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THE EDITOR

TRIES TO THINK
MY SINS

Al Kairukštis, in today’s article, 
departs from his usual style of 
writing. This new form may be 
surprising to some but Al’s versatil
ity enables him to write in different 
manners and yet retain the clear
ness and simplicity for which he is 
known. In a week from now Al will 
swing from his “Sins I Have Com
mitted” to another serious topic that 
promises tp be of controversial in
terest.

PSYCHIC
Petesky (that’s his affectionate 

name) appears in this issue with an 
introduction to the subject of psy
chology. If your Editor is fortunate 
the L.Y.S. may have in the future 
articles on psychology that are both 
interesting and instructive to the 
average individual. Articles on 
science that are written in simple 
language seem to be very popular 
among the readers and we appeal to 
our amateur scientists, experiment
ers and science-hobbyists to share 
their knowledge with the rest of 
progressive Lithuanian youth.

----- 0-----

the

COMING ATTRACTIONS
Boake Arthur, the mysterious 

young man who is a capable sociolo
gist, will also appear’ with an article 
that is up to 
do not know 
know that it 
the problems 
youth organizations.
vited all the Youth Section readers 
to send in suggestions for future 
articles. So if you have some pet 
peeve, some pet inspiration or a 
good idea, by all means send it in!

----- 0-----

his usual standard. We 
the subject matter but 
will deal with one of 
facing our Lithuanian 

Boake has in-

SCOTTSBORO
The Scottsboro boys are freed but 

the travesty on justice is not ended. 
Four boys have been freed from a 
crime for which nine were equally 
accused. Either they are all guilty 
or are all innocent. Which is it? 
It takes no great intelligence to see 
that something is rotten somewhere.

Italians Still Shedding Their 
In Abyssinia

Blood

ROME.—The Italian newspapers 
have published a supplementary list 
of 59 Italian officers and other 
ranks who have been killed during 
the month of June in Abyssinia. 
The casualties are said to have been 
saused “during reconnoitering and 
police actions” and for “other ser
vice reasons”. Amongst the dead 
are the names of six flying officers.

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

EDUCATION-STORIES

Mass. Beach Party 
Sure Hit The Spot

MUTE VICTIM OF FASCIST BOMBERS

July dawned bright and sunny and 
many gas buggies of all sizes, shapes, 
and denominations from all parts 
of the state turned their noses to- 
ward Salisbury Beach. Bridgewater

i and South Boston, (we can say “as 
usual”) two of our star choruses, 
failed to attend, and they cannot 
say they were not invited!

i The swimmers certainly had a day 
of it. Joe S., a true inlander, fear
lessly ventured far into the Atlan
tic and caused the lifeguards some 
concern. Pat added several shades 
of brown to her already sun-kissed 
epidermis. Camera friends—Joe K. 
in particular— went about snapping 

i people at odd and thoroughly in
convenient moments.. .there ought to 
be a law! Everybody should have 
had a good time. But why did Tiny, 
the originator of the outing, have 
to take the Montello crowd over to 
Plum Island, and why 
others have to wander 
crowd ? 
should have 
the fun is 
whole bunch
Who knows: 
joyed playing chaperone to a wild 
bunch of Indians?.. .how Leo liked 
having the sole and undivided atten
tions of Doc Dwoske and Helen, the 
ministering angel ? ... Whether Pete 
really enjoyed his breakfast con
sisting of pickled beets, mayonnaise, 
and mustard?.. .all the words to 

• “The Merry-go-round Broke Down” 
and “They’re Always in the Way”? 
.. .whether Frank’s cheeks are sore 
from huffing and puffing away at 
his harmonica ? ... who the conceit
ed people were' who left many dimes 
at the Photomatic place?... why Ol
ga D. slapped Youzie?... what hap
pens when Milly G. is called “Mi- 
nameswee” ? ... the total number of 
Olgas and Millies present? Some
body get busy with nick-names.
Heard from a Member: “Percussion 
makes a lot of noise but no music ” 
Can there be any personal applica
tion there—to a person who says but 
does not do?

The next big event on our social enthusiasm than some local people, 
calendar is one of utmost impor- i 
tance—serious business. rr>'*‘ — —— 
of the combined choruses of the
LMS second district is to take place etc? 
on August 29th at Maple Park in 
Lawrence. Has everyone been do
ing his share in publicizing the 
event? You remember we planned 
rather an extensive campaign at our 
meeting at the beach. You corres
pondents and committee members 

i get busy and start writing in en
ticing articles about what you have 
been doing and still expect to do in 
the interests of the big picnic. In 
my next article I shall report on two 
subjects of vital interest to us— 
food and music.

Laura from Lawrence.

SECOND PART
ABOUT WORKwiGCLASJ

YOUTH AND THEIR 
ORGANIZATIONS

Brooklyn Center of
The Sophisticated

Fascists By Error
Support Loyalists

did so many 
off from the 
get-togethers 
that most of

Our previous 
taught us 
to be found with the 
joining in.
How Mrs. Davidonis en-

SINS I HAVE COMMITTED

So I says to myself—I gotta get 
me a job—see what I mean? What 
with the old man popping off and 
no money coming in someone’s got
ta work, I figures. Sure, I wanted 
to go to college but whatta hell, it 
cap wait—see what I mean ? 
right, I go out to look for a job. 
Any job. So they ast me—got any 
experience? Hell, what kinda ex
perience can a guy just outa high 
school have? So when I say no 
they give me a line—they’re sorry, 
but no experience, no job. Hell, I 
says, this ain’t getting me any- 
where’s—see what I mean ? So I 
goes to ąn employment agency and 
buys a job for five bucks. Whatta 
job!

They send me to a radio factory 
where the boss looks me over like 
maybe I’m a prize bull, or some
thing, and puts me to work stretch
ing leather diaphragms on loud 
speakers. See, the leather is so 
small that you gotta dig in with 
your finger nails and pull like all 
hell. Jeez! my fingers were fulla 
blisters all the time.

Me, like a big dope, has gotta 
show off so I work like hell and 
beat the all-time record for pro- 
duętion. Do I get a raise? No! The 
boss figures—whatta hell, if this guy 
cap put out a lotta work, everybody 
else can—so what happens but all 
of us, including wiseheimer me, has 
gotta make more units. Boss, he 
keep his eye on me so pretty soon 
I get transferred to another depart
ment. Why? Because I’m big, strong 
dumb guy and I do work of 
men, so one man, he be laid off.
I figure something lousy here? Mo. 
I think boss, he do right thing. Ho, 
ho. I find out better later.

New boss, one time he catch 
draw pictures. He say, “Say I didn’t 
kqow you can draw. You know, my 
tfrife is crazy about that kind of 
stuff”. So after that he take in
terest in me and one time, by Gar,

What do you say, 
to come to a speakeasy with 
So, (you know me), why not? 
alright. We go.
come to place. Boss knock on

Al-

two 
Do 

No.

me

Still in the graces, a inass of mangled horseflesh this faithful animal lies in a Madrid street, blast
ed to death by the Capioni and Heinkle planes of Mussolini and Hitler, just like hundreds of men, 
women and children.

Worcester Picnic 
Successful

Doesn’t it feel wonderful to have 
the picnic all over? The Connecticut 
Chorus deserves plenty of thanks and 
congratulations for their fine ren
dition of songs. From all reports, 
the audience was pleased tremen
dously by their performance. Too 
bad the other choruses in Mass, 
couldn’t get together to offer us a 
few songs (at least something else 
beside “The Old Man’s Whiskers”). 
While I’m in the “thanking mood”, 
I’d like to say that we’re grateful 
to the “out-of-towners” for the in
terest they showed in our picnic— 
in fact they seemed to show more

THE READER WRITES

“hams” and who would ap- 
some data on the latest re- 
and transmitting tubes. I 
would, how about it? (To

Science of the Mind
Psychology

I abhor:—
Supercilious pseudo-sophisticates, 

whose only possession or attribute 
superior to the ordinary, is one up
lifted eyebrow. (Note— two 
eyebrows indicate surprise 
than bored intellectuality).

The phrase, “laboring under
conception”, which taken literally 
smacks strongly of childbirth.

raised 
rather

a mis

BUENOS AIRES.—Democrats in 
South America, and particularly in 
the Argentine are laughing heartily 
at the ludicrous mistake of Argen
tine fascists who had collected 200,- 
000 pesos in support of General 
Franco, and then forwarded it thru 
a Swiss bank to “the Spanish go
vernment”. The Swiss bank did its 
duty, and the money was forwarded

Sister Shelley hath better beware to the only “Spanish government” 
when she assails the bass section, legally recognized by Switzerland in 
that hide-out of Aida’s forgotten common with all other democratic 
men. These persons of low-voice 
and high spirits have organized for 
mutual protection and for longer 
and non-interrupted siestas during 
rehearsals. Treat them with re
verence, Bunny, for they have form
ed the S. P. C. B. (Society for the 
Prevention of Cruelty to Basses) and 
have stated their intention of affilia
tion with the right decrepit A.F. of

Impressions and a Plea:—
We beg, yea, even implore in the 

name of good oratory that Ernie, 
the prude, who speaks as if he were 
digesting a pint of castor oil, desist 
from making speeches.

Floyd Dewey, Great White Hunter 
of Leaping Adjectives, appears to be 
afflicted with an acute 
morrhage.

Many artists consider 
fession as a cultural 
given to free and loose
labor mightily to foist this impress
ion upon the unsuspecting common 
person. Pornography will suffice to 
cower only the naive.

Francois (So What?)

verbal he-

their pro
aristocracy 
living and

| What happened to the few extra 
The picnic eVents we had planned—the rope

pulling contest, pie-eating contest, 
Weren’t there enough sports 

present to take part? Or weren’t 
these contests organized well 
enough ?

As far as thę chorus group wa^ 
concerned, they all worked very in
dustrially and did their share will
ingly. In particular, Julia Willent, 
who was chairlady of the picnic 
committee, should be commended. 
However she was by no means the 
only hard worker. It would take too 
long to mention everyone else’s 
name—but we know who expended 
a good deal of their energy. Besides 
the members themselves, there werė 
several sympathizers of the chorus 
who contributed their services. La- 

, bai ačiū jums visiems!
Now is the time to say “Amen”— 

yet before I close I’d like to ask 
how far has the opera progressed? 
What do the Majority of the chorus 
members think of it? Isn’t it drag
ging out too long? Next Sunday at 
the "'conference ' all the delegates 

' should come fortified with very de
finite opinions and express them. 
This is not a personal 
merely a questionnaire.

Come on, choruses, let’s 
i and sell our books for our 
Lawrence.
tune if we just put our minds to 
Let’s go! M.

The article “In The Realm of 
Science” by Lillian Tiukauckas has 
this writer’s most enthusiastic ap
proval. It is the most intelligent and 
worthwhile discussion of a subject 
as yet to appear in the Youth Sec
tion. Lillian, no doubt there are 
many readers who are experiment
ers and 
preciate 
ceiving 
know I
the Editor: Laddie, do your darn- 
dest to make Lillian’s articles a per
manent feature.)

In the same breath I wish to 
thank Al Kairukštis for the nice 
things hė wro?ė about my article. 
Say, Graf Ernest, cut giving Al K. 
the run around, how about me? Lad
die, I coul(| do with some construc
tive criticism—come on, rip into me 
—give me the works (if I’m in the 
mood I’ll accept your criticism).

Boake Arthur.

a

these rules and laws
Only by gathering 

of data and averag- 
possible even to for-

criticism,

Announcement!
AIDO CHORUS

Aido Chorus members of 
re

will

All
Brooklyn must attend tonight’s 
hearsal and know whether they 
be able to go to Waterbury on
Sunday. Graf.

Physics Prof,: Is heat always ge
nerated when two bodies in motion 
come together?

Student: Not always, sir. I hit a 
guy yesterday and he knocked me 
cold.

oil paintings, 
giggle and go 
He take out 
look through 
the hell can

get busy 
picnic in 

We can rake in a for- 
it. 
D.

More Youth Looking 
For Any Kind of Jobs

Dr. 
the 
per 
for

By AL KAIRUKŠTIS
he say to me, 
want 
us?” 
I say

We
door three time. Man open door, see 
boss, say “come in”. We go and 
everybody have drink, me too. The 
boss say—come. We go upstairs.
Aha, I say, what’s gonne be?

Is pictures, women 
Lotsa them. Boss, he 
real close to picture, 
magnifying glass and 
that, I wonder, what
he see ? But boss he have good 
time and say, “By God, that’s my 
idea of art”- I think—yea?

So one day boss say to me, “You 
make a painting for me, yes? Still 
life—you know, a vase filled with 
flowers. My wife would like some
thing like that”. So I make for 
boss a picture. I work Sundays, lot
sa Sundays. By and by it’s finished 
Boss look and say fine. Give me 
five bucks too. I think well, boss 
like me, maybe I get a better job 
now.

Christmas come, lotsa workers 
laid off. Slack, boss say. I figure, 
well, I stay on. Next week I get 

. Services no longer required.slip.
God damn, I say, for this I get laid 
pff. I do work for two men, I do 
favor for boss. Damn damn damn 
I say. Something rotten here.

I read books. I read Karl Marx. 
That map alright, got right idea. So 
today I know where my place in the 
coining social upheaval is, thanks to

News of Brooklyn
Brooklyn has been sadly missing 

in the Youth Section news items 
and your correspondent will become 
another one of the poor mortals who 
are accused of writing under pseudo
nyms. I never wrote before, but now 
—I write!
NOISE FLASHES:

Floyd Dewey squirming around 
for dirt last Sunday at Sąryšio Pic
nic.
- We also missed seeing our honest 
and straightforward editor, Walt Y. 
Kubilius, (pronounced: Walt! Why 
Kubilius ?)

Sapristi! (Noise Flash) The Brook
lyn L.D..S better stop promoting 
those beach and pool parties. Some 
member may decide to spend an en
tire vacation by the beach and the 
L.D.S. will lose a good member 
(P. S. all L.D.S.ers are good),.

The Aido Chorus attacks Water
bury this Sunday. Graf Ernest will

WASHINGTON, D. C.—(YNS)— 
Efforts of this year’s crop of high 
school and college students to get 
summer and permanent jobs have 
been reflected here in a rise of 
nearly 100 per cent in the number 
of young people registered with the 
Junior Placement Service of the Na
tional Youth Administration.

This rise was interpreted by 
Mary H. S. Hayes, director of 
service, to mean that nearly 100 
cent more young people looked
work in June than in the previous 
month.

Registrations in June at the 61 
offices of the Junior Placement Ser
vice totaled 20,231 as compared with 
11,848 in May and 11,721 in April. 
The service succeeded in finding jobs 
for 6,784 during the month.

Surprising to social workers were 
the statistics on the extent of edu
cation of young people who regis
tered. Of those registering in June, 
45 per cent had not completed high 
school and eleven per cent had only 
an eigth grade education or less.

Most of those placed in jobs,— 
about 32 per cent,—go into commer
cial occupations, the report revealed. 
Twenty-six per cent found jobs in 
domestic and personal service, nine- 

* teen per cent in industrial plants, 
seventeen per cent as laborers and 
six per cent as errand runners and 
messengers.

NEWS BRIEFS
SAN ANTONIO, Tex.—Bad eye

sight is no excuse for stealing fifty 
pairs of sun glasses, police decided 
wheif a 19-year-old Mexican lad was 
recently apprehended in the Solo- 
Serve store and offered this as 
alibi.

There exists at the present time 
raging fad to to employ “psycho

logy” when and wherever possible. 
The factor of “human nature” is 
totally and erroneously disregarded. 
To judge people and really under
stand them is possible only through 
long and fairly intimate contact with 
them. Psychologists, in the real 
sense of the word, (not half-baked 
individuals who after reading three 
books, and probably the worst ones 
on the subject, qualify themselves 
as being fully fledged psychologists) 
do not understand and probably will 
not understand for a long time the 
complex workings of the human 
mind.

All laws and rules formulated at 
the present time by psychologists 
only apply to groups. It is impossi
ble to employ 
on individuals, 
huge amounts 
ing them is it
mulate these crude laws. If human 
beings were machines—even tho
roughly complex ones—it would be 
a comparatively simple matter to lay 
down the laws by which they work 
and operate. Motivation, hereditary, 
environment, culture and race, how
ever, are some of the factors regu
lating human thought processes and 
behavior. And they are very hard 
to get at.

It is generally believed by the 
“home study” psychologists that a 
person’s mental and mechanical acti
vities can be explained mainly oy 
his motivation. This has been prov
en to be thoroughly false. It is 
now believed that to explain a per
son’s behavior or thought it is ne
cessary to learn of the race from 
which he sprang, his culture, social 
status, childhood experiences, educa
tion, apparent motivation and a few 
other factors which are necessary 
for a nearly complete comprehen
sion of this matter. Motivation alone 
can be affected by childhood, ex
periences retained in the subcon
scious and now influencing adult be
havior, and by the other factors 
mentioned above. • Surprisingly 
enough, many quack psychologists 
are still writing books employing 
discarded and decayed precepts 
which have no truth or substance 
whatsoever.

At the present time psychology is 
neithef’ an art nor a science but 
a mixture of the two. There are no 
methods set by which this subject 
can really be studied. There are 
innumerable schools of psychology 
and methods of study. Each has its 
own adherents and supporters, but 
each one has been proven to have 
many defects which makes its gen
eral acceptance impossible. Much 
work has been done in the attempt 
to make psychology a science, with 
little success so far. Only time can 
tell as to the future success of these 
so far vain trials. Peter G—.

Wimple: You don’t think my Eng
lish is good?

She: No, you still end every sen
tence with a proposition.

Hilow: Hello, why are you walk
ing around this time of night?

Lowhi: I’m just taking the air.
Hilow: Doctor’s orders?
Lowhi: No—girl’s.

his

the lesson I learned in that winter’s ! once more be the conductor for the 
sojourn working for a radio corpora- I bus. Graf is pretty pale and wan— 

lost ten pounds due to illness—since 
he’s not a LDS’er, we should worry?

Die Poet, Fraqcois, is quite excit
ed over something—probably inspira
tion!

sojourn working for a radio corpora
tion. ' '

Visitor: Do you mean to tell me 
that you have lived here 10 years 
and cannot tell me the quickest way 
to the station?

Native: Well, you see, sir, I’ve 
been a taxi driver all those years.

Goomby, meet you in da sky 
By and by—when you die 

Your Poet No. 2, 
O. C. S, O. B.

Only Six Pages a Day for 
Italian Newspapers

ROME.—From July 15th onwards 
Italian fascists newspaper^ were not 
permitted to publish more than six 
pages a day because cellulose is run
ning short. Cellulose is a valuable 
war material, and Italian arma
ments are taking all they can get, 
and are unable to get enough.

governments. The supporters of 
Franco in the Argentine are now 
tearing their hair out and gnashing 
their teeth, and the unfortunate 
members of the fascist committee re
sponsible for the hapipy error are 
being snowed under with abusive 
messages and deprecatory references 
to their intelligence and capacities. 
Originally the committee had wish
ed to send the money via an Italian 
bank, but wise advisers objected on 
the ground that in view of the fact 
that Franco was already deep in 
MussolQn’s debt Mussolini would 
probably pocket the money himself. 
It was then decided to send it via a 
Swiss bank—with the result describ
ed. The Swiss bank denies all neg
ligence and declares that it has car
ried out its instructions to the let
ter. '

Philadelphia Cracks 
And Chorus Bits

Dafynitions
Celery: Rhubarb with a low blood 

pressure. . . •
Pardoq Me For Shouting But:

Murphy’s back home again. We’ve 
resolved to handcuff him to the bus 
when we take another trip, just in 
case the urge to wander about conies 
to him again.

Speaking of trips, the chorus is 
invited to sing in Baltimore on Au
gust 15th and we’ve accepted. Warn
ing: Those not attending rehearsals 
regularly until the affair will be 
among the missing when the bus 
leaves 8th and Fairmount Avenues.

Attention! The chorus is giving a 
house party at Barney’s home, 7822 
Lyons Ave. on Saturday nite; Au
gust 7. I’m telling you this in ad
vance so you can keep that date 
open. The money will go towards 
paying our expenses to Baltimore. 
Everybody is invited to come down 
and bring your friends.

Criticisms: To one of our best 
basses who can’t spare two hours 
time a week for the chorus rehear
sals, yet finds time to come down on 
Friday nite, give the chorus the once 
over, and then go riding aroupd 
etc, for the rest of the evening.

A Little Red.

A UNT LENA SA YS
HOW DO GIRLS

It certainly is a job to keep cool 
during these “dog days” and here
with we offer you some sound, prac
tical, and tried aids 
keep you cool.

Beauty authorities 
cal profession alike, 
phasis on one point, 
increase your discomfort if you wor
ry about the weather too much. If 
you fret and fuss, “Oh, it is going 
to be another hot day, I don’t see 
how I am going to stand it”, you 
not only make yourself miserable 
but everybody around you as well. 
Relax as often as is possible, get 
plenty of rest and quiet. For in
stance, if you are bound for a big 
date, try to keep quiet for about 10 
min. after you are all dressed and 
before you go out. It pays—in both 
mental calm and physical freshness.

When you feel the heat, dampen 
a cotton pad with skin lotion and 
pat it over your face, especially the 
temples.—After removing make-up 
on a hot day wet a 
skin lotion and pass 
apply t° the face.

in helping to

fhe medi- 
stress em- 

You actually

and 
all

gauze pad with 
it over ice then 
Or, keep your 

skin lotion in your refrigerator or 
icebox. Its icy chill will give you a 
refreshing lift.—After washing your 
lingerie put a few drops of Eau de 
Cologne in------------------ | Cologne in the rinse water. This

Stern Father: Young man, I saw gives it a delicate haunting fra- 
you kissing my daughter last night, grance.—An old idea, but it always 

Lmrn trA-11 0OV in AvnlcHQ- !__________— Tiru.— —What have you to say in explana
tion?

Facetious Young Man: Only that 
I thought you had gone to bed, sir.

Joe Shuteye: ...That’s the whole 
theory in a nutshell.

Prof.: It’s interesting to see how 
well you retain those things in your 
head.

He: “I’m from a big. family. Therę 
arė ten boys, and each has a sister.”

She: “What! Twenty children?”
He: “Oh no, only eleven.”

works. When it gets unbearably 
hot, just pass some ice over the 
wrists, or run some cold water 
the wrists.

The new kerchiefs are all the 
these days. They aren’t really 
but their sudden popularity is. 
hear

over

rage 
new 
We 

that a leading department 
store is now presenting these ker
chiefs in silk for evening wear. Tri
angles of colored cotton are just as 
effective. Tie them under your chin, 
peasant fashion, to get a devastat
ingly naive look. Be daring about 
color. Pick your head dress to set

off your other things. With tan or 
red wear a bandana of Paisley in 
scarlet, tan, or a touch of blue; with 
dark brown, a deep red in T 
pattern. With gray linen dress----
a yellow coat get 
gray, and black; a piece of chintz 
or hand blocked linen will do the 
trick. -With deep 
ton triangle of navy splashed with 
big pink roses. Canary yellow is 
good with navy this year, and bright 
scarlet is always effective with 
gray-blue,

Bathing suits are not briefer than 
in recent years, but seem to be 
brighter. There are form-fitting 
satin suits in the leading shade call
ed “Ripe Wheat” and in Lime Green, 
Wedgewood Blue and Aguamarine. 
As for slacks, they are no longer 
sedate blue, gray or white. Nowa
days you see girls in cyclamen 'pink 
slacks, in mauve, fuchsia or even 
chartreuse.

Newest La Cross nail colors are 
Tokay, a soft shade of rose, with 
an undertone of sunlight on grapes; 
and Redwood, a shade of rich red 
with mahogany. These are both 
creme polishes.

For you girls who are just a trifle 
color blind, or who are tired of 
their own color combinations, Rtev- 
|on offefrg a free color chart telling 
what shade of nail enamel to wear 
with what shade of costume. If you 
would like one, just write to 
Pauline Foster, Revlon Nail En 
Corporation, 125 West 45th Street, 
New York City, and ask for it.

This column is indeed appreciative 
and thankful for the many kind 
praises it has received. Just re
member that it is YOUR column and 
we shall be glad to continue hearing 
from you.

Paisley 
iss and

a scarf in yellow(

rose, wear a cot-

or navy.

1st Mate: Captain, tiqw did 
you persuade your kid brother 
not to join the toayy?

Captain: I whaled the tar out 
of him, (

■■infill? II.. Illll
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SLAPTA PREKYBA
Mykolas Žvirbliukas iš Lietuvos atva

žiavo 1913 metais ir apsigyveno nedide
liame Naujosios Anglijos mieste. Nors 
jam ten ne taip prasta buvo, tačiaus jį 
dikčiai jausmas traukė važiuoti didmies- 
tin gyventi. Pirmai progai pasitaikius, 
jis ir iškeliavo į New Yorką.

Didelis miestas, tai ir visokio narodo 
yra, kaip tūli sako. Nors Mykolui pasi
rodė didmiestyj sunkiau ir kebliau su 
darbais, vienok tas įvairumas svieto jam 
suteikė įvairesnį gyvenimą, kuomi jis 
gan pasitenkino....

Kas Mykolui geriausiai patiko did
miestyj, tai tos daugybės svetimų, nepa
žįstamų žmonių gatvėse. Jis geriausiai 
mėgo lankytis ant 14-tos gatvės ir Union 
skvero, kur svieto-svietelio niekuomet 
netrūksta, taip gi ir “laimėjimo’' vietų, 
kur už kelis centus prižadama visokių 
dovanų, jeigu tik pataikysi tam tikrą nu- 
nlerį, kurio paprastai nėra ant lošiamos 

. lentos.
Mykolas vieną vakarą pasiukvatino 

eiti savo giliuko patirti. Jis nuėjo į taip 
vadinamą lošimo galeriją, kur galima 
lošti visokius lošius: šaudymas, mėty
mas boliukių, vilyčiukių, ir kitokių tam 
reikalui prietaisų. Jis pasirinko vilyčiu- 
kes mesti į lentą, ant kurios buvo suka
binėtos mažos kortukės su numeriais. Jų 
numerių, aišku, nesimato—jie apačioj. 
Tokiu būdu, jų nereik ir sunumeriuoti 
tokiais pat numeriais, kaip praizai-do- 
vanos, kurios išdėstytos ant lentynų dėl 
parodos, patraukimo.

Dovanų-praizų radosi visokių: puikūs 
laikrodžiai, įsodinti tai į moterišką pa
auksuotą čeveryką, tai į laivo keravoji- 
mo panašų ratą, ir kitokių akį patrau
kiančių žibučių, kankaliukų, barškaliu
kų, ir taip panašiai.

Mykolas prametė net už du doleriu 
vilyčiukių. Nors jam atrodė labai leng
vas būdas ką nors laimėti tik už kelis 
centus, vienok jis už tuos du dolerių ne
laimėjo nei sudilusio cento vertės daik
telio*. Tiesa, jis prismeigė gan gerą skai
čių kortukių, tačiaus nei vienas numeris 

. nepasitaikė, kuris tiktų geresnio daikto 
t numeriui.

“Ech, neturiu laimės”, pamislino My
kolas, eidamas laukan. Jam einant lau
kan, kioskos operuoto j as pasišaukė jį at- 

| gal ir padavė mažą, cento vertą spilku- 
tę, kad nuraminus jo karčią širdį, kai 

j mažo vaiko.
Išėjus Mykolui laukan, prisišliejo ša

lia jo eiti mažo ūgio vyrukas, ir sako 
jam: “Gal nori pirkti puikų auksinį žie
dą pigiai?” sykiu ir žiedą rodydamas.

Mykolas pažiūrėjo skersa akia. Iš tik
rųjų, puikus žiedas: mėlyna didelė akis, 
nuogos moteriškės figūros iš abiejų pu
sių. Jam jausmus tas nemažai sužadino. 
Toks žiedas jam patiko, ir jis norėtų 
jį pirkti, tik bėda, kad pinigų turėjo 
tik penkiasdešimt centų. Taigi jis ir 
burbtelėjo atgal siūlytojai: “Pinigų ne- 

S turiu.”
“Tai kiek turi, kiek!” prisispyręs vis 

klausė žiedo siūlytojas.
' “Tik pusdolerį”, atsako jam Mykolas.

“Tai negalime daryti biznio”, sako siū
lytojas: “Toks žiedas krautuvėj kaštuoja 
$15.00, žinai? Aš jį—. Aš jį tau parduo
čiau ’pigiai, jei turėtum daugiau pini
gų,” ir pasitraukė žiedo siūlytojas nuo 
Mykolo.

Mykolas apgailestavo, kad negalėjo 
pasinaudoti tokia gera proga, ir grįžosi 
eiti namų linkui. Kelis žingsnius jam 
paėjus, prišoksta tas pats žiedo siūly
tojai ir sako jam: “Klausyk, man des
peratiškai pinigai reikalingi. Duok man 
tą pusdolerį ir še žiedą. Tavo laimė, o 
mano nelaimė, kad nerandu ant greitų- 

|* jų pirkėjo.”
Nudžiugęs, Mykolas padavė pusdolerį 

jam ir pasiėmė žiedą. Eidamas pro auk- 
' soriaus langą, jis, bežiūrinėdamas lange, 

pastebėjo beveik tokį pat žiedą, tik be 
/ figūrų, kurio kaina buvo pažymėta 

‘ $14.95. Jis ir pamislino: “Jeigu vienur 
sutikau nelaimę, tai kitur laimę. Gal jis 
ir vogtas, bet kas man? Jeigu aš nebū
čiau pirkęs, tai kitas būt,” ir džiaugda- 

K masis Mykolas parėjo namon.
Parodžius namiškiams, jie net pavy

di dėtinai nusidyvino, kad tokį puikų auk- 
ainį žiedą jis nupirko tik už pusdolerį.

Sekančią dieną, prausdamąsis, Myko
las pastebėjo, kad jo pirštas pajuodavęs, 

I

ant kurio žiedas buvo užmautas. Jam 
pradėjus žiūrinėt ir šluostinėt, visas 
“auksas” nuo žiedo ir nusmuko. Mykolui, 
rodėsi, net širdis iškrito.

“Tai žulikai, tai žalčiai, kad juos kur 
pragaras prarytų,” Mykolas keikė, kaip 
galėdamas: “Jie iš biedno žmogaus išvi
lioja paskutinį centą; jei galėtų, tai ir 
dantis išlupinėtų. Kol gyvas būsiu, tie 
žulikai daugiau manęs neprigaus.”

Keikdamas, jis atidarė langą ir palei
do, pasukęs, žiedą ant gatvės.

Mykolas išgyveno virš dvidešimt metų 
New Yorke ir per tą laiką nebesidavė 
nei sykį būti apgavikų auka. O jį daugel 
ir daugel sykių apgavikai sustabdydavo 
ant gatvės ir siūlydavo \ pirkti pigiai 
“brangių”, būk tai vogtų, moterims pa
sirėdyti, kailiukų, perfumų su populia
riais vardais, ir kitų daiktų. Bet Myko
las jiems atsukdavo kurčią ausį ir nuei
davo savais keliais.

Mat, jis nuo kitų, laikui bėgant, pa
tyrė, jog tie “brangūs” kailiukai būna 
niekas daugiau, kai nudažyti kačių kai
liukai, nieko neverti. O populiario vardo 
perfumai būna pagaminti pačių apgavi
kų tuo vardu — biskį įmaišant perfumo 
j vandenį—taipgi nieko neverti: tik van
duo sugadintas.

Per tą dvidešimts metų ir New Yor- 
kas dikčiai persimainė. Kuomi buvo 14-tą 
gatvė savo populiariškumu ir įvairumu, 
tai dabar jos vietą užėmė ir pralenkė 
42-ra gatvė, apie vidurmiestį. Ten dabar 
susikraustė ir visos “lošimo galerijos,” 
apart kitko, taipgi ir kiti gatviniai ap
gavikai.

Dabar Mykolas nueidavo retkarčiais 
apie 42-rą gatvę ir Broadway pasivaikš
tinėti ir pasižiūrinėti teatrų, krautuvių 
ir kitų ten esamų įvairybių. Sykį jam 
bestovint prie namo ant 42-ros gatvės, 
ir dairantis, priėjo prie jo biskį pasi
kūprinęs, pusamžis žmogiukas, ir sako 
jam: “Aš turiu labai puikų, gryno aukso 
ir geros išdirbystės laikrodėlį. Norėtum 
pirkti ? Parduosiu labai pigiai....” Tuo 
įat sykiu išimdamas ir laikrodėlį iš kiše- 
nio, suvyniotą rudame popieryj, parodė 
Mykolui.

Mykolas, kaip paprastai, nenorėjo 
kreipti jokios atydos, tačiaus jis biskį 
žvilgterėjo ir pastebėjo, jog ištikrųjų 
puikus laikrodėlis. Na, pamislino, pirkti 
juk nėr reikalo, o pažiūrėti nieko nekaš
tuos. Jis paėmė laikrodėlį iš siūlytojo.

“Tik nusisuk biskį nuošaliau, kad kas 
nepastebėtų,” sako siūlytojas: “Aš jį.... 
Tu supranti?”

Mykolas suprato, kad jis nori pasaky
ti, jog tas laikrodėlis vogtas. Jis biskį 
pasisuko šalin ir žiūrinėjo. Taip, laikro
dėlis gan geras, geros išdirbystės.. Pa
žiūrėjus vidun, jis pastebėjo užrašus: 
“Gryno aukso viršeliai. 21 akmuo.”

“Umm, ištikrųjų puikus laikrodėlis,” 
pamislino jis. O jis pažino gerą laikro
dėlį, kada jam pasitaikė toks matyt. 
Mat jis pats jau buvo nunešiojęs du 
gan gerus laikrodėlius. Jis buvo turėjęs 
vieną tokį pat, kaip ir šis, tik ne gryno 
aukso viršeliais, ir tai buvo mokėjęs 
apie aštuoniasdešimts dolerių. Juo la
biau jis į šį laikrodėlį žiūrėjo, tuo jis 
jam geriau patiko.

“Nebūt pro šalį šį laikrodėlį įsigyti,” 
vėl pamislino Mykolas: “Štai jau sūnus 
auga didyn; jam kai tik tiktų toki puiki 
dovana ant gimimo dienos. O jeigu jis ir 
vogtas, tai kas man? Jei ne aš, tai įcas 
kitas iš jo nupirks pusdykiai.”

“Tai kiek nori?” duodamas laikrodėlį 
atgal siūlytojai, paklausė Mykolas.

“Penkiasdešimts dolerių,” sako siūly
tojas: “Tu matai, kad šis laikrodėlis dar 
naujas ir vertas virš šimto dolerių.”

“Tiek pinigų neturiu,” atsakė Myko
las: “O jeigu ir turėčiau, tai ir tiek ne
duočiau. Daugiau negaliu duot, kai dvy
liką dolerių.”

“Ar pasiutai?”, sako siūlytojas, kišda
mas laikrodėlį atgal į kišenį, suvyniojęs 
į popieriuką: “Gal tu manai, kad aš 
kvailas, ar ką?”

“Viena, aš tiek teturiu pinigų, o, kita, 
už vogtą laikrodėlį daugiau ir negalima 
duoti—pavojinga”, sako Mykolas.

Siūlytojas jau buvo beeinąs šalin; bet 
vėl atsigrįžo ir sako: “Tai kiek duosi, 
ištikrųjų, kiek duosi?”

“Duok dar pažiūrėti,” sako Mykolas 
jam. Jis išėmė laikrodėlį iš kišenio, išvy-

LAISVĖ

niojo iš popieriuko ir padavė Mykolui.
Kiek pažiūrėjęs, Mykolas sako: “Na, 

aš maniau pasilikti pusdolerį ant kelio
nės. Bet jeigu nori, tai tą pusdolerį dar 
galiu pridėti, bet nedaugiau.” Ir laikro
dėlį vėl atidavė atgal.

Laikrodėlio siūlytojas biskį pastovėjo, 
pamislino ir sako: “Man atrodo, kad tu 
velniškai laimingas šiandien. Man pasiu
tusiai reikalingi pinigai, kitaip aš tau 
neparduočiau už tiek, še laikrodėlį ir 
duok tuos dvylika ir pusę dolerių.”

• Mykolas padavė jam pinigus ir pasi- 
’ėmė laikrodėlį iš jo, gražiai suvyniotą į 
popieriuką.

“Tik, susimildamas, čia jo daugiau ne-

Scranton, Pa
Bedarbių Tarybos sekreto

rė draugė Lipčiuvienė labai 
susirgo ir liepos 23 d. nuvežta 
į Hahnemann ligoninę ant 
operacijos. Draugui Lipčiui 
mes reiškiam didelę užuojau
tą, o draugei —* greito pasvei
kimo ir kad vėl galėtų dar
buotis už bedarbių ir visų nu
skriaustųjų reikalus.

Reikia duot didelis kreditas 
už darbavimąsi bedarbių Ta
ryboje abiem Lipčiam, nes jau 
veik pusantrų metų kaip drg. 
S. Lipčius yra prezidentu Be
darbių Tarybos, o jo draugė 
vedė sekretoriaus reikalus.

Kurie galite atlankyti, tai 
naudokite šias valandas: Ne
dėlioj nuo 2 iki 3 vai. dieną; 
antradienį nuo 2 iki 4 po pie
tų ir nuo 7 iki 8 vakare; pėt- 
nyčioj nuo 2 iki 4 dieną ir va
kare nuo 7 iki 8 vai.

Mes linkime draugei Lipčiu- 
vienei greito pasveikimo ir vėl 
darbuotis už bedarbiu, reika
lus. G. Ančiukaitis.

Pottsville, Pa
Mainierių ir Kitų Atydai
Pennsylvaniios gub. G. H. 

Earle paskirtoji komisija išri
šimui problemų, taip vadina
mos antrliu butleererystės, jau 
planą prirengė ir atspausdino. 
Neprigiilmingos Mainierių ir 
Trokerių Unijos viršininkai, to 
plano kopiją turi ir čia 23 lie-

DIDYSIS “LAISVES” PIKNIKAS
PHILADELPHIJOJE

Rengia Philadelphijos Lietuvių Organizacijos Dienraščio “LAISVĖS” Naudai

Westville Grove Park
Route 47, Westville, N. J

$250 Dovanom prie Įžangos Tildėte; Pirma Dovana $100; 2-ra—$35;
3-čia—-$25; 4-rios po $10 ir 10 po $5

A. BIMBA, “LAISVES” REDAKTORIUS SAKYS PRAKALBĄ

KELRODIS: Pervažiavę Delaware tiltą į Camden, sukit po dešinei į Broadway ir važiuokit tiesiai 
iki pirmutiniam Circle, sukit po kairei ir už antro Circle sukit po dešinei į kelią No. 47. Pastebėję iška
bas ant kelio, sukit po dešinei. 7į mailės nuo Delaware tilto.

Bušai eis iš šių vietų tik už 50c. į abi puses: 143 Pierce St., 1331 So. 2nd St., 735 Fairmount Ave., 
28th ir Poplar Sts., 4647 Melrose St., 2715 Allegheny Ave., 7928 Harley Ave. Bušai eis nuo 10 vai. 
ryto iki 2 vai. po pietų. Nesivėluokite.

v t

Bus Nedėlioj, 5 Rugsėjo-September

Iš anksto perkant įžangos bilietus nuo 5c iki 25c. Perkant ant busy ir prie parko varty—25c. 
Pradžia 10 Valandą Ryto Gera Orkestrą Šokiam

Programoj dalyvauja: Aido Choras iš Brooklyn, N. Y., Lyros Chbras iš Philadelphia, Sietyno Choras iš 
Newark, N. J., Rūsy Choras iš Philadelphios ir Rūsy Grupė.

Puslapis šeštas

berodyk, nes aš jaučiu, kad kas čia mus 
daboja,” sako laikrodėlio pardavėjas. 
Mykolas jo paklausė—įsikišo suvyniotą 
laikrodėlį į kišenį ir nuėjo linkui parko, 
kuris čia pat radosi.

Į parką nuėjęs, Mykolas apsidairė, ar 
kas jo nedaboja, atsisėdo ant suolelio ir 
išsitraukė tą laikrodėlį pasidžiaugti ir 
dar pažiūrėti, koks puikus ir, ištikrųjų, 
kiek jis būt vertas perkant krautuvėj. 
Išsiėmęs iš kišenio, jis atsargiai atlanks- 
tinėjo popierį nuo laikrodėlio. Žiūri nus
tebęs—cemento plytgaliukas apvalai ap
laužytas ir į popieriuką įvyniotas vietoj 
laikrodėlio.

A. Gilman.

Tel. Virginia 7-4499 

Barry P. Shalins 
(JALINSKAS)

LIETUVIS GRABORIUS 
Suteikiam Garbingas Lai* 
dotuves nepaisant kastų 
Purim puikiai įtaisytą Koplyčią 
ir salę del po iermeną pietą. 
Teikiam nemokamai vSliausio* 

mados automobilius. 

84-02 JAMAICA AVE. 
Prieš Forest Parkway 

WOODHAVEN, L L, N. Y.

pos, progresyvių darbininkų būtų sutraukta kuodaugiausia 
suvažiavime, dd. P. Paul ir C. publikos. Lai nesiranda tokių, 
Herman, svarbesniuosius klau
simus platokai aiškino:

Pagal tą planą, tai apleistų
jų mainų savininkai turi jų 
tiek atidaryti, kad būt galima 
suteikti visiems neprigulmin- 
giems mainieriams darbus. O 
jeigu jie to nedarys iki pabai
gai 1937 m., tai patys mainų 
savininkai bus atsakomingi 
už šią butlegerystę. Tada pati 
valdžia ims mainas atidarinėti 
ir operuoti.

Ant kiek suprantama, tai 
mainų savininkai tų reikalavi
mų nepildys. Bet ar valdžia 
galės jų mainas paimti ir stoti 
su jais į kompeticiją, tai visai 
abejotinas dalykas.

Šis planas bus pradėtas iš
spręsti š. m. rugsėjo 27 dieną, 
valstijos viršininkų Harrisbur- 
ge. O tuo tarpu iki tam laikui, 
turi eiti organizavimosi dar
bas, netik darbininkų, bet ir 
biznierių; nes jie irgi tik iš 
darbininkų gyvena. Turi išsto
ti visi išvien su reikalavimais, 
idant tie klausimai atatinka
mai valdžios būtų išspręsta 
mainierių ir kitų darbo žmo
nių naudai. Todėl visose kie
tųjų mainų apielinkėse bus 
rengiama ir laikoma tais klau
simais masiniai mitingai, pra
kalbos, diskusijos ir rengiama
si prie kuodidžiausio maršavi- 
mo į Penna, sostinę Harris- 
burgą, kada tie klausimai bus 
sprendžiama. k*

Turi visi dėl to subrusti, pa
gelbėt surengti tuos masinius 
mitingus, agituoti, kad į juos

kurie numoja ranka, būk val
džią nepriversi skaitytis su 
darbininkų reikalavimais. To
ki daugiausia tik saumyliai, 
jie naudojasi kitų iškovotais 
vaisiais. Jau faktai ant faktų 
visiems prieš akis, kad ką tik 
šiandien .darbo žmonija turi 
geresnio, tai per pasišventusių Į 
kovotojų grūmimąsi, masinius 
išstojimus, alkanų maršavi- 
mus ir griežtus reikalavimus.

Todėl aiškinkim tuos daly- 
I kus viens kitam, kalbinkim 
prie viršminėtų išstojimų. Rei
kia versti ir savo biznierius, 
kad ir jie neišsisukinėtų, o ta
me dalyvautų, nes ir jų lygus 
reikalas. Čia taipgi reikia su
kelti ir finansų, dėl maršavi- 
mo į Harrisburgą — reikės 
mašinų, trokų, maisto ir pana
šiai, biznieriai tuomi gali ge
riausia pagelbėti.

Arbačiauskas.

Tel. Stetg 2-0783 NOTARY
Home Tel. public

Havemeyer 8-1158

Juozas Levanda 
(LKVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
BALZAMUOTOJAS

Patarnauju visiems be skirtu 
mo. Parsamdau automobiliui- 

kiekvienam reikale. Kainas 
lemos.

Ateikite ir persitikrinkite 
337 Union Avenue 

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

GARSINK1TES SAVO BIZNI 
DIENRASTYJ “LAISVĖJE”

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius 
GRABORIUS 

(UNDERTAKER)
Vedu šermenis ir palaidoj u tin

kamai ir už prieinamą kainą
Parsamdau automobDlua v ertu v f na 

parčm, krikStynona ir kitokiem 
reikalam

402 Metropolitan Avė. 
(Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN, N. Y.

Telefonas: Humboldt 2-7964

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

NEWARK, N. J.

Nėra valandų sekmadieniais. •
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APLA ir IDS
Dabartiniu laiku APLA ir 

LDS nariai ir narės yra susi
domėję vajum, kad gavus dau
giau narių į LDS ir į APLA. 
Pakol galutinai bus užbaigta 
suvienijimas, tai Pittsburgh ir 
apielinkės draugai ir draugės 
nusitarė dėt ’ visas pastangas 
gavimui naujų narių.

21 d. liepos turėjom labai 
svarbų pasitarimą APLA ir 
LDS atstovų. Nebuvo skaitlin
gas susirinkimas, bet padaryta 
daug gerų tarimų. Minėtam 
susirinkime dalyvavo ir drg. J. 
Ormanas. Apkalbėjus klausi
mą gavimo naujų narių, visi, 
kurie dalyvavo, pasižadėjo 
darbuotis. Bet būtų dar geres
nės pasekmės, jeigu LDS Cen
tras atsiųstų organizatorių 
bent ant kelių menesių, Su
prantama, jeigu draugai ir 
draugės nedirbs sutartinai, tai 
nepaisant koks organizatorius 
būtų, vistiek sunku būtų dirbt, 
bet turim savo prižadą išpil
dyt. Kurie pasižadėjom, tai 
bandykim, įrodyt, kad mes dir
bam sąžiningai.

Kitas svarbus klausimas, tai 
prisirengimas prie LDS atei
nančio suvažiavimo, kuris 
įvyks 1938 m. Atrodo, kad dar 
turim daug laiko, bet laikas 
bėga labai greit, o darbas di
delis. Todėl Pittsburgh© ir 
apielinkės draugai, noroms ar 
nenoroms, turės padirbėt pu
sėtinai smarkiai, nes LDS su
važiavimas įvyks Pittsburghe. 
Taigi, APLA ir LDS kuopos, 
turėtų iškalno pradėt prisi
rengt, nes dar pirmu kartu 
Pittsburghe bus toks didelis 
suvažiavimas, kuriame bus 
daug delegatų ir svečių iš visų 
miestų ir miestelių.

Kiek žinoma, tai APLA 1 
Apskritys šauks konferenciją 
spalio mėn. Į šią konferenciją 
turėtų kiekviena APLA kuopa 

* » » V'

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

LIETUVIU DARŽE, W ATERBURY, CONN.
tlž LAKEWOOD EŽERO PRADŽIA 12 VALANDĄ DIENĄ

+■   - — ■ — -- - ---«—•            

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

Programoj taipgi dalyvaus Conn, vaisi, chorai: Bridgeporto, Torrington®, Hartfordo, New Britaino ir New Haveno

prisiųst delegatų, nes bus la
bai svarbūs klausimai disku- 
suojama, kurie negalima ati
dėliot. Būtų labai brangus da
lykas, kad draugės moterys 
imtų dalyvumą svarbesniuose 
klausimuose, o ypatingai tos 
draugės, kurios turi užaugu
sius sūnus ir dukteris. Nes, 
jeigu organizuoti tėvai, tai 
būtinai turi įtraukt ir savo vai
kus į tas draugijas, kuriose 
patys priklauso. N. S. Pitts
burghe jau yra kelios pavyz
dingos šeimynos, priklausan
čios bent keliose draugijose, 
kurių tėvai ir vaikai dirba 
kartais net ir perdaug. Jeigu 
visi taip pavyzdingai dirbtų, 
kaip Jurgis Norkus su savo 
šeimyna, tai būtų puikus da
lykas.

Nors ištikrųjų N. S. Pitts
burghe ir kiti draugai ir drau
gės dirba pasišventusiai, sąži
ningai, bet kiek yra lietuvių,
galima sakyt progresyvių, tai 
galėtų draugijų kuopos būt di
delės skaičium narių ir būtų 
galima gerai organizuotai 
dirbt. Pas mus visus yra pusė
tinai daug apsileidimo, neat
liekam savo užduotis, kaip iš- 
tikrųjų turėtų būt. Aš ir savęs 
nepateisinu šiame klausime.

Na, bandykim stot visi į 
darbą, kiek galint!

E. K. Sliekiene.

Naziai Užima Neatidarytas 
Geležies Kasyklas

Berlin. — Hitlerio valdžia 
perima į savo rankas visus 
tuos geležies sluogsnius že
mėje, kuriem išnaudot dar 
nebuvo įrengta kasyklų. Ta 
geležis reikalinga pasmar
kintam dirbimui ginklų ir 
amunicijos.

“Gaukite “Laisvei” Naujų 
Skaitytojų.

Cleveland, Ohio
POLITINIŲ KALINIŲ 

REIKALAI
Draugijos ir Jų Vardai, Kurios 
Širdingai Parėmė Politinius 
Kalinius, Areštuotus Balan
džio 9, 1937 m., Columbus, O.

ALDLD 22 kp. 1 dol., AL 
DLD 51 kp. 3 dol., Lyros Cho- 
raš 3 dol., Dr. J. N. Simans 
1 dol., LDS 44 kp. 2 dol., 
LDS 138 kp. per draugę Bal
čiūnienė 5 dol., I. A. V. 2 dol.

Liepos mėnesį politinių ka
linių vaikučiam, “Milk Drive,” 
pašelpos prisidėjo šios draugi
jos:

ALDLD 190 kp. aukavo 2 
dol. ir ant vietos surinko 
$1.10; Viso $3.10. Liepos 18 
d. 15-to Apskričio konferen- 

i ei joj nuo Ūkininkų ALDLD 51 
kuopos delegatas drg. B. Da- 
rįs pridavė auką 3 dol. dėl 
TDA. politinių kalinių vaiku
čių “Milk Drive” pašelpos.

Tarptautinis darbininkų 
Apsigynimas bendrai visoms 
draugijoms ir pavieniams 
draugams taria širdingą aciu 
už prisidėjimą aukomis politi
niams kaliniams.

TDA prašo visas organizaci
jas ir pavienius žmones prisi
dėti ir pravesti šią vasarą 
“Milk Drive” dėl politkalinių 
vaikučių. L A. Vaupšas.

Sen. Copeland Trukdo Bilių 
Prieš Negrų Lynčiavimą
Washington. — Jungtinių 

Valstijų kongreso atstovų 
rūmas jau pirmiau priėmė 
įnešimų baustinai uždraust 
lynčiavimą (negrų). Tas 
įnešimas būtų priimtas ir 
senate, jeigu ne meklerystė, 
kurią liepos 26 d. padarė 
dešinysis “demokratas” se

natorius Copeland, iš New 
Yorko. Jis davė juokingą 
sumanymą prikergt įneši
mą prieš lynčiavimą tik 
kaip pataisymą prie biliaus, 
reikalaujančio, kad tavori- 
niai traukiniai nebūtų ilges
ni kaip 70 vagonų!

Senatoriai 41 balsu prieš 
34 atmetė tą Copelando su
vėlimą į krūvą dviejų skir
tingų dalykų. Tai lyg atro
dytų, kad sykiu atmetė ir 
įnešimą prieš lynčiavimą. 
Bet tikrumoj taip nėra. Nes 
senatorių dauguma remia 
bilių prieš lynčiavimą, bet 
jie balsuos jį kaip atskirą 
įnešimą, o ne kaip pataisy
mą prie traukinių biliaus.

Atžagareivis “ d emokra- 
tas” Copeland dabar nori 
įsispraust į New Yorko 
miesto majorus, jei ne ant 
demokratų tikieto, tai ant 
republikonų.

N. Y. Valst. Teismo Sprendi
mas prieš Kom. Partiją
Albany, N. Y.—Valstijos 

apeliacijos teismas liepos 
27 d. nusprendė, kad Ame
rikos Komunistų Partija 
1936 m. praradus savo stovį 
kaip oficialiai pripažintos 
partijos todėl, kad tų metų 
rinkimuose buvo mažiau 
negu 50,000 balsų paduota 
už komunistų kandidatą į 
New Yorko valstijos guber
natorius.

Komunistų Partija per 
savo advokatą J._R. Brods
ky teisme nurodė, jog per
taisytas rinkimų įstatymas 
buvo taikomas tik ' toms 
partijoms, kurios neturėjo 
oficialio pripažinimo pirm 
1935 m. O Komunistų Par
tija tada jau buvo pripažin

ta reguliare politine parti
ja.

Minimo įstatymo “patai
symas” pakėlė būtinai rei
kalaujamą balsų skaičių nuo 
25,000 iki 50,000, idant bile 
partija galėtų skaitytis re
guliare.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
MONTREALIEČIAMS, 

DĖMESIO!
Pajieškoma ANTANINA RAčECr- 

NIE5NĖ, Juozo Endriukaičio ir Onos 
Račiūnaitės duktė, gimusi 1902 m. 
sausio 27 d. Šakių apskr. Ji pati, ar 
jos adresą žiną atsiliepkite adresu 
C. R'. Jurgėla, Esq., 359 Union Avė., 
Brooklyn, N. Y. (177-182)

EASTON, PA.
Piknikas Naudai Lincolno Bataliono 

Kovotojų Ispanijoje
Sekmadienį, Rugpjūčio 1 d. yra 

rengiamas piknikas, kurio. pelnas eis 
Lincolno Bataliono kovotojams Is
panijoje. Jiems labai reikalinga ciga- 
retai, muilas ir skaitymo medžiaga, 
todėl piknikas tam reikalui yra visų 
Ispanijos liaudies draugų remtinas.

Piknikas Įvyks netoli nuo Riegels
ville, Pa. Važiuoti iš Kaštono reikia 
No. 611 keliu ir pasiekus Riegels
ville pravažiuoti dar apie pusę my
lios ir pasukti į kelią 212, pasisukti 
dešinėn ir už 2 ir J mylios yra Her
man’s Farm, kur bus piknikas. Bus 
ant kelio iškabos su nurodymais.

Kadangi tą pačią dieną yra ren
giamas labai svarbus piknikas; 
Hackett Parke naudai pliušo audėjų 
unijos, tai kviečiama, kad kaip nors 
suderinti, kad būtų galimybė daly
vauti abiejuose piknikuose, nes ir 
vienas ir kitas yra abu reikalinga 
paremti. Gaila, kad tą pačią dieną 
įvyksta abu piknikai, bet rengėjai 
negalėjo surasti patogesnio laiko. 
Rengia Komunistų Partijos Lincolno 
Bataliono Draugai. — Kviečia visus 
Rengėjai. (178-179)

LOWELL, MASS.
LDS 110-ta kuopa ir Darbininkų 

Kliubas rengia gražų pikniką atei
nantį sekmadienį, rugpjūčio 1 die
ną, švedo Parke, Cobblestone Park, 
Festford, Mass., trys mylios nuo 
North Chelmsfordo važiuojant iš 

I Lowellio. Iš No. Chelmsfordo reikia 
j imti Graton Road kelią. Pikniko 
vieta po kairei pusei kelio, pušyne,
arti kelio.

Busas eis 11:30 rytų nuo Lowellio 
Darbininką Kliubo,. 338 Central St. 
Nuvažiuoti į pikniką ir atgal su
grįžti kaštbds' tik 30c ypatai, o ma
žiem vaikam kelionė dykai.

Kadangi vieta graži, tai ir pikni
kas bus smagus, tik skaitlingai da
lyvaukite ir tifomi paremkite šias 
dvi organizacijals. Mes tik1’mes geros 
simpatijos iš plačios lietuvių visuo
menės. Iki smagaus susitikimo pik
nike. — Rengimo Komisija.

MONTELLO, MASS.
Birutės Pašelpinės Draugijos pik

nikas įvyks 31-mą liepos ir 1 d. rug
pjūčio. šešt. vak. šokiai nuo 8-nių iki 
12 nakties, sekmadienį piknikas pra
sidės pirmą vai. po pietų. Bus ska
nių valgių ir gėrimų. Vietiniai ir 
apylinkės lietuviai atsilankykite. — 
Kom. (178-179)

LAWRENCE, MASS.
ALDLD 37 kp. svarbus susirinki

mas įvyks šeštadienį, rugpjūčio-Aug. 
31, 7:30 vai. vak. Kliubo Kambaryj. 
Bus aptarta prisirengimas prie pik
niko; pasirpokėjimas duoklių ir kiti 
dalykai. Tad visi nariai pribūkite 
laiku. — A. Večkys. (178-179)

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 10 kp. susirinkimas įvyks 

2 d. rugpjūčio, Liaudies Name, 735 
Fairmount Ave., 7:30 vai. vak. Drau
gai, būkite visi susirinkime, išklau
syti raporto Wildwood Ekskursijos, 
kur buvo 15 draugysčių bendras iš
važiavimas. Išgirsime kiek pinigų 
uždirbom. — Sekr. J. S. Rainys.

(177-179)

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 149-tos kp. svarbus susi

rinkimas įvyks sekmadienį, 1 d. rug
pjūčio, 10 vai. ryto pas drg. Mickus, 
2316 E. Margarete St. — Sekr.

(177-178)

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

sekmadienį, 1 d. rugpjūčio, 10 vai 
ryto, S. Bakanausko Svet. Nariai, 
visi būkite laiku, nes turime daug 
svarbių dalykų aptart. — J. Mata- 
Čiunas. (177-179)

Clevelandiečiai, kurie norėsite va
žiuoti su troku, būkite prie Lietuvių 
Darb. Svet., 920 E. 79th St., kaip 
10 vai. ryto. Nuo čia trokas nuveš ir 
parveš už 35c. Įžanga į pikniką 10c. 
— Kom. (176-178)

BINGHAMTON, N. Y.
Sekmadienį, 1 d. rugpjūčio, Lietu

vių Svet., 315 Clinton St., 8 vai. vak. 
įvyks prakalbos ir krutami paveiks
lai. Nesenai pribuvęs iš Ispanijos, 
Stephen Dudak, Lincolno Bataliono 
jaunas oficierius, sakys prakalbą 
apie padėtį Ispanijoj ir rodys judį 
“Diena su Lincolno Batalionu.”

Visi privalo atsilankyti į šį svarbų 
susirinkimą ir išgirsti apie Ispanijos 
Liaudies kovą prieš fašizmą. Įžanga 
veltui. Kviečia Ispanijos Gelbėjimo 
Komitetas. (177-178)

NEWARK, N. J.
ALDLD 5 kp. susirinkimas įvyks 

30 d. liepos, 8 vai. vak. Jurginėje 
Svet., 180 New York Avė. Visi malo
nėkite dalyvauti šiame susirinkime, 
bus nominacija Centro Valdybos na
rių ir kiti svarbūs dalykai. (176-178)

PHILADELPHIA, PA.
Sovietų Lakūnai Atvyksta

Rugpjūčio 2 d., 8 vai. vak. Metro
politan Opera House, Broad ir Pop
lar gatvių bus pasitikimas ir pas
veikinimas Sovietų transpoliarių la
kūnų: Gromov, Yumashev ir Dali
niu, kurie atskrido pastaruoju laiku 
iš Maskvos į Californiją, sumušda- 
mi viso pasaulio lakūnų rekordus. 
Jie visi aiškys kelionės įspūdžius; 
bus gerų kalbėtojų. Aukų nerinks. 
Įžanga nuo 25c iki $1.00. Tikietus 
galima gauti pas A. J. Smitą, 5809 
N. Fairhill St. ir Pelėną, 538 N. 12th 
St. Lietuviai nepraleiskit šios pro
gos. Lakūnai bus Phila. ir New Yor
ke ir išvyks į savo kraštą.—A. J. S.

(176-178)

SHENANDOAH, PA.
Shenandoah’rio Lyros Choro meti

nis piknikas įvyks 1 d. rugpjūčio- 
August, Laudeman’o giraitėje. Vieta 
graži, yra labai didelis prūdas mau
dymui, didelė platforma šokiam. Bus 
visokių užkandžių ir gėrimų. Pra
leiskite laiką su choristais, visi da
lyvaukite piknike Laudeman’o girai
tėje. — Kom. (176-178)

Hartford, conn.
12-tas Metinis Conn. Valstijos 

Didelis Piknikas
Rengia Darbininkiškos organiza

cijos. Bus gera orkestrą šokiams. Tu
rėsime skanių užkandžių ir gėrimų. 
Kalbės Louis Budenz, “Daily Wor- 
kerio” Redaktorius. Įvyks 1 d. rug
pjūčio (Aug.), Lietuvių Parke, Sta. 
24 — Glastonbury Line. Pradžia 1 
vai. po pietų. Įžanga 25c. — Kviečia 
Komitetas. (176-178)

CHĖSTER, PA.
Sekmadienį, 1 d. rugpjūčio-August 

yra rengiama didelis piknikas Lata- 
ve’s Farmoj, Twin Oaks, šį pikniką 
rengia Delaware County Centralinis 
Labor Union Suvienytas Organiza
vimo Komitetas. Pradžia 1-mą vai. 
po pietų. Yra užkviesta kalbėt gu
bernatorius George H. Earle ir John 
L. Lewis, pirmininkas CIO. Įžangos 
tikietus įsigykite išanksto, nes pik
niko dienoj tikietai nebus parduo
dami. Jaunuoliam iki 15 m., įžanga 
veltui. Alus ir užkandžiai turintiems 
tikietus visiems dykai, taip pat bus 
gera muzika ir sportas. Kviečia vi
sus darbininkus atsilankyti.

(176-178)

VARPO KEPTUVE
36-42 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y.
Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir P ar ė m Yra Skaniausi.

tūgŠti ruginė, sn?di ruginė, CIelų kviečių, čielų rugių, seri- 
ičiam duona, balta duona, Caleh ir raisin s duona. Taipgi 

, epaųia roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas skaniausių 
Vėksį-pyragų: Pineapple Cake, Apple Cake, Cheese Cake, 

’offee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake. Stollen, 
>p.ughnuts, Pies, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly Rolls.
Siunčiame duonų pet paštą i kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorj ir kainai.

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

SU HOLLYWOOD’O i
★ ★ ŽVAIGŽDĖMIS ★ * į

Vaidinanti Columbia’s 
“Life Begins With Love”

Hollywood’o žvaigždės turi iš
laikyt savo šaunias figūras vi
sada dailiai laibas... nes be- 
gailestingos kameros tartum 
tyčia padidina kiekvieną berei
kalingą svarą. Tačiau jos ne
gali naudot tokio laibinanČio 
valgių apribojimo, kuris pada
rytų jas sunykusias ir negyvai 
atrodančias, štai kodėl daugu
ma jų geria pieną. Pienas pa
laiko jų gyvumą, suteikia jom 
kibirkščiavimą . . . nepriduoda- 
mas svorio.

Jeigu jūs norite išbudavot 
sau gyvumą... ir sukontroliuot 
savo kūno figūrą. . . sekite pa
vyzdžiu Hollywood’o žvaigž
džių, gerkite pieną. O jeigu 
jūs norite sulaibėt moksliškai, 
be suvarginto ir be susiraukš- 
lėjimo, parašykite mums, reika
laudamos uždyką knygutės 
“The NEW Milky Way,” kuri 
yra visai nauja laida tos gar
sios knygelės, kur surašyta val
giai, naudojami žvaigždžių dėl 
sulaibėjimo. Atsiųskite atvirutę 
su savo vardu ir adresu į 
Bureau of Milk Publicity, Al
bany.

THE STATE OF NEW YORK

WILKES-BARRE, PA.
' Wilkes-Barre ir Apylinkės 

Lietuvių Žiniai
ALDLD 43 kp. ir LDS 7 kp. ben

drai rengia labai didelį pikniką, 1 
d. rugpjūčio-Aug., Valihčiaus Ūkėj, 
Loyalvilie, Pa. Bus gerų valgių ir 
gėrimų, turėsime gerą orkestrą Šo
kiams. Norintiems smagiai laiką pra
leist dalyvaukite šiame piknike. Bu
šai išeis 10-tą vai. ryto nuo kampo 
E. Market ir Sherman Sts. — Kom.

(176-178)

Laisvas Choras is Hartford, vadovaujamas Birutės Ramoškaitės, dainuos šiame piknike

CLEVELAND, OHIO
ALDLD 15-to Apskr. pikniką; 

įvyks sekmadienį, rugpjūčio 1 d., Lu 
mo-Valento Ūkėje, Hambden, Ohio 
Visi ALDLD kuopų nariai prašom 
dalyvauti ir savo draugus paragin
kite. Bus leidžiama kostiumas (siu
tas) laimėjimui prie įžangos tikietv 
vertės $25, skrybėlė vertės $3.50. To 
dėl, visi, kurie mylite linksmai laikę 
praleisti ūkėje ir susipažinti su kitv 
kolonijų draugais, būkite piknike.

Clevelahdiečiai važiuokite route 8f 
per Chardon iki Hambden, privažia
vę Hambden kaimelį; temykite' iškaĮJ 
bas.’ Akroniečiai imkite route 18 ik 
Rootstown, nuo čia roiite 44 iki.Char
don,’ Youngstotvniečiai- imkite route 
442 iki Auburn Corners, nuo 'Čir 
route 44 iki Chardon, visi nuo Char
don imkite route 85 iki Hambden. 
čia temykite iškabas.



* Puslapis Aštuntas

pu-

Penktadien., Liepos 30,1

Les orlaivių stočių ir sviesų 
Amerikos pusėje. Pasirodo, 
kad blogiausia ir sunkiausia 
kelionė yra šioje poliaus 
sėje.NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS

Williamsburgo Bedarbių Kovos už Pašai-LDS1 ~mos Ku°pqs Nariams
pą ir prieš Paleidimą nuo Viešųjų Darbų

Workers Alliance 90 kuopos 
susirinkime liepos 28 d. orga
nizatorius raportavo apie pa
didėjimą bedarbių skaičiaus. 
Girdi, pirmadienį ir trečiadie- 
liį šelpimo įstaigose prisigrū- 
da tiek žmonių, kad nebegali 
sutilpti. Laukia po tris valan
das ir daugiau ir desperatiš
kai reikalauja maisto.

New Yorko mieste nuo W 
PA darbų jau paleido 75 
tūkstančius darbininkų. Dau
gelis jų neturi kitos išeities, 
kaip badaut, nes darbo gauti 
negali. WPA viršylos pasako, 
tau darbo nebėra, eik ant pa
šalpos. O čia atėję turi perei
ti visokius kvotimus. Tai ima 
ne savaites, bet mėnesius lai
ko, kol gauna pašalpą.

O šelpimo įstaigų viršinin
kai iškepė dar vieną skymą. 
Jie pasirįžo daugiau nubrauk
ti- nuo šelpimo listo. Jie su
randa kur nors dirbtuvėje dar
bą ir siunčia darbininką dirb
ti už 18 ar 20 dolerių. Ir pa
sako, jeigu neimsi šio darbo, 
tai nubrauksime nuo surašo. 
Merginoms suranda darbus li
goninėse ar kitur, kur moka 
tiktai $30 per mėnesį. Dvi 
merginos gavo tokius darbus 
džiovininkų ligoninėje grindis 
plauti ir spjaudinyčias valyti. 
Viena jau apsirgo džiova.

Jis nurodė, kad Amerikoje 
dar yra nuo 10 iki 11 milionų 
bedarbių, kuriems darbo pri
vatinėje pramonėje jau nieka
dos nebus. Todėl mes kovoki
me už tikrą bedarbių apdrau- 
dą.

šeštadienį, liepos 31 d.,
įvyks demonstracija prieš pa- 
leidimą nuo viešųjų darbų. 
Demonstracija bus prie WPA 
administracijos ant Columbus 
Ave., New Yorke.

Visi Workers Alliance 90 
kuopos nariai turite susirinkti 
šeštadienį 10 vai. ryte bedar
bių svetainėje, 285 Rodney St. 
Iš ten visi kartu važiuosime į 
demonstracijos vietą.

Maršavimo į Washingtona 
rugpjūčio 23 d. kelionei susi
rinkome $13, o $25 prižadėjo 
atnešti į sekantį susirinkimą. 
Buvo išdalintos blankos aukų 
rinkimui.

Bedarbiai labai gerai orga
nizuoti ir yra pasirįžę laimė
ti savo kovas. Nemažai ran
dasi ir lietuvių. Keletas yra 
ir “Laisvės” skaitytojų.

Visos lietuvių organizacijos 
turite visais galimais būdais 
remti bedarbių maršavimą į 
Washingtona.

Kaimietis.

Amerikos Lietuvių Piliečių 
Kliubo 30-ties metų sukaktu
vių jubilėjinis piknikas atsi
bus jau rytoj, tai yra, šešta
dienį, liepos 31 d., Dexter 
Parke.

Draugės ir draugai, jūs ži
note, kad LDS 1 kuopa yra 
užkviesta ir nutarus “in cor- 
pore” dalyvaut A. L. P. Kliu
bo piknike. Kadangi A. L. P. 
Kliubas yra savišelpinis, kaip 
Jr LDS, tat mes ir turėtume 
atsilankyti kuo skaitlingiausiai 
į jų jubilėjinį pokilį.

Atsilankiusieji į pikniką, te- 
mykite stalą su užrašu “LDS 
1 Kuopa.”

Jeigu atsilankymu išpildysi- 
me nustatytą kvotą, tai gausi
me bačką alaus, o kvota nedi
delė, tik 50 narių.

Tėmykite! Pradžia 2 vai. po 
piet, o pabaiga—kaip eisim į 
namus.

Iškilmingai Pasitiko 
Sovietų Lakūnus

Nori Miliono Dolerių 
Muzėjams
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BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

Dr. JOHN WALUK
161 NO. 6th STREET

VALANDOS:

1—2 p. p.

M. Stakoff, 
LDS 1 kp. Pirm.

Matykite “U.S.S.R.-1937”

Rinkliava Ispanijos 
Kūdikių Šelpimui

Busy Darbininkai Laimėjo 
Algy Pakėlimą

New Yorko valstijos Jaunų
jų Komunistų Lygos organiza
cija suruošė masinį aukų rin
kimą, arba “Tag Day,” sušel- 
pimui Ispanijos kūdikių. Au
kos bus renkamos dėžutėmis 
gatvėse, namuose, susirinki
muose, visokiose užeigose. Au
kų rinkimas tęsis keturias die
nas, būtent, penktadienį, šeš
tadienį, sekmadienį ir pirma
dienį. Labai prašomi aukų rin
kime dalyvauti ne tik jauni grupės laimėjimu, 
komunistai, ne tik Šiaip geros 
Širdies jaunuoliai, bet ir suau
gę vyrai ir moterys. Tai la
bai gražus ir garbingas dar-

Labai puikiai pasitarnauja 
darbininkams C. L O. Trans
port Workers Unija, kuri jau 
turi suorganizavus didžiumą 
New Yorko transporto darbi
ninkų. New Yorko City Omni
bus korporacijos 1,800 drai- 
verių gavo algų pakėlimą nuo 
10 iki 18 nuoš., vakacijas su 
alga ir pusantros mokesties 
už* viršlaikius. Tai skaitoma 
labai dideliu šios darbininkų

Šis Sovietų judis dabar yra 
rodomas Cameo teatre, 42nd 
St. ir Broadway, New Yorke. 
Kaip žinote, Sovietų Sąjunga 
apvaikščios lapkričio mėnesį 
20 metines sukaktuves, šis ju
dis puikiai parodo darbininkų 
tėvynės atsiekimus ir laimėji
mus. Parodo tiesimą kelių, bu- 
davojimą namų, įsteigimą ko
lektyvų, gaminimą agrikultū
ros mašinų, jaunimo sporto 
išauklėjimą, raudonosios ar
mijos manevrus, prirengimą 
orlaivininkų ir suradimą žem
galio ir tt.

Įžanga prieš pietus tiktai 
25 centai. Kaimietis.

Trečiadienį • New Yorkan 
pribuvo trys didvyriški Sovie
tų Sąjungos lakūnai, draugai 
Gromov, Danilin ir Jumašev, 
kurie nesenai perskrido šiau
rinį žemės* ašigalį ir sumušė 
visus orlaivių skridimo tolu
mo rekordus. Juos pasitiko ne 
tik entuziastiškos New Yorko 
miesto masės, bet ir patys 
miesto viršylos. Jie buvo už
kviesti aplankyti majorą La 
Guardią v a s arinėje miesto 
valdžios buveinėje' College 
Point, Long Island. La Guar
dia juos pasveikino ir visi nu
siėmė paveikslą.

Sovietų lakūnai turėjo pasi
kalbėjimą su New 
spaudos atstovais, 
raščių reporteriai 
Drg. Gromov sakė, 
kad už poros metų 
tas reguliaris susisiekimas or
laiviais tarpe Sovietų Sąjun
gos ir Jungtinių Valstijų tie
siai per šiaurinį ašigalį. Jis 
sako, kad ko būtinai reikia to
kiam susisiekimui, tai visos ei-

Muzėjų ir zoologijos daržų 
viršylos reikalauja, kad miesto 
valdžios budžete būtų įdėtas mi- 
lionas dolerių pagerinimui ir 
užlaikymui muzėjų.

PARDAVIMAI
Parsiduoda gerai Įrengta keptuvė 

su visais parankumais arba tik biz
nis. Parsiduoda iš priežasties savi
ninko nesveikatos. Kreipkitės seka
mu antrašu: George Dicovitsky, 130 
First St., Elizabeth, N. J.

(177-179)

REIKALAVIMAI
Reikalinga patyrusio mėsininko 

dirbti mėsinyčioj. Kreipkitės po num. 
339 Berman St., Brooklyn, N. Y. 
Arba šaukite telefonu Yakštj, Ap
plegate 7-8828. (178-180)

Šv. Jurgio Draugijos 
Narių Atydai

Gerbiami Draugai:—
Susirinkimo yra nutarta 

lyvaut in corpore Liet. Am
erikos Piliečių Kliubo piknike 
šį šeštadienį, liepos 31, Dexter 
Parke, Jamaica Ave. ir 75th 
gatvė, Woodhaven, N. Y.
„ Tad šv. Jurgio draugijos na
riai prašomi dalyvaut skaitlin
gai ir būti parke laiku. Visos 
Eemonijos prasidės šeštą va

dą

da-

vakare.
Sekr. J. A. Draugelis.

Ra-

Radio Darbininkai 
Išėjo į Streiką

• ** šeši šimtai Micamold 
dio korporacijos darbininkų
sustreikavo. Tiktai du skebai 
atsirado, žinoma, dirbtuvė kie
tai uždaryta. Streikui vado- 
auja C. I. O. unija United 
ectric and Radio Workers.

a kaltina bosus, kad jie
išaukė Amerikos Darbo 

deracijos organizatorius, su 
ais derasi ir bando streikie-

t* &K

I

rius sudemoralizuoti.
< . Dirbtuvė randasi po num. 
1087 Flushing Ave., Brook-

t

~ Labai Smarki Moteriškė
Pirmadienį ateivė francūzė 

ie Starck smarkiai nustū
mė policistą ir nekviesta įsi
veržė į majoro La Guardijos 
raštinę. Ji sakėsi, kad ją ne
teisingai WPA bosai pavarė iš 
darbo. Majoras prižadėjo jos 
skundą tuojaus ištirti. Policis
tas Edward Vitale skundžiasi, 
kad Starck jam juodą akį už
dėjus.

šventadieniais susitarus 
Tel. Evergreen 8-9229

Dr. ED. W. ŽUKAUSKAS
1114 FOSTER AVENUE

Dr. A. PETRIKĄ 
(DANTŲ GYDYTOJAS)

221 SO. 4th ST.

Dr. BLADAS K. VENCIUS
(DANTŲ GYDYTOJAS)

499 GRAND ST.

Motina Kaltinama Pavogime 
Savo Sūnaus

Juodveidė motina Dorothy 
Morris dabar randasi New 
Yorke. Ji pabėgo nuo savo 
žiauraus vyro, kuris tebegy
vena North Carolinoje. Bėgda
ma nuo vyro, ji pasiėmė ir sa
vo 6 metų sūnų. Vyras kaltina 
ją žmogvagystėje ir North 
Carolines valdžia jam prita
ria ir reikalauja, kad motina 
Morris būtų sugrąžinta atgal 
ir teisiama. Bet New Yorko 
teisėjas Paige, taip pat juod- 
veidis, užtaria Morris, išteisi
no ją ir pasižadėjo padėti jai 
kovoti prieš ištrėmimą 
New Yorko.

jos iš

Rem-Darbo Federacija irgi 
sianti La Guardią

Darbo Federacijos 
Internątional Longshormen’s 
Association prezidentas Ryan 
viešai pareiškė, kad jis remia 
La Guardijos kandidatūrą į 
majorus. Ryan yra taip pat 
prezidentas New Yorko Dar
bo Unijų Tarybos. Tai reiškia, 
kad visos Federacijos unijos 
rems La Guardią O CIO uni
ja National Maritime jau už- 
gyrė jo kandidatūrą.

unijos

30 Policistų Jieškojo Lavono
Sekmadienį į 'Hotel Bilt

more įsiveržė 30 policistų ir 
pradėjo jieškoti po kambarius 
negyvo žmogaus. Buk tai kas 
per telefoną pašaukęs, kad 
tam viešbutyje esąs negyvas1 
žmogus. Neradę lavono, poli
cistai susėdo į automobilius 
išvažiavo.

ir

Trokas Užmušė Žmogų
Ant kampo Cumberland 

ir De Kalb Avė. trečiadienį 
trokas užmušė Frank Neary, 
42 metų amžiaus WPA dar
bininką. Troko vairuotojas 
Lapari uždarytas į kalėjimą.

St.

Žmogžudį Surado Raitosios 
Policijos Eilėse

Taigi, pagaliaus gražuolės 
Irma Pradier užmušėjas suras
tas New- Yorko raitosios poli
cijos eilėse. Detektyvai tebe
slepia žmogžudžio pavardę.

Kaip kilo mintis, kad už
mušėjas yra raitas policistas? 
Ogi, mat, Pradier kišenėje ra
do šešius šmotelius cukraus, 
kurį ji turėjo pasiėmus sušer
ti arkliui. Tas detektyvus pri
vedė prie jieškojimo žmogžu
džio policistų eilėse. Buvo su
šaukti visi raitieji policistai ir 
ištirti jų šautuvai.

Išvyko Ispanijon
Laivu Isle de France ket

virtadienį išvyko Ispanijon 
grupė socialių darbininkų. Jai 
vadovauja p. Gregg, narys 
New Yorko Apšvietos Tary
bos. šita grupė studijuosianti 
Ispanijos kūdikių padėtį, ypa
tingai našlaičių, kurių tėvus 
užmušė kare. Grupė susideda 
iš keturių narių.

Atvažiuoja iš Lenkijos Pati 
Pasiimti Vyrą iš Kalėjimo
New Yorkan atsiskubina iš 

Lenkijos pati Wladeslawo 
Scroczynskio, idant jį išvelbėti 
ir parsivežti namo. Mat, jis 
nuteistas Sing Sing kalėjime 
gyventi nuo 10 iki 20 metų už 
vagystę. Bet kalėjimo viršinin
kai sako, kad tos moteriškės 
kelionė bus veltui, nes jie jos 
vyrą neišleis už jokius pini
gus.

Tyrinės Coney Island 
Priteršimą

Sanitacijos komisionierius 
Carey pats pasižadėjo nuvyk
ti ir ištirti skundus apie baisią 
nešvarą Coney Island maudy
nėse. Bet nereikia nei tyrinė
jimo, nes kiekvienas, kuris 
kada nors yra į Coney Island 
smiltyną koją įkėlęs, puikiai 
žino, koks bjaurus priterši- 
mas visur viešpatauja.

Da Viena Gaisro Auka
Bow*ery Home Hotel gaisras 

nusinešė dar vieną gyvybę. 
Nuo žaizdų mirė niekam neži
nomas 50 metų amžiaus vy
ras.

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

Tel. Mansfield 6-8787

VALANDOS:
9—12 ryte

u.

Penktadieniais uždaryta
Tel. Evergreen 7-9105

VALANDOS:
9—12 ryte 
2—8 vakare

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

York o 
Visų laik- 
dalyvavo. 

jis manąs, 
bus įsteig-

FOTOGRAFAS
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 jvairiom 
spalvom.

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

BROOKLYN,vN. Y, 
Tel.: Glenmore 1-6191

Laisvės” ofise bi kada galima 
gauti šiuos užsieninius 

laikraščius:

“Raudonasis Artojas”
Iš Sovietų Sąjungosv

Kaina už egzempliorių 3c.

“Liaudies Balsas”
Iš Kanados

Kaina už egzempliorių 5c.

Vietinis

“Daily Worker”
Kaina už ekzempliorių 3c

IŠRĄNDAVOJIMAI
Pasirandavoja puikus kambarys. 

Garu apšildomas. Galima privažiuot 
Broadway traukiniu arba gatvekariu. 
Dėl daugiau informacijų kreipkitės: 
31 Grove St., (tarpe Broadway ir 
Bushwick Ave.) Brooklyn, N. Y.

(178-179)

Dr. Herman Mendlowib
33 METAI PRAKTIKOS

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

Tel. Evergreen 7-1312

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

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

T

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
Tel. Triangle 5-3622 

Brooklyn, N. Y.

1
168 Grand Street į

Tel. Evergreen 8-7179
Brooklyn, N. Y. I

Stephen Aromiskis 
(Armakauskas) 

Laisniuotas Graborius
NOTARY PUBLIC 

423 Metropolitan Avė.
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4335

MATEUŠAS SIMONAVIČTUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIEJIMAM ĮSTAIGA

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

STREET,

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

FRANK DOMIKAIČIO
i

Ž
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E
S
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E
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RESTAURACIJA
417 Lorimer St., Brooklyn, “Laisves” Name

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

na; gaspadoriškai nuvirti kopūstai ir barščiai.

Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vėlai Vakaro

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

Stanley Masiulio 
Restauracija ir Gėrimų Įstaiga 

•'♦v* >jv * i 
Amerikoniškos ir Importuotos Degtinės 

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 Įstaiga Yra
518 Grand St. Brooklyn, N. Y.

Tarpe Union Avė. ir Lorimer Street

426 SOUTH 5th 
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties.

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

Notary Public

MM

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

« WW WW W W W W WW WW WW MM WW W WW WW WWyWWyWWWWWW JAĮlAi
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Telephone: EVergreen 8-9770

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

CHARLES’
UP TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas

Gerai Patyrę Barbenai 
Prielankus Patarnavimas 

306 Union Avė. 
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

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

Tekfonuokite: EVergreen 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti i ofisą 

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

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

485 Grand Street Brooklyn, N. Y.
Telefon&s: EVergreen 7-1661




