga mo
terims 50c., vyrams—$1.

Įvyks šeštadienį, 25 liepos, 
8 vai. vakare, Community 
Kliube, 723--5th Avė., Brook
lyne.

PASTABA: So. Brooklyno 
Workers Centras pakeitė var
dą, dabar vadinasi Communi

Miesto Laužynai ir Jų Žala 
Gyventojų Sveikatai 

Ir Dorovei
Bronx Gyventojų Susivieni

jimas, per savo pirmininką 
Plavnick, “Daily Workeryje” 
iškelia nepaprastai įdomių 
faktų sąryšy su šio didmiesčio 
laužynais ir jų atsiliepimu į 
gyventojus, kurių 500,000 šei
mų yra pasmerkti gyventi bu
tuose, netinkančiuose net gy
vuliams.

Paties J. V. federalio tyri
mo daviniai rodo, kad ketvir
tadalis iki trečdalio žmonių 
gyvena nesveikose ir krimina- 
lybes auklinčiose aplinkybėse. 
Del vietinės ir nacionalės val
džios aklos politikos laužynai 
dauginosi gręsiančioj propor
cijoj iki tapo socialiu ir eko
nominiu pavojumi. Laužynuo
se būna 28 nuoš. miesto gy
ventojų ir taip yra per pasku
tinius 20 metų.

Laužynai ne tik slegia mūsų 
socialį ir moralį būvį, jie kai
nuoja milionus dolerių taksų 
mokėtojams, nors jie ir nėra 
savininkais.

Laužynuose gyvena tie, ku
rie neišgali mokėti didžiausius 
pelnus stambaus nejudomo 
turto savininkams už pageri
nimus. Tad pelnas daroma 
sugrūdimu pusės miilono • šei
mų į senus namus, be saulės, 
be tyro oro, be šilumos; be 
maudynių, štai ką sako val
diškos skaitlinės: , y

322,000 šeimynų gyveni be 
šilto vandens. ' ,

250,000—be priyatiškip toi- 
letų.

310,000—be maudynių, '
50,000—be centralinio- šil

dymo. ,
Desetkai Sudęge. * °

New Yorko laužynuose*, 19- 
34 m., sudegė 69 žmonės, kuo
met visam kitam mieste sude
gė tik 18.

Kūdikių mirtingumas yra 
du syk didesnis, o abelnai 
mirčių' yra keturis syk dau
giau, negu kitose dalyse. Ant 
kiekvieno tūkstančio laužynų 
gyventojų yra džiovininkų 300 
nuošimčių daugiau, negu vi
sam mieste.

Aptarnavimas laužynų mie
stui kainuoja 4 syk daugiau, 
negu gauna įplaukų iš jų sa
vininkų.

Išsigimimas, ligos, krimina- 
lybė, mirtys bujoja turtingiau
sios pasaulyje šalies didžiau
siame ir puikiausiame mieste.

Ką nors reikia daryti. Mums 
reikia pravest įstatymu Jung
tinių Valstijų Butų Aktą. Ta
čiau, kada bus pastatyti nauji 
namai, mes nenorime, kad 
juos išranduotų po $11 iki $13 
už kambarį, kaip jau yra bu
vę. Tas nepakeis laužynų pa
dėties, nes jų gyventojai tega
li mokėti po $4—6 už kamba
rį. Reikia pastatyt namų už
dirbantiems į metus po $1,000 
ir po mažiau.

Kad gauti pakankamai to
kių namų, Bronx gyventojai 
greitu laiku šauks konfėren- 
ciją, kurion tikisi įtraukti vi
sų politinių ir religinių pažiū
rų, taipgi pilietines, amatines 
ir kultūrines organizacijas. 
Jie sujudo į darbą už. panai
kinimą laužynų po to, kaip 
ten įvyko 28 gaisrai bėgiu 
dviejų mėnesių.

Laikas būtų tuomi susirū
pinti ir kitose miesto dalyse.

111 8th Avė., randasi sargų

Padėtis visai ne ta, kokia bu
vo. Unija paaugo nariais ir 
atsistojo ant stiprios finansi
nės papėdės.

Unijos viršininkų rinkimai 
įvyks 28, 29 ir 30 liepos.

viršininku G. II. Kauff, pa
sitraukęs iš tarnybos policijos 
kapitonas. Tai jis užsakydino
gaso bombas ir šovinius prieš 
vieną demonstraciją, rengtą 
protestui prieš atleidinėjimą
darbininkų.

Kauff gauna pensijos $2,-
500 į nu 
$2,100. 
lauja jį 
darbo, bet Ridder kol kas to

Vaiką Kaltina Padegime

tus ir algos iš WPA 
Darbininkai reika- 
prašalinti iš WPA

šešiolikos metų vaikas su
imtas, kaipo padegėjas Bath 
Beach, Brooklyn, namų. Pra
sikaltėlis, Nuzzio Cusamano, 
1666 76 St., prisipažino pade
gęs namą po num. 1848 Crop- 
sey Avė. todėl, kad jam pa-

nepadarė.

Projektų Unijos Kova Už 
Pravarytų Narių Darbą

Projektų Unija pradėjo ko

REIKALAVIMAI
Reikalinga moteris arba mergina 

prižiūrėjimui 2 meti? vaiko. Norime, 
kad kartu ir gyventų. Atsišaukite 6 
vai. vak. po sekamu antrašu: L. Tau- 
čius, 499 Grand St., Brooklyn, N. 
Y., arba telefonuokite: Evergreen 
7-6909.

(170-172)
vą keliais frontais už sugrąži
nimą darban 7 darbininkių, 
pravaryti: iš Adatos Projekto, 
45 W. 18i,h St. Vedamas pikie-
tas. Laikomi atvirame ore mi-

supažindinti kai- 
padėtimi. Taipgi pa- 
omitetas Washingto-

GERA PROGA
Duodama 2 kambariai veltui, su 

elektra ir gasu del ypatos, kuri liuo- 
su laiku sutiks prižiūrėti ir aptvar
kyti daržą. Atsišaukite sekamai: Mr. 
Nobiletti, 200 Abingdon Rd., Kew 
Gardens, N. Y. (arti Metropolitan 
ir Lefferts Blvd.)

(170-172)

Williamsburgo Moterims
Am. Liet. Darb. Literatūros Drau

gijos 81-ma kuopa turės susirinki
mą šį ketvirtadienį, 23 liepos, 419 
Lorimer St., Brooklyne. Kviečiame 
dar neprjklausančias ateiti prisira
šyti ar bent šiaip dalyvauti mūsų 
susirinkime ir susipažinti su mūsų 
veikimu.

Sekretorė.

Susirinkimas Brooklyno ir 
Apylinkes Komiteto Kon

greso Reikalu
Visi nariai komiteto, kurį išrinko 

Brooklyno ir apylinkes lietuvių or
ganizacijų konferencija Amerikos 
Lietuvių Kongreso Reikalu, prašomi 
įsitėmyti, kad susirinkimas įvyks 23 
d. liepos, ketvirtadienio, vakare, Lie
tuvių Amerikos Piliečių Kliube, 80 
Union Ave., Brooklyn, N. Y.

Komitetas turės išdirbti planus su
darymui pastovaus komiteto vykini- 
mui gyveniman nutarimų, kuriuos 
padarė Amerikos Lietuvių Kon
gresas Demokratinei Tvarkai Ai
stei gti Lietuvoje. Todėl visi komiteto 
nariai prašomi būti susirinkime. Su
sirinkimą pradėsime 8 vai. vakare. 
Visi būkite laiku.

Sekretorius, J. Siur.ba.
(171-172)

A. VELIČKOS ir O. DEGULIENES
Naujai Moderniškai Įtaisytas

RESTAURANTAS
“Laisves” Name 417 Lorimer St., Brooklyn

Gaminama visokie valgiai lietuviško ir 
Amerikoniško stiliaus, mėsiški ir pieniški; 
kasdien skirtingi ir švieži. Pavyzdinga šva
ra, greitas ir prielankus patarnavimas.

Atdara anksti rytą iki vėlai vakaro kasdieną 
Prašome įsitėmyti antrašą ir užeiti.

LORIMER RESTAURANT
417 Lorimer Street Brooklyn, N. Y.

tingai, kąd
mynus su
siųstas k
nan pas nacionalį WPA virši
ninką Hcpkins. Unija kaltina 
Ridderį pravarius darbininkes 
tikslu su aužyti uniją.

_____________________________

Dalis WIA Darbininkų Gaus 
Apmodamas Vakacijas

WPA darbininkai laimėjo 
antrą iš keturių bylų prieš fe
deral! WPA. Pirmadienį lai
mėtoji byla nustato WPA ad
ministracijos ir prižiūrėtojų 
štabui apmokamas vakacijas, 
o antrad 
kacijas v
nuo pašalpos, 
sudaro a 
darbinink 
liečia perkeltus nuo pašalpos.

enio byla teikia va
isiems atėjusiems ne 

Abieji sykiu 
pie 20% visų WPA 
ų. Likusios dvi bylos

Daktaras Sugrįžo Ligoniu

io kėravotojas tapo 
sužeisti, kuomet po-

Du policistai, daktaras ir li- 
gonvežim 
smarkiai 
licistų automobilis atsimušė į
ligonvežimį ties Third Ave. ir 
Bergen St., Brooklyne. Policis
tai smarkiai važiavo į jiems 
radio paduotą vietą, o ligon- 
vežimis smarkiai važiavo pa
imti sužeistą žmogų. Abi ma
šinos visiškai 
Daktaras
goninę, kaipo ligonis.

apdaužytos.
nuvežtas atgal į li-

Grąžins 175 Negram Darbus
Iš WPĄ Negrų Baltakalnie- 

rių ir 
Projekto, 
leista 175 negrai. Dabar vir
šininkas 
dą sugrąžinti juos darban, 50 
iš tų pa 
savaitę.

’ Projektų Darb. Unija pripa
žįsta, kad sugrąžinimas yra 
pikieto p

Lavintų Darbininkų
30 birželio, buvo at-

Battley davė paža-

imant atgal jau šią

asėka.
i- - - - - - - - -

Mezgimo Šapų Bosai Tyli
Šapų savininkai, sudaranti 

Metr. Knitted Textile Associa-
tion, antradienį turėjo posė
džius viešbutyje Gov. Clinton, 
diskusaviįnui darbininkų rei
kalavimų 
skelbia.

Tuo tarpu unijos taryba 
da prisirengimo darbą ir 
kietuoja 
kurios no 
landas ni

. Savo planų dar ne-

ve- 
Pi- 

apylinkėj 4 firmas, 
rėjo pakelt darbo va
jo 35 iki 40.

Vienam Coney Island apart- 
mentiniame name šeši žmonės, 
jų tarpe trys vaikai, sunkiai 
susirgo, kuomet šaldytuvo 
chemikalai pasiskleidė po na
rna. . 'v

Suvienytos Unijos Auga
New Yorko Kailiasiuvių U- 

nijos Jungtinė Taryba prane
ša, kad už metų po apsivieni- 
jimo dviejų to amato unijų 
nariai tiri kuo pasidžiaugti.

PARDAVIMAI
PARSIDUODA restaurantas ir alinė 

su pilnais laisniais. Vieta jau se
nai išdirbta ir galima padaryti geras 
biznis. Parduosiu už prieinamą kai
ną. Atsišaukite bile laiku po seka
mu antrašu: 101 Metropolitan Avė., 
kampas Wythe Ave., Brooklvn, N. Y.

(171-173)

IŠRANDAVOJ1MA1
PASIRANDAVOJA dentisto kamba

riai, yra 3 kambariai išviso. Vieta 
randasi viršuj gydytojo ofiso, geroj 
biznio vietoj, šalę naujo projekto. 
Randa žema, ir Williamsburgo sek
cijoj, kur randasi daug lietuvių. Ra
šykite: Duddy, 46 Stagg St., Brook
lyn, N. Y., arba šaukite telefonu: 
Stagg 2-0950. (169-177)

ANTANAS KASMOČIUS
GRAŽIAI ĮRUOŠTA VIEŠA UŽEIGA

Čia užėję tikrai jausitės patekę į tin
kamą vietą ir atsilankysite dažniau.

VISOKIOS DEGTINES, VYNAI IR ALUS
GERI STEAK’AI IR KITI VALGIAI

Antano Kasmočiaus vieta skersai gatves nuo 
“Laisvės”, ant kampo Lorimer ir Ten Eyck. Sts.

49 TEN EYCK ST., BROOKLYN, N. Y.
Gražiai priimame svečius iš kitur atvykusius.

Tel. Evergreen 8-8520

PARDUODAMA duonkepykla ir nuo
savybė. Biznis išdirbtas per dau

gelį metų. Apielinkė apgyventa lie
tuviais. Kepame baltą ir ruginę duo
ną ir keikus. Gera proga lietuviui 
pirkt ir gerą pragyvenimą padaryt. 
Atsišaukite tuojaus sekamai: Felix 
Griskenas, P. O1. Box 345, Rumford 

Maine. (167-172)

PARDUODAMAS restaurantas, Bar 
ir Grill, su pilnom laisnėm, biznis 

eina puikiai. Kaina gana prieinama, 
kreipkitės tuojau, nes esu suplana
vęs kitokį užsiėmimą ir greit turiu 
apleisti šį bizni. Del kitų informa
cijų kreipkitės į Laisvės” ofisą, 427 
Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

P (167-180),
--------------------.................—į--------- t 
PARSIDUODA farma. Turi 168 akrų 

žemės geros del užlaikymo gyvuliu, 
vištų ir auginimui daržovių, apie 70 
akrų gera del auginimo vaisių, kaip 
tai daržovių, likusi dalis žemės gera 
del gyvulių, ir miškas. Randasi šalę 
gero cementuoto kelio. Namas turi 
12 kambarių, yra 2 didelės barnės, 1 
sandari vieta žaliam pašarui laikyti, 
2 karų garadžiai, naujas akmeninis 
pieno namas su visais elektros įtai-‘ 
symais. 4 didelės vištinyčios, 75 vai
sių medžiai, 16 melžiamų karvių, 6 
telyčios, 1 bulius, 300 vištų, 10 kiau
lių, 2 arkliai, pjautuvas kornams, 
gasolino enginas, traktorius ir kiti 
farmų įrankiai. Taipgi yra išdirbtas 
biznis del 175 kvortų pieno už kurį 
moka 11c *už kvortą. Yra elektra, 
telefonas ir bėgantis vanduo stuboje 
ir barnėse. 3 mailės nuo Webster ir 
16. mailių nuo Worcester. Kaina 
$12,000: $6,000 cash, o likusi dalis 
mortgičius. Rašykite angliškai seka
mu antrašu: Anna E. Zmetra, Box 
73, R. F. D. Dudley, Mass., arba te
lefonuokite Webster 153-2.

(169-177)

Clement Voketaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

113 West 42nd Street 
NEW YORK CITY 

Telefonas Bryant 9-7763

BROOKLYNO OFISAS 
168 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 

Telefonas Evergreen 8-7179

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių. 
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
ge i d a u j a m a.

Taipgi atmalia- 
voju įvairiom 
spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., kamp. Broadway 
ir Stonę Ave., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stočių BMT Line 

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

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius |
GRABORIUS \

(Undertaker) V
Vedu šermenis ir palaidoju tin-jį 
karnai ir už prieinamą kainą.» 
Parsamdau axitomobillui vestuvėm, & 

parėm, krikStynom ir kitokiem 
reikalam. ff

402 Metropolitan Ave.tį 
(Arti Marcy Avenue) JU

Brooklyn, N. Y. VL

NAUJA PUIKI VIETA
Restaurant, Bar and Grill 

411 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

•
Sav. Vincas Višniauskas 

Manageris, Juozas Zeidat
Amerikos išdirbimo ir importuo

tos degtinės, vynai
Šaltas, Putojantis Alus

Taipgi patarnaujame gerais val
giais. Tinkamiausia vieta pralei
dimui laiko ir pasimatymo su 

žmonėmis.

———■ A- —.......... .

PAINTERS 
and 

CARPENTERS
Taisom ir maliavojam na
mus iš vidaus ir iš lauko

A. BALČIŪNAS 
321 Chauncey Street 

Brooklyn, N. Y.
ir

P. BIELIAUSKAS 
8831 76th Street 
Woodhaven, N. Y.

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

Laidotuvių Direktorius 
Išbalžamuoja ir laidoja numiru
sius ant visokių kapinių; par- 
samdo automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir pa

sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Charles’ Up To-Date 
BARBER SHOP

K. Degutis Savininkas

PLAUKŲ 
KIRPIMAS

SKUTIMAS 15c
Prielankus Patarnavimas 

100 Union Ave., Brooklyn
Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

VARPO KEPTUVE

Tel.: Foxcroft 9-6901

Stephen Bredes, Jr.
LIETUVIS ADVOKATAS

į 197 Havemeyer Street 
Brooklyn, N. Y.

Telephone Evergreen 7-1516

NAMŲ ANTRAŠAS:
6502 Grand Avenue, 

Maspeth, N. Y.
Telefonas Juniper 5-6776

I

Puiki Vieta Vakacijom
Ant augšto kalno, gražioje lygumoje, platūs sod

nai aplinkui, tyro vandens prūdas maudytis, patogūs 
kambariai guoliui, puikiausios rūšies valgiai./

Kainos Suaugusiems $12.00 j Savaitę.

Ši vieta yra garsiuose Catskill kalnuose, Up State New York, 
kur yra sveikatos patarėjų pripažintą, kaipo geriausias klimlatas.

Tuojaus asmeniškai arba laiškais kreipkitės sekamu antrašu:

A. Bloznelis, R.F.D. 2, Cauterskill Rd.
Catskill, N. Y. Tel. Catskill 890F4

/

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

Skaniausi.

čia Parodoma Dalis Varpo Keptuvės, Kur Kepama 
duonos: rūgšti ruginė, saldi ruginė, Čielų kviečių, čielų ru
gių, senvičiam 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, Pies, Pasteries, Apple Turnovers 
ir Jelly Rolls.
Siunčiame duoną per paštą į kitus miestus, specialiai greitai 

pristato. Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime 
informacijas apie svorį ir kainas.

Antrašas: 36-42 Stagg Street., Brooklyn, N. Y.




