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CARTOONS
Cartoons often express great ideas 

on a small surface. Only the other 
day I saw a cartoon that in a simple 
drawing clearly explained in pathe- 
ic sarcasm all we hear about Span- 
;h “Bolshevists”.

It showed a ragged boy and girl 
talking along a road while in the 
ff distance can 
tom. The little 
art asks:

‘Paul, who
Rew?”

Hr brother, 
hant, replies:

“Iiat means

be seen a burning 
girl clutches a doll

are the Spanish

holding her other

On August 22nd there will be a 
boat ride excursion to Rye Beach, 
N. Y. held for the benefit of the 
Lithuanian Daily “Laisve” by the 
ALDLD.

There will be music and dancing 1 
on the good ship “Manhattan” and a 
large crowd of happy Lithuanian 
youth and elders will leave Wall St. 
Pier at 8:30 in the morning for the 
time of their lives.

Are you lonely and depressed? 
Cheer up by meeting a large crowd 
of happy youth! Is your girl hard 
to hold? Make her like you all 
the more by giving her the happiest 
day of her life by this boat ride. Do 
you like to dance? If so, you will 
have a swell time dancing to a 
good orchestra while sailing over a 
quiet romantic river. 1

All the 
ruses are 
to attend 
and don’t

Joint Committee Plans ‘Get-Acquaint
ed’ Affair on August 15th

Dancing, talking-pictures, singing, 
speeches, comedy. All this was given 
to make money to aid the 
suffering Spanish children, 
given under the auspices 
United Youth Committee 
Spanish Democracy, young
organizations of N. Y. and the Socie
ty for Ethical Culture.

This Tuesday (August 3rd) at 8:30 
P. M. the boat “Wilson Line” left 
Battery Park and sailed up the

are Hudson with approximately 1000 peo- 
and pie aboard.
the
But

hungry, 
It was 
of the 
to
people’s

aid

I suspect there

us.”
-0-----

A DAY OFF
One of the few luxuries in life 

that I have is my weekly trip to 1 
Coney bland. “Ice cream!, ice cold!, 
get it right here!” yell little kids 
and young boys, even old women, 
as they try to sell a piece of flavor- hfe, by^not attending! 
ed ice in ^rder to make a few cents. 
But the “defenders of law and or
der” think that making money would 
be a heinots crime and so the big, 
brave, bold policemen sneak up quiet
ly and grab ihe peddler-culprit by the 
collar and jell “You’re under ar
rest!”

However, -.hings are going to 
change from row on. The boys have 
learned a lessen from the C.I.O. and 
have formed a sort of union, the 
“Ice Cream Peddlers of Brighton 
Beach”. Good luck boys! 

----- 0-----
NEXT WEEK

L.D.S. branches and cho- 
now making preparations 

this to-be-successful affair 
make the mistake of your

sum of $1.00 
the gate you 
smooth sail- 

of fun at the
park which now

I For the insignificant 
in advance or $1.25 
will get six hours 
ing and five hours 
famed RYE BEACH 
has the latest and best amusement 
devices and is a swimming resort.

at 
of

Sing And Dance 
At Great Neck

On this bright Sunday of August 
8th, in the year 1937, the “Sons and n
of Great Neck, will hold a song and 

i dance affair at the Kasmocius Hall, 
| 91 Steamboat Road in Great Neck,

The young lady who so capably Daughters Mutual Benefit Society’ 
and faithfully sends in “Aunt Lena 
Says” will appear this Tuesday in 
the L.Y.S.

Short stories, evidently wanted by 
the readers, w’ill now start appearing 
regularly (that is, if the readers 
would write them’.). This Tuesday’s 
issue will contain “A Night in the 
Municipal Lodging House” by A. P. 
Both articles are excellent, so watch 
for them.

-------- Qu—

REMINDER

Lest You Forget:
Lyros Chorus is giving a house 

party this Saturday nite, August 7. 
Where? —At Barney’s house, 7822 
Lyons Ave. The No. 37 Chester car 
will take you out there. You are 
guaranteed a good time because here 
is one place where bushes are bush- 

i es and mushrooms grow abundantly 
oi’ something, if you know what I 
mean. However, all kidding aside, 
come out and bring your friends. 
The admission is only fifteen 
and you’ll get more than

' money’s worth.
-----0-----The chorus meeting is to be 

this Friday. And remember, 
still selling membership cards, so be 
prepared financially, and I do mean 
you!
Pardon Me For Shouting But:

We’ve had several additions to 
been

our 
now

cents 
your

a chance to find

all interested in 
cost? The mini- 
Forty cents for

I There was a great deal of com- 
1 radeship among the various nation
alities but I saw no Lithuanians and 
was very disappointed.

There were several interesting 
methods of collecting more money 
for Spain. The audience was invited 
to sing with a man on the stage, 
if the man stopped singing and you 
continued—you had to pay a 10 cent , the chorus lately. Men have 
fine. They also had an orchestra piling in. Congratulations to 
play and those who wanted to dance j girls! You’ve got them in, 

make them stay.
Murphy’s sure made things 

the chorus. His
“Never a

paid a nickel for two dances and 
the 3rd dance was free.

held
I’m

live-

SMETONA’S PET BASKETBALL TEAM
TROUNCED FOR THIRD TIME IN U. S.

Brooklyn Lith. Boys Make Easy Victory
BROOKLYN, N. Y.—-This past Sunday the Lithuanian Bas

ketball Team who are “Champions of the World” were licked 
for the third consecutive time on their tour of Lithuanian- 
American colonies. The Brooklyn Lithuanian Basketball team, hastily or
ganized and with only one practice, thrashed the so-called champions with 
a score of 31 to 23.

The Brooklyn team was composed of stars from three or four teams and 
that game was the first one theyS----------------------------------------------- “*
played in as a group. The fact 
that they were able to lick Europe’s 
well trained team and crash their 
excellent defensive tactics is a credit 
to these Lith.-Americans. Their 
trainer was William Scrill Petraus
kas a formei' professional basket
ball player of the Jersey Reds.

The Game
First point was made by the Lith

uanian team and this quickly rallied 
the Brooklynites who ended the 
first half by a score of 11-21, in 
favor of the Americans. In spite 
of this large lead the American 
team complained that the referee 
was prejudiced in favor of the Lith
uanians. The Lith team, just as 
they did in Chicago and Cleveland, 
complained that the Brooklyn boys 
were “too rough”.

At the second half the visiting 
team bowled up the score to 23 

, points but the Brooklyn 
passed it with 31 points,

1 ning the game.
Players

The visiting team from 
had won the Championship title of 
Europe beating the best European 
basketball teams. Smetona, virtual 
dictator of Lithuania, then got the 
brilliant idea of sending over the 

. team to America to play Lith.-Amer- 
i ican teams and act as propaganda 
. bearers for Smetona’s government.
! They were beaten in each game! 
1 They played in Chicago, Cleveland , 

and Brooklyn and always lost com-: J 
plaining that the Lith. Americans

. were “too rough”.
! Their entire trip was a complete 

failure as far as propaganda was 
concerned for the Lithuanians here 
did not choose to attend games 
sponsored by a fascist government. 
Evidently amateur sports under a

democracy gets better quality than a 
well-trained team of sportsmen whp 
were intended to be used as bait for 
propaganda.

It didn’t work.
SCORES

Lithuanian Team 
Andriulis 
Baltrūnas 
Cenfeldas 
Kraučiunas 
Puzinauskas 
Savickas

P.
6
8
3
2
0
1
3

F. G 
4 
0 
1 
0 
0 
1 
3

1 
4 
1 
1 
0 
0 
0ly since he’s joined 

motto seems to be: 
moment”.

While speaking to some fellows I 
mentioned that the Lithuanians were 
having an excursion to Rye Beach 
on August 22nd and 
several tickets!

dull
237 

a 
3 
0 
4 
0 
2 
Q 
0 
0
2

9
F.
2
1
1 
0
3 
0
2
0 
0

Totals
Brooklyn Team 
Andriukauskas 
Bružas 
Kapažinskas

i Kasakaitis 
Krygeris 
Vilkaitis 
Leberis 
Biejauskas 
Bleckas

Everybody loves my baby. But my 
baby doesn’t love everybody because 
she doesn’t know everybody. But 
that’s alright—she’ll have a chance 
to widen her circle of friends on the 
Sunday of August 15th when the 
New York and New Jersey LDS 
branches hold a joint swimming 
party at New Drop, Staten Island.

You know,
many, many perfectly lovely 
charming girls that belong to 
LDS branches in Brooklyn, 
have I ever met them? No! Would 
I like to meet them? Shucks, I 
ain’t afraid. And then, perhaps 
these same lovely girls are curious 
to know if there are any handsome 
men in the New Jersey LDS branch
es. Not being a girl, I naturally 
am in no position to pass on the 
beauty or lack of it of our male 
rpembers. But surely if all of us 
convene we’ll have 
out for ourselves.

Naturally, you’re 
—how much will it 
mum is 75 cents,
subway, ferry and bus fare and , 
thirty five cents for the use of the I 
beach. By the way, the beach is 
very exclusive so we can carry on 
without unduly annoying others.

The main event will be a beauty 
contest and thq, winner will receive— 
her portrait painted in pastels by 
Al. Kairukštis.

How to get there from Brooklyn. 
Go to the Battery in Manhattan and 
take the Staten Island Ferry. It’s 
the longest ferry ride in the world 
for a nickel so you will receive a 
boat trip in the bargain. Alighting 
on Staten Island, you will find bus
es going directly to the beach. Plan 
to be there by ten, since the com
mittee’s plans provide for a full day 
of sports and swimming. Oh yes, 
bring your own suits, they’ll fit you 
better. —K.

I sold them The date for the 
August 15, draws nearer.

Baltimore 
The

trip, 
new 8 

1
9 
0 
7
0 
2 
0

UVzVVzAWA į -------- ------------------------------------------------------------

When we noticed the boat nearing ■ members better learn the songs, and 
the harbor at 12:30 A.
all sorry the sail was over. But 
those who still wanted to dance 
stayed on board as there was danc
ing till 2 A. M.

Before the people began leaving 
some boy scouts played their bugles 1 
in memory of those who died in 
Spain in order to preserve Spanish 
democracy. When that was finished 
all the people clenched their fists 
and said: “Salud”! and everyone 
joined in singing the Loyalist song, 
“No Pasaran!” !

The entire trip was interesting 
and everyone enjoyed it for the fun 
they had and for the assistance they 
were giving to the Spanish people. I

Mary A. Brown.

M. we were . the other members could devote 
more time in improving them.

A Little Red.

OUR AL KAIRUKST1S 
BECOMES VERY HURT

lads sur- 
thus win- 1

Totals 9 H 81 
A Rep.

Lithuania

boss

any

Mr.♦

be-

BROOKLYN BREVITIES MODERN PSYCHOLOGY
much, Present Psychological Misconceptions

I
and

are ap-

for-

Bum Jokes Column
Floyd Dewey.

1
“How

youth groups 
to combat the

we 
the

roost.” 
trouble,

develops even if the 
shrunken or misform- 
the nervous system is 
brain cannot develop 
the mind will also re-

are much 
had formerly

J. K.
as if

na-
Ja-

bathing suit)... I thought I 
going to see some bathing beau- 
strolling around, but... better 
next timd, Rajah. It here did

and sojourned to Waterbury, 
for the Dainų Diena. This 
turned out to be a well at- 
picnic. It was rather diffi-

of Man” 
nutrition 
to men-

He: “I dreamt last night that your 
mother was sick.”

She: “Brute! I heard you laugh 
in your sleep!”

He: “Anyway, dear, we shall die 
together.”

She “Well, that will be company 
part of the wav.

Joan: “I think sheep are the stu
pidest creatures living.”

John: “Yes. my lamb,”

Plumber (arriving late): 
is it?”

Husband: “Oh, fine! I» taught my 
wife how to swim while we were 
waiting for you.”

*
Bill: “Have you ever 'done 

public speaking?”
Joe: “Well, I once proposed

The Pirmyn Chorus, under the di
rection of Al Klimaite, will sing 
several songs and the “juokdariai” 
from Babylon will ably present the 
best thing in the way of humor.

An excellent orchestra will play 
American and Lithuanian music so 
you can dance to both. Refreshments 
will be served and everyone is as-

It is never too often to remind, sured of a good time, 
our correspondents and readers to 
send in articles and news .items for 
the Youth Section. Remember, this 
is your paper and it is up to you to 
build it up! Send all material to:

Laisve Youth Section,
427 Lorimer Street

Brooklyn, N. Y.

Doors open at 5 and the program 
begins at 8 in the evening.

Admission ? Only 35 cents for those 
who buy in advance and 40 cents 
for tickets at the door. Young chil
dren (from 12 to 15) will be admit
ted for a quarter.

Pranas Saldus.

Hello There!
It has been over a year since I 

have settled down in dear old Wil- 
liamsburgh. During this past year I 
have attended practically all of the 
socials, operettas, and dances given 
by Brooklyn Aido Chorus. I even 
dropped in for a few minutes at 
some of the rehearsals but never 
actually joined the chorus. For the 
chorus rehearsed on Friday nights 
and that was always a busy night 
for me. Nowadays my Friday nights 
are free from any other activities 
so I finally joined up and am now 
a duly registered member of Brook
lyn Aido Chorus. I attended my 
first reheasal last Friday, July 30th.

Knowing the chorus members by 
attending their dances and such, I 
found that I was in a very friend
ly place at this rehearsal and felt 
practically at home. Working to
gether with the chorus members at 
rehearsal is much different than 
just knowing them at dances. I found 
that practically all of the members 
are indeed enthusiastic in their cho
rus work, they are friendly and help
ful to new comers, and all in all, 
they really work togethęr for the 
good of the chorus. Would they 
make up their minds to, Brooklyn 
Aido Chorus members can certainly 
give us some good singing. It is 
just unfortunate however that some 
don’t know when to stop acting fool
ish and settle down to real work.

I learned also that chorus mem
bers certainly have a very busy so
cial life. Right now, the chorus is 
rehearsing in preparation for appear
ances at two big picnics, as well as 
making plans for production of an 
operetta, “Chimes Of Normandy”, in 
the early part of October. ,

On Saturday, July 31, the chorus 
sang at the Citizens Club picnic in 
Dexter Park. Its songs were well- 
liked by the audience. After the 
chorus sang, I looked and looked and 
in vain did I keep my ears open, 
but nary a bit of gossip did/ I 
gather. Outside of chorus members 
there was hardly anybody there who 
I knew.

The following day, Sunday, August 
1st, we boarded a bus in front of 
Laisve 
Conn, 
affair 
tended 
cult for the choruses to be heard 
over the din of the crowd. Of the

several choruses that sang, ours was 
the only one called back by the au
dience for an encore.

While enroute to Waterbury all 
chorus members in the bus were in 
the best of spirits. Everyone was 
having a good time singing, joking 
around, or swapping lunches. Mary 
Brown and Emily Klimas fed almost 
all of the passengers with nuts, 
candy, cookies, fruit and such things. 
It was a very enjoyable as well as 
orderly trip, everyone enjoying his 
or herself, and no one being too un
bearable. On the way home prac
tically all of us were aslep. By the 
way, President Ernest C. Dubin cer
tainly has a “French” vocabulary 
which he could let loose so vicious
ly that it even would make a hard- 
boiled army sergeant’s ears tingle, 
and his face blush.

Good old B. K. showed me and my 
party a darn good time during our 
few hours up there and my sincere 
thanks to her for the same.

That, my dear readers, is all for 
now so thanks for reading and I will 
be seeing you subsequently or other
wise.

So This Is 
America!

I was hurt, yes, very much hurt, 
by the editor’s attack on Tysliava’s 
statement which asserted that Ameri- 

! can-Lithuanian youth were inferior, 
both in mental capacity and physical 
ability, to the youth in Lithuania. 
Mr. Tysliava is quite correct in say- 

i ing that we American youth are 50 
1 years behind our cousins in Lithua
nia and that we have little chance 
of catching up with them. Why, who 
should know better than Mr. Tyslia
va himself?

March For Peace 
This Saturday

Here is a man that was sent over 
by Feurher Smetona to inculcate 
American born Lithuanian youth with 
the ideology of fascism and nation
alism. And what do we ungrateful 
wretches do ?
Tysliava’s banner? No!

Because we entertain 
liefs in democracy. We

Young Man: “I would li|ce to ask 
your advice. Do you think' your 
daughter would make me a suitably 
wife, sir?”

Lawyer: “No, I don’t 
would. Ten dollars, please.

* * ♦
Boss: “Why are you so downcast, 

Rastus?”
Rastus: “Ah lost mah chickens.”

I Boss; “Don’t worry, chickens 
ways come home to

Rastus: “Dat’s de 
dey went!”

* *

to a 
girl over a party line phone in my 
home town.

TORRINGTON YET LIVES!
----------- (■)

No, this isn’t Torrington’s ghost 
coming to haunt you; just me with a 
lot of things to get off my chest. 
The peanut hunt after rehearsal last 
Monday proved all right. Vete re
ceived first prize with the help of 
B. M. and J. R. (B. M. found 4 
peanuts, J. R. found 8, and 
got 11 peanuts). So it looks 
the prize should have gone to 
who found 15 peanuts.
Personal Notes:

C. G.—don’t show off so
especially in front of someone else’s 
girl.. S. L.—you may think you can 
sing but others think vice-versa. 
Chairman of the entertaining com
mittee, V. M., yon may be doing a 
little work, but do it willingly—you 
will enjoy it better.

S. D.—what’s the idea of hiding 
the peanuts Monday night? You’re 
not on the committee. Or don’t you 
know it ? To some of our dame- 
sters:—speak up girls, in the U. S. 
there’s such a thing as freedom of 
speech. N. K. and M. K. seldom 
come to rehearsals but when it comes 
to going out, they’re here, hook, line, 
and sinker. .. J. C.—we all like you, 
but don’t act so tough... Well, H. G. 
is proving to be an outstanding mem
ber... Did you ever notice M. Y.’s 
cute smile?

As I look into my crystal ball, I 
see the roast wasn’t bad and it was 
not good. I see that it was an empty 
program with full stomachs (full of 
hotdogs). The crystal ball tells me 
there was al moist an overheated argu
ment between K. M. and V. M.... 
J. P. had an interesting talk with 
the Penn, guest... J. K. was trying 
to show the girls how far he could 
swim (P. S. he had on a non-sink- 
able 
was 
ties 
luck
what and who did where, I mean 
what did where and who did—oh 
nuts, all I want to know is where 
everybody ended up Wednesday nite 
...Dummy, in bed of course.

Well, my time is up until—?
Guess Who?

On this Saturday the American 
League Against War and Fascism 
will sponsor its annual peace parade 
on August 7th.

Floats and pageants picturing the 
struggle to preserve democracy going 
on all over the world are now ready 
for the Saturday march. Bands and 
automobile divisions composed of 
youth and anti-war groups will 
occupy prominent positions.

Main emphasis will probably be 
laid on the picturization of the heroic 
fight of the Spanish people against 
fascism. The boys in the Lincoln 
battalion will also be honored 
tribute paid.

Other floats will depict the 
tional unity of China against
panese invasion and the brutality of 
Nazism and Fascism.

This parade will symbolize the 
readiness of the people of America 
to combat the ever growing danger 
of fascism and war and to fight for 
the preservation of democracy and 
peace. This parade will gauge the 
extent of the support the people of 
New York are willing to give 
these things.

She: “Why do you have that string 
tied around your finger?”

He “You told me to tie it there, 
so I’d remember to mail your letter.”

She: “Well, did you?”
He: “No, you forgot to give it to 

me.” s

NEW YORK.—Venereal disease 
afflicts one out of four young per
sons between the ages of 41 and 25, 
Colonel Bascomb Johnson, president 
of the American Social Hygiene As
sociation, stated here, on the basis 
of recent findings.

Previous figures made public by 
the association and by the U. S. 
Public Health Service had placed the 
estimates at a much lower figure. 
The statement of Colonel Johnson 
came as a surprise to many social 
hygiene workers.

The new figures indicate that 
syphilis and gonorrhea 
more widespread than 
been assumed.

At the same time 
announced fresh plans 
diseases. Marked progress was re-1 ventive medicine. The Congress at 
ported by the American Youth Con- its recent Milwaukee convention 
gross in its campaign to educate urged compulsory pre-marital me- 
young people on measures of pre- , dical tests for young couples.

Announcement!
Choruses!

Choruses! Does your conscience 
bother you? If it doeą, then watch 
for the article coining in this 
Tuesday’s issue of the L.Y.S. con
cerning questionnaires. Be sure to 
read it! ‘ Secretary, L.M.S.

She (worried): “Can you fix this 
big dent in my fender' at once, so 
my husband won’t notice it?”

Mechanic: “No, but I can-fix it up 
so that in a few days you can ask 
him how he did it.”

Agent: “I told the manager 
had to have ten per cent of 
gate.”

Blonde: “What did he say?”
Agent: “He told me he was giving 

us only the gate.”

Do we flock to 
Why?

absurd 
think that 

every citizen should concern himself 
with government and that we should 
change our elected rulers every so 
often. How inefficient and how 
wasteful! In Lithuania the people 
have Smetona who’s retained his 
position ever since the country broke 
away from blood-thirsty Russia. Do 
the youth in Lithuania think elec
tions are necessary? No! They’re 
satisfied with Smetona and Smetona 
is satisfied with them. Do they 
concern themselves with political 
parties and progressive youth move
ments? No! Because there is only 
one party and only one youth move
ment.

Another idiotic misconception we 
American youth labor’ under is that 
there should be freedom of the 
press. Freedom!—hell, it amounts to 
license. Compare the Daily Work
er and the New York American. The 
same story is presented in their 
columns in two absolutely different 
versions. Which means that we 
American youth have to think and 
draw conclusions from these differ
ent versions. Is that desirable? No! 
In Lithuania Smetona determines 
what the news shall be and his 
version is printed in all of the news
papers in Lithuania so that no think
ing is necessary. What a release of 
mind matter for higher things!

Here in America when an Ameri
can-Lithuanian reaches the age of 
18 he is confronted with the need 
for choosing a vocation. Which leads 
to endless worry and needless loss of 
energy. But in Lithuania every male 
youth on reaching his eighteenth 
birthday gets ready to join the army. 
Sometimes he may object ■ but the 
Smetona regime doesn’t tolerate any 
sissy ideas like fascism and in he 
goes whether he likes to or not. 
Isn’t this so much better—to asso
ciate with youth of your own age, 
dressed in uniform uniforms, learn
ing the best and most effective way 
of killing other youth ? Why, of 
course it is!

Now Mr. Editor, don’t you think 
you should print an apology for 
saying what you did say about Mr. 
Tysliava ? -Al Kairukštis.

There is a widespread belief both 
among laymen and scientists that 
nutrition, disease and various other 
physical factors control mental de
velopment. It’s commonly believed ihat 
malnutrition—especially prevalent in 
our modern society—effects mental 
growth adversely. Thus if a child 
is ill-fed, lacking sufficient vitamins 
and calories in its diet, many doc
tors of medicine and nearly every 
layman are fully convinced that the 
child will not develop mentally. A 
sort of “stunting” will result. Yet it 
has been experimentally proven (con
sult “Physical Measurement 
Patterson and others) that 
has no relation whatsoever 
tai growth.

The same sort of ideas 
plied to diseases (infected tonsils, bad 
teeth, etc). Yet again it has been 
conclusively shown that there is no 
relation of any manner between the 
two. This result, however, dqes not 
apply to diseases of the nervous sys
tem (sleeping sickness, for instance). 
It is a well known fact that the ner
vous system 
body remains 
ed. Then if 
affected the 
and therefore 
main unchanged or even degenerate.

Physical characteristics such as 
height and weight do have a slight 
relation to intelligence. Yet it is 
for the mass only that such a knowl
edge can be applied. The heavier 
and taller’ children do develop intel
lectually at a faster rate than the 
smaller and thinner children. This, 
however, cannot be applied to indi
viduals. In fact, even to masses in 
some cases. Intelligence tests con
ducted at Yale and Michigan Colleges 
resulted in the comparitively scraw
ny freshmen of Yale coming out 
very much above the robust Michi
gan freshmen.

Another misconception is related 
to physiognomy. In this matter it 
is popularly believed that frank blue 
eyes, high forehead and blondeness 
are signs of honesty, intelligence and 
initiative. In fact a whole pseudo
science has been worked out in this 
field. Salesmen were selected ac
cording to this method and to an-

other similar system (Lombrosian) 
convicts were classified. Yet again, 
tests conducted along these lines net
ted only negative results.

----- 0-----
Phrenology—the study of person^ 

ality by means of “bumps” on the 
head—was shown up as completely 
false by brain specialists. The spots 
picked out as representing vision, 
thoughtfullness, emotion, etc, in the 
brain were shown to be either com
pletely lacking or else situated in a 
different place of the brain. The 
only good phrenology did was to 
develop an interest in the brain and 
its functions.

These beliefs were popularized by 
scientists who believed that they had 
found a physical classification of 
personality. Other, sceptical, scien
tists doubting the theory because of 
lack of quantitative proof showed 
that the theories were either base
less, or else of little use in the 
tasks assignd to them. There is 
still much deep rooted belief in these 
fallacies, not only by ordinary peo
ple, but even scientists. Unless, 
however, more substantial evidence 
is offered, the physical approach to 
personality classification still re
mains to be determined.

Flicker

By JOHN R. CHAPUN
HOLLYWOOD—Two films are now 

in preparation around the life of the 
late Amelia Earhart. One is “World 
Flight,” to be made by Warners, 
with Bette Davis in the rolė of 
Amelia, and the other, untitled, is 
being prepared by Jesse Lasky at 
R.K.O., with the consent of Ame
lia’s widower, George Palmer Put? 
nam. It will doubtless star Katherine 
Hepburn.

Jones: “Confound it, I’ve lost all 
my matches.”

Smith: “Cheer up, I’ll buy you an 
automatic lighter.”

Jones: “That won’t help, I’m a 
wrestler.”
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Haverhill, Mass. Binghamton, N. Y.
Bendrai Veikiant, Būna Daug 

Geresnės Pasekmes
Haverhill’io Lietuvių Orga

nizacijų Bendro Veikimo Ko
mitetas turėjo surengęs pikni
ką, 18 d. liepos, L. P. G. Kliu- 
bo Parke, Brookside Ave., 
Bradford, Mass. Nors ir ne- 
perdaugiausia turėta publikos 
piknike, bet galima pikniką 
priskaityti nusisekusiu, nes 
kuomet atmokėta pikniko iš
laidos, tai rengėjam pasiliko 
pelno $36.87.

Prie pikniko pasekmingumo 
daug prisidėjo su aukomis lie
tuviai ir kitataučiai biznieriai. 
Taipgi nekurie draugai ir 
draugės aukavo dėl pikniko, 
kas ką galėjo. Aukų rinkime 
gerai pasidarbavo šie draugai: 
S. Benkus, J. Masevičius ir 
P. Pečiukonis. Per S. Benkų 
aukavo sekanti drauai ir biz
nieriai: National Beer Co., 
pusbačkį alaus; Benny’s Cash 
Market (B. Pankevičius ir J. 
Ziminskas), 5 svarus “frank
furters”, ir P. Gedeikienė, sū
ri-

Per J. Masevičių aukavo se
kanti draugai ir, biznieriai: 
Polish Veteran’s Bakery, 18 
tuzinu “frankfurters rolls”; 
Walter’s Tavern (V. Simana
vičius), kvortą degtinės; Ca
pitol Lunch (V. Pūtis ir J. Ab- 
ramavičius), kvorta degtinės; 
Shilanskas Cash Market (J. 
Šilanskas), 6 svarus “frank
furters”, ir J. Jurelionis $2.00.

Per P. Pečiukonj aukavo 
sekanti biznieriai: Lithuanian 
Cafe (J. Masis), kvortą degti
nės, ir Blutneris, kvortą deg
tinės.

Per A. P. Dambrauską au
kavo: Peter’s Restaurant (P. 
Yacumskas ir Yacumskienė), 
6 svarus “frankfurters” ir vi
sus dadėčkus prie valgių; 
taipgi neėmė atlyginimo už 
pagaminimą valgiu.

Pikniko komisijai pridavė 
savo aukas šie draugai ir 
draugės: M. Matonis ir Mato- 
nienė. namie gaminta dideli 
pyragai P. Pečiukonis ir Pe-

Jaunieji Komunistai Veikia
Per metų eiles Jaunųjų Ko

munistų Lygos veikimas buvo 
šlubuojantis. Ir ji mažai ką 
savo veikimu tegalėjo pairo- 
dyti vietos žmonėse. Bet da
bar, kuomet čia yra gabi, jau
na mergaitė drg. Adelė, kuri 
eina Jaunųjų Komunistų Ly
gos organizatorės pareigas, su
gebėjo perorganizuoti J. K. 
L. ir įtraukti naujų narių j 
ją, kurie yra pilni energijos ir 
pasiryžimo darbuotis jaunuo
lių tarpe.

' Tad, kad praplėsti savo 
veikimą ir kad įtraukus dau
giau jaunuolių į J.K.L., tai ji 
pasirendavo kambarius, pir
miau buvusią bažnyčią, vadi
nama Cardonas Gym, 151 Sus
quehanna St., negrų ir italų 
apgyventoje kolonijoje, šis J.

1 K. L. žingsnis yra sveikintinas. 
Reikia tikėtis, kad ji išvystys 
veikimą toje kolonijoje jau
nuolių tarpe.

Mes, lietuviai darbininkai, 
ypatingai lietuviai jaunuoliai, 

| turėtume nepasilikti nuošalyj, 
1 bet prisidėti nrie J. K. L. vei
kimo ir, kuriem galima, būti 
jos nariais.

Jaunųjų Komunistu Lyga 
planuoja renrti didelį paren
gimą,—atidaryma savo kam- 

' bariu, kuomet iie bus galutinai 
prirengti. Tad mes turėtume 
paremti juos. Kada atidarvmo 
vakaras ivyks, pranešiu vėliau. 
Tėmykite “Laisvėje.”

J. K. L. Šalininke.

rengtis prie streiko, tai tuojau 
prisisamdė policijos ir geng- 
sterių pristatė po kelis prie 
kiekvienų vartų.

Tai, va, kam kompanija tu
ri pinigų. Aš manau, kad vie
nas tų mušeikų gauna dau
giau algos per savaitę, negu 
paprastas darbininkas per mė
nesį.

Darbininkai turėtų tą gerai 
įsitėmyti.

Apie suvirš 25 metai atgal, 
kada iš Lietuvos privažiavo 
merginų kaip liepų ir vaikinų 
kaip aržuolų, — šeimyniškos 
guštelės tvėrėsi viena po kitai. 
Vestuvės ūžė, stiklai skambė
jo, šeimynos platinosi. Ot, 
rodos, tik vakar tas buvo.

Šiandie jau tų “aržuolų” ir 
“liepų” sūnūs ir dukterys eina 
į šeimynišką gyvenimą.

Rengiama vestuvės bei vi
sokios “shower partės”. Mote
rys daugiausiai tuomi darbuo
jasi. Kiek tai būtų visuome
nei naudos, jei tos moterėlės 
tiek pasidarbuotų darbininkų 
organizavimo naudai.

Menturis.

Montello, Mass.

Rochester, N. Y.
Amerikos Lietuviu Kongre

so vietinis skyrius jau ruošia 
trečia parengimą nuo savo įsi
kūrimo. Pirmiau turėjo porą 
vakarienių, vieną Lietuvos po
litiniu kaliniu pašalpai, o kita 
Tsnaniios liaudies bendram 
frontui naramai kovojantiems 
nrieš fašizmą. Pirmutiniai pa
rengimai buvo labai sėkmingi.

Dabar reno-iama piknikas

Įvairios Naujienos iš Mūsų 
Kolonijos

Vasaros šiltam orui siau
čiant, darbininkiškų organiza
cijų susirinkimai būna ne
skaitlingi. Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimo 67 kuopa sušau
kė ekstra susirinkimą per at
virutes, liepos 22 d., nubalsavi- 
mui vienybės klausimo su Au
kščiausia Prieglauda Lietuvių 
Amerikoje. Į susirinkimą nė 
nusė nariu neatėjo, bet vistiek 
vienybės klausimas nubalsuo
ta vienbalsiai: 27 nariai bal
savo už—5 susilaikė.

Bedarbe ir Pragyvenimo 
Produktų Pakilimas

_ Periktadien., ftugpj. 6,1937
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BUCK S Į \110 IRON OAK BKCK
SOUP WHOLE HE£į 11

SPRING STEP «NMLJ11
i

bkrbow stokmwh-t

čtnkonienė, sūrį; J. Kaspara
vičienė. namie gamintą pyra
gą ir S. Benkus $2.00.

Komisija surengimui pikni
ko buvo iš siu draugu: S. 
Benkus, A. Večkys ir A. P. 
Dambrauskas. Draugas J. Ma
sevičius daug pagelbėjo komi
sijai prie surengimo pikniko.

Šie draugai ir draugės dir
bo piknike, visi nuoširdžiai: 
A. Račkauskienė. S. Paplaus
kienė. O. Pečinkonienė. L. 
Žeimienė, L. Saulėnienė, Olga 
Panlinknniutė. J. Masevičius, 
J. Saulėnas. A. Navickas, A. 
Večkvs. P. Pečiukonis, P. Ya
cumskas. M. Matonis. S. Už
davinį*. S. Dzingelevičius ir 
V. Račkauskas.

Lianos 25 d. virš minėtas 
komitetas ture i o surengęs iš
važiavimą į Salisbury Beach. 
Išvažiavimas nusisekė gerai, 
nes liko pelno $16 00.

Bendrai ir draugiškai vei
kiant. visada būna geresnės 
pasekmės. Kad tain yra, tai 
parodė atsibuvę virš paminėti 
narengirnai. Visai į trumpą 
laiką, tapo sukelta $52.87, 
Lietuvos liaudžiai, idant ji ga
lėtu nusikratyti fašistinį jun
ga ir atsteigti demokratines 
teises Lietuvoje, taipgi kartu 
tapo suteikta pagelba Lietu
vos politiniams kaliniams, ku
riuos Lietuvos fašistai pūdo 
kalėjimuose.

Virš minėtas komitetas ren
gia antrą išvažiavimą į Salis
bury Beach, 15 d. rugpjūčio. 
Bus*s išeis nuo L. P. G. Kliu- 
bo Svetainės 11 vai. rvto. Ke
lionė į abi pusi tik 75c. ypa- 
tai.

Visiems draugams ir biznie
riams. kurie prisidėiot piknike 
su aukomis ar su darbu, varde 
Lietuvos liaudies, tariam šir
dingą ačiū.

Komisija.

D FedATRciios Reakcionie
rius prieš Darbo Santikių 

Komisiją
Lowell. Mass. ■— V aisti i os 

Darbo Federacijos suvažia
vime G. T. Douglas, dešiny
sis vadas Federacijos Čeve
ryku Darbininkų Unijos, 
Jnešė rezoliuciją, reikalau
damas panaikint valdišką

Lietuvos politiniu kaliniu nau
dai. Piknikas įvyks subatoj, 
14 d. rugpjūčio (August), pas 
Merkevičių ant farmos North 
Chili. Prasidės 2 vai. po pietų 
ir trauksis iki 2 vai. ryto, šo
kiai prasidės 7 vai. vakare. 
Rengimo komisija rūpinasi, 
kad surengimas būtu vertas 
paminėjimo. Rengiami žais
lai ir kontestai. Yra užprašy
ti svečiai iš kitu miestu daly
vauti.—būtent iš Buffalo. Nia
gara Falls. Toronto. Bingham
ton ir iš kitur. Tikietai vra 
pardavinėiami nlačiai. Veikia 
visas Bendro Fronto Komiteto 
štabas. Nors tikietai padary
ti po 25c, bet už tai pirkę ti- 
kietą gaus 5 čipsus. Atva
žiuokite anksti ir linksminki
tės smagiai.

Varde Rengimo Komisijos, 
M. Duseika.

New Haven, Conn.
Pasidairius Po Mūs Miestą

Mūsų spaudos naudai ren
giamas išvažiavimas, kuris 
įvyks pradžioj rugsėjo mėn. 
Hartforde, rodos, jau nebetoli. 
Kolonijų draugai turėtų pra
dėt ruoštis, kad sutraukus mi
nias ant šio taip svarbaus pa
rengimo.

Mūsų kolonijos draugai jau 
pora savaičių, kaip pradėjo 
ruoštis važiavimui ant minėto 
parengimo. Reiškia, nesigai
lėsi anksti kėlęs, o jaunas ve
dęs.

Mūsų miestas, kaip ir dau
gelis kitų miestų,—darbininkų 
bruzdėjimu apimtas. Vienur 
darbininkai streikuoja, kitur 
rengiasi streikuoti. Bosams ir 
policijai kinkos dreba, nežino 
kas daryti.

Viena didelė “hardware” 
dirbtuvė labai prastai darbi
ninkams apmoka, ir vis dar
bininkus mulkina: girdi, nėra 
iš ko darbininkams gerai ap
mokėti. Bet kaip tik pradėjo 
darbininkai organizuotis ir

Darbo Santikių Komisiją, 
nes, girdi, jinai “palaiko 
CIO,” industrinių unijų pu
sę. , ,

Iš darbininkišku laikraščių 
matyti,—kitur pasigiria su dar
bais, bet čionai to nėra. Čion 
bedarbiu yra užtektinai; tik 
kelios savaitės atgal, iš viešų
jų valdžios darbų atleido 250 
i vieną savaitę, o kiek atleido 
pirmiau!? Viešai per spaudą 
to neskelbia, čeveryku išdir- 
bystėse darbai eina silpnai, 
ne visos dirbtuvės dirba pilną 
laiką. Dabar Brotherhood uni
jai reikalaujant pakelti algas 
nuo 15 rugpjūčio, kain girdėt, 
kompaniios tam priešinas. Ei
na girdai, kad pradės dirbti 
po pusę dienos. Pragyvenimo 
kainos ant visokiu produktu 
labai pakilo. Pieno kvorta 14 
centu, duona taip pat pakel
ta ; pakilo ir kiti produktai.

Tokiai padėčiai esant, dau
gumas darbininkų negali už
simokėti randas; tuomet lieka 
išmesti su šerifų pagelba ant 
gatvių.

Kalbėjaus su nekurtais be
darbiais lietuviais; jie pyksta 
ant unijos, kad nėra teisinga. 
Sako: svetimtaučius stato nrie 
darbo, o lietuvius paniekina, 
ignoruoja, girdi, kad gaučiau 
darbo, eičiau dirbti ir už $10 
i savaitę. Nekurie čion atva
žiavo darbo jieškoti iš kitur, 
nors darbo moka čeveryku iš- 
’šdirbvstėie. Pragvvena kelias 
savaites, bet tos laimės nėra— 
darbo negauna. Taingi dar 
reikia priminti, kad darbinin
ku uždarbiai yra menki. Pa
gal Brotherhood unijos “price 
komiteto” apskaitliavima, dar
bininkui savaitinės algos išei
na $17 ir mažiau. Tai mato
te. kokis pas mus darbininkų 
gerbūvis.

Liepos 24—25 atsibuvo pikni
kas Lietuvių Tautiško Namo 
Parke, kurį surengė Montel- 
los ir Cambridge Bendro Fron
to Komitetas, kovai prieš ka
na ir fašizmą, šiltam orui siau
čiant, žmonių buvo nedaug, 
daugumas, mat, išvažinėjo į 
pajūrius maudytis. Pelno liks 
nedaug. Reikia pažvmėti, kad 
Cambridge’aus komitetas pui
kiai darbavos piknike. Su jais 
reikia visada piknikus susidė
jus rengti.

Šalna.

Bridgewater AŽs^tion, Inc.new York office- marbridge BLnp EDGEWATER, MASS.

San Francisco, Calif.
Liepos 25 d. Įvyko milžiniš

ka demonstracija už paliuosa- 
vimą Tom Mooney ir Warren 
Billings, kurie randasi kalėji
me nuo 1916 me,tų, liepos 25 
d.

Demonstracija prasidėjo nuo 
Kearney St. teismabučio, ku
riame Tom Money ir Warren 
Billings tapo nuteisti. Demon
stracijoj dalyvavo apie 15,000 
žmonių. Po maršavimui gat
vėmis demonstrantai suėjo į 
svetainę Civic Auditorium, kur 
buvo prakalbos. Kalbėtojų bu
vo iš įvairių Jungt. Valst. vie
tų. Kalbėjo G. T. Davis, adv., 
kuris darbuojasi paliuosavimui 
T. Mooney. Taipgi buvo visa 
eilė kitų kalbėtojų, kaip tai: 
H. C. Carrasco, G. Kidwell, H. 
Resner, Harry Bridges, I. B. 
Tolins, P. Ritchie ir Vito Mar- 
cantonio.

Aukų surinkta $7,000. žmo
nių svetainėje dalyvavo apie 
20,000.

Rąikia tikėtis, kad ši de
monstracija labai daug prisi
dės prie priartinimo Tom Moo
ney ir Warren Billings paliuo- 
savimo. Drulenų Bemokslis.

darbininkai neturi pažinties su 
boseliais, tai tuos spaudžia 
prie darbo ir vis dar sako, 
kad mažai padaro.

S.

Duryea, Pa.

WPA darbuose randasi bai
si neteisybė. Beveik visi pro
jektai buvo sustabdyti nuo bir
želio 24 dl iki liepos 12 d. 
Sugaišo apie 60 valandų. Pra
dėjus dirbti, sakė duos ati
dirbi. Per dvi savaites davė 
atidirbti po 10 valandų, o tre
čią savaitę jau nebeduoda. 
Vadinasi, tik 20 valandų tapo 
atidirbta. Paklausus darbinin
kų, ką mano daryti, nekurie 
pasakė, kad ir taip gerai, o ką 
darytum, jei visai nebūtų da
vę atidirbti.

Labai daug priviso visokių 
boselių pastumdėlių, kurie be
veik nieko nedirba, ir jiem 
nieks nieko nesako, o kurie

“Gaukite “Laisvei” Naujų 
Skaitytojų.

Didieji Piknikai
New Yorko Apylinkė
Ekskursija į 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.

1 ■ ■ ii . jį i i "—

Dr. Hennąn Mendlbwitz
83 MWT^I PRAKTIKOS 
5R2 jįle^ford Avetaue 

arti Tayiw SL, Brooklyn. N. T.
Tel. Evergreen 7-1312 

1 JI “J* f 

OFISOVALANDOS 
■no l-» dlom ir M. .f-i raku.

; /jhMupMis , 
Nue le Od li vAL ii rytc

FLATBUSH OFISAS 
Arenu. J

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves* 
tuvių, kitokių grupių ir pavienių.
Ii 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
612 Marion Stw kamp. Broadway 
ir Stone Avė., tarpe Eastern Park 
way ir Chauncey stočių BMT Line 

BROOKLYN, N. Y.
Te L: Ghnmore 1-6111

Tel. Virtini. 7-4499

Barry P. Shalins
(JALINSKAS)

LIETUVIS GRABORIUS 
Suteikiam Garbingas Lai* 
dotuves nepaisant kaitų. 
Turim puHdai įtaisytų KoplyMų 
ir salų del po iermeaų pietų 
Teikiam nemokamai valiausio* 

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE 
Prie* Forest Parkway 

WOOPRAVBN, L. L, M. t.
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GYVENIMO VERPETAI I DIDYSIS “LAISVESHpIKNIKAS
(Apysakaitė iš Lietuvos Kaimiečių Gyvenimo) 

(Tąsa)
Galkauskų gyvenimas randasi ant Op- 

singes ežero kranto. Trioba naujoviškai 
pastatyta, gan puošni.

Vestuvininkai iš Švenčionių parvažia
vo jau vėlokai. Galkausko - pusės svečiai 
ir namiškiai šturmingai priėmė jaunąją 
su visu jos pulku. Muzikantai stipriai įsi- 
kaušę, viens ant armoškos, kitas ant 
smuiko, o trečias tik su būgnu pritarda
mas, plėšia polkas, padispanus, karobuš- 
kas ir kitus madniausius šokius. Jauni
mas prakaituoja, trepsi, sukasi.

Teofilius su Leokadija irgi išėjo šokti. . 
Kiek pašokus, sušilus, jis pakvietė ją eiti 
laukan; pastaroj ii į kažin ko; pasidairius, 
lyg sutiko ir nesutiko, ‘ bet tvirčiau Teo
filiui paraginus, ji galutinai atsakė tylė
jimu ...

Juodu, išėję iš triobos, tiesiai pasuko į 
galą Opsingės Ežero ... žuvys pliąuški- 
nasi ežero pakraštyje,—veikiausiai lietų 
pranašaudamos. Štai ir upelis: povaliai, 
siauru lieptuku, vienas paskui kitą perli
po ir leidosi pakraščiu Gulbinės pievos 
numintu takeliu, kuris vedė tiesiai di
džioj on Kuzamko girion. Dešinėje pusė
je tako driekiasi ilgas ruožas lazdynų, 
tik vienur kitur galėjai rasti beržą, ąžuo
lą ar kitokį medinį augalą; kairėje gi pu
sėje pradalgiuose gulėjo vystanti, malo
nų kvapsnį išduodanti, tik iš vakaro nu
šienauta, pievoje žolė; kiek tolėliau dar 
liūliavo ilgokas plotas nepjautos žolės.

Jaunieji eina sau išlėto, patyloms šne
kučiuodamiesi, protarpiais -patraukdami 
malonų kvapą nuo vystančios šalimais 
žolės; švelnus vėjelis.kaip kada pakede
na Leokadijos plaukus, kurie tik raudo
nu kaspinu perrišti. Ji apsivilkusi vien- 
tūla suknele, kurią buvo prieš vestuves 
įsigijusi. Teofilius vienmarškinis, laiko 
Leokadiją viena ranka apglėbęs per vi
durį, o kita nukratinėja papiroso pele
nus, ir vėl stipriai pakaukia- dūmą; ko
jos jo žingsniuoja įlojau antra
naktis be miego... Tykutėlis jųjų kle
gesys, tarytum karvelių burkavimas; 
tai vėl truputį pakyla garsas ... - Nusi
kvatoja,' ii’ vėl ramiu ..

Dar žingsnis ir dar kitas, ir atsiranda 
didelis, platus ąžuolinis kelmas artimai 
tako, o balti vijokliai apsivynioję aplink 
aukštus ląpuotus dobilus, prie kelmo te
beaugančius, — čia dar nepasiekė aštri 
vakarykščia dalgė. Susėda juodu ant 
kelmo, ir kaž kodėl, nutrūksta pasikalbė
jimas, dūsauja lėtai, bet giliai, stebi 
žvaigždesy mėnulį, kuris stačiai ant jų 
galvų taip skaisčiai šviečia, o šalimais 
mėnulio, aukštai padangėse plaukia sau 
lėtai palši debesėliai. / ••

Gulbinės pieva gal būt gražiausia vi
soj Dzūkijoj. Kiek pasakų, kiek legendų 
pripasakojo seneliai apie šią Gulbinės 
pievą. Sakoma, kad čia senovėje vilkai 
vaikus vesdavo; kuomet seniau aplink 
buvo didelės girios, tai Gulbine buvo tų 
girių cehtru. Tą liudija dar ir šiandien 
užsilikę šimtmetiniai ąžuolai ir kiti seni 
medžiai, gulbine nepaprastai žemoj vie
toj, bet patvinusį vandenių niekad nebū
na, nes :gale -pievos vingiuojantis upelis 
ją nuo W ]apsAttgQja.

J vestuves>atvyko. ir Algirdas Labonas, 
nusistatęs praleištLvisą vakarą su Leo
kadija. Jis, kaipo šaulys, visuomet turė
davo ir^eyplvgri s"u savim;,šiųom kartu 
jis jį pasiėmiLlyg. tai ką nujausdamas.

Be to,.jįą^tyyko su savo dviem drau
gais* kurie buvo lyg kokia atsarga neti
kėtam reįkąlųi f

Bet jiems nepavyko pastebėti, kai Te
ofilius su Lėokadįja išėjo pasivaikščioti. 
Pajutęs,/kąd įjos nėra, jis'šoko su savo 
sėbrais į ablaXžą. Kas tai pranešė,, kad 
pastarieji išėjo ■ kur į lauką, tad jie pa- 
jieškoję ir neradę, nusitarė laukti, kol 
anie sugrįš; * ■

Teofilius, »u Leokadija perkalbėjo pra
eitį, kada juodu maži ganė, kada pradėjo 
kartu mokyklon eiti ir daug, daug praei
ties dalykų prisiminė. Teofilius laikyda
mas priglaudęs Leokadijos galvą prie sa
vo krūtinės, tartum plieniniu, bet tykiu 
balsu įtikinančiai aiškino:

—Esu įsitikinęs, kad mes, anksčiau ar 
vėliau, būsime amžini gyvenimo draugai!

—Kaip tai; amžini gyvenimo draugai?

—Lyg iš miego prasiblaiviusi ji jo pa
klausė.

—Taip, amžini. Tu, Liolyte, būsi mano, 
o aš tavo ... sykiu vargą vargsim, kan
čias kentėsim, o kada bus kuo džiaugtis, 
drauge ir džiaugsimės.—Ji jam skundės, 
kad ji biedna, o jis visgi žadąs čielybėje 
palikti savo gaspadorystę jaunesniam 
broliui.

—Tu man kartą sakei, jog “geram ka
talikui visuomet reikia atsiduot dievo ap- 
veizdai”, ir sakei: “dievas davė dantis— 
duos ir duonos.” Aš tam netikiu! Aš ti
kiu savo ir savo draugų spėkoms ir gam
tos gausybei. Bet tu žinai, brangioji, aš 
įmatau kitokių pinklių, kurios mus skiria 
būti atsidavusiais draugais. — Švelniai 
glostydamas jos ilgus plaukus jis tęsė.— 
Tavo svajonės yra nukreiptos linkui ki
to... Turtų, tiesa, aš neturiu, mokslų 
aukštesnių ir gi nebuvo galimybės eiti. 
Bet ar aš už tai kaltas?

—Aš tave visai nekaltinu, — lyg užsi
gavus! ji atsakė.

—Mano neturtas ir tavo neturtas, ir 
tūkstančių kitų neturtas, tai ne mūs ir 
jų individual kaltė. Tai galima pašalinti 
tik bendru visų tų nelaimingų slisitari- 
mu. Mes tą anksčiau ar vėliau ir atsiek
sime, bet tik ne per aukščiausiojo malo
nę; tas galima bus atsiekti per organiza
cijas, apšvietą, esant mums visiems soli- 
dariškoj vienybėje. O šiuom tarpu aš, 
akyvaizdoje sidabrinio mėnulio, pasižadu 
tau būti ištikimu draugu, iki mane at
skirs nuo tavęs grabo lenta.

Leokadija sunkiai atsiduso ir norėjo 
ką tai sakyti, bet tuom tarpu Teofilius ją 
lyg netikėtai,; taip stipriai glėbyje su
spaudė, kad pasidarė tarytum vienas kū
nas, sulipo krūtinės ir lūpos, susiliejo 
abiejų prakaitas, minutėlei sustojo visiš
kai kvėpavimas.
Mėnulis jau toli nuo jų galvų nuslinko 

į vakarų pusę, o rytų pusėje ant dan
gaus pradėjo reikštis šviesa; veseilinin- 
kai jau senai aprimę; nei muzikos, nei to 
ausis glūšijančio būgno nesigirdėjo.

Kada jiedu artinosi prie Galkauskų 
kiemo vartų, iš artimai augusių jaunų 
medelių ūmai iššoko trys žmogystės ir 
vienas iš jų tvirtu, bet negarsiu balsu 
suriko: >

—Ramiai, nei iš vietos! Ir tuom syk 
trinktelėjo kokiu tai geležiniu daiktu Te
ofiliui tiesiai į galvą. Teofilius ant vietos 
sukniubo; o vienas, su revolveriu ranko
se, pripuolė prie Leokadijos, ir griežtai 
įsakė klausyti jo patvarkymų. Jis ją nu
sivarė tuo pačiu taku, kuriuo jie su Te
ofiliam sugrįžo. Kiti du, atlikę savo už
davinį, dingo rytmečio prieblandoje.

Kada Teofilius atsipeikėjo, jis negalė
jo suprasti, kur jis randasi. Vienok, var
gais negalais, jam susikoncentravus vi
sas spėkas, pasisekė prišliaužti prie klo
jimo, kur gulėjo vetuvininkai ir pribu
dinti vieną kitą vestuvininką.

Teofiliui suteikta šiokia tokia pagelba. 
Jam pasakius apie šį nuotikį, vestuvinin
kai sujudo jieškoti Leokadijos.

Tik pasirodžius pirmutiniams saulutės 
spinduliams, kada vieversėlių sutartinė 
muzika užpildė Gulbinės pievą savo gar
sais, ir gaili rasa maitino iš po vakarykš
čios karštos dienos nuvytusią žolę, dviese 
vestuvininkai rado viename Gulbinės pie
vos pakraštyje naujai nukrėstą rasą, ir 
naujai išvoliotą pievoje žolę; taipgi ras
tas Leokadijos nuo galvos nutrauktas 
raudonas kaspinas, kuris ją taip puošė, 
toj pačioj vietoj rasta ir kruvina skepe
tėlė ir kitokių dalykėlių, iš ko sekė išva
da, kad ant Leokadijos buvo padarytas 
užpuolimas.

Tarnas gulėjo ant lovelės be žado. Vie
nas kaimynas laikė žvakę rankoje ir 
maldelę kalbėjo. Tamienė nebežinojo pati 

. ką daranti — ji verkė, alasavojo, bėgo iš 
kampo į kampą; didžiausias jos širdies 

* slėgimas buvo, kad nei vieno jų vaiko 
nebėra net toj valandoj, kada tėvo gyvy
bė gesta...

Bet jų laimei, ar. nelaimei, tuo momen
tu įžengė į grįtelę Leokadija. — Ji visa 
išbalusi, kaip kur veide matėsi išdraskyti 
ruožai.

(Bus daugiau)

PHILADELPHIJOJE
Rengia Philadelphijos Lietuvių Organizacijos Dienraščio “LAISVES” Naudai

Bus Nedėliok 5 Rugsėjo-September
19 3 7

Westville Grove Park
Route 47, Westville, N. J.
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i 5250 Dovanom prie įžangos Tildėte; Pirma Dovana $100; 2-ra—$35;
| 3-čia—$25; 4-rios po $10 ir 10 po $5.
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Iš anksto perkant įžangos bilietus nuo 5c iki 25c. Perkant ant busy ir prie parko variu—25c.
Pradžia 10 Valandą Ryto Gera Orkestrą Šokiam- - - - 1 ♦ • —- - -
Programoj dalyvauja: Aido Choras iš Brooklyn, N. Y., Lyros Choras iš Philadelphia, Sietyno Choras iš 

Newark, N. J., Rūsy Choras iš Philadelphios ir Rūsy Grupė.
ta---------------------------------------------  ~.....    b

A. BIMBA, “LAISVES” REDAKTORIUS SAKYS PRAKALBĄ
s- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - e

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 ikP2 vai. po pietų. Nesi vėluokite.

Philadelphia, Pa., rugp. 3. 
—Streikuojantieji trokų ve
žikai apvertė ir sudegino 
keturis skebaūjančius taxi- 

I automobilius.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
PHILADELPHIA, PA.

LDS 5 kp. susirinkimas įvyks 10 
d. rugpjūčio, Liaudies Name, 735 
Fairmount Ave., kaip 7:30 vai. vak. 
Brangūs ’draugai ir drauges, būkime 
visi ir visos, išgirskime raportą iš 
Ekskursijos Wildwoode, sužinosime 
kiek pelno liko.

Pirm. J. S. Rainys.
(184-186)

BALTIMORE, MD.
Vietines ALDLD 25-tos kp. tari

mu laikyti savo reguliarius susirin
kimus kas antras pirmadienis po pir
mai kiekvieno menesio. Todėl šis su
sirinkimas įvyks pirmadienį, 9 d. 
rugpjūčio, Liet. Svet., 853 Hollins 
St. Pradžia 8 vai. vak. Visi nariai 
atsilankykite, nes bus daug svarbių 
dalykų svarstymui.

K p. Sekr.
(184-186)

WILKES-BARRE, PA.
LDS 7-tos kuopos mėnesinis su

sirinkimas įvyks 8 d. rugpjūčio, 2-rą 
vai. po pietų,'B. Poteliūno Svet., 53 
Bank St. Bus išduodamas raportas 
iš įvykusio pikniko 1 d. rugpjūčio. 
Pribūkite visi virš minėtu laiku, už
simokėkite duokles ir atsiveskite nau
jų narių. Taip pat turėsime kitų 
svarbiu dalyku svarstyti.

Kp. Fin. Sekr. J. V. S.
(184-185)

WILKES-BARRE, PA.
ALDLD 43 kp. susirinkimas įvyks 

8 d. rugpjūčio, 10:30 vai. iš ryto, 
pas"|H. Norbutą, 210 Hazle St. Pra
šome visų narių dalyvauti laiku, iš-“ 
girskime raportą iš pikniko, kuris 
įvyko rugpjūčio 1 d. Taip pat jiariai 
užsimokėkite duokles ir atsiveskite 
simpatikų įrašyti. Reikės nutarti ak- 
tyvę darbuotę draugijos ir visuome
nės reikalais. Kp. Sekr. J. V. S.

(184-185)

HARRISON-KEARNY, N. J.
ALDLD 13v kp. susirinkimas įvyks 

sekančiam penktadienio vakare, 6 d. 
rugpjūčio. Pradžia 7:30 vai. vakare, 
po antrašu: 15-17 Ann St., Harriso- 
ne. Prašome visus ateiti į šį susirin
kimą, nes bus svarbių reikalų, ku
riuos turėsime svarstyti.

(183-184)

BALTIMORE, MD.
iMasines prakalbau rengia Lyga 

Prieš Karą ir Fąšizmą, Pagelbai 
Tarptautiniam Brigadui, įvyks sek
madienį, 8 d. rugpjūčio, 8 vai. vak., 
Laboi' Lyceum, 1029 E. Baltimore 
St. Kalbės Tarpt. Brigados Ispanijoj 
Majoras Humbert Galleani, ką < tik 
sugrįžęs į Ameriką iš karo fronto.

r»«T‘

įžanga 25c., bedarbiam 10c.
(183-185)

GREAT7 NEČkTn. Y.
Dukterų ir Sūnų Pašalpinė Drau

gija rengia balių, kuris įvyks 8 d. 
rugpjūčio (August), Kasmočių Svet., 
91 Steamboat Rd. Pradžia 5 vai. vak. 
Programa prasidės 8 vai. vak. Įžan
ga iš anksto 35c., prie durų 4Oc. 
Vaikams nuo 12 iki 15 m. amžiaus 
25c. Prašome vietinius ir iš apylin
kės dalyvauti. Programoj dalyvaus 
vietos Choras Pirmyn; Juokdariai iš 
Babylon’o krės įvairius juokus. Grieš 
puiki orkestrą šokiams, bus užkan- 
dižų.ir gėrimų. Todėl kurie atsilan
kysite, galėsite praleisti linksmai 
ką.

geros orkestrus, užkandžiai ir gėri
mai. Kviečiame visus dalyvauti. ' '

, Bendras Koin.

lai-

(183-185)

GREAT NECK, N. Y.
TDA 48 kp. ir ALDLD 72 kp. ben

drai susirinkimas įvyks pirmadienį 9 
d. rugpjūčio, 8 vai. vak. Kasmočių 
Svet. Abiejų Draugijų nariai kvie
čiami šiame susirinkime dalyvauti. 
Turime daug svarbių kumunatyvių 
dalykų išspręsti ir tt.

Org. F. K. ir F. L.
(183-185)

MINERSVILLE, APYLINKĖJ
ALDLD 9-to Apskričio piknikas 

įvyks rugpjūčio 8 d., Minersvillės 
apylinkėj prie Llewellyn miestuko 
gražioj vietoj. Važiuojant mašino
mis įsitėmykite kelią. Per Pottsville 
važiuojant Route 209, nuo Minersvil
lės—Route 901, prie Llewellyn suei
na abudu į daiktą ir privažiuosit pir
mą miestuką Llewellyn, tad priva
žiavus tiltą, reikia pasukti iš State 
Road .į dešinę, truputį pavažiavus pa
sukti į kairę pusę prie Dandos Swim
ming Pool ir ten dešinėj pusėj ant 
kalnelio pušyne piknikas.

Rengimo Komitetas.
(183-185)

EASTON, PA.
ALDLD 13 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, 8 d. rugpjūčio, vieta vi
siems žinoma: Easton Baking Co. 
Svet., 34 No. 7th St. Susirinkimas 
prasidės 2 vai. po pietų. Draugai 
malonėkite būti laiku, nes turėsime 
daug dalykų apkalbėti.

(183-185)

ĖINGHAMTON, N. Y.
ALDLD 20 kp., Moterų Skyriaus 

susirinkimas įvyks penktadienį, 6 d. 
rugpjūčio, pas drg. A. Žemaitienę, 
14 Hazle St. Pradžia 7:30 vai. vak. 
Draugės šis susirinkimas bus gana 
svarbus, tad visos būtinai dalyvauki
te jame. Turėsime išrinkti darbi
ninkes ateinančiam piknikui. Prie 
progos, nepątpiršld^h^ą^^^fij; 
atsivesti.. 

......

GRAND RAPIDS; Mlėft.
ALDĘD 66 k'p. bendrai su LDS 

41 kp. rengia didelį pikniką, rugpjū
čio 8 d. Kooperatyvo Parke (Green 
Lake). Bus įvairių žaislų, šokiai prie

HUDSON, MASS.
Rengia bendrai trys kliubai, Cam

bridge, Brighton ir Hudson milžiniš
ką pikniką, kuris įvyks sekmadienį, 
8 d. rugpjūčio, 12 vai. Inter Colo
nial Hall, Fort Meadow, Marlborc 
Ežero tarpe Hudson ir Marlboro, 
Mass.

Kviečiame kuo skaitlingiausia at
silankyti ir linksmai laiką praleisti 
tyrame ore. Yra didelis ežeras mau
dytis, erdvi svetainė šokiams. Grieš 
pagarsėjus Hudson’o Trijų žvaigž
džių Orkestrą per visą dieną. Bus 
skanių valgių ir gėrimų.

Kviečia Kliubo Kom.
(182-184)

HUDSON, MASS. :
Rugpjūčio 6 d., 8 vai. vakare įvyks 

mėnesinis susirinkimas, LDS 66 kp. 
H. L. Piliečių Kliubo Svet. Kvie- ,, 
čiame visus narius-nares dalyvauti 
šiame susirinkime, nes bus svarsto- -f i 
m a 
su

ir balsavimas vienybės klausimo 
Augščiansia Prieglauda.

J.^Jaskevičius, Kp. Org.
(182-184)

HAMTRAMCK, MICH
ALDLD 188 kp. susirinkimas įvyks ' 

penktadienį, rugpjūčio 6 d., 7:30 vai. 
vak., 3014 Yemans. Nariai būtinai 
dalyvaukite, nes yra labai svarbių 
reikalų aptarti. Bus Nominacijos 

'Centro Komiteto. — Sekr. A. Vara- 
ųeckienė. (182-184)

VARPO KEPTUVE
36-42 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y« 
Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi. '

Rūgšti rugini, srAdi ruginė, CIelų kviečių, čielų rugių, sen- 
^duona,. balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi

<0

WW'W Apple Cake, Cheese Cake, " - 
CoffeeV Butter Cake, Bunke ir Spice Cake. Stollen, 
I^dpglinut^ •' ihes, JPaštriėfe, Apple Turnovers ir Jelly Rolls. ‘ IM 

Siunčiame duonų per paštą 'į kitus miestus, specialiai greitai pristato.
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorį ir kainaa. /laI-

Varpas Bakery, 36-42 Stagg Street, Brooklyn, N. Y. “e'
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Puslapis Ajstųntąs

NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS
-• Williamsburgo Bedarbiu
“ Kovos ir Maržavimas j
i. Washington^

Workers Alliance 90-tos 
•kuopos susirinkimas įvyko tre
čiadienį, rugpjūčio 4 d. Orga
nizatorius raportavo, kad per-

J
i.

<

Lietuvių Jaunimo ir Suaugusių 
Atydai Brooklyne ir Apylinkėj

ŠEŠTADIENĮ, 7 DIENĄ RUGPJŪČIO (AUGUST) NEW 
YORKE ĮVYKS DEMONSTRACIJA PRIEŠ KARĄ IR FA
ŠIZMĄ. Tas prieškarinis paradas įvyksta kas metai Jungti-

Čita demonstracija prie WPA ! nių Valstijų visuose kampeliuose, miestuose ir miesteliuose. 
Amerikos Prieškarinė-PriešfaŠistinė Lyga šiemet deda didžiau
sias pastangas padidinti skaičių išeinančių į gatves—Į PARA
DĄ UŽ TAIKĄ.

Šiemet, draugės ir draugai, karo pavojus daug arčiau. Kaip 
žinome, jau antri metai, kaip tęsiasi karas Ispanijoj. Ten 
įsibriovė tarptautinis fašizmas. Japonijos imperializmas, net 
oficialiai nepaskelbęs karo Chinijai, degina miestus ir žudo 
civilius žmones ir kareivius ChinijojI Taipgi Amerikos Jung
tinėms Valstijoms gali prisieiti greitoj ateityj įsivelti į karą. 
Žodžiu sakant, šiandieną visos kapitalistinės valstybės sėdi 
ant parako bačkos ir laukia eksplozijos. ,

Kuomet Amerika paskelbs karą, kas bus pirmoji karo auka 
ir kanuolių pašaras? Atsakymas aiškus, kad pirmąja karo auka 
bus jauni ir sveiki vyrai. Jie turės būti kanuolių pašaru už 
kapitalistų-pelno grobikų-išnaudotojų reikalus. Likusiems tė
vams, našlėms ir meilužėms pasunkės ekonominės gyvenimo 
sąlygos todėl, kad karo pragare bus sunaikinta visi

raštinės ant Columbus Ave., 
protestui prieš paleidimą dar- 
Mhinkų iš WPA, puikiai pa
vyko. Neabejotina, kad nur
avimas į Washington, D. C., 
23 rugpjūčio, pavyks labai ge
rai, tik turime gerai pasidar
buoti rinkime pinigų kelionei. 
Pasiuntimas 10-ties delegatų 
lėŠuos $200, todėl visi nariai 
turi sumokėti po $1, o jeigu 
katras negali mokėti, tai turi 
pasiimti blanką ir surinkti ant 
jos reikalingą sumą.
•** Washingtone 125 senatoriai 
pasisakė remsią senatoriaus 
Ži* J. Schwellenbach’o įneštą 
bilių. Taipgi nemaža dalis 
kongresmanų sutinka balsuoti 
už tą bilių. Jeigu įeitų galion 
Ipinetas bilius, tai nepaleistų 
darbininkus nuo WPA darbų

Darbo Partija Vienbalsiai 
Nominavo LaGuardią į 
New Yorko Majorus

Amerikos Darbo Partijos 
Pildantysis Komitetas vienbal
siai nominavo majorą LaGu
ardią kandidatu į majorus 
sekamam terminui. Sykiu ko
mitetas pasmerkė Tammany 
Hall ir jo sėbrus, kaipo “go
dų, reakcinį atvirą ir slaptą 
priešą naujos dalybos mūsų 
administracijoj.“

ApP aiškiai pažymi, kad 
šis jos žygis yra žygiu pro
greso prieš reakciją ir išreiš
kia pilną pasitikėjimą, kad 
LaGuardia bus iš naujo išrink
tas.
• Nepamiršo ADP vadai 
minėti visus svarbiuosius 
matinius reikalus, taipgi 
šai užgyrė LaGuardią už 
kavimą Hitlerio, sakyd
“Mes skaitome privilegija pa
girt majorą LaGuardią už jo 

darbo žmonių gyvenimo reikmenys ir visi darbo žmonės bus puikią išmintingą drąsą ir tei- 
apkrauti karo mokesčiais.

Mobilizuokimės atmušimui karo pavojaus! Padvigubinkime

pa- 
pa- 
vie- 
ata- 

ami:

ir ■. negalėtų nubraukti bedar- šiemet skaičių maršuotojų prieškariniame parade New Yorke
foiūs nuo šelpiamųjų sąrašo.
’ Iš Kalifornijos bedarbiai iš- 
maršuos 13 d. rugpjūčio. 
Jiems imsią 10 dienų pasiekti 
sostinę, Washington. Iš Bos
tono kolumna sustos New Ha
idne ir ten turės didelį masi- 
hj susirinkimą, o vėliau pribus 
| New Yorką.
L Ant drapanų bedarbiams 
yra paskirta $l,450,000r Tai 
ateinančio pirmadienio rytą 
visi susirinkite ir eisime reika
lauti iš šelpimo administraci
jos drapanų.

Nutarta investigatoriui at
ėjus į namus nelemti jį eiti į 
kitus kambarius. Ne jo daly
kas, kur kas yra padėta. Jo 
reikalas—palikti čekį ant sta
lo ir—pro duris laukan.

Kaimietis.

Rengiamės j Vaikučiu 
Išvažiavimą

* Jau vakar dienos “Laisvė- 
S’M buvo pranešta, kad sek- 

ftdienį, rugpjūčio 8 dieną 
WiHiamsburgo vaikučiai—At
eities žiedo Draugijėlės ko
misija, su pagelba LDS 1 kuo- 
POS, rengia išvažiavimą į Fo
rest Parką.

Kadangi mes didžiajame 
Brooklyne turime tik vieną 
Ateities žiedo Draugijėlę, tai 
fr į jos išvažiavimą privalome 
atsilankyti iš viso Brooklyno ir 
apylinkės, kaip tai: iš East 
New Yorko, Maspeth, So. 
fitooklyn, C. Brooklyn, Ridge- 
Wood, ir viso Williamsburgo.

’ Skaitlingu atsilankymu su
teiksime moralės ir material ės 
paramos vaikučiams, taipgi ir 
komisija turės daugiau ener
gijos po vakacijų darbuotis 
palaikymui Ateities 
mokyklėlės.
j. Išvažiavimo pradžia 
PO Pietų.
t rVažiuojant Jamaica

žiedo

2 vai.

\ ^Važiuojant Jamaica trauki
nių reikia išsėst Forest Park
way stotyje.
į Visas ir visus kviečia, 

Rengimo Komisija.

Devyni Skenduoliai
Uū • _________

t"]Bėgiu vienos dienos sekma
dienį New Yorke ir apylinkėse 
prigėrė 9 žmonės. Keturi iš tų 

maudydami esi, o 5 žuvo ap
virtus valtims. Viena valtis su 
5. žmonėmis apsivertė Jamaica 

, JJankoj prie Rockaway Park
way, kur nelaimę matė šimtai 
žmonių. Tik vieną pavyko iš-

Keistos aplinkybės pasiėmė 
llliamo Burke gyvybę. Jam 
t trim draugais važinėjant— 
Utis apvirto. Jo draugai jieš- 
)jo Burkės po vandenį, bet 
įgalėjo rast. Manydami, kad 
s pražuvo, jie trys išplaukė į 
raštą ir išvilko valtį. Kada ją 
įvertė, rado Burkę įstrigusį 
idynėn.

J

AS NEAR AS YOUR MAILBOX 
flaw AUi£ c/ucA at mma/ oU^A. 

wr,T£ F0K bookuet 

is tahwick 
SAVINGS bank CHAHD *V£. ukooklyn

žinę literatūrą. Kiekvienas 
Sovietų pilietis turi progą susi
pažinti su klasikais pirmesnės 
Rusijos ir vakarų Europos. 
Todėl labai bus įdomu girdė
ti kalba draugės, kuri keletą 
metų gyveno Sovietų Sąjungoj 
ir nuolatiniai lankė teatrus.

“Teatras Sovietų Sąjungoj“ 
prelekcija įvyks pirmadienį, 
rugpjūčio 9 d., “Laisvės“ sve
tainėj, 7 :30 vai. vakaro. Ruo
šia Lietuvių Liaudies Teatras.

Komitetas.

Nusižudė
Eksplodavus gasui apart- 

mente, 535 W. 162nd St., N. 
Y., rasta nusižudžius 25 metų 
mergina, Lillian Johnson, vei- 
terka. Rasta raštelis, kuriame 
ji atsiprašo šeimininkų už pa-| 
darytą nemalonumą jų na
muose.

Penktadien., Rugpj. 6,1937

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

Dr. JOHN WALUK 
(

161 NO. 6th STREET

VALANDOS:
8—10 ryte
1—2 p. p.
6—8 vak. 

šventadieniais susitarus 
Tel. Evergreen 8-9229

Dr. ED. W. ŽUKAUSKAS
1114 FOSTER AVENUE

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

Te). Mansfield 6-8787

Dr. A. PETRIKĄ 
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

221 SO. 4th ST.

VALANDOS:
9—12 ryte
1—8 vakare 

Penktadieniais uždaryta 
Tel. Evergreen 7-9105

Dr. BLADAS K. VENCIUS 
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

499 GRAND ST.

VALANDOS:
9—12 ryte
2—8 vakare

Tel. Stagg 2-0706 
Namų, Republic 9-3040
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ir kitur!
Brooklyn© ir apylinkes lietuviai kviečiami dalyvauti prieš- 

karinėj-priešfašistinėj demonstracijoj New Yorke, 7 rugpjū
čio, be skirtumo politinio ar religinio nusistatymo.

Lietuvių daugelis maršuos su savo partija—Komunistų Par
tija, daug su savo unijomis. Kitoj vietoj nurodoma, kur ko
kios organizacijos ar unijos susirinks. Dalyvaukite su kuria 
organizacija jums parankiausia. Visa svarba tame, kad su
darytume ko didžiusią skaičių lietuvių maršuotojų taikos pa
rade.

Lietuvių Komunistų Frakcijos Komitetas.

Jūsų Vieta Taikos Parade 7 Rugpjūčio
Kadangi Taikos Parade, 7 

rugpjūčio, dalyvaus šimtai 
įvairiausių organizacijų, tad 
neištenka vietos jas visas ats- 
kfrdmis kuopomis, lokalais ir 
vardais sužymėti. Numatoma, 
kad didžiuma lietuvių šiemet 
maršuos su Komunistų Partija 
ir su savo unijomis, tad tas 
vietas ir paduodame.

Kaip Susirasti?

Prie kiekvieno mobilizacijos 
bloko bus vienas žmogus su 
užrašu “Committee”. Jo žinio
je bus visos tame bloke esan
čios organizacijos, tad nuvy
kę ant bloko jo ii* klauskite, 
kur susirasti jums pageidau
jamą organizaciją.

Unijų Vieta;

Įvairiausios darbo unijos 
susirinks ant 76th ir 77th Sts. 
tarp 2nd Avenue, 1st Avenue 
York Ave. ir East River.

Amalgameitų Unija, kurioj 
daugiausia lietuvių priklauso, 
susirinks ant 76th Street prie 
1st Avenue.

Politines Partijos

Komunistų Partijos ir 
politinių partijų vieta bus ant 
78th Street tarpe 1st Avenue, 
York Avenue ir East River.

Kalbinės Grupės

Visų tautų grupės, kurios 
eis organizuotai, su maršalais, 
kapitonais, vėliavomis ir iška
bomis susirinks ant 79th, 80th, 
81st Streets tarp 2nd Avė., 1st 
Avenue, York Avenue ir East 
River.

Susirinkimo Laikas

' Lygiai 11 vai. ryto, šeštadie
nį, 7 rugpjūčio.

Maršavimas

Iš mobilizacijos vietos 
First Avenue iki 86th St.,
'■86th Street iki Lexington Ave
nue, ant Lexington Ave. 

;nue iki 96th St., ant 96th St. 
iki Madison Ave., ant Madi
son Avenue iki 113th St., ant 
113th Street iki Lenox Ave
nue, kur bus mitingai.

kitų

eis 
ant

Taikos Parade Dalyvaus 
Šimtai Unijų

Už dalyvavimą Taikos pa
rade šeštadienį, 7 rugpjūčio, 
pasisakė šimtai unijų, tame 
skaičiuje ir lietuviams gerai 
žinomoji Amalagameitų Uni
ja, kurioj priklauso lietuviai 
kriaučiai. Amalgameitai susi
rinks ant 76th St., tarp Se
cond Avenue ir York Avė., 
New Yorke.

Kalbinių grupių vieta bus 
ant 79th St. tarpe York Avė. 
ir East River.

Visų susirinkimo laikas 11 
vai. ryto.

Kelia Hudson Tubes Fėrą
Hudson Manhattan Railroad, 

geriau žinoma, kaip Hudson 
Tubes, su 1 d. rugsėjo pake
lia tarp New Yorko-Hoboken 
ir Jersey City važiuotės kainą 
nuo 6 centų iki 10c. Keliau
tojai protestuoja. Rugp. 6 d., 
Jersey City sušaukta masinis 
mitingas, kovai prieš tą pasi
kėsinimą.

North River prigėrė Robert <__
’ratt, championas nardytojas, kilo.

kur jis buvo panėręs nuo fran- 
cūzų laivo De Grasse ir nebeiŠ-

Whalenas Ištraukė 
Kandidatūrą

Buvęs policijos komisionie- 
rius Grover A. Whalen iš
traukė savo kandidatūrą į ma
jorus, pasisakydamas už rėmi
mą teisėjo Jeremiah T. Ma
honey. Tas pasisukimas pa
daryta visai netikėtai ir ūmai. 
Manoma, kad tuomi tikisi de
mokratų kandidatui gauti dar
bininkų ir liberalų paramą, 
kurios Whalenas nebūtų ga
vęs.

Whalen ir Mahoney taip 
vadinamosios anti-Tammany 
demokratų grupės kandidatai 
prieš senatorių Royal S. Co
peland, kuris yra Tammanės 
vadu. Vienok ir Mahoney, 
nors kandidatuoja prieš Co- 
pelandą, tačiau tebėra Tam
manės distrikto vadu 
Assembly Distrikte.

Am. Darbo Partija 
pasakė, kad Mahoney 
būt darbininkiškas, kol 
tebetarnauja Tammany, kad 
jo kandidatūra tik įneš kam- 
panijon abejonių, ir kad dar
bo žmonių didžiuma rems La
Guardią.

15-me

atvirai 
negali 

jis

sėtumą, kuomet, kaipo pilie
tis šio didžiojo miesto, jis 
kart-kartėmis kėlė balsą prieš 
žiaurybes, padarytas žmonėms 
čionai ar užrubežyje.“

A. D. Partijos pareiškimas 
taip pat, nors ne visai atvirai, 
pasmerkė Chicagos adminis
traciją ir jos policijos bru
tal iškurną prieš streikierius.

PARDAVIMAI
Parsiduoda restaurantas su alaus 

laisniais. Gera biznio vieta, apgy
venta įvairiom tautom. Yra “lease” 
ant patalpos ir randa gana žema. 
Parduosime už prieinamą kainą. 
Kreipkitės: 107 Throop Ave., Brook
lyn, N. Y. (182-187)

FRANK DOMIKAIČIO

Pakels Taksus

REIKALAVIMAI
Reikalingas “poTteris” dirbti prie 

Bar & Grill biznio ir taip pat prie 
valgių. Taipgi yra kambarys prie 
gyvenimo. Kreipkitės po numeriu 148 
Grattan St., kampas Varick Avė., 
Brooklyn, N. Y. Telefonas Evergreen 
8-8792.

s5 RESTAURACIJA
417 Lorimer St Brooklyn, “Laisvės” 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

t

Pasiūlius 1938 metų sąmatą, 
kuri būsianti trečia didžiausia 
miesto sąmata Amerikos isto
rijoj, sakoma, Queens gyven
tojams pakelsią taksus, kurie 
ir taip yra apie 20c. aukštes
ni už mokamus kitose dalyse 
miesto. Ten dabar mokama 
$2.84 nuo kiekvieno $100 ver
tybės, kuomet kitur yra 
$2.64.

Aido Choro Narių ir 
Rėmėjų Atydai

(182-185)
5;

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

po

Šį penktadienį, .6 rugpjūčio, 
įvyks Aido Choro mėnesinis 
susirinkimas, 8 vai. vakaro, 
“Laisvės“ svetainėje. Visi cho- 
riečiai, taipgi garbes nariai 
privalo ateiti į susirinkimą,! 
nes bus svarstomi svarbūs 
klausimai, kaip tai choro da
bartinė finansinė padėtis, ren
giamoji operetė “Kornevilio 
Varpai,“ taipgi kiti klausimai.

Choro Sekretorė.

Sugavo Falšyvą Pinigą 
Dirbėjus

Per keturis mėnesius slap
tosios policijos agentas, pasi
vadinęs Victor D. Čarli, drau
gavo ir sandarbininkavo su 
nužiūrimais fašyvų pinigų dir
bime. Galop jis nusprendė, 
kad jau turįs nemažų žuvyčių 
tinkle—areštuodino 7 žmones. 
Sakoma, jų šaika išleisdavusi 
apyvarton apie milioną dole
rių falšyvų pinigų į metus lai
ko.

Teatras Sovietu Sąjungoj
Ar žinote tą kraštą, kur te

atras, literatūra ir menas abel- 
nai prieinama darbininkams? 
Ta šalis yra Sovietų Sąjunga. 
Sovietų krašte net reikalauja
ma, kad kiekvienas pilietis bū
tų kultūriškas, kad jis supra
tu ne tik dabartį, bet ir pra
eitį.

Sovietų šalyje darbininkai 
raginama eiti į teatrus, jud-1 
žius ir raginami skaityti gro-

ri

Telefonas: Humboldt 2-7964

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street č

Tel. Triangle 5-3622
Brooklyn, N. Y. i
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5 Notary Public Tel. Stagg 2-5043

168 Grand Street
Tel. Evergreen 8-7179 

Brooklyn, N. Y.

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS 

(UNDERTAKER)
Vedu šermenis ir palaidoju tin

kamai ir už prieinamą kainą
Paraamdau automobilius vestuvėm 
purėm, krikštynom ir kitokiem 

reikalam

402 Metropolitan Avė.
(Arti Marcy Avenue)

BROOKLYN, N. Y.

“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

Stephen Aromiskis 
(Armakauskas) 

Laisniuotas Graborius
NOTARY PUBLIC 

423 Metropolitan Avė. 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4335

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

NEWARK, N. J.

Nėra valandų sekmadieniais.

S

S

L

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 prieinamų kainų

irti mil wū ini irti tnt tfw irti irti irti trtiWtni ww tfw wk w w mi ww mi w

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.

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.

Lietuviu Augliu 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.

Tetefonuokite: 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
Telefonas: EVergreen 7-1661
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