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THE EDITOR

TRIES TO THINK
BRAVE NEW POLICY

On this page, dear readers, you 
will find a startling addition to the 
Youth Section, to wit, the column 
for girls.

The authoress, Aunt Lena, is a 
fully capable young lady and all our 
feminine readers are invited to make 
use of her column. Somehow I have 
a sneaking suspicion that many 
young men will also find the column 
of interest.

THANKS A LOT!
I am indebted to the Lodestars for 

the help they have given to the 
Youth Section. At a recent meeting 
they discussed the L. Y. S. and sug
gestions for improvement were of
fered. Some of their suggestions 
will be used and I explained in a 
reply to them the reasons why some 
could not.

The Educational Committees of 
branches and clubs should get to
gether and have a meeting sometime 
at which the L. Y. S. would be dis
cussed and suggestions for improve
ment offered. Such meetings would 
greatly help the editor in preparing 
a more interesting and beneficial 
youth section.

Let’s see some action! 1

COMING ATTRACTIONS
We, like the movies, are adopting 

the habit of warning the readers in 
advance what we shall have on this j 
page.

Isabelle Legmalis, our poetess 
from Detroit, will have a new poem 
for this Tuesday’s issue. It con
cerns the union in Ford’s Rouge . 
Plant.

Al Kairukštis, the favorite oppo
nent of Graf Ernest, will continue 
his series of “Sins I Have Commit
ted”. This coming chapter will re
late his experiences as a worker in 
Hoffman’s Beer Co.

FIRECRACKERS
In the last issue Al Kairukštis 

hastened to have his “suspicions” 
aired. He listed three sources as to 
where my motives for attack come 
from.

I looked at the second “reason” 
and almost keeled over. Envy? En
vy what? What the heck is there 
to envy? Envy because of an article 
refering to Redlight Ruthie? If you 
saw a boy sitting in a mud pile and 
patting mud onto his head, would 
you envy him? That’s just the com
parison.

And since Al brought the word 
“envy” into the picture, I’d like to 
say that there exists such a thing 
as envy amongst some of you writ
ers. As soon as somebody criticiz
es one of your articles you jump 
and yell “envy!”

Now don’t one of you dare forget 
that the whole bunch of us are a 
dozen per nickel. There is not one 
Lith. youth writer who is a profes
sional. Neither you, nor I, nor any
body else, are anything else but a 
bunch of punks! Therefore don’t 
elevate those noses into the upper 
stratosphere of exalted achievement. 
There is no room for envy in our 
movement! If one of us had been a 
real professional, well—

The only thing I’d like to say is 
that our particular bunch of writers 
is much better than those of nearly 
all the fascistic publications.

Ernest C. Duben.

WORCESTER BITS
We had a most wonderful time at 

Salisbury Beach. Did we not, ami
gos? How are the sunburns getting 
along? Yes, and how are the colds 
that were obtained from cold water?

It is very bad and most sorrowful 
that all of our chorus members did 
not go with us or without us. Per
haps we’re not good enough?

Oh, I almost forgot to tell you 
that our ex-member from the U. S. 
Navy, Tony, is back.
To that sailor:

For holding up the bus on our way 
back home: salt water and a row
boat.
To Joe:

A bigger and heavier camera. It 
seems no one is safe from him.
To Gardner:

Pat, Syl, Helen and the rest of 
you: a better place to hide from our 
cameraman.
To Norwood:

Pete, Mary, Helen and the others: 
a bigger and better cottage nearer 
to the waterfront.

And to those who were not pre
sent: so sorry you missed it all. 
And now please do not forget our 
picnic on July 25 at Olympia Park.

Amigos, please be there!
Amigo Mio.

YOUTH SECTION

SPORTS-HUMOR-N E W S
OF CLUB ACTIVITIES

EDUCATION-STORIES

Self-Named “Poet” 
Tries Gossiping

Romance and love are mysteries to 
any logical cynic. Their reason for 
existence, yea, even their inception 
are a source of wonderment to any 
disciple of reason. Why two per
sons of dissimilar intellects, minds 
and tastes can maintain a relation
ship for any length of time although 
they suffer profound agonies of jea
lousy, frustrated emotions and clash
es of temperment, can never be ex
plained. Yet, they go on, two by 
two. For example—

The combination of sophisticated 
Mae and the intractible Ernie is 
comparable to the combination of 
hot and cold.

----- 0-----
An Apology

Circumstances, more precisely, the 
nagging insistence of our dear cho
rus members, have compelled this 
writer 'to embark intq the low pro
fession of dirt transmission (gossip 
to the unsophisticated). I had wish
ed to produce a highly moral but 
slightly entertaining column on seri
ous business.

----- 0------
Things I Will Never Comprehend—

What is poetry and what deludes 
normal persons into the belief that 
they are particularly blessed or in
spired to write verse? Christopher 
Morley states , “A pearl is the
disease of an oyster; a poem is a 
disease of the mind.” Beware! Fran
cois! The wagon is waiting and the 
keepers are climbing the stairs.

----- 0-----
Why the usually licentious and 

sensuous Graf has had a sudden on
rush of Mid-Victorian morality to 
his otherwise muddled head? We 
decry the sad spectacle of the., trans
formation of a man of the world 
into a snivelling purist and reform
er. Francois,

the astigmatic poet.

BROOKLYN, N. Y.
AIDO CHORUS

Members who wish to go to Water
bury on August 1st will please show 
up for the remaining two rehear
sals. “Dropped Out” members can 
also improve their status by attend
ing. Secretary, Aido Chorus.

Miss Fifi: I’m going to sell kisses 
at the charity booth. Do you think 
a dollar each is too much to charge 
for them?

Mr. Jimple: No. People at these 
affairs always expect to pay more 
than a thing is worth.

Uncle Lem says that, speaking of 
a bride’s cooking, only the brave de
serve the fare.

FROM ONE OF THE BOYS
(Continued from last week)

Later we became acquainted with 
the new light machine guns by tak
ing one completely apart and putting 
it together again. It Is a new in
vention never before used in any 
war and is a beauty, speaking of 
its simplicity and effectiveness.

And now h word or two about 
the weather. During the last week 
the heat has been terrifically in
tense. What a difference during the 
night! At nite it is very cool ne
cessitating the use of a heavy wool
en blanket to feel comfortably warm.

I must now mention about the 
flies. There are millions of them 
here. They just swarm all over you. 
Yesterday I tried to count exactly 
how many there were on my hands 
and clothing at one time. I count
ed to 47 and then quit. They’re 
very “tame”. You can almost pick 
them up. The reason there are so 
many is because of the very poor 
sewer system.

The house in which we are lodged 
is a typical Spanish home. It has 
a ground floor and a attic. The 
house is built of cement and stone 
and is whitewashed with some sort 
of a solution. The frame work of 
the roof is made of long thin sturdy 
tree trunks which are used as beams. 
They are covered with split sticks of 
bamboo which are tied together and 
form “rafts”. Then comes some kind 
of cement-like composition and on 
top of it several layers of corrugat
ed slate tile.

Our bunks are made of wood and 
stand about two feet high from the 
floor. The mattresses are of straw 
about lį inches thick. We use a 
blanket for a bed spread. We sleep 
in sleeping bags—two pieces of linen, 
the size of the bunk, sewn together 
and you crawl in one end. A blanket 
for a cover completes the bed 
clothes. Not bad, but it takes time 
to become accustomed to sleeping on 
hard surfaces.

The Abe Lincoln Battalion
This evening we had a very in

teresting meeting in the mess hall.

As Japanese artillery bombard Peiping in undeclared warfare, lokyo decrees war measures and a 
large-scale conflict appears on the way. The Chinese Red Army is offeiing the stiffest resistance in 
the Japanese invasion.

Arab, Jewish Youth 
Make Peace Effort j

HAIFA, Palestine.—(YNS)—With 
tempers at the breaking point over 
the proposed division of Palestine 
into three parts, Arab and Jewish 
youth leaders met here recently in a 
peaceful conference to try to reach 
a mutual understanding.

The meeting was not marked by 
violence of any sort, although dis- | 
cussions and debates were often 
heated. All problems connected with 
the British proposal to allot part of ; 
Palestine to the Arabs and part to 
the Jews for national homes, re
serving a portion in the middle as a 
British mandate, were fully treated. 
No definite results were reached, 
however. This was the first such 
conference in Palestine between op
posing youth forces.

She: Why did you break your en
gagement with the school teacher?

He: When I didn’t show up one 
night, she wanted mo to bring a 
written excuse from my mother.

Prof. Buzz: What is steam?
Student: Water that’s gone crazy 

with the heat.

Comrade Merriman who was the first 
commander of the Lincoln Battalion 
(he is our commander now) began 
to give us the entire history of the 
battalion from the time of its forma
tion in January. What a history! 
It is impossible to write you about 
it because it is so great and I 
wouldn’t be able to cover it adequate
ly. I’m sure that in the near future 
many volumes will be written about 
the Abe Lincoln battalion and its 
really heroic and sacrificing work 
at the Jarama Front. It’s stupen
dous! Our life is and will be a bed 
of roses at the front compared to 
what they had to endure.

We are studying Spanish and have 
classes regularly. We also have 
classes and lectures on first aid and 
scouting. We certainly are learning 
a great deal out here! This morn
ing we went on a 25 kilometer scout
ing expedition. After we returned 
we had a meeting and Comrade 
Merriman pointed out our mistakes.

I must end now because I am due 
at a political meeting in a very 
short time. Salud!

■V—

Announcement!
BUILDERS

The Brooklyn BuiLDerS are hold
ing a outing to Jones Beach this 
Saturday. All those who wish to 
attend must reserve space in the 
’,ars on this Friday evening with 
\lda Orman and must Sneet in front 

of Laisve at 5 P. M. Saturday after
noon.

i’he purpose of the outing is to 
see “The Gay Divorcee” and to 
take part in the moonlight dancing.

Activities Committee.

Kim: Give me a kiss, or I’ll‘hit 
you over the head and take one 
anyway.

Kute: I’ll certainly not give you 
one, and don’t you dare hit me hard.

THE RUMBLE OF BIG GUNS IN THE EAST

YOUTH AND LABOR
- _____________________________ I

Usually when one graduates his 
or her first ambition is to secure 
a job, that is, - if he is one of the 
working class. It is not because he 
wants to but he feels that the 
stage of assuming responsibility for 
his self has overtaken him. He 
thinks this is a easy matter but to 
his dismay he soon strikes a steel 
wall.

I have known many young fel
lows who for days and days have 
rushed here and there before they 
got what they thought was a de
cent position. Let us follow one 
example:

Before getting his position he is 
showered with all sorts of exams 
as to his schooling, etc., in fact, a 
life history to’ the tiniest detail is 
demanded. The employer then looks 
him over from head to foot and 
asks if he will put his heart and 
soul into the Co. In other words 
the applicant has to make a con
fession as a catholic does before a 
priest.

After going through the mill he 
thinks an enormously important 
position will be bestowed upon him 
and, of course—a swell salary. Now 
he not only thinks that he will be 
able to support himself but his 
parents also, to a certain degree.

Then when the first week is over’ 
he comes to the conclusion that any 
one, even a foreigner, could have 
filled that position and with less 
knowledge. The salary, he found to 
his dismay, had to be stretched quite 
a bit to accomplish even a half of 
his intentions.

Now his mind begins to perco- 
late. He thinks he wasn’t put thru

$ ■ A UNT LENA SA YS...
HOW DO, GIRLS!

Here at long last, is your own 
column. We want you girls to read it 
regularly, contribute to it, make sug
gestions, give criticisms, swap ideas 
and such. In short, we really want 
you to consider it YOUR column.

These summer days find us either 
at picnics, or at the beach and pool. 
So, here are a few suggestions re
garding both of these pastimes:

If you want to secure a coat of 
tan and not just a blistered sunburn 
next time you are out on the beach 
and getting the sun’s rays, rub this 
solution over exposed parts of youi’ 
body. Mix together equal parts of 
Olive Oil, Witch Hazel, and vinegar, 
shake well. Rub on before and after 
exposure to the sun. And don’t for
get girls, that after you get your 
face all tanned you naturally should 
use a darker shade of make-up than 
you have used during the winter 
months. You would be surprised how 
many girls overlook this point. Your 
daytime make-up should be of a dull
er shade while for the evening a 
bright shade is advised. Unless you 
want that boy friend of yours to say 
“Sorry babe, but sudden business 
forces me to cancel our date for to
night”, then by all means take care 
of your hair when swimming. Salt 
water certainly can spoil a hair set
ting or wave, and make the hair 
plenty stringy.

Going to a picnic? Well, if you 
happen to get a grass stain on your 
dress, here is a good way to remove 
it. If the dress is of washable 

the mill only to see if he’ll do the 
job right but to be sure that he 
will be honest and truthful to the 
employer and not too dangerous. By 
this I mean that he should work for 
as little a salary as possible and 
yet produce more than average and 
like it.

At this point we can see why 
many strikes have occured all over 
the country and a great struggle be
tween the classes is going on. But 
unfortunately not all of the Ameri
can youth realize what they are 
heading for. On top of that many 
are cutting their own throats by 
ratting (Ed’s note: to squeal, to scab, 
oi' to betray fellow workers) on 
their fellow workers when they start 
to organize and form unions.

How can the American youth rid 
themselves of such circumstances ? 
We must work more and more in la
bor movements for better all-around 
working conditions! Don’t wait for 
the other person to act—act your
self and let’s show every American 
youth what the Liths can do!

This is our country and no one 
can tell us to go back where we 
came from so let us work and fight 
to make it a finer place to live and 
work in! B. C. B.

Harry: “Why do you call your new 
boy friend ‘Dandruff’?”

Frances: “Oh, because he’s always 
falling on my shoulders.”

She: Wasn’t Sunday a fine day for 
driving?

He: Yes, indeed. I got one fine 
for speeding and another for over
time parking.

fabric, then rub the stain spot vi
gorously in soap subs. If the spot 
remains, bleach with Hydrogen Pe
roxide oi' Javelin water. If the 
dress is of non-washable fabric, then 
sponge the spot with denatured al
cohol.

Of course you wear your white 
shoes a great deal these days and 
after using a good number of brands 
of white shoe cleaner, this column 
unhesitatingly recommends but one 
brand. I’he one we recommend is 
Griffin’s All-White but be sure to 
follow their specific instructions re
garding the type of shoe you want 
to clean.

In the fashion world we find that 
the present vogue for late summer 
and early fall dresses feature black 
with accessories of bright colors. 
Daytime dresses feature mostly soft, 
sheer woolens and crepes, usually 
with high simple necklines slightly 
draped to hug the throat. Most popu
lar colors to go with black froęks 
are wheat, or sweet potato yellow,, 
or gold, intense blue or wine red. 
Whether you consider th'is had or 
good news, wo leave it for you to 
decide. Skirts for daytime clothes 
are shorter, 14 inches from the 
floor. If you have good legs, fine! 
If not, start exercising right away.

This column will be glad to answer 
any questions of general interest to 
our feminine readers. Write care of 
Laisve Youth Section, 427 Lorimer 
Street, Brooklyn, N. Y. If a per
sonal reply is desired then please 
enclose a stamped, self-addressed 
envelope. Aunt Lena.

Philadelphia Cracks 
And Chorus Bits

Dafynitions
A Kiss: A hearty exchange of 

saliva.
Pardon me for shouting but:

It’s better late than never to say 
that a swell time was had by all in 
N. Y. on the 4th of July and also in 
Wilkes-Barre last Sunday. The cho
rus is going places in more ways 
than one. The favorable comment 
and applause that we’ve been re
ceiving has put new life and pep into 
our chorus members. Lyros is slow
ly getting back on its feet again 
and it looks like clear sailing ahead. 
Gee, I hope someone doesn’t rock the 
boat.

“Has anyone seen Murphy?” was 
the hue and cry raised as we were 
leaving Wilkes-Barre last Sunday. 
While counting noses we missed 
Murphy’s and at this writing, for 
all we know, it’s still missing. So 
I’m re-echoing the cry, “Has any
one seen Murphy?”

The “Sen Mergių” (Old Maids) 
octette made its appearance in Wil
kes-Barre. A bouquet to Nellie 
Stotkevich for training our girls’ 
voices, thus making their appearance 
at different places possible.

While listening to the Shenandoah 
Lyros Chorus we were struck by the 
fact that the majority of the choris
ters were boys while in Philly the 
situation is reversed. Something 
should be done about this. It’s a 
shame Philly and Shenandoah are 
so far apart.

The sale of membership cards is 
going far too slowly. In the future 
these cards are going to be put to 
use and* if you members don’t have 
one—you’re going to be out of luck. 
As I’m taking over the selling of 
these cards, all members should get 
them from me. This Friday is not 
too early to begin.

• And speaking of Friday—every
body be sure to be down as the 
teacher has some new songs which 
I’m sure everyone will like.

A Little Red,

Prof. Zimp: Smith, both you and 
Jones have handed in the same an
swers on my history examination. 
How do you account for that?

Smith: Haven’t you heard that 
history repeats itself, sir?

Prof. Fizzle: “What is density?
Student: I can’t exactly define it, 

but I think I can make it clear by 
an example.

Prof. Fizzle (interrupting): The 
example you have' just given is 
splendid. Sit down.

Bride-to-Be (angrily): Jack, what 
do you mean by coming to our wed
ding in a business suit?

Groom-to-Be: Because, honey, I 
mean business!

BROOKLYN
I have only recently returned to 

good old Williamsboig after a two 
weeks sojourn in the country. Some 
people would call it a vacation but 
I don’t. I’ll have to spend the next 
eleven months and two weeks to get 
rested up from those two vacation 
weeks. The mosquitoes were big as 
birds, the ants were big as horse 
flies, and the heat was worse than 
terrific. Only lucky break that I 
got is that I am immune to poison 
ivy. I did every thing but eat the 
darn stuff and didn’t get as much as 
a tiny sore. Maybe I should have 
tried eating it. It may taste better 
than spinach.

However, I did take time out to 
run back to the city for a day and 
attended Laisve’s picnic. This guy 
Graf Ernest is a queer one. When I 
see him alone he is all conversation
al. Soon as I see him with Mae Ra
moška as I did at the picnic, he re
fuses to talk. Even refuses to shake 
hands. All right Ernie, jusb wait 
until I start coming around to Aido 
Chorus practice now that you are 
the president. FLASH! As I am 
batting this piece out here in the 
editor’s office, I learned that Graf 
Ernest is home in bed right now. 
Hė contracted a touch of the grippe 
and here’s hoping Ernie recovers 
from his illness real soon.

I also saw Olga Petronis, hard
working Financial sec’ty of the Dy
namos, and her former boy friend 
who recently became her husband, 
Jimmy Dughby. Of course, there 
were dozens of others whom I have 
seen there, spoke to, and all I can 
say is that it was nice to once again 
renew friendships of the past picnics.

One of my feminine acquaintances, 
a rather charming girl at that, is 
Stella Rochka. Stella, as most of 
you may know, was at one time 
president of Trimito Chorus. Stella 
and I are always having debates, 
arguments, heated discussions or 
whatever you may want to call it, 
on the subject of photography. The 
young lady insists that photography 
is an art. I say it is not. So don’t

OPEN LETTER TO. 
THOSE IN SPAIN

Dear Comrades:,
What thoughts, if any, run thru 

the minds of people taking their 
first look at the Statue of Liberty? 
Are they happy to be living in Amer
ica, away from war-torn countries 
and Fascist-infested spots, or do they 
dream of sailing beyond that Statue 
and seeing the world? Who knows? 
Yet when I stood in Battery Park 
gazing across the water my thoughts 
immediately raced across the Atlan
tic to Spain. There many of our 
friends are struggling and dying, 
giving their lives to save ours.

During a collection for Spain, 
I heard someone ask, “How is help
ing Spain going to help us?” Per
haps he does not care if he loses 
his democratic rights and is ruled 
by Fascists, but, there are millions 
of people in this world who do 
care! • @

That ife the reason the Lithua
nian girls of Brooklyn have organiz
ed a group and are working con
tinuously to aid the Spanish and 
their sympathizers. Due to the large 
number of Lithuanian - American 
youth now in Spain this group has 
changed its name to Lith.-Amer. 
Friends of the American Battalions 
in Sęain, thus assuring Lith.-Amer. 
boys in the four brigades of our . 
help. Contributions are steadily 
coming in from all .parts of the 
country. Slowly but surely the 
Lith.-American Friends are becoming 
nationally famous among Lithua
nians from Maine to California 
which means only more aid to demo
cratic Spain. Lately a shipment of 
necessities and a few -luxuries was 
sent out and already plans have been ' 
made for another such shipment. 
Boys, please let us know your pre
ferences as to reading matter and 
we shall endeavor to supply your 
wants.

If only you were here to see how 
splendidly the fight is being carried 
on on this side of the ocean. Every
where people are contributing and 
even the tiniest tots, at “Laisvėms” 
Picnic on Fourth of July, smiling 
bashfully handed in their nickels and 
dimes, for the privilege of wearing 
a Junior Friend button. This of 
course meant only one ice-cream__
cone less, or doing without noisy 
fire-crackers, it was a big sacrifice 
for kiddies zto make, but they did.

Comrades, keep up your splen
did work over there and we shall do 
our best over here.

The Lithuanian-American Friends 
of the American Battalions in Spain 
extend their best wishes and greet
ings to everyone of you, B. S., V. Z., 
C. Y., J. S., A. L., and the many 
others. Comradely,

O.E.W.

BREVITIES
be surprised, dear readers, if in a 
future column I will present nay 
views on the subject and invite 
Stella to present hers. Perhaps Ą1 
Kairukštis may care to join us. What 
do you say, Al? IS photography an 
art?

Just as sure as summer brings us 
green trees and flowers, so does it 
also bring us the summer theatre 
in rural sections throughout the 
country. Barns that during the win
ter have housed cows, horses, or 
such farm duties as the farmer 
would see fit, are suddenly cleaned, 
painted, a stage set up, benches in
stalled, and lo! we have the sum
mer theatre. As a rule noted actors 
and actresses of the Broadway stage 
head these theatres. They present 
revivals of past Successes using as 
a supporting cast, a group of new 
and unknown actors and actresses. 
Going to one of these theatres one 
never knows that the unknown 
whom we see play before us this 
summer may be THE sensational 
Broadway star of next season. I 
for one, always try to go to one 
of these nearby summer theatres.. 
The two nearest ones are West
chester County, New York and Suf
fern, New York. Some day šooh I 
am going to one of the two places 
with a group from Laisve and will 
write out a more detailed article 
about it.

I could go on for pages but out
side of this office there afe the gay 
sounds of happy people who are at-' 
tending the banquet being given’ for 
those who worked or sang at Laisve’s 
picnic. I having done neither, am 
going to try to crash the party any
how. It is a very hot night and the, 
beer certainly looks good so, so 
long and thanks for reading.

Miss SaSa: “Why is it that since 
you made a fortune in the contract
ing business, you’ve become a woman 
hater?” •

Gotrox: “Well, I spent half of my 
life digging ditches, and the other 
half ditching diggers.”
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ARTURAS KOESTLERIS.

Ispanijos Fašistų Kalėjimuose Boston, Mass.

(Tąsa)
21.

Tai reiškia, kad baigta. Malaga pa
sidavė.

Ir aš prisimenu pulk. Vilalbos pasku
tinius žodžius, kai jis lipo į mašiną:

—Padėtis bloga, bet Malaga ginsis.
Aš išgeriu stiklinę konjako.
-1 vai. po piet. Kitoje pusėje kelio, ku

ris eina pro mūsų namus, pasirodo kari
ninkas, dėvįs italų kariuomenės pilką

' plieninį šalmą.
Jis apsidairo ir iššauna iš savo revol

verio į orą. Netrukus pasirodo 200 išsi
rikiavusių pėstininkų, kurie žygiuoja ke
liu dainuodami Mussolinio himną “Gio- 
vinezza.”

Pražygiuodami pro mūsų namą, jie 
atiduoda pagarbą, ir namo gyventojai, 
vakar dar išdidžiai kėlę kumštis, dabar 
fašistiškai kelia rankas, sveikindami žy
giuojančius ir vis su tokiu pat ispanišku 
entuziazmu. Jie visiškai jaukiai jaučiasi, 
bet matydami, kad mes esame svetimša
liai ir nereaguojam į jų “persimetimą,” 
daržininkas įspėja Sir Petrą, ir mane, 
kad mes taip pat pakeistume savo elge
sį, “nes mes dabar turime naują vyriau
sybę.” Tai yra tragikomiškas ir žemas 
dalykas.

Po kurio laiko, kai vis daugiau ir dau
giau kariuomenės pražygiuoja ir mus 
sveikina — mes visi sustoję ant balko
no, lyg priimdami jų paradą — Sir Pet
ras ir aš turim taip pat pakelti rankas. 
Mes vengiame žiūrėti vienas į kitą.

3 vai. popiet. Italų kuopa užima kai- 
| myninį kalną.

4 vai. popiet. Iš miesto girdėti šūkavi- 
, mai valio ir plojimų garsai.
| Sukilėliai įžygiavo į Malagą.

4:30 vai. popiet. Automobilių, ant ku
rių plevėsuoja Burbonų vėliavos, pilni vi
si keliai. Tankiai atšliaužia nuo Kolme- 
naro. Retkarčiais girdėti šūvių salvės iš 
miesto pusės. Vienas mūsų namo gyven

tojas sako, kad, gal būt, kai dabar kova 
i pasibaigė, šie šūviai yra “raudonųjų 

žmogžudžių šaudymo pradžia...”
Aš deginu kai kuriuos mane kompro

mituojančius dokumentus. Tai daugiau
sia Ispanijos pasiuntinybės rekomenda
cijos ir kitų aukštų ir žinomų politikų 
Valensijoj raštai.

Tai yra tikrai po visa ko. Mes dabar 
esame Kveipo de Lano “malonėje.” Ne
laimingas atsitikimas. Aš jį iš anksčiau 
pažįstu.

22.
Antradienis, vasario 9 d.

Aš esu areštuotas 11 vai. ryto.
• Sir Petro Chalmers Mičel ir mano su- 
ginimo istorija yra susijusi su labai ilga 
virtine supuolimų, kas patvirtina seną 
priežodį, kad gyvenimas yra geriausias 
rašytojas.

Aš turiu grįžti į praeitį. 1936 m. rug
pjūčio mėn., praėjus vienam mėnesiui po 
pilietinio karo pradžios. Aš, kaip “News 
Chronicle” specialus korespondentas ap
lankiau Lisaboną ir Seviliją. Sevilijoj 
mane buvo priėmęs gen. Kveipo de Lano.

Kaip ir visi žurnalistai, aš turėjau 
glaudžiai bendradarbiauti ir palaikyti 

j santykius su Burgoso vyriausybės spau
dos departmento viršininku kapitonu B.

Kai vieną kartą aš Sevilijos viešbučio 
“Cristina” salėj susiginčijau su nacių lai
kraščių korespondentu ir vokiečiais karo 
lakūnais, tam pačiam kapitonui B. aš bu
vau apskųstas, kaip garsus ir nepatai
somas kairiojo sparno liberalas ir todėl 
gan skubotai nutariau išvykti į Gibral
tarą. t

Nuo to laiko visiems liberalų kores
pondentams buvo uždrausta įžengti į su
kilėlių teritoriją; ir vėliau vienas mano 
kolega prancūzas paaiškino man, kad 
kap. B. prisiekė: jei kada su gaučiau K. 
(Koestlerį) aš ji nudėčiau vietoj.” Tas 
kapitonas mane kaip tik ir suėmė Mala-

Malagoj gyveno vienas kap. B. gimi
naitis. Ir šis jo giminaitis — mes jį va
dinsime senjoru B. — liko gyvas dėka 
Sir Petro, kuris išgelbėjo jį iš anarchis
tų nagų.

Tas senjoras B. turėjo Sir Petro kai
mynystėj namą ir daržą. Senjoras B. bu
vo fašistų “Falange” narys, ir, kai 1936

• m. liepos mėn. sukilimas Malagoj buvo C *

užgniaužtas, jis atbėgo pas Sir Petrą, 
prašydamas, kad jį paslėptų.

Sir Petras jį apgyvendino viršutiniame 
namų aukšte, tame pačiame kambary, 
kur aš apsigyvenau. Senjoras B. atidavė 
savo dokumentus, kuriuos Sir Petras už
rakino savo rešomajame stale.

Kitą dieną anarchistai* atėjo į namus.
Jie nenorėjo trukdyti Sir Petimi, žino

dami jo simpatijas respublikos vyriausy
bei; bet norėjo patikrinti to viršuj gy
venančio senjoro dokumentus.

Sir Petras turėjo atiduoti visus doku
mentus. Anarchistų viršininkas, jaunas 
vyras, atidarė voką.

Pirmas iš ten išimtas dalykas, buvo 
“Falange” nario knygelė, o antras — 
vienoj Paryžiaus muzikos salėj įvykusio 
koncerto programa. Jis atrodė labai pa
tenkintas tais abiem savo radiniais.

Sir Petras, kaip paprastai, sugalvojo 
laimingą mintį.

Maloniausiu balsu jis pasakė:
—Žiūrėk, mes pasikeiskim, pasilikite 

programą, o aš pasiliksiu knygelę.
Anarchistas kuris, kaip jau minėjau, 

buvo labai jaunas, iš karto buvo užsispy
ręs, bet pagaliau, kaip geram bičiuliui, 
sutiko išpildyti jo prašymą.

Po kelių dienų senjoras B., Sir Petro 
ir britų konsulo Malagoje padedamas, iš
bėgo į Gibraltarą.

Jo lagaminai pasiliko pas Sir Petrą. O 
senjoro B. namai buvo paversti į karo 
ligoninę.

> 23.
Senjoras B. grįžo į Malagą antrą die

ną ją paėmus ir užsuko pas Sir Petrą 
pasiimti savo daiktų. Tai buvo antra
dienis, vasario 9 d. 11 vai., kaip tik tuo 
momentu, kai jo brolis, lydimas dviejų 
kitų karininkų, atkišęs į mano kaktą re
volverį, mane areštavo.

Tokiu būdu Paryžiaus muzikos salės 
programa mane, nors tik laikinai, iš mir
ties išgelbėjo.

Jei tai būtų reikėję rodyti kino teatre, 
tai tikrai būtų buvus labai bloga filmą.

24.
Kaip jau esu minėjęs Burgos vyriau

sybės spaudos departmento kapitonas 
B. mane areštavo antradienį, vasario 9 
d. 11 vai. ryto. Kai man rankas rišo ir, 
pagal paprotį, kap. B. ir kiti du karinin
kai laikė revolverius atsuktus į mane, į 
kambarį įėjo Sir Peter Chalmers Mičel.

Aš buvau įsitikinęs, kad kapitonas B. 
mane sušaudys. Sir Peter, pamatęs, kad 
mane suima labai išbalo ir maniau, kad 
jis apalps—jis turi 73 metus.

Vėl manyje kilo jausmas, kad visa tai 
tėra tik blogas sapnas, ir kad tai manęs 
visai neliečia. Tai buvo, lyg kažkoks pa
sigailėjimo psichinis narkozas, kurį gam
ta parūpina kritiškais momentais. Aš, 
didžiausiam savo nusistebėjimui, išgir
dau mano paties tariamus žodžius.

—Žiūrėkit, kapitone B., jei šausit ma
ne, tai neveskit viršun; nedarykit to prie 
Sir Peter akių.

Vėliau aš dažnai pagalvodavau—kalė
jime aš pakankamai turėjau laiko apie 
tokias problemas galvoti—ar šiuos žo
džius, kurie, gal būt, mane ir išgelbėjo, 
sugalvojau pasakyti, iš susirūpinimo del 
Sir Petro, ar tai buvo bandymas laimėti 
laiko. Gal tai buvo abiejų motyvų miši
nys; bet manau, kad antrasis vyravo.

25.
Tuo tarpu ir Sir Petras buvo suareš

tuotas, bet jo rankų nerišo.
Tada kap. B. giminaitis senjoras B. 

įėjo į kambarį pasiimt savo daiktų. Nors 
Senjoras B., fašistų “Falange” narys li
ko gyvas tik dėka Sir Petro, kuris išgel
bėjo jį iš anarchistų (kaip vakar minė
jau), tačiau jis atrodė gana patenkintas 
radęs savo geradario namuose tokią sce
ną.

Abu B. ir Sir Petras trumpai pasikal
bėjo gretimame kambary. Be abejo, Sir 
Petras prašė manęs pasigailėti, bet, be 
abejo, nelabai jam tai sekėsi.

Man buvo uždrausta prieiti arčiau prie 
jų. Aš pro atdaras duris sušukau:

—Kas ten dedasi?
Jie išėjo ir Sir Petras labai tyliu bal

su ir švelniu žvilgsniu tarė:
(Bus daugiau)

RADIO
Nedėlios radio programa 

per stotį WORL (920 kilocyk- 
lių), 9:30 iki 10:00 ryte bus 
sekanti:
1— Keturių Karalių orkestrą 

iš So. Bostono.
2— Ona Baltrus, dainininkė, iš 

Auburn, Maine.
3— Jonas Varnas, dainininkas, 

iš So. Bostono.
Po programai prašome pa

rašyt laiškelį ar atvirutę į sto
tį WORL, Lithuanian pro
gram, Boston, Mass., praneš
dami savo įspūdžius apie šios 
savaitės programą.

Steponas Minkus,
garsintojas.

Chester, Pa.
ALDLD 30 kuopa pastara

me savo susirinkime nutarė 
vasaros laiku laikyti kuopos 
susirinkimus kas pirmą sek
madienį kiekvieno mėnesio, 
kaip 10 vai. ryto, Bet jau an
tras mėnuo kaip kuopos susi
rinkimai neįvyksta. Mat, mū
sų draugai turi visokių progų 
išsisukinėti nuo susirinkimų, 
kuomet oras šiltesnis. Vieni 
išvažiuoja v akacijoms, kiti į 
maudynes, tai ir nėra kam su
sirinkimai lankyti.

Tas, draugai, negerai. Jei 
negalima sekmadieniais susi
rinkimų laikyti, tai bandyki
me susirinkti paprastų dienų 
vakarais ir atlikti organizaci
jos pareigą. Darbo, draugai, 
yra daug ir visokio,—mes ne
galime rankas susidėję žiūrėti 
į tas darbininkų kovas, kurios 
eina visame pasaulyje.

Mūsų kuopos valdyba turė
tų tuojaus sušaukti susirinki
mą, be jokio atidėliojimo.

Kp. Narys.

CUNARD WHITE STAR LINIJA STATO NAUJĄ LAIVĄ

1940 m. jūros karaliene “Queen Mary” turės savo sesutę 
arba broliuką, naują didelį laivą, kuris dabar statomas 
John Brown & Co. šipjarduose, Clydebank, Škotijoj. 

Paveikslas parodo progresą laivo statyboj.

Skaitytojų Balsai
Kodėl Yra Daug Bedarbių?

Mūsų miestelyj pora turčių 
turi maudymuisi prūdus. Šiuo
du turčiai ėmė “kikint” van
dens kompaniją, kad vanduo 
per lėtai bėga į jų prūdus.

Pradžioje birželio mėn., š. 
m., kompanija paskelbė, kad 
dės storesnes vandens dūdas, 
kurios turės 4 colius diametre, 
Bedarbiai, pamatę tą praneši

mą nusidžiaugė, manydami 
gausią darbo, žinoma, dirbant 
senovišku būdu, darbo būtų 

, buvę kokiai penkiasdešimčiai 
darbininkų per 2 mėnesiu. Bet 
atsitiko visai kitaip.

Kompanija paėmė kontrak- 
torių iš Springfield,*Mass., ku
ris atvažiavo su savo devyniais 

■ vyrais ir per 11 dienų padarė 
visą darbą. Aš nuėjau pažiū
rėt, kaip jie dirba. Ištikro,

gražu pažiūrėt, kaip žmogaus 
protas gali išgalvot tokią ma
šiną “robotą”, kuri atlieka 
darbą taip, kad žmogus var
giai savo rankom galėtų atlik
ti taip gražiai. Mašina pova- 
liai šliaužia, it kirminas, o pa
skui save pafieka šešių pėdų 
gylio grabę ir taip gražiai nu
dailina krantus su savo plieni
niais nagais, kad nei užgriuvi- 
mas« žmogui negręsia. O kada 
jau dūdos (paipos) sudėtos, 
tai kita mašina su savo plieni
ne lenta gražiai užverčia gra
bę, kad nei ženklo nelieka. 
Tą mašiną valdo tik vienas 
žmogus.

Rodos tik džiaugtis reikėtų 
žmonėms, kad jie moka pasi
daryt tokius puikius “robo
tus,” savo pavaduotojus. Bet 
taip nėra, žmogus-bedarbis 
žiūri į tą “robotą” ir pyksta, 
kad darbą iš jo paveržia, o 
kapitalistas džiaugiasi, kad 
pelno daugiau pasidaro.

Kada darbininkai susipras 
ir visi susiorganizuos į darbo 
unijas, tai mašinos dirbs dėl 
jų, o kapitalistų visai nebus. 
Viskas bus atimta iš kapitalis
tų ir atiduota į visuomenės 
rankas. Spieskitės visi į CIO 
unija. (Tiktai stojimu į darbo 
unijas darbininkai socializmo 
neįsteigs. Jie turi veikti ir po
litiniai. — Red.)

Susnykų Jurgis.

Sušaudyta 24 Trockistai 
Japonijos Šniukštai

Chabarovske, Sovietų tei
smo nuosprendžiu, tapo su
šaudyti 24 trockininkai Ja
ponijos šnipai, kurie, be kit
ko, ardė Sovietų geležinkelį.

“Pravda“ nužiūri, kad 
dar užsilikę slapukai troc
kistai atsakomingose vieto
se kolektyviuose ūkiuose 
trukdo javų suvalymą nuo 
laukų.

Įvyks Sekmadienį, Rugpjūčio (August) 1
Rengia Lietuvių Meno Sąjungos Conn. Apskritys

Aido Choras iš Brooklyn, N. Y., vadovaujamas B. šalihaitės, dalyvaus šio pikniko programoje. K

LIETUVIU DARŽE? WATERBURY, CONN. i.
UŽ LAKEWOOD EŽERO PRADŽIA 12 VALANDĄ DIENĄ

D. M. Šolomskas, ALDLD Centro Sekretorius iš Brooklyn, N. Y. 
sakys prakalbų svarbiais šių dienų klausimais

Programoj taipgi dalyvaus Conn, valst. chorai: Bridgeporto, Torringtono, Hartfordo, New Britaino ir New Haveno *i

mnMMmm
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Hudson, Mass
Liepos 17 d., ALDLD Sep

tinto Apskričio valdybos ir 
Spaudos Pikniko gaspadorių 
įvyko bendras susirinkimas 
galutinai padaryti atskaitą iš 
liepos 4 d. pikniko, kuris įvy
ko Maynarde. Nors pikniko 
raportą dar negalima užbaig
ti, kadangi dauguma dar ne
grąžino pinigų už tikietukus, 
tačiaus numatoma, kad pikni
kas pavyko pusėtinai gerai ir 
dienraščiui liks gražaus pelno.

Kiek man yra žinoma, ši 
vieta per 26 metus tiek 
svietelio nebuvo mačius. Kiek 
teko nugirsti, visi, kurie daly
vavo piknike, buvo užganėdin
ti. Niekam nieko netrūko. Pik
niko gaspadoriai buvo pasi
rengę dar kita tiek alkanų 
pavalgydinti ir ištroškusių pa
girdyti.

Pikniko gaspadoriai taria 
ačiū visų kolonijų draugams 
ir draugėms, kurie kooperavo 
sykiu su hudsoniečiais šio pik
niko surengime. Visų kolonijų 
draugai daug geriau dirbo ne
gu praeitais metais. Ypač di
delis kreditas priklauso Mon- 
tellos draugams, kadangi per 
visą dieną tie patys darbinin
kai aptarnavo didžiulį barą 
po vadovyste baro gaspado- 
riaus d. A. Sikorskio ir mon- 
telliečio Beniulio.

Prie vartų taipgi buvo pa
vyzdinga tvarka, nes tris kar
tus daugiau įžangos tikietukų 
parduota, negu pereitais pik
nikais. Tas parodo, kaip gerą 
gaspadorių turėjom prie var
tų. o juomi buvo jaunuolis Al. 
Yokša. Kaip teko nugirsti nuo 
dirbusių prie vartų draugų, tai 
visi atiduoda kreditą jaun. 
Yokšai už planingą sutvarky
mą automobilių parke, kurių 
sutalpino daug daugiau, negu 
paprastai.

Apie “kičino” gaspadines— 
drauges Kazlauskienę ir Gri
gienę — tai nėra ko daug sa
kyti. Palieku visiems buvu
siems piknike spręsti ir persi- 
statyti sau, kiek tai buvo dar
bo ir kokia turėjo būti tvarka, 
idant pavalgydyti tą dešimt
tūkstantinę minią žmonių!

Moterų stalas šiais metais 
taipgi daugiau pasidarbavo 
ir daugiau pelno davė. Bravo, 
worcesterietes, už pasišventi
mą dėl dienraščio!

Kaip matyt iš gaspadorių 
raporto, tai piknikas pavyko 
gerai. Kaip pernai, taip ir šie
met hudsoniečiai dauginusia 
išplatino tikietukų ir tuomi su- 
bytino netik didesnes koloni
jas, bet ir patys savo rekordą 
sumušė. Nepaisant į tai, kad 
darbininkai mažai dirba, bet 
vistiek tapo parduota 58 ser. 
tikietukų.

Šiais metais daugiausia ti
kietukų išpardavė sekanti 
draugai ir draugės: M. Kaz- 
la'UŠkienė<.9 ser

. Apsivedimai
Liepos 17 d. apsivedė jau

nuolė šataitė su svetimtaučiu. 
Šliubą ėmė bažnyčioje.

Liepos 18 d. apsivedė Anna 
Stursky, taipgi su svetimtau
čiu. šliubą ėmė bažnyčioje.

šiuo tarpu kiek tik lietuvai
čių apsiveda, tai vis su svetim
taučiais. Aš nesu tofns vedy
boms priešingas, bet visgi man 
keistai išrodo tokios vedybos 
su svetimtaučiais. O gal jos 
nenori vestis su lietuviais vai
kinais, kurių čionai netrūksta 
ir užtektų kiekvienai lietuvai
tei. Dzūkų Dėdė.

kad 
žodį, 
valy- 
strei-

PITTSBURGH, PA.
Darbininkų Kovos už Unijos 

Pripažinimą
Ileppenstall Co. 850 darbi

ninkų streikuoja, reikalauda
mi plieno darbininkų uniją 
pripažint, vakacijas duot ir 
pagerint darbo sąlygas.

P. McGraw Wool Co. dar
bininkai išėjo streikam Kom
panija buvo pasirašiusi kon
traktą su C.I.O. unija, bet vė
liau pradėjo sutartį laužyt. 
Darbininkai reikalauja, 
kompanija pildytų savo

Namų prižiūrėjimo ir 
mo darbininkai rengiasi
k an. Namų savininkams pri
davė reikalavimus pripažint 
uniją ir pakelt 10 nuošimčių 
algą. Kol kas reikalavimai ne
pildomi. Apie 12,000 darbi
ninkų rengiasi kovon. Didžiuma 
priguli prie C.I.O. unijos. 
Amerikos Darbo Federacija 
nori pakenkt kovai už pripa
žinimą unijos.

Railway Equipment & Air 
Brake unijos darbininkai suti
ko pasiduot balsavimui West
inghouse Air Brake Co. dirb
tuvėj, Wilmerding. Kompani
ja nenori pripažint unijos, 
nors jąu senai didžiuma dar
bininkų priklauso prie unijos. 
Balsavimas parodys, kad kom
panija turi skaitytis su unija.

Pittsburgho upių laivukų 
darbininkai susiorganizavo į 
Inland Steamers Susivieniji
mą ir reikalauja bosų pripa
žint jų organizaciją.

Mažųjų biznierių darbinin
kai irgi organizuojasi. Prie 
tūlo Max -Kleber krautuvės 
buvo pikietas pastatyta. Savi
ninkas vieną pikietininką per 
veidą užgavo. Teismas nubau
dė savininką užmokėti penkis 
dolerius.

Darbininkų Susivienijimas 
(bedarbių organizacija) veda 
griežtą kovą prieš atleidinėji
mus bedarbių nuo viešųjų dar
bų. Taipgi reikalauja, kad 
viešųjų darbų ir bedarbių šel
pimo viršininkų algos būtų nu
mažintos, nes kai kurių siekia 
net iki $10,000 į metus.

Konferencija Prieš Karą 
ir Fašizmą

įvyks lapkričio mėn., Pitts- 
burghe. Turėtume jau dabar 
prie jo rengtis, kad iš visų 
organizacijų pasiuntus delega
tus.

Komunistą Partija Auga
Liepos 17 ir 18 įvyko Komu

nistų Partijos šio distrikto 
konferencija. Tai buvo skait
lingiausia konferencija. Apie 
300 delegatų dalyvavo. Entu
ziazmas visur pakilęs.

Distrikto organizatorius 
Martin Young raportavo, kad 
partija daro didelį progresą. 
Per pastaruosius tris mėnesius 
gauta 300 naujų narių, taipgi 
nemažai naujų skaitytojų 
“Daily Workeriui” ir “Sun
day Workeriui.” Unijų organi
zavime irgi didelis progresas. 
Tačiaus tuo mes negalime pa- 
sitenkint. Turime daug dau
giau darbuotis, kad padvigu
binus Partijos narių skaičių.

Plačiai kalbėta apie seka
mus rinkimus miestų valdinin
kų. Nusitarta dalyvauti prima
ry rinkimuose ir balsuot už 
tuos kandidatus, kurie gina 
darbininkų reikalus, kovoja | 
prieš fašizmą.

Lietuviai delegatai tik trys tyrame ore. Yra didelis ežeras mau- 
buvo. Tai visai mažai. Abelnai, 
pas lietuvius mažai rūpinama
si partiniais reikalais. Mes tu
rėtumėm daugiau darbuotis 
gavimui į Komunistų Partiją 
naujų narių. J. Gasiunas.

Užgriūti Mainieriai Daina
vo, Pasakas “Riete”

Summitville, Colorado.— 
Užgriūti aukso kasykloj, 
septyni mainieriai dainavo 
ir juokingas pasakas pasa
kojo, iki tapo išgelbėti, kaip 
jie dabar sako.

(
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nuoliai iš N. S. Pittsburgh.
Kelrodis: Iš Pittsburgh važiuo

jant imkite 64 karą, iki E. Pitts
burgh; ten imkite 62 karą iki Wil
merdingo, išlipkite ant Patton St. 
ir eikite apie 15 minutų į kalną-, 
kur bus pikniko iškabos.

Kom.

ley Creek. Dalyvaus Mainierių Kvar
tetas iš Shenandoah su savo puikio
mis dainomis. Kviečiame visus da
lyvauti šiame piknike. Bus gera mu
zika šokiaiųs, grieš lietuviškus ir 
amerikoniškus šokitis. Bušai nuo Lie
tuvių salės išeis 1-mą vai. po pietų.

. Kom.
(171-173)

5 ser., Sikorskis 5 ser., Jaske- 
vičius SĮA s., J. Gaidis iš May
nard 5 s., F. Rapšys iš Milford 
4 s. Kiti pardavė po mažiau. 
Visiems hudsoniečiams, kurie 
darbavosi tikietukų platinime 
ir tą dieną dirbo, pikniko gas
padoriai taria širdingiausį 
ačiū.

Pikniko Gaspadoriai.

Liepos 18 d., Maynard Vose 
Pavilion Parke įvyko ALS 
(SLA?) Antro Apskričio pik
nikas. šis piknikas daug sky
rėsi nuo mūsų pikniko tuomi, 
kad mažai publikos atsilankė, 
nebuvo daugiau kai 1,500. 
Bušų buvo- tik 5. Parkas išro
dė kaip po karui, palyginus 
su “Laisvės” pikniku. Pikniko 
rengėjai, taipgi ir publika, 
vaikščiojo nusiminę, o ypač 
jaunimas, kuris atvažiavo lin
ksmai laiką praleisti prie ge
ros šokių orkestros. Nors Dir- 
velio J. Orkestrą buvo pasi
rengus jaunimą palinksminti, 
bet ant nelaimės, valstijos po
licija įsimaišė ir uždraudė šo
kius, padarydama daug ne
smagumo rengėjams ir šokė
jams.

Nelaimė ant Farmos
Liepos 17 d. vietinius 

sus farmerius, P. Zuyko, 
tiko skaudi nelaimė. Tėvui
šianaujant, mašina pagavo 4 
metų berniuką ir nukirto abi 
kojas. Vaikutis, nepakęsdamas 
skausmo, mirė.

ru-
pa- 
be-

r •. Ęiits- 
burgho Skyriaus Lygos Prieš 
Karą ir Fašizmą. Aptarta, 
kaip geriau prisirengt prie 
prieškarinės dienos rugpjūčio 
1. Demonstracija bus Scenley 
Park, prie Flagstaff. Geri kal
bėtojai, muzika, dainos. Pra
džia 1 vai. po pietų. Visi kvie
čiami prieškarinėj demonstra
cijoj dalyvaut.

Konferencijoj dalyvavo ir 
Paul Reid, Lygos nacionalis 
sekretorius. Jisai plačiai aiš
kino, kas tai yra fašizmas. Nu
rodė, kad mums visiems reikia 
remti Ispanijos liaudies kovas 
prieš fašizmą, taipgi ir čia 
Amerikoj kovot prieš įvairias 
fašistines organizacijas, kurios 
nuolatos gimsta. Prakalba vi
siems patiko.
- Lyga Prieš Karą ir Fašizmą 

dabar smarkiai veikia. Varo 
kampaniją už rėmimą Ispani
jos liaudies, už užlaikymą Is
panijos našlaičių, prieš reakci
nius bilius, pasiūlytus kongre
se ir kitose valdiškose vietose, 
žodžiu, ši organizacija atlie
ka puikų darbą. Reikėtų vi
siems ją remti. Raštinė randasi 
206 Stanwix St., Pittsburgh, 
Pa.

Nemažai organizacijų, ypa
tingai unijų, dedasi prie Ly
gos. Priklauso keletas mainie
rių lokalų, taipgi plieno dar
bininkų unijos ir kitų. Lietuvių 
draugijos irgi turėtų prisidėt. 
Mokestis į metus tik du dole
riai.

Nacionalis Lygos kongresas

SUSIRINKIMAI

Choro metinis piknikas 
d. rugpjūčio, Laudepaan’o 
Galima tenais pasimaudy- 
didelė platforma šokiams, 
visokį užkandžių • ir gėri-

SHENANDOAH, PA.
Lyros 

įvyks 1 
Giraitėj, 
ti ir yra 
Turėsime
mų. Todėl kas nori linksmai laiką 
praleisti su choristais nepamirškite 
dalyvauti šiame piknike.

Kom.

HUDSON, MASS.
Milžiniškas Piknikas

Rengia bendrai trys kliubai, Cam
bridge, Brighton ir Hudson, sekma
dienį, 8 d. rugpjūčio. Pradžia 12 v. 
dieną. Inter Colonial Hall, Fort 
Meadow, Marlboro Ežero, tarpe Hud
son ir Marlboro, Mass.

Kviečiame kuo skaitlingiausia at
silankyti ir linksmai laiką praleisti

dytis, erdvi svetainė šokiams. Hud- 
sono Trijų žvaigždžių orkestrą grieš 
per visą dieną. Bus skanių valgių ir 
gėrimų. Kviečia visus, Kliubai.

Francija Griežtai Apkapo
sianti Valdžios Išlaidas

PARYŽIUS. — Skardžiai 
aukštyn pakėlus taksus, 
Franci jos valdžia žada grie
žtai mažinti nebūtinas vals
tybės išlaidas. Tuom tikisi 
sustiprinti savo popierinius 
pinigus frankus.

N. J. Teismas Apšaukė “Ne
teisėtomis” Unijines Šapas
Newark, N. J.—Vice-kan- 

cleris M. L. Berry, Chance
ry teisme, nusprendė, būk | 
tai esąs neteisėtas dalykas 
dirbtuvėse š i m taprocenti- 
niai pripažint darbo uniją 
ir samdyt tiktai unijinius 
darbininkus. Jis samdyto
jų sutartis, padaromas su 
unija del “uždaros šapos,” 
taipgi paskelbė neteisėtu 
dalyku.

Šis sprendimas Newarko 
vietinio teismo yra stačiai 
priešingas Šalies 
Santikių Įstatymui, kuris 
pripažįsta unijoms tokias 
teises.

Darbo

5,000 Statybos Darbininkų 
Streikas Washingtone

#4 Waisiington**-^ 'Streikuok 
ja virš 5,000 unijistų staty
bos darbininkų, protestuo
dami, kad kontraktoriai 
samdo neunijistus būdavot 
valdiškus pastatus.

Maskva. — Sovietai pa- 
liuosavo amerikietį lakūną 
Clyde Pagborną, kuris buvo 
areštuotas už atvykimą į 
Sovietų šalį be leidimo-vi- 
zos.

Didieji Pikniką
New Yorko Apylinkė 
Ekskursija j Atviras Jūras 
Puikiu Ekskursiniu Laivu

MANHATTAN
Iš Wall St. Pier New York 

City į Rye Beach, N. Y.

Sekmadienį, 22 August
Rengia A.L.D.L.D. 2-ras Apsk.

Philadelphia, Pa.
PIKNIKAS 

SU $250.00 DOVANŲ
Sekmadienį, 5 September

WESTVILLE GROVE PARK 
At Route 47, Westville, N. J.

lie-

PHILADELPHIA, PA.
Svarbus Pranešimas

Ateinantį sekmadienį, 25 d. 
pos bus lietuvių ekskursija j Wild-
wooda, kurią rengia vietinės organi
zacijos ir kliubai. Prie šios ekskursi
jos yra prisidėja ir mūs organizaci
jos. Pereitais metais ėjo keletas 
traukinių. Traukiniai išeis ryte kaip 
8:45 dienos šviesos taupinimo laiku, 
o grįš 9:15 vakare.

Mūsų draugų atydiai: Susirinkit 
anksčiau pas Market ir Deleware 
gatviij tie draugai, kurie pagelbėsite 
paskleisti “Laisvės” piniko garsinimo 
korteles. Ant traukinių lengviausia 
pardavinėt įžangos laimėjimo tikie- 
tukai. Visi prisirengkit su tikietu- 
kais. Kadangi gali išeit 3 traukiniai, 
tai mažiausiai reikalinga 12 draugų. 
Ten bus atgabenta spauda. Pardavė
jai tikietų sugrąžinkit pinigus tą die
ną.

NASHUA, N. H.
^v. Petro ir Povilo Draugystė ren

gia pikniką naudai Gelbėjimui Lietu
vos Demokratijai, įvyks 25 d. liepos, 
Petro Sokolos Farmoj. Pradžia 10 
vai. ryto ir tęsis iki vėlumos nakties. 
Kviečiame vietinius ir iš apylinkės 
kaip tai LoweH’io, Haverhill’io ir 
Lawrence’o lietuvius dalyvauti šiame 
piknike. Pirmą kartą čia yra ren
giamas toksai piknikas.

Kom.
(170-172)

(170-172)

Pittsburgh-Wilmerding, Pa.
Sekmadienį, liepos 25 d. įvyks di

delis piknikas, kurį rengia APLA 
1-mas Apskr., ALDLD 4-tas Apskr., 
ALDLD 180 kp. ir LDS Jaunuolių 
kuopa. Stefanek Farmoj, Wilmer- 
ding’e. šiame piknike dalyvaus Visos 
gabiausios Pittsburgho ir apylinkės 
dailės spėkos, kurios duos puikų 
programą. Užkandžių ir gėrimų bus 
įvalias, nereikėtų apie tai nei rūpin
tis. Įžanga tik 10 centų. Muzikantai 
bus LDS Jaunuoliai iš N. S. Pitts
burgh.

Kelrodis: Iš Pittsburgho važiuo
jant reikia imti 64 karą iki E. Pitts
burgh; iš ten imkite 62 karą iki 
Wilmerdingo, išlipkite ant Patton St. 
ir eikite apie 15 minutų į kalną. 
Ten

MONTELLO, MASS.
Trijų kolonijų bendro fronto mil

žiniškas piknikas ir šokiai įvyks lie
pos 24 ir 25 dd., Liet. Taut. Namo 
Parke, Montello, Mass. Rengia Mon
tello Suvienytų Draugijų Bendras 
Frontas bendrai su Cambridge ir 
Stoughton, Mass. Bendru Frontu, 
šeštadienį apie 8 vai. vak., prasidės 
šokiai, o ant rytojaus, sekmadienį, 
kaip 12 vai. dieną prasidės piknikas, 
kuris tęsis iki vėlumai.

A. Sauka.
(171-172)

CLEVELAND, OHIO
LDS 55 ii’ 44 kuopos rengia iškil

mingą pikniką liepos 25 d., Mačiu- 
tos Darže, 
žiavimas visiems žinomas. Nepra
leiskite geros progos, nes bus 3 lai
mėjimai prie įžangos tikietų. 1-mas 
Elgin laikrodėlis, 2-ras lempa stalui 
ir 3-čias tai bus kvorta gero gėri
mo. Taip pat bus ir žaislų ir virvės 
traukimas, o jaunuoliai baseball loš. 
Kviečiame visus dalyvauti, nes bus 
gera orkestrą šokiams.

bus ir pikniko iškabos.
Kom.

(170-172)

CLEVELAND, OHIO
Liepos 23 d., Cuyahoga Komunis- 

tų Partijos įvyks masinis susirinki
mas Ballroom Cleveland Public Au
ditorium. Išgirskite vėliausius nuta
rimus Kom. Partijos Centralinio Ko
miteto ir daug kitų svarbhj šių die
nų klausimų. Juoa aiškins John Wil
liamson, Kom. Partijos Valstijos sek
retorius. Įžanga veltui.

CLEVELAND, OHIO
25 d. liepos Kom. Partija 21 kp. 

rengia išvažiavimą pas drg. Brozus, 
316 Bray Mour Ave., Wickliff, Ohio. 
Visi ’ kviečiame atsilankyti, turėsite 
gerus laikus. Vieta daili ir netoli 
ežero, galima maudytis. Mašinos iš
eis 8 vai. ryto nuo E. 79th St. ir 
St. Clair.

Kom.
(171-172)

Pittsburgh-Wilmerding, Pa. 
Milžiniškas Piknikas

Rengia APLA 1 Apskr., ALDLD 4 
Apskr., ALDLD 180 kp. ir LDS Jau
nuolių kuopa, liepos 25 d., Stefanek 
Farmoj, Wilmerding’® .šiame pikni
ke dalyvaus visos .gabiausios.Pitts- ^f’ghD^iif' * aį^^P^esWlųi^'^C^ėiroŠ^ 
i. • u • .. A \ * .4 L a- . A Sfcy

kandžių ir gorimų bus įvalias-—nerei
kėtų apie tai nei rūpintis. Įžanga 
tik 10c. Muzikantai bus LDS Jau-

“Gaukite “Laisvei” Naujų 
Skaitytojų.

OAKVILLE, CONN.
LDS 31 kp. rengia didelį pikniką, 

kuris įvyks sekmadienį, 25 d. liepos, 
palei Slades Ežerą, Falls Ave. Pra
džia 12 vai. dieną. Yra didelė sve
tainė šokiams, bus gera muzika. Kas 
norės, galės pasimaudyt, nes yra 
kambariai drapanom persimainyt. 
Svarbiausia tai bus galima prisira- 
šyt prie LDS, nes piknike dalyvaus 
organizatorius su aplikacijom, dabar 
eina vajus, šiame vajuje prisirašė 3 
nauji nariai prie LDS 31 kp. Todėl 
kviečiame visus dalyvaut.

(171-172)

WORCESTER, MASS.
Penktadienį, liepos 23 d., 7:30 v. 

vak. įvyks svarbios prakalbos, Eagles 
Hall, 695 Main St. Kalbės Henri 
Grosman, worcesterieciam gerai ži
nomas kovotojas, buvo sužeistas ko
vos fronte, išėjus iš ligonbučio par
siųstas daktarų namo į J. V. 3 mė
nesiams atgavimui sveikatos, J. 
Flaherty, vienas iš 3-jų brolių, ka
riaujančių Ispanijoj, šie du draugai 
suteiks mums žinių, kurių mes ne-' I ►JUVVlllO UUJJU 11JV0 nv

prie Green Road, priva-, gauname nėr spaudą. Visi dalyvau
kite.

(171-172)

Telefonas: Humboldt 2-7964

Kom.
(171-173)

SHENANDOAH, PA.
ALDLD 17-ta kuopa rengia gražų 

pikniką, liepos 25 d., Laudeman’o 
Grove. Bus skanių valgių ir gėrimų, 
taigi kaip vietos, taip ir apylinkės 
lietuviai stengkitės dalyvaut šiame 
piknike. Savo atsilankymu paremsi- 
te apšvietos ir kultūros organizaciją.

(171-173)

BALTIMORE, MD.
Atarylapd’.Q; ,^om. Raitijos metinis 

piknikas įvyks liepos 25 d., Green
wood Ęjectric Park, Catonsville, Md. 
Puikus programas yra suruoštas ir 
bus gerų kalbėtojų, kurie kalbės apie 
vėliausius įvykius Scottsboro teisme. 
Apart muzikos ir žaislų turėsime už
kandžių ir gėrimų. Įžanga 15c. Visus 
kviečiame dalyvaut.

Kom.
(171-173)

BAYONNE, N. J.
LDS 26 kp. bendrai su IWO vie

tinėmis organizacijomis rengia pik
niką, kuris įvyks nedėlioj, liepos 
25-tą. Pradžia 10 vai. ryto, Willicks 
Grove, Linden, N. J. Šokiams grieš 
gera muzika. Bušai išvažiuos iš Ba- 
yonnės 10-tą vai. ryto nuo kliubo, :

Puslapis Septintas

SMAGIOS VIETOS' 
ATOSTOGAUTI

Pas lietuvius farmerius, čia 
yra gražios maudynės ir neto
li nueiti. Namuose yra visi pa
togumai. Gausit šviežio pieno, 
sviesto, kiaušinių ir įvairių 
daržovių. Kainuos jums čia la
bai nedaug, nes mes čia savo 
užaugintus produktus pigiai 
parduodam. Dėl informacijų 
rašykite:

Jos. Jackim, P. 0. Box 345
Shelter Islahd Heights,

tirV168 Grand Street
Tel. Evergreen 8-7179 

Brooklyn, N. Y.

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

į 50 Court Street 
Tel. Triangle 5-3621 

J Brooklyn, N. Y.

i 
M

Įj

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius 
GRABORIUS

(UNDERTAKER)
Vedu šermenis ir palaidoja tin

kamai ir už prieinamą kainą
Parsamdau automobilius vestuvėm 
parom, krikštynom ir kitokiem 

reikalam

402 Metropolitan Avė.
(Arti Marcy Avenue) 1 

BROOKLYN, N. Y.

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

NEWARK, N. J.
VALANDOS: 2—4

Nėra valandų sekmadieniais.

MATEUŠAS SIMONAVIČTUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAM ĮSTAIGA

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

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

. lt*

y V**

♦

l>n<

•į

426 SOUTH 5th STREET,
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties.

BROOKLYN, N. Y,
Tel. Evergreen 7-8886

H U.1

40 E. 21st St. Tikietai į pikniką iš Y T A TZ^TTT^HPT IX T T"?> KEF1 U VE
25 iki'stiies st.; 'mdem"^ 'j.^Tėn'“66-42'St'Staggs Ž-5938 Brooklyn, N. Y.25 iki' Stiles St., Lmideh, “ 
rasite pikniką.

MARLEY CREEK, MD.
Liepos 25 d. yra rengiamas pikni

kas, kuris įvyks Gričino Shore, Mar-

Metinis Piknikas
RENGIA AIDO CHORAS

Sekmadieni, Liepos (July) 25,1937
Olympia Parke

Worcester, Mass
Pradžia 11 Vai. Ryto

Programoj dalyvaus chorai su sportu ir dainomis. 
Bus įvairių žaislų, grieš gera orkestrą, taip pat 

turėsime valgių ir gėrimų.
Dainuos Laisvės Choras iš Hartford, Conn., 

vadovybėje B. Ramoškaitės

Aido Choras kviečia visus atsilankyt, senus ir jaunus, 
mažus ir didelius, storus ir plonus, biednus ir bagotus. 
Bus visiems proga pasilinksmint ir smagiąi laiką pra
leist. Prašome visus atsilankyt.

1 Aido Choro Komisija.

Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi.(171-173)

Cheese Cake, 
Cake. Stollen, 
ir Jelly Rolls, 
greitai pristato, 
svorį ir kainas.

Rūgsti ruginė, sn/di ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, sen
učiam' duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi 
kepama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas skaniausių 
<ėksų-pyragų: Pineapple Cake, Apple Cake, 
loffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice 
Doughnuts, Pies, Pastries, Apple Turnovers

Siunčiame duonų per paštą į kitus miestus, specialiai 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie

Varpas Bakery, 36-42 Stagg Street, Brooklyn, N. Y
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8—10 ryte
1—2 p. p.
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Šventadieniais susitarus
Tel. Evergreen 8-9229

FUTURE 
A LITTLE EVERY WEEK 
MAIL DEPOSITS INVITED/
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Dr. JOHN WALUK
161 NO. 6th STREET
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Penktad., Liepos 23, 1937

Nušautas Lietuvis Jaunuolis 
Vincentas Rimkūnas

** Trečiadienį po pietų ant 
garadžiaus už 128 Sullivan 
PI., Brooklyne, tapo ant vie
tos nudėtas lietuvis jaunuolis 
Vincentas Rimkūnas, tiktai 
16 metų amžiaus. Jį nušovė 
policistas Henry Kamping.

Kodėl jį nušovė? Policija 
aiškina Šitaip: Ponia Lee Jaf
fee, 29 metų amžiaus, kuri 
gyvena po num. 124 Sullivan 
Place, pamačius, kad du jau
nuoliai (vaikai), būtent Vin
cent Rimkūnas ir Marion Ste- 
bal, taip gi 16 metų amžiaus, 
besirengią įsiveržti ir apiplėšti 
jos namus. Ji išbėgus ir pa
šaukus policiją. Tuojau pribu
vo policistai Kamping ir 
Ward. Vaikai, pamatę policis- 
tus, pradėjo bėgti. Būk poli
cistas Kamping šaukęs sustoti 
ir paleidęs porą šūvių virš 
Rimkūno galvos, bet šis vis 
tiek bėgęs. Tada Kamping 
tiesiai šovęs ir jaunuolį nudė
jo. O Stebal iškėlęs aukštyn 
rankas pradėjęs prašyti, kad 
jo nešautų. Stebal suareštuo
tas ir pasodintas į kalėjimą.

Taip aiškina policija. Betgi 
tūli, matę tą tragediją, aiški
na kitaip. Jie sako, kad tie 
vaikai tiktai norėjo ir bandė 
per tvorą perlipti ir pamatyti 
Ebbets Field darže bolę lo
šiant. Ir kai policistai tatai 
pastebėjo, pradėio į juos šau
dyti. Taip nudėjo Rimkūnų 
vaiką. Gi Stebal nušokęs nuo 
tvoros,, atsiklaupęs ant kelių 
ir rankas iškėlęs maldavo po- 
licistų, kad jo nešautų.

Šis dalykas turėtų būti tuo
jaus ištirtas. Vincento Rimkū
no tėva-i bei giminės turėtų 
jieškot tiesos apie šią trage
diją.

Vaikų adresai tokie: Rim
kūnas gyveno po num. 128 N. 
Fourth St., o Stebal po num. 
195 Bedford Ave.

Rep.

DIREKTORIŲ ATYDAI

Pirmadienį, 26-tą dieną šio 
mėnesio, įvyks Liet. Koopera- 
tyvės Spaudos Bendrovės di
rektorių susirinkimas. Pradžia 
7:30 vai. vakare. Visi direkto
riai pribūkite laiku.

J. N.

Prašo Pripažint Vyrą Mirusiu
Rugpjūčio 6, 1930 metais 

kažin kur dingo New Yorko 
aukščiausio teismo 
Carter. Dabar jo 
Stella Carter prašo 
pripažinti jos vyrą
idant jinai galėtų vėl apsiže- 
nyti. Kadaise ji buvo turtinga, 
o dabar dirbanti ofise už $12 
savaitėje.

teisėjas 
žmona 
teismo 

mirusiu,

Protestai prieš Indžionkšiną
Brooklyno laivyno darbinin

kai dirbanti “dry docke” yra 
streike. Prieš streikierius iš
duotas indžionkšinas ir polici
ja žiauriai puola juos. Dar
bininkų organizacijos kviečia
mos siųsti protestus majorui 
LaGuardijai prieš policijos 
brutališkumą ir protestus 
bernatoriui Lehman prieš 
džionkšiną.

gu- 
in-

Drg. V. Skuodis Sveiksta
Draugas Vincas Skuodis, 

kuris plaučių uždegimu serga 
Cumberland , ligoninėje, 
bum Place ir Navy St 
Myrtle Ave., Brooklyne, jau
sveiksta. Lankymo valandos 

\ trečiadieniais ir sekmadieniais 
nuo 2 iki 4; pirmadieniais ir 
penktadieniais nuo 7 iki 8 va-

Au- 
arti

&

H'-

ligonis dar jaučiasi sunkiai 
ir nusilpęs, bet, sulyg dakta
rų raportų, kritiškąjį momen
tą jau pergyveno. Tuomi labai 
džiaugiasi jo žmona Veronika 
Skuodienė, kuri buvo giliai su
sijaudinusi staigiu apsirgimu 
savo vyro.

Tik Ką Sugrįžęs iš Ispanijos Draugas 
Kalbės Draugijų Sąryšio Piknike

Ateinančioj nedėlioję, liepos 
(July) 25-tą dieną, Ulmer 
Parke, kuris randasi gale 
25th Avenue, Brooklyne, bus 
Draugijų Sąryšio piknikas. 
Tame piknike drg. Stember, 
tik ką parvažiavęs iš Ispanijos 
apkasų arba karo fronto, pa
sakys, kas dedasi Ispanijoj ir 
ir 12-ka draugų dainuos ispa
nišką karo dainą “No Passa- 
ran” (Jie Nepraeis). Draugas 
Stember Ispanijoj 
colno Batalijono 
rium, o juk jau jūs 
minėtas batalijonas
kovoja už mūsų visų reikalus. 
Mūsų , lietuvių draugų taipgi 
tame batalijone yra ir gerai 
kovoja.

Taigi, ateinančioj nedėlioj,

buvo Lin- 
komandie- 
žinot, kad 

smarkiai

Šimtas Milioną Dolerių Be
darbiu Apdraudos Fonde
Valdžia skelbia, kad New 

Yorko valstijos bedarbių ap
draudos fondas labai smar
kiai auga. Vien tik per birže
lio mėnesį suplaukę arti sep
tyni milionai dolerių. Sako, 
kad su 1 d. sausio 1938 m. 
fondas pasieks šimtą milionų 
dolerių. Vien tik nuošimčių 
susidarys pusantro miliono do
lerių.

Išmokėjimai iš fondo prasi
dės tiktai gruodžio mėnesį šių 
metų. Bedarbių Apdraudos 
fondas apims tris milionus 
darbininkų.

Iš Pramogos “L” Pikniko 
Darbininkams

Pereitą penktadienį “Lais
vės” Bendrovės direktoriai su
ruošė vakarienę liepos 4 d. 
pikniko darbininkams. Pasi-' 
valgę draugai nutarė susidėti 
ir nusipirkti daugiau alaus.: 
Sudėjo daugiau, negu reikėjo 
dėl bačkutės. Liko $2.50, ku
riuos nutarė paaukauti Ispani
jos našlaičiams, nukentėju- 
siems nuo karo.

Rep.

Be Nuogą Mergą Nėra Biznio
Savininkai septynių teatrų, 

kurie pirmiau vadindavos 
“Burlesque” ir kur būdavo ro
domos nuogos mergos, ruo
šiasi protestuoti prieš miesto 
leidimų komisionierių Moss. 
Mat, nauji leidimai uždrau
džia rodyti ant estrados nuo
gas mergas, visaip besikrai- 
pančias prieš vyrus.

Savininkai sako, jog jie jo
kio biznio nebegali padaryti. 
Nebėra kostumerių. Ir kas gi, 
girdi, eis žiūrėti merginų, 
rios apdengtos nuo kęlių 
juosmens! Vienas teatras 
užsidarė.

ku- 
iki 

jau

Policijos Brutališkumas

Darbo Partija Pasmerkė 
Gubernatorių Lehmaną

liepos (July) 25 dieną, visi 
urmu atvažiuokit į Ulmer Par
ką ir išgirskit Ispanijos kovo
tojų kalbas ir dainas. Atva
žiavę gi paremsit ne tik pik
niko rengėjus, bet ir Ispanijos 
kovotojus.

Taipgi turim pasakyti, kad, 
šis piknikas bus vienas iš įvai
riausių. Jame bus 3 chorai, 2 
poros ristikų, grupė valgymui 
arbūzo ir daug kitokių žaislų. 
Muzikantai šokiam 
grieš be perstojimo, 
Wm. Norris ir John 
orkestros.

Taigi nei vienas ir
na nepamirškit Ulmer Parko 
25-tą dieną liepos.

Visus ir Visas Kviečia,
Rengimo Komisija.

taipgi 
nes bus 

Nevins

nei vie-

Kas Nužudė Maspetho 
Jaunavedžius?

Pirmadienio naktį policija 
rado gesu užtroškusius jauna
vedžius George Chinery, 28 
metų, ir jo žmoną Ella, 25 
metų. Jie rasti negyvi po num. 
53-57 65 Place, Maspethe. Sa
koma, kad jau dvi dienos kaip 
jie buvo užtroškę.

Bet keista tas, kad policija 
nesurado, iš kur tas gesas ga
lėjo kambarin įeiti. Pečius vi
sai tvarkoje. Klausinėti jauna
vedžių kaimynai ir spėjama, 
kad gal kas kitas juos nužu
dė.

Graži Ekskursija Puikiam 
Tikslui

šiandien, liepos 23 d., Abra
ham Lincolno Brigados Drau
gai ruošia Hudson upe laivu 
naktinę ekskursiją. Laivas 
“City of New York” išplauks 

j 8 vai. vakare iš Pier 11 ir su
grįš vidurnaktį. Ant laivo bus 
labai šauni programa. Lietu
viai Ispanijos liaudies draugai 
turėtų važiuoti, smagiai laiką 
praleisti ir paremti amerikos 
draugus, kurie padeda Ispa
nijos žmonėms pliekti 
tus.

f ašis-

NAUJAS SOVIETŲ JUDIS

Cameo teatre ant 42nd St., 
New Yorke, su liepos 23 d. 
prasideda rodymas visai nau
jo sovietinio judžio, kuris 
vadinasi “U. S. S. R.—1937.” 
Tai vaizdai iš Sovietų žemės 
gyvenimo. Vaizdams parašai 
yra angliški. Sakoma, kad šis 
judis bus vienas iš geriausių.

Geras Biznis su Alkoholiu

Robins Dry Dock Shipyards 
kompanijos darbininkas strei- 
kierys Peter Burban randasi 
Kings County ligoninėje. Jis 
pavojingai sužalotas. Jis sako, 
kad jį bjauriai sumušė polici
ja atsigabenus į policijos stotį. 
Policistai mušė pasimainyda
mi, pakol kraujai per bumą 
jam pradėjo bėgti ir jis ap
alpo. Jis niekaip negalėjo 
priešintis, nes jo rankos buvo 
surakintos.

Su birželio 30 d. pasibaigę 
metai New Yorko valstijai bu
vo labai gausingi taksais nuo 
alkoholio. Viso per metus su
rinkta $21,368,000, arba $4,- 
514,000 daugiau, kaip pirmes- 
niais metais. Viso valstijoje 
parduota 252,236,457 galionai 
svaigalų! '

Paskaitos ir Diskusijos

DRAUGAM STILSONAM 
GIMĖ SŪNUS

Liepos šešioliktą dieną po 
pietų St. Catherine ligoninėje 
Jadviga Stilsonienė, žmona 
Prano Stilsono, pagimdė 10 
svarų sūnelį. Abudu, sūnus ir 
motina, sveiki.

Stilsonai gyvena po 
345 Lorimer St.

Ateinantį pirmadienį “Lais
vės” svetainėje įvyks įdomios 
paskaitos. Ruošia Lietuvių 
Liaudies Teatras. Apie teatro 
istoriją duos įdomią paskaitą 
mokytoja A. Jeskevičiūtė. Gi 
d. J. Nalivaika skaitys savo 
paruoštą referatą temoje “Te
atras ir Jo Rolė Visuomenėje.”

Po paskaitų seks bendros 
visų diskusijos ir kritika.

Pradžia 8 vai. vakare. Įžan
ga dykai.

Liet. Liaudies Teatras.

num.

Saugokitės Vyrišky Merginy
Policija suareštavo Nicholas 

Liottą, kurig persirengdinėda- 
vo į gražią merginą ir prisivi
liojęs silpnadvasius vyrus, 
juos apiplėšinėdavo. Pas jį 
rasta du dideli revolveriai.

Amerikos Darbo Partijos 
vadai griežtai pasmerkė gu
bernatorių Lehmaną už jo iš
ėjimą prieš prezidento Roose- 
velto Aukščiausio Teismo re
formą. Kaip žinoma, Darbo 
Partija pereitais rinkimais rė
mė Lehmaną ir davė jam virš 
tris šimtus tūkstančių balsų. 
Jis buvo remtas kaipo libera
las, o dabar teismo klausimu 
susidėjo su reakcionieriais.

Darbo Partijos pareiškimas 
sako, kad gub. Lehman suvylė 
tuos, kurie už jį balsavo.

CHARLES’
UP TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas

Gerai Patyrę Barberiai 
Prielankus Patarnavimas

306 Union Avė.
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

Dr. ED. W. ŽUKAUSKAS
1114 FOSTER AVENUE

Dr. A. PETRIKĄ 
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

221 SO. 4th ST.

Mokinkite Savo Vaikus 
Saugotis

Dr. Herman Mendlowitz
83 METAI PRAKTIKOS

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

Tel. Evergreen 7-1312

Dr. BLADAS K. VENCIUS 
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

499 GRAND ST.

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

Tel. Mansfield 6-8787

VALANDOS:
9—12 ryte
1—8 vakare 

Penktadieniais uždaryta 
Tel. Evergreen 7-9105

VALANDOS:
9—12 ryte

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

A

Šiandienos vaikai bus ryt
dienos automobilių vairuoto
jais. Todėl saugumo kampani
jos pasisekimas remiasi ant iš- 
mokinimo vaikų, kaip jie turi 
užsilaikyti gatvėje.

Tas tiesa, kad mokytojai 
turi daug įtakos ant vaikų, ta
čiau ji negali prilygti įtakai ir 
atsakomybei tėvų. Todėl tė
vai turi imtis ir mokinti vai
kus to užsilaikymo gatvėse. Ir 
taip ilgai, kaip tėvai ir tėvų 
organizacijos nesiims griežtų 
priemonių prieš vaikų nelai
mes gatvėse, mokindami vai
kus namie, kaip jie turi užsi
laikyti gatvėje, mes ‘ir toliau 
turėsime nepaprastai aukštą 
skaičių tų nelaimių.

Traffic Precinct “K.”

OFISO VALANDOS
nuo 1—3 dienų ir nuo 7—8 vakare 

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto

i

s E
s s

IŠIMTI IŠ JŪRŲ DU 
LAVONAI

Rockaway Beach maudy
nėse pereitą sekmadienį nus
kendo du žmonės. Jų lavonai 
išimti tiktai trečiadienį. Vie
nas nuskendusių yra negras 
Camerono Mashall, 30 metų, 
o kito lavono niekas nepažįs
ta.

He wig Borak, 18 metų mer- 
gysčia, teisme skundžia Car
roll Soltes ir Ruth Estabrook, 
už priviliojimą tapti prostitu
te. Soltes ją prikalbinęs 1935 
metais važiuoti Chicagon ir 
ten nusivežęs pardavęs į pros
titucijos namą.

PAJIEŠKOJIMAI
ALEKSANDRAS OGENTAS, pir- į 

miau gyvenęs Lawrence, Mass., o 
vėlesniais laikais Easton, Pa., lai 
tuojaus atsišaukia pas mane. Jei 
kas žino jo dabartinį antrašą, pra
šau jį man priduoti. Labai svarbus 
jo naudai reikalas.

Adv. F. J. Bagočius,
253 W. Broadway,

So. Boston, Mass.
(172-174)

“Laisves” ofise bi kada galima 
gauti šiuos užsieninius 

laikraščius:

“Raudonasis Artojas”
Iš Sovietų Sąjungos

Kaina už egzempliorių 3c.

“Liaudies Balsas”
Iš Kanados

Kaina už egzempliorių 5c.

Vietinis
“Daily Worker”

Kaina už ekzempliorių. 3c

M.M.M.M MM

Notary Public

FRANK DOMIKAIČIO
RESTAURACIJA

417 Lorimer St., Brooklyn, “Laisvės” Name
FLATBUSH OFISAS 

2220 Avenue J fe 
Kampas E. 23rd St.

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

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

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- 
geidaujama.

Taipgi atmalia- 
voju įvairiom 
spalvom.

JONAS STOKES
812 Marion SU kamp. Broadway 
ir Stone Avė., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stočių BMT Line 

BROOKLYN, N. Y.
Tel.: Glenmore 1-6111

FOTOGRAFAS

Tel. Stagg 2-0783 NOTARY
Home Tel. public

Havemeyer 8-1158

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.

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Skalius
(ŠALINSKAS)

LIETUVIS GRABORIUS
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant k&štų. 
Turim puįkiai įtaisytą Koplyčią 
ir salę del po šermenų pietą 
Teikiam nemokamai vėliausio* 

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway 

WOODHAVEN, L. L. N. Y.

ttcix.c ĮMtfŲĮĮIUĮĮ

Tel. Stagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

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

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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

Reporteris. Rep, yį yy yy yyyį yy yy W Ifti WV WW Irti WW MW VW bfy

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

Stanley Masiulio
Restauracija ir Gėrimų Įstaiga

Amerikoniškos ir Importuotos Degtines 
Taipgi Lietuvos Valstybinė

Geriausių Bravorų alus ir geriausi Amerikos išdirbimo ir 
importuoti vynai

STANLEY MASIULIS
Turi įrengęs savo vietą tinkamam patarnavimui. Pas 
jį yra malonus patarnautojų atsinešimas linkui svečių. 
Jis turi gražaus patyrimo tame biznyje, nes to išmoko 

per daug metų būdamas Amerikos Lietuvių 
Piliečių Kliubo gaspadoriumi.

_ Stanley Masiulio {staiga Yra
518 Grand St. Brooklyn, N. Y.

Tarpe Union Avė. ir Lorimer Street

GARSINKITES SAVO BIZNJ 
DIENRASTYJ “LAISVĖJE”

Stephen Aromiskis 
(Armakauskas) 

Laisniuotas Graborius 
NOTARY PUBLIC 

423 Metropolitan Avė. 
Brooklyn, N. Y. 

Telefonas: EVergreen 7-433Š

1

>

Telephone: EVergreen 8-1770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

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

sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klases anglis, geriausios 

rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai legališkas svoris. Pristato
me greit į jūsų namus. Prašome jsi- 
temyti adresą ir telefoną.

Telefonuokite: EVergreen 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti į ofisą 

485 Grand St., Brooklyn, N. Y. 
Kampas Union Avė. ir Grand St.

IRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

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




