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THE EDITOR

TRIES TO THINK
t SORRY!

The lights in the crowded bus had 
failed so a tall straphanger asked 
a young lady who had just got on 
if he could help her find a strap to 
hang on.

“No thank you, for I already have 
one.”

“Then”, replied the man, “would 
you mind letting go of my necktie?”

That feeble attempt at humor is 
merely a bait for the reader so that 
he will read the following serious 
article:

*

WAGES
At the time of this writing, one 

of the most important bills ever to 
be discussed in Congress is being 
analyzed, defended, cursed, brow
beaten and thoroughly dissected by 
the weary (alas, poor Congressmen!) 
gentlemen who make this Ration’s 
laws. '

The Black-Connery Bill, often 
known as the “Wage and Hour Bill”, 
is now under discussion.

The present administration was 
elected to office in the belief that 
it would employ Federal authority 
in dealing with the unemployed. This 
was attempted but the ill-fated 
RA was shot at sunrise by nine 
men.

Later the government tried 
operate on the idea that it should 
favor the public which elects it in
stead of the rich class that it serves. 
Most of the measures, with a few 
exceptions, were overruled by the 
Supreme Court which used a con
stitutional power which it did not 
possess.

Now the Administration has tried 
to pass a law which would be a be
nefit to the common laborer—lift 
wages, cut down working hours, eli
minate child labor—and help the 
working people to get the benefits 
of a truly American way of living— 
decently.

The economic scope of the bill and 
its effects upon pay envelopes will 
be discussed later but at present we 
wish to point out the greatest source 
of opposition to this bill: Southern 
Industries. r » - >

During the last decade or so the 
South has been launched into an age 
of industrialization. Manufactur
ers from the North left the cities 
and went South to where concessions 
were offered. The South has natural 
advantages which attract manufact
urers :

(1)
(2)
(3)
(4)

NI- 
old

to

Better Climate
Nearness to raw materials.
Cheap power
Plentiful supply of cheap, do

cile, dependable and unorganized la
bor. ,

In that last statement lies the ans
wer to Southern opposition of the 
Wages 
blacks 
afraid 
whom 
are good cheap workers who will 
work from sun to sun for a miser
able wage. It is these factory-own
ers, who find that they may have to 
pay a decent wage to labor, who 
fear a minimum wage law.

No one can predict what the out
come will be. In all probability the 
bill may be smothered till adjourn
ment, but no matter how it turns 
out it will not mean the end of 
government efforts in the direction 
of improving labor standards.

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

EDUCATION-STORIES r • • » , ' ’ ’ ’ ’ ' f 1 ‘J

b
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Zero Hour Coming BROOKLYN LDS’ERS 
PLAN NEW ACTIVITYFor Big Boat Ride

Cancel all dates! Drop all busi
ness! Immediately run to Laisve 
and buy your ticket for the August 
22nd boat ride to Rye Beach be
fore it’s too late! '

Latest information tells this cor
respondent that out of town visitors 
will be present and that a great 
number of youth will also attend 
this promising boat ride. All this 
is just to assure you that you will 
meet an interesting and large crowd 
which will help you to have a swell 
time.

Old-fashioned Lithuanian “gaspa- I 
dines” will serve you with excellent 
“vittles” and—of course—there will 
be beer on tap. And—needless to say 
—there will be a good orchestra 
for dancing away the hours while 
sailing over the peaceful and ro- 
mantic Long Island Sound.

The boat will leave Battery Park 
at 8:30 and will leave Rye 
5 in the evening.

You can purchase tickets 
in advance or $1.25 at the boat, 
be sure of buying your tickets in 
advance and attending this affair. I 
will be seeing you there! Scipio.

At the last meeting of the Build
ers the members enthusiastically ac
cepted the following program:

August 15—The trip to New Dorp, 
S. I., with the other LDS branches. 
Members can meet at Laisve at 8:30 
A. M. sharp in order to be able to 
meet the Richmond Hillers at 9:30 
at the ferry station to Staten Island.

August 22—Attend the Boat Ride 
to Rye Beach. No time set for meet
ing in a group. W

Beach at

for $1.00
So

ARE YOU ABLE TO SMELL 
A POUND OF BUTTER?
What kind of butter would you 

like today, Mrs. Smith?. We have 
yeasty, buttery, cheesy, musty 
barny.

The only thing wrong with 
picture is that the storekeeper 
know the different “flavors” of his 
butter, but Mrs. Smith won’t. Grad
ing of butter according to its flavor 
is supposed to be kept “inside the 
trade”.

Butter and egg men—real ones, 
not the Broadway kind—gathered in 
New York two weeks ago to hear 
a discussion of the different butter 
flavors. Forty-four were proposed as 
the basis for grading what you 
spread on your bread.

Representatives of the Bureau of 
Agricultural Economics of the U. S. 
Dept, of Agriculture told about the 
different flavors and their origin— 
which may be the cow’s lunch, chem
icals used around the barn or strong 
odors which the butter absorbs.

The only thing the customer is 
sure of is that the butter under any 
odor will cost plenty.

NEWS BRIEF

and

that 
may

bus-

IN THE YEARS GONE BY
Younger Days of People in the News

and Hours Bill. Jim-crowed 
and white “trash”, who are 
to raise their voices and to j 
talk about unions is heresy, I

THE BABBLING BROOK
LYNITE

Well, I guess I’m like the prover
bial bad penny. But what can you 
do about it? I’ve been watching the 
Kairukštis-Duben feud and now I 
want a feud of my own. So just 
to start one I’d like to submit 
following: 
I Detest:

Francois. For his meaningless 
tides which aren’t a bit funny 
anything else if it comes to that).

Ernest Duben For criticizing Al K. 
who really can’t do any better. (Boy! 
Will that get him!) and I mean it.

Aunt Lena. For waivering away 
from originality now and then.

Walter Kubilius. For letting these 
people get away with it.

Boy, if that doesn’t start a society 
for the prevention of Ann Nominus— 
nothing will.

P. 3. In case any of you LDSers 
would like to know what happened 
to Fritz, Joe, Wolf, Cherry sisters, 
etc. You will find them at 37 Stagg 
St. (around the corner) every Wed
nesday nite.

Temporarily Disconnected,
Ann Nominus.

the

ar-
(or

Boss (pointing to cigarette stub 
on floor): “Is that yours, Johnny?”

Johnny: “No sir. You saw it first.”

Louise: “What caused the big fire 
in the match factory?”

Jimmie: “Friction between the 
heads bf the departments”.

LDS BEACH PARTY 
DATE IS ALL SET!

Philadelphia Cracks 
And Chorus Bits

J

ing in a group. We shall all see 
| each other on the boat.

August 25—Gather įt Laisve Hall 
at 6:30 P. M. in ordei? to go to see 
a play at Forest Park.

Sept. 1—Another moonlight picnic 
at Alley Pond Park. These picnics 1 

į have been so successful that we are 
setting rules to be followed. Those ; 
who wish to go must register a week 
in advance and pay 40 cents for the 
trip and edibles.

That is all our activity for this 
month. It almost can go without 
saying that each program will be 
fulfilled successfully as usual.

| The Drama Group is now going’ 
in rehearsal to present “The Fatal

i Necklace” in September. The Edu
cational Group will have two speak
ers (from the members) speak at 
their meeting on August 31st. The 
Social Group is preparing new pro
grams. The Sports Group is doing 
something;—but we never hear about 
it W. Y. K.

WILLIAM W. HINCKLEY
Serene, smiling, heavy-footed Wil

liam W. Hinckley, reelected for the 
second time, “rules” an empire of 

| more than 4,000,000 people, all mem- 
: bers of the “young generation”. He 
1 is no dictator, but holds office as 
chairman of the American Youth 
Congress, whose direct affiliates 

j number more than a million young 
1 people. Four million of America’s 
youngest citizens belong to organi
zations that have endorsed the work 
of the Youth Congress.

He was born in 1910 in Yankton, 
South Dakota, a “safe” state, 
veniently situated midway in 
American continent. His father 
when Hinckley 
liveied hats to 
was running a 
in St. Joseph, 
to a technical
in plays and literary activities, and 
ended up by being chosen valedic
torian of his class.

He sang in the church choir, a sig
nificant fact in his career which has 
often thrown him into close contact 
with church groups. From St. Joseph 
he went to Winter Park, Florida, 
where he attended progressive Rol
lins College. Outstanding in student 
activities there, Hinckley was chair
man of the Student-Faculty Com
mittee for Curriculum 
graduated with an A. 
psychology and went 
for an M. A. degree.

con- 
the 

died 
de- 

who
was 6 and he 

help his mother 
small milinery shop 
Missouri. He went 
high school, starred

LITH LAD MAKES GOOD
Revision. He 
B. degree in 
to Columbia

I In 1935 he had his first contact 
1 with the youth movement when he 
attended the second American Youth 
Congress at Detroit as a rank-and- 
filer. But Hinckley did not remain 
a rank-and-filer. He was elected to 
that Congress’s National Council that 
same session, later became executive 
secretary. In January, 1936, when 
Waldo McNutt resigned the chair
manship it was natural that Hinck
ley be asked to fill his shoes.

Hinckley is married and is mark
ed as a solid member of society by 
the fact that he has two children. 
His wife is an astute young woman 
from Boston. While .Hinckley was 
on the floor of the World 'Youth 
Congress at Geneva last September, 
he received a cablegram informing 
him of the birth of a baby daughter.

Biggest objective on the program 
of Hinckley’s Youth Congress is 
the American Youth Act that calls 
for vocational training and employ
ment for needy young persons. Hinc
kley organized the Pilgrimage to 
Washington last January that re
sulted in some public acclaim for 
the bill and in a police reprimand 
to his followers for sitting down on 
Washington’s pavements.

At the Fourth American Youth 
Congress, held in Milwaukee over 
the Fourth of July, Hinckley was 
again reelected chairman by a un
animous vote. During the Congress, 
modeled on the one at Washington, 
delegates knew him as President of 
the United States.

glass bottle flatten out

Jerseyites will have a 
observe the renowned

How many LDSers 
i do you know? Yes, 
that is ' right. “Too 
few”. But take heart, 
my friend, that 
deplorable situ
ation will be re
medied soon. On the fif
teenth of this month the LDS 
branches of New Jersey, Broo 
klyn and Richmond Hill wil 
meet to spend a sunny Sm 
day at the well-known cle^ 
New Dorp Beach in State" 
Island.

Brooklyners! Aren’t yox
all sick and tired of the u. ,.aed 
Coney Island, with all its tawdriness 
and lack of freedom? Now is the 
time to escape! New Dorp is a tidy 
beach that is private and a place 
where you can have a pleasant day 
without stepping on someone’s toes 
or feeling a 
your ankle.

The New 
chance to
beauty of Brooklyn girls. In order' 
to be sure you won’t miss that, 
meet at St. Georges Hall in Newark 
at 9 A. M. Sunday morning.

Richmond Hillers and Brooklyners 
will meet by the Staten Island Ferry 
in New York at 9:30 A. M.

All of you should bring a mini
mum of seventy five cents which 
will take care of all expenses.

“Hamlet”.

IT’S THE TRUTH!

British flying officer takes 
man’s holiday. Now on leave, he is 
upsetting London nerves by roaring 
about over the city, approaching 
even the main Royal Air Force Sta-

Ernest C. Duben (signs his articles 
in the L.Y.S. “Graf Ernest”) had a 
comedy-play of his purchased by the 
L.M.S. He’had Submitted it in the 
playwriting contest and although he 
did not win a prize—the merit of 
his work was acknowledged.

Ernest is a well-known 
the Youth Section and is 
President of the Brooklyn 
rus.

District Ramblings
writer for 
at present 
Aido Cho-

PUPILS BREAKING STRIKE IN 
SHIPYARD, UNION CHARGES

NEW YORK.-(YNS)—High school 
pupils are being employed as strike
breakers at the United States Ship
yards’ Staten Island yards, on strike 
for several weeks now, 
the Industrial Union of 
Shipbuilding Workers of America, a 
C.I.O. affiliate, charged 
formal complaint, the union assert
ed that police were escorting the 
strikebreakers through the picket 
line.

leaders of
Marine and

here. In a

tion “without hindrance”, he says. : threatens to drop flour bombs on the 
Whether he expected the anti-air- Air Ministry next.
craft guns and the defense planes 
to take pot-shots at him in time of Cop: “Where are you going at
P®aceJs not, clear; but he ^declares this hour of the night?»

Wanderer: “I’m (hie) going to a 
aiu‘ lecture.”

that he is demonstrating the inef
fectiveness of air defense,

WE LIKE A UNION SHOP!
By JESSIE LLOYD

Rush, says the boss,
Work like a hoss,

I’ll take the profit and you take loss.
I’ve got the brains,
I’ve got the dough, 

That’s why the Lord decreed it so.
Chorus:

Don’t want to hear of a union, union, 
Don’t want to hear of a union shop!
If you don’t like it, you can hike it—
Such goings on have got to stop!

You’re telling us
“Work till you bust—

I’ve got the brains so don’t you fuss.”
We’re telling you
Watch what you do—

You’re going to find we’ve got some too.
Chorus:

We’re just thinking of a union, union— 
We started thinking and we won’t stop. 
We’ve noticed bosses, claiming losses, 
DO raise pay in a union s.hop.

We want a say
On hours and pay

And the conditions we stand all day.
One person’s weak
Won’t dare to speak

Union of all is what we seek.
Chorus:

Mammy’s little baby loves a union, union, 
Mammy’s little baby loves a union shop. 
Maine to Frisco joining up brisk—Oh, 
We’ll clean up with a union mop! ' :

By Retlaw Chinwell
First hand info on the Mass, dis

trict opera “Kornevilio Varpai”—ru
mors say that it will not be. Per- 

I haps thats the reason the district 
1 director gave up... The district has 
eight chorųsesįbut only four are al
ways seen together, namely—Law
rence, Worcester, Norwood and Gard
ner. Bridgewater calls it’s group a 
Youth Chorus, thus far they haven’t 
as yet mingled’ with the youth at 
various district affairs, such as— 
Gardner’s hill climb, Lawrence’s 
Sandy Beach and Canobie I^ake, 
Worcester’s Purgatory and Salisbury 
Beach trip. Let’s get a bit closer 
to the active choruses...

Rumors have it that Haverhill has 
no chorus—don’t be surprised... It 
is said that Norwood is having an 
island party—plenty of mosquitoes... 
I overheard that Worcester Aido 
Chorus has no teacher—too bad ?...

It would be a great idea for the 
correspondents to drum up the dis
trict picnic on August 29, 1937 at 
Maple Park, Methuen, Mass. So let 
us see something on the subject 
from: Norwood’s 
Wind” and “A 
from Lawrence”, 
Montello, “Amigo 
from Worcester,
Bridgewater, “Zee Kay” from Gard
ner, also So. Boston and Haverhill...

Vacations should make no difference, 
the correspondents should write 
something... For three numbers 
there was nothing about any cho
rus.

Rumors have it that there are a 
few chorus members from different 
cities who wish to join the C. P. but 
are a bit skeptical. Someone should 
give them the right steer, I’m sure 
they’d be good workers... Would 
like to see more Editorials, they’re 
educational. Poems that rhyme are 
very nice to read too...

Until next week, I remain your 
correspondent...

Dafynitions:-
High-brow: person educated 

yond his intelligence.
Not That It Matters But:-

The house party last week was 
not all that it was expected to be. 
The fact that quite a few of the 
chorus members didn’t show up (es
pecially our girls) makes it seem as 

i if the old chorus spirit isn’t up to 
par. The least you can do is to 
attend your own chorus affairs. 
However those that did 
did their hest to make 
iarty. Many thanks to 
>ers for their generous 

and to the committee for 
work.
Criticism

To Lyros Chorus for being unable' 
to conduct a quiet and orderly meet
ing. It sounded as if a bunch of 
hoodlums banded together instead of 
a group of young grown-up (or are 
you?) boys and girls.
Attention :-

Bring your money for ,the Balti
more trip this Friday. We want 
all the money in before we start on 
our way.
Pardon Me For Shouting But:-

We’ve heard that Murphy, a new
comer to the chorus, is leaving us in 
a few weeks to go back to college. 
Although he’s only been with us 
just a little while he has made him
self liked by everyone. All of us 
will be sorry to see him go.

Lots of credit is due to all those 
new members who bought member- 
ship cards without any urging. That 
is more than we can get our oid 
members to do. You’ll hear a lot 
about the membership cards until 
I’ve sold them to all the members.
What Would Happen If:-

Chorus started on time? Members 
stayed upstairs during an entire re
hearsal ? Catherine came early’ for 
a change? George stopped cutting 
up?

I kept quiet for awhile?
A Little Red.

be
ll

■1

ATTENTION!
NEWARK, N. J.

come out 
it a real 
the mem
donations, 

their good 1

■
a

■I

I

“Gone With The
Member”, “Laura

“Stooges” from
Mio” and “M. D.”

“K-twins” from

To Newark Members of the 
D. S. Branch 203:

All those of you who wish 
go to the “Get-acquainted affair’ 
'at New Dorp, Staten Island, must 
meet at St. Georges Hall in New
ark at 9:00 A. M. Sunday.

Promptness is essential and if 
you want to be sure of a good 
time be sure to come to this af
fair at which three L.D.S. branch
es will jointly enjoy themselves.

Lillian.

to.»>

by A. REDFIELDTHE RULING CLAHSS

W
“I am looking for prosperity, pardner.”
“No kidding? I am waiting for A "street rar.”

—Beware of the atom!
According to the Einstein theory 

—when and if the power of the atom 
is completely utilized, such miracles 
as the paper of a railroad ticket 
running a train, a lump of coal 
driving a steamship across the ocean 
and back, a snowflake heating an 
apartment for a year, and a gram 
of water (about 15 drops) lifting 
a million tons to the top of Mt; 
Everest (29,141 ft), would become 
possible! Think of the enormous 
number of unemployed!

—Ironical fact:
Although the Armistice was sign

ed some nineteen years ago, the mil
lions of duds (unexploded shells) ly- 
ing buried beneath French soil have 
caused the death and serious in
jury of hundreds of innocent per
sons, especially the farmers, who 
during their spring plowing might 
strike a dud and be blown to King
dom Come. Fortunately expert men 
are now employed by the French 
Government for the sole purpose of 
removing 
from the

—Food
A new 

vanced by some Swedish scientist 
has it that frogs rather than apes mobile should keep away from Min- 
were our distant ancestors... A cer
tain firm in the West is including hibited by law in that particular 
bloodshot glass eyes on its list of 
productions. So, if any of you read-

these death-dealing shells 
battlefields.
for thought:
theory of evolution as ad-

ers want to match one good eye on 
the morning after, don’t worry..”.~ 
The next time any of you have the 
opportunity of eating bread a little 
stale, don’t complain, for bread es
timated to be 3000 years old was 
taken from a ancient buried oven in 
Egypt. How would you like to have 
that for breakfast?

In case any of you ever saw one— 
the tail part of a comet usually 
exceeds several million miles in 
length. On the authority of the 
astronomers, that is comparitively 
short as compared with the tail of 
the great comet of 1811 which wafc 
110,000,000 miles long...

Any one possessing a red auto-

neapolis, Minn, since they are pro

city.
Ernest Chase.

A UNT LENA SA YS
and a pine bath 
helps to put us 
to sleep. Bath 
not used exdu- 
They do make

True loveliness is not a matter of ing to tired nerves, 
facial features. It goes deeper than 1 just before retiring 
big blue eyes and pearly teeth and quickly and gently 
golden curls. It must come from the salts and oils are 
very foundation of our appearance— i sively for luxury,
from our body itself. one’s baths more refreshing and in-

Therefore the first step in any vigorating, and they help to soften 
beauty treatment is the bath. No and tone the 
girl can pretend to loveliness if she Į When one 
overlooks the importance of her Vous, a salts 
daily bath, particularly in these Epsom salts 
warm months of summer when per- popular, and 
spiration runs so freely.

The 
waste 
unless 
waste 
will give off an offensive 
fortunately, this is never 
to the offender. The prettiest girl 
in the world, perfectly manicured, 
perfectly rouged and powdered, per
fectly curled, may walk down the 
street secure in her appearance, and 
not the least bit conscious that her 
very person is offensive. She can
not SEE an odor; she cannot notice 
it .herself. Therefore it is not pre
sent. It is not present, at any rate, 
to herself. But to others—to every
one else with whom she comes in 
contact—she is offensive. And she 
does not want to be offensive to 
others, else she would not have tak
en such pains with her outward ap
pearance.

Remember, therefore, RULE NO. 
1 FOR LOVELINESS: The Daily 
Bath. It need not, of course, be a 
tub bath. The busy girl has learn
ed that a quick shower answers 
every purpose of cleanliness, and 
leaves one refreshed as well. The tub 
bath, of course, we prefer for sheer 
luxury of it. We enjoy relaxing in 
the tub, with the water just at the 
right 'temperature, softened and 
scented, perhaps with our favorite 
bath salts or bath oil. The fra
grance of pine, for instance, is sooth-

skin is constantly 
materials from the 

we remove this 
by proper bathing,

excreting 
body and 

external 
our skin 

odor. Un- 
noticeable

skin.
is overtired and ner- 
bath is very soothing, 
is perhaps the most 
we use about a cup- 

| ful of the salts in a tub of water. 
The salts help to remove the wastes 
and acids which are largely respon
sible for our fatigue. A sponge 
bath of boric acid is also very bene
ficial.

The 
shower 
periods 
girls do not care to get into the 
tub. At such times, the daily bath 
is just as essential because there is 
even more danger of offending thru 
body odors. And the relaxation which 
follows a warm sponge or shower 
helps to keep one’s spirits up.

A newer note in baths Is the 
bubble bath. This brings its reward 
of a delightful silkiness of the skin 
as well as refreshment to mind and 
body, and superlative cleanliness. To 
make the bubble bath, we pour about 
a spoonful of a new liquid into the 

! tub and turn on the water. As if 
by magic millions of tiny bubbles 
appear, until they rest on the, sur
face of the water from five to ten 
inches thick. The bubbles not‘only 
soften the water, but they tone the 
skin and invigorate the whole body. 
The bubble oil comes in the ever po
pular pine fragrance, also in a 
pleasing eau de cologne.

The admittedly lazy person will 
enjoy another feature of the bubble 
bath—it so softens the Wateh that 
there is no tell-tale ring left around 
the high water mark'in tub. ’

sponge bath and a warm 
are preferred at certain 
of the month when most
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BOSTONO ŽINIOS
RADIO

Šios savaitės radio progra
ma per stotį WORL 9:30 iki 
10:00 ryte, 920 kilocycles, 
randasi tarp stočių WBZ 
WHDH, yra sekanti:
1— Ben Simmons orkestrą 

Paquonock, Conn.
2— Dainininkė Emiliją Rudo- 

kiutė iš South Bostono.
3— Kalbės David Lillienthal, 

vice-pirm. L J. Fox kom
panijos.

Steponas Minkus,
garsintojas.

ir

iš

čių tarpe. Jis yra ir LDS 62 
kuopos daktaras kvotėjas. 
Juomi yra, rodos, ir kitom kuo
pom.

Kaip daktaras Jonas, taip 
ir jo žmona, draugė Repšienė 
—be galo draugiški, nuošir
dūs žmonės. Kalbos su jais, 
rodos, nebaigtum visą dieną. 
Tai vienintelė profesionalo 
šeimyna, kur paprastas darbi
ninkas gali jaustis, taip 

kaip namie.kant,
sa

Aiškumo dėlei reik pasaky
ti, kad drg. Burbams tą pokilį 
iškėlė visai nežinant, didelis 
būrys draugių ir draugų.

Apart paprasto pokilio, jo
nas ir Elsie Burbai, kaipo jau
navedžiai, gavo ir kraičio 
gražaus, 
nių mūs 
giminių.

Dabar 
vių. Aha!

gavo ir
Tai irgi nuo tų suma- 
moterėlių, draugų ir

lauksim kitų vestu-
Jonas.

LAISVE Puslapis šeštas

Reik Pataisyt ir Pridėt

liepos

pikni- 
d. do

Ne 
buosi 
mūsų 
mūs lietuviai profesionalai”— 
sako man draugas. Ir tęsia to
liau : “Prisižiūrėk kokioj nors 
vakarienėj. Mūsų profesiona
lai būtinai pasirengia sau at
skirą stalą, pasistato skersai 
prieš kitus stalus ir tik jie ten 
gali sėstis. O žiūrėk Dr. Rep
šys — jis sėdasi, kur jam pa
kliuvo, tarp paprastų 
nių.”

bė reikalo: kartą 
su vienu draugu 
profesionalus.

kal- 
apie 

Išponėjo

zmo-

Ei, Dainos Mylėtojai!
Sakau, “mylėtojai!” O kas 

gi iš mūs lietuvių dainų ne
myli? Visi. Taigi gera proga 
pasiklausyti žavėj ančių dainų, 
tai paskutinį nedėlclienį šio 
mėnesio, rugpjūčio (August) 
29 dieną.

Tą dieną Lietuvių Meno Są-Įįonjja

Prie Bendro Pikniko, 
Maynarde

Bostono žiniose iš 
mėn. 29 d., pasakyta: 
Fox Co. Bendro Fronto 
ke, Maynarde, rugsėjo 5 
vanojo $300 fur coat.

Dabar visi atsiminkite, kad 
moteriškus kailinius dovanojo 
I. J. Fox (L J. F.) Co., $200 
vertės. Juos galima bus laimė
ti su įžangos tikietais, kurie 
plačiai paskleisti tarp draugų 
pardavimui.

Tikietai — uždaruose kon- 
vertukuose. Jų kaina nuo 5 
iki 25 centų. Kokį išsitrauksi, 
tiek pinigų mokėsi. Taigi, kai
linius, kuriuos dovanojo I. J. 
Fox Co., arba $50 ir mažiau, 
galima laimėti tik už 5 cen
tus.

Nežiūrint to, ar laimėtojas 
bus piknike ar ne, jo laimėta 
dovana bus išmokėta. Taigi 
tikietą geriausia pasipirkti iš- 
anksto.

Kas laimės I. J. Fox kaili
nius, $200 vertės, tas galės 
nueiti į I. J. Fox sankrovą, ku
ri randasi ant Washington 
Street, ir prisirinkti prie savo 
inieros.

I. J. Fox kompanijoj tar
nauja lietuvis p. Bernardas 
Koraitis ir jo sesuo. Su jais 
galėsit kalbėtis lietuviškai ir 
jie tamstoms nuoširdžiai pa
dės.

drg.Pilniausiai sutikau su 
nuomone, nes ir pats senai pa
stebėjau, kad mūsų profesio
nalai ir dalis biznierių aklai 
pradėjo sekti Amerikos aris
tokratiją ir liaudies sanbū- 
riuose visai nesirodo.

Keista, ar ne? Gyvena, dau
gumoj iš tų “prasčiokų,” kilę 
iš tų prasčiokų, bet prasčiokų 
vengia. Mano manymu, mūsų 
profesionalams nieks nedrau
džia dalyvauti, sakysim, vien 
inteligentų susiėjimuose. Bet 
jiems vertėtų nepamiršti ret
karčiais ir darbininkų (nežiū
rint kokių pažiūrų jie būtų).

Pereitą mėnesį “Bostono 
žinios” buvo suretėję. Dauge
lis susidomėjo, viens kitą 
klausinėjo, kodėl. Reiškia šį 
skyrių žmonės myli ir jo lau
kia. Jei taip, tai dirbkim visi 
ir jį palaikykim punktualiai.

jungos 2-ras Apskritys rengia 
savo metinį pikniką Maple 
Park, Methuen, Mass, (prie 
Lawrence).

Pikniką rengia ir programoj 
dalyvaus 8 chorai, k. a. Mon
tello, Haverhill, Norwood, 
Worcester, Lawrence, So. Bos
ton, Gardner ir Bridgewater.

Apart gražios programos ir 
sporto įdomaus, su įžangos ti- 
kietu galima bus dar ir pinigų 
laimėti, nes tam reikalui pas
kirta net $50.

Taigi, taigi ... Vasara jau 
baigiasi, o su ja baigiasi ir 
pikniku sezonas. Na, jei taip, 
tai kam čia bastytis po tuos 
mažiukus piknikus? Geriau 
palaukti dideliu ir juose atsi
sveikinti su piknikais ir su va
sara kartu. O tie didieji yra, 
štai, Lietuvių Meno Sąjungos 
(8 choru), paskutini sekma
dienį šio mėnesio (Aug. 29), 
Manle Park, Methuen, Mass, 
ir bendras lietuviu piknikas 
nėr Labor Day, rugsėjo 6 d., 
Maynard, Mass. Dzie, aš da
bar seivysiu pinigus ir ten bū
siu. Okus Pos.

taisė savo ir savo sėbrų nuo
savybes.

šiomis dienomis federalės 
valdžios agentai paėmė na- 
gan tuos “šimtaprocentinius 
patriotus” ir pareikalavo pasi- 
aiškyt, ką jie veikė su tais pi
nigais. Pasirodė, kad tik vie
nam šVinorių kontraktoriui 
yra išmokėta $25,000 už su
dėjimą sinkų, boilerių ir van
dentraukių — dabartinio mie
sto majoro brolio, sesers ir ki
tų valdininkų namams.

Kitų sukčių vardai ir pa
vardės kol-kas dar nepaskelb
ta, nes tyrinėjimo darbas dar 
neužbaigtas. Sakoma, kad pa
baigus jiems savo darbą ir su
rinkus visus faktus, Bostone 
bus sušaukta specialė federa
lė grand jury sesija, kad iš
duotu warantus tuos sukčius 
areštuoti.

Sakoma, kad būsiąs skanda
las ir dėl statomos naujos bu
tų kolonijos So. Bostone. Pini
gai šitam projektui buvo kau
lijami iš Washingtono kaip 
“beturčių butams,” o tuo tar- 

i pu pastatyta pirmos klasės ko- 
. su vėliausios mados 

įrengimais, kuriais galės nau
dotis tik politikieriai ir jų sė
brai.

vieno laivo jūrininkų. Kompa- bus nauda jums patiems ir ki- 
nija kaltina jūrininkus, kad tiems, 
jie sulaužė sutartį, kuri buvo 
padaryta tarp kompanijos ir 
jūrininkų unijos.

Jaunutis.

Bedarbis.

Liepos 31 d. buvo surengta 
j “shower” vakaras J. Šurilos 
naudai. Svečių susirinko pusė
tinas būrelis. Sunešė gražių 
dovanų dėl jaunos poros ir 
pasilinksmino gražiai. Besi- 
skirstant, vienas svečias už
klausė J. šurilos apie vestu-

South Bostone yra didelė 
dirbtuvė, kuri išdirba ‘Gillette’ 
skustuvus. Darbininkų dirba 
apie 1000. Darbas eina vidu
tiniškai. Per daug metų Gil
lette Kompanija nebuvo tokia ves, kur ims šliubą, tai J. šu- 
gera savo darbininkams, kaip rila atsakė, kad jaunoji yra 

metais. Pirmiau būdavo Romos katalikų tikėjimo, todėl

Keista ! Tėvai1 yra laisvi, o 
vaikas eina bažnyčion.

Ten Buvęs.

Wallingford, Conn
Vaikų Tėvas Areš- 
už Vištų Vogimą

Karalius astuonių
gyvenantis 58

šęs į policijos stotį, kad jo 
vištos dingsta kur nors. Poli
cija prižadėjo pasergėti jo 
vištas ir pagauti vištų vagį.

Kada K. Karalius atėjo viš
tų vogti, policmonas leido jam 
prisikrauti maišą vištų ir sekė, 
kur jis tas vištas padės. K. 
Karalius su maišu vištų ėjo 
linkui namų.. Kada K. Kara
lius buvo netoli savo stubos, 
policmonas jį sulaikė ir pa
klausė, ką jis turi maiše. K. 
Karalius atsakė, kad jis neša
si gorčių “saidės” (giros). Ta- 
čiaus apžiūrėjus maišą atrasta 
penkios vištos, kurios buvo 
grąžintos ūkininkui Galkai, o 
K. Karalius tapo uždarytas į 
kalėjimą.

Pirmadienio rytą įvyko teis
mas. Teisėjas K. Karalių pa
siuntė šešiems mėnesiams ka- 
lėjiman ir užsimokėti teismo 
lėšas $11.40.

Adam Čeponis.

svetainę, surengiame 
savaitę šokius, turime 
surengiame koncertą, 
baseball tymą. Taigi, 
daug “goodtime”, nes

Astuonių 
tuotas
Kazys 

vaikų tėvas,
Ward St., kaip dvi valandos 
nedėlios rytą, tapo areštuotas 
benešant maišą vištų nuo Gai
kos ūkio. Ūkininkas Galka ke
lios dienos atgal buvo prane-

Suimtas laivo Manhattan 
darbininkas John Murken, ku
ris vežęs į New Yorką $200,- 
000 vertės heroino. Jis vežio
ta ant laivo nuo pereito lap
kričio, nes neprisitaikę progos 
iškraut.

Bendro darbo priešai, prie
šai demokratijos, jau pradėjo 
leisti šmeižiančią melagystę. | 
Jie eina ir žmonėm pletkavo- 
ja, kad čia esą melagystė, ap
gavystė. Girdi, jei ir duos I. 
J. Fox fur coat’ą, tai gal tik 
$20 vertės.

Tokiems pletkoriams neti
kėkit ir atkirskit, 
Fox kompanija yra viena iš 
didžiausių kailių kompanijų 
visete Amerikoje. Jai padova
noti $200 kailiniai, tai vienas 
niekis.

I. J. Fox Co. žino, kad šį 
milžinišką pikniką rengia ben
drai net 50 draugijų, susidė
jusių prie Amerikos Lietuvių 
Kongreso. Kompanija žino, 
kad šitam piknike suplauks 
minios žmonių, todėl jie pik- 
nikan atsigabens net už $10,- 
000 vertės įvairių, puošnių ir 
pigesnių kailinių, kad parodyt 
publikai.

Iš viso ko matote, kad čia 
ne juokai. Na, o jei jūs, ar aš 
imam ir išlošiam savo pačiai 
“šūbą”?!... “Baigali”! Tuo
met bučkių nei su vežimu ne
pavežtu m.

Atsiminkit! Bendras lietu
vių piknikas įvyks per Labor 
Day, rugsėjo (September) 6 
dieną, Maynard, Mass., Vose 
Pavilione. Jį perkėlė iš rugsė
jo 5 dienos tik tam, kad jūs 
ir aš, ir visi gautume pašokti. 
Nedėlioj, mat, negalima šokti.

Jonas.

Kiek man žinoma, B. ž. bu
vo suretėję ne dėl kokio ten 
npsileidimo, kaip gal vienas, 
kitas mano. Reik atsiminti, 
kad pereitą mėn. veik kiek
viena sekmadieni būdavo tai 
piknikai, tai konferencijos ar 
panašiai. Ir visur ten, aktin- 
giausiai prisieina dalyvauti 
tiems patiems žmonėms. Apsi- 
dirbt visur sunku.

Federalė valdžia susekė Bo
stono politikierių grafta. 
iškaulino iš federales valdžios 
Washingtone pinigų dėl viešų
jų darbų, o už tuos pinigus

Jie

šiais 
kaip ir paprastos kitos dirbtu- šliubą ims katalikų bažnyčioj, 
vės, bet šiais metais Gillette 
Kompanija geriausia darbi
ninkams, duodama viena sa- 
vaitę apmokamų vakacijų 
tiems, kurie išdirbo vienus 
metus laiko. Apart to, suorga
nizavo kliubą, sutvėrė base
ball tymą ir orkestrą. Kai ku
rie darbininkai labai paten
kinti, kad tokias “gerybes” 
turi. Klausimas, ką gero tie 
kliubai duoda darbininkams?
Tūli darbininkai atsako, kad 
tai mums, darbininkams, nau
dą neša tie kliubai,—nes mes 
turime 
sykį į 
chorą, 
turime 
turime
merginos ir vaikinai pasišoka, 
šoka sykiu ir bosai su darbi
ninkais. Taipgi turime didelį 
kiemą, kur galima bolę pa
žaisti ir tt. Tai kas gali sakyti, 
kad mūsų .kompanija negera!

Bet ar žinai, broli ir sesute, 
kodėl jūsų kompanija tokia 
gera? Kompanija mato, kad 
unijos kai grybai auga, tai jū
sų kompanija stengiasi kokiu 
nors būtų užbovyti, kad Gil
lette darbininkai neturėtų pro
gos nueiti į susirinkimus ir 
nepradėtų kalbėti apie CIO 
uniją. O kada darbininkai su
siorganizuos, tai kompaniją 
paims trumpai už pakarpos. 
Tai todėl, broli ir sesute, kom
panija pasirodė labai gera ir 
stengiasi visokiais būdais dar
bininkus užbovyti. Brolau, pa
galvok, ar dabar galima pra
gyvent su 15 ar 18 dolerių į 
savaitę ? Keturiasdešimts va
landų išdirbti už 18 dolerių, 
tai labai prastas gyvenimas! 
Broli ir sesute, vietoj šokių ir 
koncertu, eikite į organizaci
jas ir kalbėkite, kaip gyveni
mą paderinti. Jeigu kas myli 

I priklausyti prie chorų, tai yra
Rup-njūčio 2 d. So. Bostono darbininkišku chorų, eikite ir 

prieplaukoj sustreikavo 40 budavokite didelius chorus, tai

Rugpjūčio 8 d. šv. Petro ba
žnyčioj sakė pamokslą svetys 
kunigas. Savo pamoksle, jis 
nupasakojo, kad didžiausia 
nuodėmė, tai krovimas turtų; 
taipgi piktumas ir paleistuvys
tė. Sakydamas apie šitas nuo
dėmes, jis tvirtina, kad nei 
mokslas, nei gydytojai negali 
nieko padaryt, — tik einant į 
bažnyčia galima pasigydyti.

Kas liečia turtų krovimą, 
gal jo pamokslas būtų ir tikęs 
Back Bay, kur gyvena turčiai, 
bet čia, So. Bostone, toks pa
mokslas netinka, nes čia gvve- 
na vieni skurdžiai, kurie netik 
kad turtų nekrauna, bet iš pa
šalpų 
mus, 
taip
liečia tingėjimą ir paleistuvvs- 
te, tai tas geriausia atatinka 
natiems šios rūšies pamoksli
ninkams. Nejaugi, Smith’as, 
Macochas ir Olšauskas nelan
kė bažnvčios? Jie lankė baž- 
nvčias ir paleistuvavo. Bepa- 
1 nistuvaudami tapo net žmog
žudžiais.

gyvena. Taigi, svetys 
sobostoniečius, įžeidė 

sakydamas. Na, o kas

s

kad L J. L. o . v į tą

Bet. . . nepaima išsiginti ir 
tam tikros dalies ansileidimo. 
iš jau priprastu vardu, perei- 

j mėn. nasirode treieta kar
tu M. Tylūnas. Kiti draugai 
nei niršto neprilvteio. Nedirbt 
ir tik iš kitų darbo reikalaut 
— negalima.

Smatru, kad paskutiniuoju 
laiku mums i pagelba atėjo 
nauias draugas Jaunutis. Jo 
žinelės geros, trumpos, nors 
aš su pora dalvku nesutinku 
su juo. Pavvzdžiui: tiesa, kad 
vvi’u grupė susilaukė nauiu 

i draugu, su gerais balsais. Bet 
Caruso dar neturim. Rimtai 
kalbant anie draugą ir pava
dinti ii Caruso — gali užgauti 
žmogų. Atrodo, kad pajuokia 
ii.

Trumpai Kalbantllll

D^g Jaunučiui nenatinka, 
kad choristai kritikuoją dainų 
grąmąfi'ka (reikėjo pasakyti 
dainų kalbą).

žinoma, jei visas choras kri
tikuoja dainos kalba, tai juo
kinga, nes ne visi ja tinkamai 
žino? Bet ir dainuoti žargonu, 
vartotu 50 metu atgal — tai 
goriau visai nedainuoti. Pirm 
dainuojant, kalbą reikia duot 
ištaisyti tam, kas ja žino.

Murza Neglosto.

Aną kartą skaitau “Bdston 
Post” ir žiūriu, kalba eina 
apie South Boston. Ką tik ne
suklydau. Pasirodo, apart mū
sų purvinojo South Bostono, 
Virginia valstijoj yra giedras, 
saulėtas South Bostonas.

PRIE DRG. RVRRŲ 
“VESELKOS”

Aną diena teko užsukti pas 
✓ Dr. J. Renši. Daktarą radau 

kabinete. Jis gana populiarus 
ne tik lietuvių, bet ir kitatau-

Veselija veselijai nelygi. 
Gali ją kelti pats, susiprašęs 
draugų ir giminių, gali tau 
kelti ir kiti, jei tokių atsiran
da.

Neiškumas išėio ir dėl drg. 
Burbu “veseliios.” Iš tilpusio 
aprašymo daugeliui neaišku 
buvo: ar tą “veseliją” kėlėsi 
patys Burbai, ar jiems iškėlė 
kiti.

□
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LIETUVIŲ BRAVORO ALUS

Jonas Skritulskis
Prezidentas

Antanas Penkevičius
Sales Manager

Lietuviai, visur reikalaukite lietuvių bravoro alaus, pada
ryto iš grynų miežių salyklos, stipraus ir priimnaus gerti 

ALAUS, VADINAMO CREMO ALE
Lietuvių bizniai, patenkinimui savo klijentų, laikykite

Lietuvių Bravoro Aly - Cremo Ale
Jis yra gaminamas vėliausio mokslo būdais, ilgų metų patyrimais ir 

gilia praktika lietuvio Brew-Masterio Oskaro Brockerto
Cremo Ale yra daromas iš grynų miežių salyklos. Todėl, 
nors jis yra stiprus, vienok gerti yra švelnus ir priimnus. 
Kas kartą-kitą paragavo Cremo Ale, visada prašo:

DUOKITE MAN CREMO!
Lietuvių Kliubai ir kitos biznio įstaigos kur verčiamasi alumi ir 

kurie dar neturite lietuvių bravoro alaus—Cremo Ale, tuojau rašykite 
reikalaudami pristatyti Cremo Ale. Galite rašyti savo kalboje-lietu- 
viškai sales manadžeriui Antanui Penkevičiui. Bravaro antrašas:

1UC

The Cremo Brewing Co., Inc.
Belden Street New Britain, Conn.
Draugijų parengimuose, vestuvėse, krikštynose ir jvairiuose pokiliuose 

naudokite grynų miežių salyklos alų—Cremo Ale.

0

EKSKURSIJA LAIVU MANHATTAN
Nuo Wall St. Pier, New York City, į Rye Beach

Trys valandos nuplaukimui ir trys sugrįžimui atvira jūra. Apie penkios valandos į
pasimaudymui puikiame Rye Beach’ iuje ir pasilinksminimui gražiame parke

Laivas Manhattan, kur telpa 1850 žmonių, puiki sale šokiams, patogūs įtaisymai patarnauti 
valgiais ir gėrimais. Malonūs įspūdžiai gražiausių gamtos vaizdų plaukiant.

Ekskursija Bus Sekmadienį, 22 August
Ant laivo vieta aprubežiuota, tad prašome iš anksto įsigyti bilietus

Bilietą s $1.25. Iš Anksto Perkant $1.00
iš New Yorko laivas išplauks 8:30 vai. ryto nuo Rye Beach išplauks 5 valandą po pietų

Bilietai Gaunami “Laisves Ofise, 427 Lorimer Street, Brooklyn, N. Y.
Tuojau kreipkitės asmeniškai ar telefonuokite Stagg 2-3878, arba rašykite, prašydami bilietų. Rašydami kartu prisiųskite ir pinigus.
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Pirinėjų Audrų Atgarsiai
V. Duglas

(Tąsa)
—Baisios, vyras prieš vyrą kovos, vy

kusios prie istorinio Badajaros miesto, 
žinomo anglų karo istorijos metraščiuo
se iš Pusiasalio karo laikų, pavertė šią 
vietą kraujo ir griuvėsių tyrais.

Paskutinėje kovoje už miesto paėmimą 
kovėsi svarbiausios sukilėlių ir vyriau
sybės jėgos, orlaiviai pylė bombų ugnį 
ant senosios pilies sienų, kur ir buvo 
svarbiausias gynėjų pasipriešinimo cen
tras.

Visą naktį atkaklios darbininkų mili
cijos ir kitos lojalistų dalys, ne daugiau 
3,000 žmonių stipria ugnimi iš senųjų 
Badajaro forto bastionų, gynė vieną ge
riausiai sutvirtintų Ispanijos miestų.

Dvi priežasti vertė lojalistus taip at
kakliai gintis. Buvo žinoma, kad kiekvie
nas į nelaisvę patekęs, darbininkų milici
jos vadas, bus sukilėlių žudomas vietoje. 
Tikri, kad patekimas į nelaisvę reiškia 
mirtį, jie gynėsi iš paskutiniosios.

Antra, nutęstas pasipriešinimas davė 
progos moterims ir vaikams gelbėtis į 
portugalų teritoriją.

Sukilėlių pastangos apvalyti miestą 
įvairiose jo dalyse susilaukė šautuvų ir 
bombų stipraus pasipriešinimo. Tuo me
tu, kai šarvuočiai ir kiti daliniai skyrė 
kelią miesto gatvėmis, sukilėlių aeropla
nai žvalgė miestą, stengdamiesi pastebė
ti lojalistų sukoncentruotas dalis.

Vakar buvo masinė ataka į San Chris- 
tobal’o fortą, kurio užėmimui sukilėliai 
sukoncentravo svarbiausias jėgas. Gynė
jai kovėsi nepaprastu drąsumu. Fortą 
užėmus, vargu ar beišliko kas jų gyvas.”.

Kitoj vietoj tas pat laikraštis:
“Tik ką sugrįžau iš Badajaro, kurį va

kar vakare 6:45 p. m. sukilėliai užėmė. 
Kovos tęsėsi 4 dienas ir baigėsi miesto 
sudeginimu.

Atvažiavę pačiu kovos įkarščiu, matėm 
retai sutinkamą spektaklį. Mūsų aeropla
nui prisiartinus prie Elvos, trys trimo- 
toriniai orlaiviai metė bombų lietų Ispa
nijos pusėje, į Badajarą. Žiaurios kovos, 
krūtinė prieš krūtinę, vyko miesto gat
vėse. Vyriausybininkai nepaprastu ryš
kumu stabdė kiekvieną sukilėlių pėdą 
priekin. Nuo internacionalio tilto, nedau
giau 200 metrų Guadiana upę, buvom 
sugautų komunistų egzekucijos liudinin
kais. Tolumoj matėsi dūmai ir liepsnos.

Bombos ir kulkosvydžiai drebino žemę.
Istorinis miestas sumirkytas jo žmo

nių krauju. Žuvusių skaičius siekia 1500. 
Galima pasakyti, kad jis palaidotas sa
vo pelenuose.”

“Daily Express” korespondentas, Ha
rold Pempertou, minėto laikraščio 1936 
m. rugpjūčio 27 d. 11231 nr. straipsnyje 
“Kasdieniniai žudymai sukilėlių užnuga
ry. Valstiečiai žudomi lyg kiškiai” vaiz
duoja generolų užimtų sričių gyvenimą:

“Ką stengiasi sukilėliai nuslėpti nuo 
istorinio pasaulio? Jie stengiasi užslėpti 
kiekvieną dieną vykdomas žudynes, ku
rias atlieka sukilėlių armija kely į Mad
ridą.

Ispanų sukilėliai, miestų gyventojams 
įbauginti, ruošia viešas žudynes; kūnų 
krūvos sukraunamos, grasos dėlei, prie
miesčiuose.

Visa tai užsienis neturi žinoti! Vakar 
jie nušovė vieną ispaną fotografą, kurisi 
darė nuotrauką 41 lavono, jų tarpe tri
jų moterų, krūvos, netoli Sevilijos. Jis 
buvo įtartas šį šiurpų vaizdą norėjęs 
parduoti laikraštininkams.

Jei komunistai daro žiaurumų, tai su- 1 
kilėliai žudo urmu, matematiškai ir meto- > 
diškai, karo taisyklėmis. Mažai palieka 
gyvų, tam kad užtikrintų motorizuo
toms dalims saugų užnugarį.

Ne j ieškoma įrodymų. Vyrai ir jaunuo
liai, jei tik įtarime simpatizuoja kairie- z 
siems, žudomi.

Sevilijoje vidutiniškai į dieną šaudoma 
30-40 žmonių. Užėmus Meridą, žuvusių 
skaičius siekė tūkstančio.

Kaimuose šaudoma 10-15 žmonių die
noje, iki išseka aukų rezervuarai.

Generolas Queipo de Llano, sukilėlių 
lyderis Sevilijoje, radio pranešimais apie 
menamų komunistų žiaurumus, siundo 
žudynių maniją.

Sukilėliai vartoja įvairių žudynių tech
niką. Kelios dienos atgal, Sevilijoje, eilėj 
gatvių, vyko valymas. Girdėjau salves ir 
atskirus šūvius.

Kūnai buvo kraunami į karus. Kitoj 
vietoj, Sevilijoje, lavonai buvo išvežti ne
dengtais sunkvežimiais.

Kaimuose, kurie priešinosi sukilėliams, 
valstiečiai surenkami už kaimo ribų ir 
įsakoma jiems bėgti. Jie šaudomi lyg kiš
kiai. Skaudu žiūrėti, kai jie bėga, klum
pa, vengdami priešo smūgių, ir žūva.

(Bus daugiau)

Lewiston ir Auburn,' 
Maine

Nedėlioję, rugpjčio 1 d., ant 
kranto Little Sebago . ežero 
įvyko Maine valstijos Komu
nistų Partijos piknikas, sykiu 
ir konvencija. Dalyvavo dele
gatų ir iš tolimesnių miestų ir 
miestelių. O iš Portlando, Le- 
vvistono ir Auburno buvo ant 
pikniko beveik visi Komunistų 
Partijos nariai ir daug darbi-

- 4davė gerą, darbą ir leido gy-1 pertekliuje ir jokio vargo ne-
venti tame pačiame palociuje, 
kuriame jų duktė buvo išauk
lėta priežiūroje net trijų tar
naičių. Keturi metai atgal, 
draugė Abbotaitė ir jos vyras 
Estes įstojo į Komunistų Par
tiją. žinoma, fabrikantas F. 
Abbot apie tai nieko nežino
jo. Dr-gė Abbotaitė-Estesienė 
man pasakojo, kad kaip kada 
ji duodavus savo tėvui paskai
tyti “Daily Worker” ir kito
kios komunistinės literatūros, 
tai jos tėvas paskaitydavęs ir 
sakydavęs, kad čia rašo tik 
svajones, nes tikrenybėje Am-

matysite. O jeigu nesutinki su 
mano pasiūlymu, tai nešdinkis 
iš mano namo su savo ketu
riais vaikais ir vyru kuo grei
čiausiai. Dabar, prieš draugės 
Abbotaitės akis atsistojo se
kantis paveikslas: vienoje pu
sėje gyvenimo liepto gražiau
si palociai, puikiausi drabu
žiai, skaniausi valgiai, tarnai
čių patarnavimai ir perteklin- 
giausias gyvenimas, o kitoje 
pusėje—vargas, n e d ateklius, 
badavimas ir širdį veriantis 
klyksmas jos alkanų kūdikių.

ninku, kurie simpatizuoja ko
munistams. Aš jau seniaus 
rengiaus parašyti apie vieną 
draugę, bet su ja ypatiškai ne
buvau kalbėjęs, tai negalėjau 
viską detališkai žinoti, dėlto 
ir nerašiau. Dabar-gi viską pa
tyręs parašysiu.

Pakraštyje Auburno mies
to, ant aukšto kalnelio, labai 
gražioje vieloje, iš visų pusių 
apsodintas įvairiais medžiais 
Ir gėlėmis, stovi ^ieno iš di
desnių šiame mieste čeverykų 
fabrikanto Farmingtono Ab
bot© palocius. Šis magnatas 
prieš 1929 m, krizį turėjo 
daugiau negu 15 milionų dole
rių turto. Nors per krizį Wall- 
strytis ir nušlavė dalį jo Šerų, 
bet išnaudodamas darbinin
kus, padengė tuos nuostolius. 
Jis ne tik turi didelę čeverykų 
dirbtuvę, kurioje prieš strei
ką dirbo apie tūkstantis dar
bininkų, bet turi įdėjęs daug 
kapitalo į vietines audinyčias

erikoje tas negali įvykti, kas 
įvyko Sovietų Sąjungoje.

Šiemet, kovo 24 d. Aubur
no ir Lewistono čeverykų dar
bininkai išėjo į streiką vado
vystėje United Shoe Workers 
of America CIO unijos. Ir 
draugas Estes ne tik kad ne
liko skebauti savo uošvio dirb
tuvėje, bet dar prieš išėjimą 
streikuoti organizavo darbi
ninkus į uniją. Ir kada išėjo 
ant streiko, tai ne tik draugas 
Estes, bet ir jo gyvenimo 
draugė, palikus savo kūdikius 
namie, stojo į pikietuotojų ei
les. Ir pikietavo ne tik savo 
tėvo, bet ir kitas užstreikuo- 
tas čeverykų dirbtuves. Strei
ko pirmos, dienos vakare fab- 

irikantas Abbot pasišaukė į sa
vo kaipbarį dukterį ir jai pa
sakė, kad ji su savo vyru, 
draugu Ėstes, nuėję labai toli, 
bet jis, kaipo savo dukteriai 
atleisiąs, jeigu ji (Estesienė) 
sutiksianti su jo propozicija

Ir draugė Abbotaitė savo 
tėvui atsakė taip: Norint ma
no krūtinę spaudžia didžiausi 
skausmai šiame momente, bet 
ne, tėveliu aš neatsimesiu nuo 
to, kas man yra užvis bran
giausia ir aš eisiu su tais, ku
rie sutveria ir pagamina vis
ką, kas tik yra geriausia ir 
gražiausia pasaulyje. Nes at
eitis ir visai netolima ateitis, 
priklauso darbininkams. Po 
šio pasikalbėjimo tėvas išvarė 
iš savo palociaus su mažais 
kūdikiais ją ir jos vyrą, ir 
dabar jie gyvena nusisamdę 
du mažiukus kambarėlius, bet 
jaučiasi laimingais. Kad drau
gas Estes ir jo žmona vargin
gai gyvena, matosi ir iš šio 
reginio: Mes į pikniką-kon- 
venciją su draugais nuvažia
vome automobiliuje, o jie 
(Estes ir jo šeimyna) atvažia
vo nusisamdę sunkvežimį, ku
ris buvo pilnas prisikimšęs 
vaikų ir suaugusių draugų.

ir kitas industrijas. Aštuoni (pasiūlimu). Ir jai tėvas pa
mėtai atgal šito milionieriaus ‘ sakė: Mesk Komunistų Parti- 
duktė gražuolė susipažino su ją, sykiu ir savo vyrą, aš tavo 
vienu, darbininkų draugu Estes vyrą išvarysiu iš mano palo- 
ir prieš savo tėvo ir motinos ciaus, o tu pasiliksi gyventi 
norą apsivedė. Iš sykio tėvai sykiu su manim ir tavo moti- 
buvo labai nepatenkinti savo na. Aš tavo vaikus išauklėsiu 
žentii, bet vėliaus savo čevery-i puikiausiai, išleisiu į mokslus, 
kų dirbtuvėje dukters vyrui | tu ir tavo vaikai gyvensite

Laike konvencijos ir svars
tymo įvairių darbininkiškų 
klausimų, matėsi, kad ta milio
nieriaus dukrelė labai rimtai 
ir nuosekliai riša visus gyve
nimo uždavinius. Ir kaip pati 
draugė Abbotaitė išsireiškė, 
kad ji esanti pasirengusi ko
voti su visomis gyvenimo aud-
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Puslapis Septintas

darbininkų

Gamtos Sūnus.

Wilkes-Barre, Pa

iki įsigijau ELEKTRINĮ pečių!

nėra

Adresas
! BROOKLYN EDISON COMPANY, INC. I

-ji,................ . ... . . . p

(188-190)

Valgykite Medų

VARPO KEPTUVE

NOTARY 
. PUBLIC

turi- 
Vir- 
Kaip

romis, tol, kol nebūsianti ga
lutinai laimėta 
pergalė.

BE JOKIO DAMOKE.IIMO 
12 “WEAR - EVER” ALU- 
MINO INDŲ, KAI per
kate ELEKTRINĮ PEČIŲ 
NUO UŽGUITO VERTEI- 
VIO IR ATIDUODATE 
SAVO SENĄJĮ PEČIŲ.

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

madienį,^15 d. rugpj. (August), ant. Gross Gasolino stoti vėl sukite po 
dešinei ir sekite j R. U. D. iškabas į 
vietą. Busai išeis nuo Lietuvių Sve
tainės Hollines ir Parkin St. kaip 
12:30 po pietų.

REDDY KILOWATT'*'
DEL SMULKMENŲ ®g’nBcg,'l‘trini’

ŽIŪRĖKIT ŠIO ŽENKLO AR 

Tclcfonuok TRianglc 5-6000

Žinios iš Streiko Lauko
Su rugpjūčio 9-ta diena šio

je apielinkėje sustreikavo šil
ko darbininkai ir su pirma 
diena streiko viskas gerai at
rodo—visos išdirbystės veik 
šimtą nuošimčių streikuoja.

Pas streikierius yra didelis 
pasiryžimas laimėt savo reika
lavimus. čia CIO darbuotojai 
tarpe streikuojančių darbinin
kų gerai veikia ir pasirodo,! 
kad šis streikas bus laimėtas. |

Nors čia ir nėra tokių di
delių išdirbysčių, kaip kituose 
miestuose, bet šioje apielinkėj 
audinyčiose dirba apie 10,000 
darbininkų ir jųjų sąlygos bu
vo nepakenčiamos, todėl ir 
CIO turi geras pasekmes or
ganizuojant šiuos darbininkus.

Šiuom laiku A. K. Partijos 
nariai daug darbuojasi tarpe 
streiku ojančių darbininkų. 
Darbo daug yra ir daugumas 
dirba pagal savo išgalę, ypač 
vadovaujami draugai turi 
daug įtekmės tarpe streikuo
jančių darbininkų.

Workers Alliance darbuo
tojai ir A. K. Partijos nariai 
daug darbuojasi, kad sukelt 
reikalingą sumą pinigų dėl pa-l 
siuntimo delegatų į Washing- 
toną. Manoma, kad iš šio aps
kričio bus gana skaitlinga de
legacija.

Kasyklos šiuom laiku visai 
mažai dirba, kurie ir turi dar
bus, tai dirba tik dieną-kitą. 1 
Kaip dirbančių, taip ir bedar
bių gyvenimas labai sunkus.

Buvęs ant Pikieto.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
STAMFORD, CONN.

LDS 99 kp. bendrai su vokiečiais, 
rusais, žydais ir ukrainais rengia di
delį pikniką sekmadienį, 15 rugpjūčio 
(August), ant Intervale farmos, ge
ra. orkestrą šokiams, bus valgių ir 
gėrimų. Specialiai busai nuo Pacific 
St. ir nuo Ludlow St. išeis du sykiu, 
vienas kaip 15 minučių prieš dvi vai. 
o antras 15 minučių prieš 3 vai.' die
ną. Jie sustos viduryje miesto ant 
Park Row tarp 2-ros ir 3-čios vai. 
po pietų. Busai sugrįš 9-tą ir 11-tą 
vai. vakare.

Kelrodis: iš miesto imkite Summer 
St. iki High Right Rd. ir važiuokite 
cementuotu keliu prieš kalną, prie

“Laisvė’' tik dabar vėl ga
vo didelį vežimą tikro bičių 
medaus ir parduoda už nuže
mintą kainą—po 65c kvortą; 
pusė galiono $1.25.

Geriausias būdas atsikratyti 
lengvas slogas — šaltį — ge
riant arbatą su medum ir le- 
monu-citrina. O pavasarį, dau
giau ar mažiau, kone kiekvie
ną slogos vargina.

Kreipkitės į “Laisvės” ofisą 
ir pasiimkite tyro bičių me
daus, vartokite vietoj cukraus.

Tel. Stagg 2-0783 
Home Tel. 

Havemeyer 8-1158

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
BALZAMUOTOJAS

Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobiliu* 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos,

Ateikite ir persitikrinkite
337 Union Avenue 

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

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(ŠALINSKAS)

LIETUVIS GRABORIUS
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštų. 
Turim puikiai įtaisytą Koplyčią 
ir salę del po šermeną pietą. 
Teikiam nemokamai vėliausio* 

mados automobilius.
84-02 JAMAICA AVE.

Prieš Forest Parkway
WOODHAVEN, L. I.. N. Y.

Man nė galvon nediktelėjo, kad virimas galėtų būt

TAIP LENGVAS

g į| 
f 
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... ...........  TE siūlomą išbandyt 
pasisamdykite s n1 pečių
BROOKLYN EDISO

Mes idėsime
Sbeka’poreneSni elektrinį cį*.

Bgafcawwa-* 

nos. Ar jimas uzdyką.

appliance
DEALER

Brooklyn Edison Company, Inc. BL-22 
380 Pearl Street, Brooklyn, N. Y.

Atsiųskite man veltui naują Virtuvės 
Planavimo Knygą su darbą-taupančiai» 
nurodymais naujovi&kai virtuvei.
Vardas

NEMOKAMAI Mes 
me naują 38-nių puslapių 
tuvės Planavimo Knygą. __
sunaujovinti. Pilną darba-tau- 
pančių nurodymų. 5 puslapiai 
įvairių valgių receptų Atsiųski
te šį kuponą, o gausite Vieną 
tokią knygą.

“drugštorio” rasite iškabas (signs).
(190-191)

WORCESTER, MASS.
ALDLD 11 kuopos susirinkimas 

įvyks 15 d. rugpjūčio (August), 29 
Endicott St., 10:30 vai. iš ryto.

Draugai malonėkit būti susirinki-, 
me nes pereitą mėnesį susirinkimas 
neįvyko, turim daug svarbių dalykų, 
kurie turi būt šiame susirinkime ap
svarstyti.

Sekr. J. M. Lukas.
(190-191)

BALTIMORE, MD.
LDS 48 kuopa su rusų ir ukrainų 

IWO kuopomis rengia pikniką rugp- 
pjūčio 15 dieną, ant R. U. D. šoro, 
Sandy Point, Md., pradžia 10 vai. 
iš ryto, bus svečių iš tolimų koloni
jų. Programoj dalyvaus didžiulis Ly
ros Choras iš Philadelphijos.

Kelrodis philadelphiečiams ir ches- 
teriečiams: iki Baltimorės miesto ne
reikia važiuot. Važiuokite No. 40 
Road” iki privažiuosite “double pla
tų kelią, pas pirmą trafiko šviesą 
pasukite į kairę iš 40 Į North Point 
Road. Privažiavę trafiko šviesą su
kite po kairei į Eastern Ave. Va
žiuokite apie 3 mylės iki Josenhans 
Corner, sukite po dešinei, važiuokite 
tiesiai 3į mylios ir po dešinei rasite 
R.U.D. “sainą”, vėl sukite po dešinei 
ir tiesiai i pikniko vietą.

(189-190)

LOWELL, MASS.
Komitetas Rėmimui Progresyvės 

Spaudos rengia pikniką ateinantį 
sekmadienį, 'rugpjūčio (August) 15 
d., pas Švedą Cobblestone Inn Park. 
Groton Road, Westford, Mass. Iš 
Lowellio važiuojant 3 mailės už 
North Chelmsford. Atvažiavę į North 
Chelmsfordą klauskite Grct.on Road, 
iš čia pavažiavę tris mailes rasite 
po kairiai pusei—arti kelio pušinelį, 
ten bus piknikas. Prie pat kelio bus 
iškaba rodanti “PICNIC.” Jeigu dą- 
važiuotumėte ežerą po dešiniai, tai 
reikštų pertoli nuvažiuota, reikėtų 
sugrįžti biskj atgal.

Piknikas bus labai įvairus, nes ja
me dalyvaus kelių tautų žmonės 
Dalyvaukite -ir jūs. Auto-busas vie
nas veš žmones nuo Grekų Darb. 
Kliubo, 5 Hanover St., o kitas nuo 
Lowellio Darb. Centro Kliubo, 338 
Central Street, ši vieta lietuviams 
gerai . žinoma. Pribūkite ne vėliau 
11 vai.

Vežiojimas žmonių prasidės 9 vai. 
ryte ir iki 11 valandai, todėl stengki- 
tės nevėluoti. Važiuokite visi.

Kelionė į abi pusi kaštuos 25c as
meniui. Piknike kalbės svarbiais 
klausimais geras kalbėtojas, . todėl 
reikia dalyvauti ir pasiklausyti.

Kviečia Rengimo Komitetas.
(189-191)

BALTIMORE, MD.
LDS 48 kuopa su ukrainų ir' rusų 

kuopomis rengia didelį pikniką sek-

Sako
MRS. EMILY HALBREICH
3301 Fillmore Ave., Brooklyn

SĖDĖDAMA patraukiančia
me pusryčių kampely šalia 
savo naujoviškos, gražiai 

išpuoštos virtuvės, Mrs. Hal- 
breich sušuka: “Visa, ką 
jūs bet kada sakėte apie elek
trinį virimą, yra taip teisin
ga! Jis yra vėsus ... jis yra 
lengvas ... jis yra greitas. Ir 
jis yra toks tikras. Viskas, 
ką aš verdu ar kepu, išeina 
puikiausiai. Net žodžių ne
randu apsakyt, kaip myliu šį 
pečių. Niekad daugiau kitaip 
nevirsiu kaip tik elektra!” 

štai istorija moters, kuri iš 
patyrimo žino, kaip patenki
na elektriniai pečiai. Virimas 
dveja tiek lengvesnis, ačiū 
elektrai. Jis ir pigus, su nau
jom žemom sriovės kainom. 
Pirkit elektrinį pečių ar pa- 
sirandavokit. Bent leiskit 
mum išrodyt naujus pečius 
jums. Nėra prasmės 
virtuvėj, kada

vergaut 
reikalo.

R. U. D. shore, Sandy Point,’ Md. 
Bus daug svečių iš kitų miestų, iš 
Philadelphijos ir iš kitur, tad 
skaitlingai dalyvaukite ir vietiniai. 
Programą pildys Lyros Choras iš 
Philadelphijos, kuris daugumoje su
sideda iš jaunimo. Taipgi yra pa
kviesti iš Philadelphijos rusų ir uk
rainų chorai ir dainuos vietinis ru- 
sų-ukrainų choras. Bus kalbėtojų ir 
turėsime garsiakalbį. Atsineškite 
bathing suits, galėsite maudytis. 
Grieš gera orkestrą šokiam ir yra 
padaryta šokimui platforma. Bus ge
rų valgių ir gėrimų.

Kelrodis: važiuokite Easterin Avė. 
pasisukite po dešinei palei Josen- | 
hans važiuokite 3į mylios, palei

ROCHESTER, N. Y.
Prašome automobilių draiverių, 

važuojant į pikniką, kuris įvyks šeš
tadieni, 14 rugpj. (August), sustoti 
prie Gedemino Svetainės ir pasiimti 
pasažierių. O neturintieji automobi
lių būkite prie svetaines nuo 2 vai. 
po pietų. Ten būsite aprūpinti nuvtf- 
žiavimu ir informacijomis kokių rei
kalausite.

Rengimo Komisija.
(188-190)

p# a - jij®.. £

j will
B w n>t

Rūgšti ruginė, sn/di ruginė, člelų kviečių, čielų rugių, sen- 
vičiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi 
kepama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas skaniausiu 
kėksų-pyragų: Pineapple Cake, Apple Cake, Cheese Cake, 
Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake. Stollen, 
Doughnuts, Pies, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly Rolls.

Siunčiame duonų per paštą į kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorį ir kainas.

Varpas Bakery, 36-42 Stagg Street, Brooklyn, N Y.
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NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS<•

Pasisvečiuokite ir Sykiu Pa- T^l 1 • • •] 1
remkit Lietuviu Komunisty LkSKUFSllOS KClKcllU 

frakcijos Darbuotę '

Williamsburgo Bedarbiai 
Rengiasi Marš avimai 

J Washington^
ALDLD 2-ro Apskričio ekskursija, kuri bus sekmadie

nį, 22 rugpj.-Aug., plačiai sudomino Brooklyno apielinkes 
visuomenę. Daugelis klausia ar bus kur “paparkinti” au
tomobilius, ar kainuos paparkinimas.

Automobilius bus galima “paparkinti” ant South St., 
tarp 8 ir 12 piers prie East River (upes). Už “paikinimą” | 
mokėti nereiks. Bet bus automobilių saugotojai, kurie kę 
saugos mašinas visą dieną iki laivas sugrįš. Jiems reikės kad visi reikalaujantieji 
duoti šiokį tokį “tip”-dovaną grįžtant namo.

Kurie mašinom važiuosite iš antros L 
upės, tai, pervažiavę upę, važiuokite Downtown paupiu i 
iki Wall St. Pervažiavę Manhattan Bridge, Williams- 

simpatikai žinote, kad artinasi burgh Bridge ir Brooklyn Biidge, važiuokite į Bioadway 
miesto valdininkų ir valstijos ir traukite iki Wall St., ir Wall St. važiuokite iki upei, 
seimelin atstovų rinkimai. Ko-j Važiuojantieji Jamaica Line eleveiteriu, New Yorko 
munistų Partija labai susido- mieste išlipkite ant Broad St., iš čia eikite Wall Streetu 
mėjus rinkimų klausimu, kad linkui up£s> Iš Richmond Hill, Canarsie ir Woodhaven 
išrinkus elioliką darbiniu ų gerĮausia važiuoti iki Broadway Junction (Eastern Park- 

way) ir iš čia imkite Jamaica Line ir išlipkite ant Broad 
St., nes ta linija arčiausia priveža.

Iš tos dalies Ridgewoodo, kur Canarsie Line subway

Frak-
Forest

Lietuvių Komunistų 
cijos išvažiavimas į 
Parką įvyks sekmadienį, rug
pjūčio 15. Vasarinis sezonas 
baigiasi—jo dienos jau suskai
tytos. Pasinaudokime jomis,1 
praleiskime šį sekmadienį ma
loniame lauko ore tarpe ža
liuojančių medžių ir draugiš
kuose pasikalbėjimuose prie 
skanaus užkandžio ir minkštų, 
gėrimų.

Taip pat visi draugai ir 
draugės Komunistų Partiios

Dr. Herman Mendlowilz
83 METAI PRAKTIKOS

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

Tel. Evergreen 7-1312

IŠRANDAVOJIMAI
PASIRANDAVOJA restauracija prie 

alaus biznio. Savininkas pasilieka 
sau alaus bizni, o restauraciją iš- 
randavoja už visai žemą randą. Kas 
supranta apie restauracijos biznį, čia 
gali padaryti puikų pragyvenimą. 
Kreipkitės August Losing, 223 Kent 
Ave. kampas North,4th St., Brook
lyn, N. Y.

PAJIEŠKOJIMAI
PAJIEŠK.AU brolio Prano Rakuca- 

vičiaus-Frank Raskevich, iš Lietu
vos Suvalkų gub., Sainių pav., kaimo 
Žagariu. Į Ameriką atvyko, regis 
1910 m., pas seserį į Scranton, Pa. 

ha jei kas apie jį žinodamas pra
neš būsiu dėkinga. Tofile Zurauckie- 
nė, 51 Mantrose Ave., Brooklyn, N.Y.

(188-190)

(189-191)

BROOKLYNO LIETUVI[AI 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 sutarti 

Tel. Mansfield 6-8787

Dr. A. PETRIKĄ 
(DANTŲ GYDYTOJAS)

221 SO. 4th ST.

VALANDOS:
9—12 ryte
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta
Tel. Evergreen 7-9105

Dr. BLADAS K. VENCIUS 
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

499 GRAND ST.

V--------- --- —.............. —----------

VALANDOS:
9—12 ryte
2—8 vakare

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

90-tos 
įvyko 

trečiadienį, rugpjūčio 11. Or
ganizatorius raportavo, 
pereitą pirmadienį buvo 
mažai pašalpos reikalavimų, 
o 24 reikalavimai yra pasili- 

s ketvirtadieniui. Nurodė, 
pa

šalpos turi susirinkt į bedar- 
‘ • nuvažiavus 

pašalpos įstaigon išbūti iki 5 
vai. po pietų, pakol visiems ( 
išreikalauja pašalpą.

Skaitytas laiškas nuo kon-! 
gresmano su pasižadėjimu vi
sais galimais būdais remti 
Schwellenback-Allen r e žolin
ei ją, už kurią’ jau pasisakė 
130 kongresmanų.

Delegatų į Washingtona bu
vo nutarta siųst 10, bet neži
nia, kiek galės sukelt pinigų. 
Vieno delegato pasiuntimas

Workers Alliance 
kuopos susirinkimas

puses Hudson kambarius ir

ir pasiuntus į valdvietes. Tai 
yra labai svarbus šio momen
to klausimas. Darbininkų bū
vio pagerinimas daug priklau-l 
so nuo apskričių ar valstijos patogiau, nuvažiuoti ant Union Square, reikia imti 4th 
valdininkų, jie visados f 
progą tarti savo žodį už darbo 
žmonių reikalus. |

Paskleidimui platesnės agi-' 
tacijos už išrinkimą darbo 
žmonėms prielankių valdinin
kų labai yra reikalingi finan
sai ir lietuviai komunistai tiki
si, kad draugai simpatikai pa
dės šią problemą išrišti atsi
lankydami į LK Frakcijos iš
važiavimą šį sekmadienį.

Rengimo Komisija.

kad Norėčiau, kad jis pats atsišauktų ar- lx.-» Lnn ii rz I-n/i/l n m n a nY9-ne-

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

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto

turi Ąve< Downtown Lokalini traukinį ir išlipti ant Rector -kamuos $20. šešis jau išrinko,
. ~ z x l y 1 1-1 t 1 V» I r i W-» VA M I 1 Ir z\ cv I r 11 VI

St. Ten pat bus Wall Street, kuriūom eisite linkui upės. į;
Is Central Brooklyno važiuokite B.M.T. Line iki Canal žinoma kiek sukelta finansų, 

o tas nusvers delegatų skaičių. 
Delegatai iškeliaus į Washing- 
toną 19 rugpjūčio.

Kaimietis.

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

Childs Restauranuose 
Rengias Streikui

Childs Restauranų čerma- 
nai mitingavo trečiadienio po
pietį ir vakarą, kad išrinkti ir 
įgalioti komitetą iššaukimui 
streiko. Streikas palies 4,000 
darbininkų,
—Viešbučių, Restauranų ir Ka- 
feterijų Darbininku Organiza
vimo Komitetas, viena iš uni
jų dalyvaujančių automatų 
streike ir organizuojanti 
Childs darbininkus, kaltina H. 
L. Gardner’i, Childs direkto
rių. kad jis ignoravo unijos du 
laišku, šaukiančiu kompaniją 
į derybas su unija.

Childs darbininkai yra įtei
kę 12 reikalavimų kas liečia 
algas, valandas ir darbo sąly
gas. Taipgi įgaliojo komitetą 
iihtis žingsniu, kokius matys 
esant reikalinga, tų reikalavi
mų įgyvendinimui.

Apsisaugok!
Savęs palaikvmas yra

St., čia persimainykite ant Jamaica Line traukinio ir iš
lipkite ant Broad St. Iš Flatbush galima važiuoti Lex
ington Line traukiniais ir išlipkite ant Wall St.

ELIZABETHO DOMEI
Kurie važiuosime su ALDLD 2-ro Apskričio Ekskursi

ja Laivu Manhattan, 22 d. rugp.-Aug., visi susirinkime į 
Elizabeth Port gelžkelio stotį, 7:45 vai. sekmadienio rytą I 
ir visi kartu važiuosime prie laivo, kuris išplauks nuo 
Wall Street pier. Tokiu būdu bus lengviau susirasti laivą.

A. Skairus.
Labai gerai, kad draugai elizabethiečiai praneša apie 

važiavimą su ekskursija. Draugai greatneckiečiai tariasi 
busu važiuoti prie laivo. Ką daro draugai newarkieciai, 
patersoniečiai ir kiti, tai mažai tesigirdi: Laukiame iš jų 
žinių. RENGĖJAI.

Suareštuota keturi jauni 
plėšikai, kurie ant kelių pra
šydavę pavėžint ir paskui ge
radarį apiplėšdavę.

Komunisty Klasės Prie 
Universiteto

FOTOGRAFAS

Socialistų Partija Iš
metė 52 Trockistus

Devyniolika Užmušta 
Sugriuvus Namui

Socialistų Partija New Yor
ke skaudžiai pajuto nuodingą 
kontrevoliucionierių trockistų 
žalą savo partijai ir galop nu
sprendė nuo jų apsivalyti.

Iš patikimų šaltinių sužino
ta, kad pereito antradienio 
vakarą, Socialistų Partijos 
New Yorko Miesto Centralinis 
Komitetas turėjo posėdį, ku
riame išmetė iš Socialistų Par
tijos 52 trockistus. Gi 67 kiti 
trockistai busią pašaukti į 
partijos teismą bėgiu sekami] 
dviejų savaičių.

Tarpe išmestų yra Max 
Schachtman, James Burnham 
ir Martin Abern, trockistų va-

pir
mutinis gamtos istatvmas. bet i 
kaip dauerelis žmonių užsilai- dm.

i Trockistai rasti kaltais ve
dime kampanijos susilpninti ir 
sunaikinti Socialistų Partiją 
gerai organizuotos grupės vei
kimu pačioj partijoj, organi
zuotai paneigiant partijos ta
rimus.

Už trockistų išmetimą ko
mitetas pasisakė didele di
džiuma balsų—48 prieš 2. Ke
turiolika taip vadinamų Cha
rity (Zam-Tyler) grupės na
rių susilaikė nuo balsavimo už 
ar prieš.

Sakoma, kad trockistų prieš- 
partinis darbas buvęs diri
guojamas iš tam sudaryto cen
tro. susibūrusio aplink taip 
vadinamą Labor Bookshop, 28 
12th St., N. Y.

ko eidami ar važiuodami mū-| 
su gatvėmis, manvtum, kad 
Jie to pamatinio įstatymo vi- į 
sax nepaiso.

Pėstininkų ėjimas skersai 
gatvę ne vietoj ir prieš švie
sas: automobilistų perdidelis 
skubinimas, sukalioiimąsis iš 
trafiko ir atgal, sukimasis be 
padavimo ženklo, bandymas 
pralenkt šviesas yra pavoju
mi saugumui ir laužymu pa
čios gamtos taisyklių.

Trafiko Stotis “K.”

u 
fr

Maloniai yra kviečiami seni

GERA MUZIKA ŠOKIAM ■TA- '

vainikavimo parengimą, 
■is įvyks šeštadienį,

Rugpjūčio 14 August

LIETUVIŲ GIMNASTIKŲ 
KLIUBO 

Atidarymas ir Vainikavimas
NAUJO BARO

Kai kam pelningas bile 
kaip suramsčiuotų namų sta
tymo biznis ir vėl nusinešė 19 
gyvybių, tame skaičiuje ir vie
no policisto, kuris ėjo gel
bėt nelaimės ištiktus. Jis ras
ta apkabinęs kūdikį, kurį, ma
tomai, buvo ką tik paėmęs iš
nešt iš pavojaus.

Nelaimė įvyko 1-5 New St., 
New Brighton, Staten Island, 
kada aukščiau esanti vandens 
nutekėjimui rina užsikimšo ir 
stipri sriovė vandens pasileido 
žemyn ant šešių šeimynų 
apartmento, suardydama jį ir 
griuvėsiais prislėgdama 19 as
menų.

Trys asmenys guli Staten 
Island ligonbutyje kritiškoj 
padėtyj.

Nelaimės priežastimi buvo 
žaibu audra su smarkiu ir il
gu lietumi. Netelpąs rinon 
vanduo taip greit dauginosi, 
kad- pastebėjus pavojų ir iš
šaukus nepaprastosios pagel- 
bos aparatą nebuvo galima 
nrie namo iš gatvės beprieit 
ir kaip bematant namas su
griuvo.

žuvusiu skaičiuje yra noli- 
cistns McBreen, P. Hurley, 
Adam Malicki su žmonat Vir
ginia Budnick su dviem vai
kais, Mary Paterson su dviem 
vaikais Joseph Coral ir Peter 
Fernandez. Kitu žuvusiųjų 
vardų dar nesužinota.

Kad atmušt kelių reakcinių 
Mokytojų Kolegijos ir Kolum
bijos Universiteto narių palei
džiamas klaidinančias mintis, 
negrai ir . baltieji komunistų 
vadai taipgi duoda pamokas 
antradfeniais ir ketvirtadie
niais. -Jos laikomos atvirame 
ore priešai Mokytojų Kolegi
ją, 120th. St., nuo 12:30 iki 
1:30. Studentai tas klases ge
riausiai žino po vardu “Uni
versitetas Gatvėj”.

Pradžioj kiekvieno sezono 
Komunistų Partijos vienetas 
išleidžia reguliarį klasių kata
logą, kaip ir paties universi
teto išleidžiamieji. Tuose ka
taloguose išaiškina klasių tiks
lą ii- paduoda jų laiką.

Grand Central Stoties infor
macijų teikėjas, sakoma, per 
17 metu tarnybos atsakęs 
6.205.000 klausimu. Jis ma
nas, kad nėra tokio dalyko, 
kaip paikas klausimas, jei įei
ni i klausėjo padėtį.

Laisvės” ofise bi kada garima 
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 ekzemptiorių 3c

IIWIUĮMIVI

168 Marcy Ave., B’klyn, N. Y. 
Prasidės 8 vai. vakare

Žaibas Užmušė Tris, 
Sužeidė 14

Automatu Stoeikieriai
Gavo Paramos

Notary Public

Išvykusius atsivėdint pajū
riuose ir pasimaudyt, sekma
dieni užklupo smarki audra, 
žalingiausia ji pasirodė Roc- 
kawavs. kur žaibas užmušė 
tris, sužeidė 14—išgazdino ir 
nritrenkė labai daug žmonių, 
buvusieji visi brooklyniečiai: 
Robert Andrews. 5 metu, Wal
ter Folwasny, 23 m., Stanley 
Macieiczyk, 17 m. Visus kitus 
apylinkėj buvusius 
parmetė ant žemės.

Vienas pajūrio sargybinis, 
Lloyd Young, tapo užgautas

J Horn & Hard art automa
tu sLreikieriu fondą gauta 
$15 000 savaitiniu aukų. Sy
kiu atėjo ir pasižadėjimai ne
valgyt 
siuntė 
kurių 
siekia

automatuose. Juos at- 
CIO ir AF of L unijos, 
bendras narių skaičius1 
139,000.

žaibas žaibo, kada jis plauke pagel- 
bon nelaimes ištiktiems valty
je. Tada pasiųsta kita valtis, 
kurios įgula išgelbėjo Young 
ir kitus.

Traukiu paveikslus familiją, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių. 
Iš senų padarau 
naujus 
lūs ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa- 
geidaujama.

Taipgi atmalia- 
voju įvairiom 
spalvom.

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

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

paveiks-

Stephen Aromiskis 
(Armakauskas) 

Laisniuotas Graborius
NOTARY PUBLIC 

423 Metropolitan Avė.
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4331

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
Tel. Triangle 5-3621 

Brooklyn, N. Y.

S 168 Grand Street i
§ Tel. Evergreen 8-7179 !
s Brooklyn, N. Y.

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS 

(UNDERTAKER)
Vedu šermenis ir palaidoja tin

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

reikalam

402 Metropolitan Avė.
‘ (Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN, N. Y.

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

Stanley Masiulio
Restauracija ir Gėrimų Įstaiga

Amerikoniškos ir Importuotos Degtinės 
Taipgi Lietuvos Valstybine

Geriausių Bravorų alus ir geriausi Amerikos išdirbimo ir 
importuoti vynai

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

per daug metų būdamas Amerikos Lietuvių 
Piliečių Kliubo gaspadoriumi.

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

Tarpe Union Avė. ir Lorimer Street

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 8-9770

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. Y.

Lietuviu Anglitj 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.

Telefonuokite: 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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