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A

TRIES TO THINK
COMING SOON

Among the things waiting for you 
in the pages of the Youth Section 
for the near future are: short stories 
by A. P., Robert Vinatus and Boake 
Arthur; a “Don’t for Girls” column; 
a discussion as to whether photo
graphy is an art by A. Kairukštis; 
and a review of the latest L.M.S. 
plays by B. Šalinaite. Of course 
we will also present the usual local 
news items and regular features.

Readers are always invited to send 
in suggestions and articles for fu
ture use.
HEADS? YOU LOSE!

Not that it matters but the chief 
headsman of Prussia has just re
tired and the more “humane” method 
of guillotining has been adopted by 
Germany in order to get rid* of un
fortunate individuals who fail to see 
the benefits of Hitlerism. Quaint are 
the ways of death—I just noticed 
that Estonia gets rid of its unde- 
sireables by the good old hemlock 
cup first made famous by Socrates.

STRIKES
Two thousand three hundred strik

es in the last seven months! Rum
blings of revolt? No, merely grow
ing pains of a nation’s labor that 
is beginning to find its own strength. 
Every period of emerging prosperity 
has found labor as the under dog 
who was beginning to learn that he 
too was able to bite when necessary.
VOICE OF THE READERS

Fast and furious does the battle of 
the reader’s opinions continue. Today 
John Orman, editor of a sister youth 
section—“Tiesa Youth News”, writes 
in and explains his views on the 
L.Y.S. A few letters have been re
ceived that we were not able to 
print but that is no reason to 
sider the m.itter at an end. 
sending in letters the editor is 
ter able to judge just what 
readers want and in that way
will be able to furnish the \type of 
Youth Section you all want. Send 
your letters to:

Laisve Youth Section 
427 Lorimer Street,

Brooklyn, N. Y.

con- 
By 

bet- 
the 
he

Joint Affair Held 
By LD3 Branches

Brooklyn Activities 
Of Lith Clubs

The BuiLDerS Dramatic Group 
has just finished selecting the cast 
of “The Fatal Necklace” which it 
will present to the members late this 
fall. The Group is already going into 
rehearsals and from what this cor
respondent has seen of it, it promis
es to be a riot and one of the fun
niest things put on by the LDS.

The play is about a—well, that 
would be telling things, but you can 
rest assured that it is interesting 
and damn funny.

Member.

The following are the activities of 
the Brooklyn Aido Chorus for the 
month of September:

Sept. 5—Our trip to sing at the 
Philadelphia Picnic in Westville, N.J.

Sept 12—We are going 
the Hartford Picnic.

Sept. 18—The date for 
to be held in Laisve Hall, 
formation on this later.

to sing at

oui- dance
More in-

Above all, don’t forget that we are 
holding rehearsals for the entire 
month in order 
lio Varpai on 
Labor Lyceum.

to present
October 3,

Kornevil-
1937 at

Graf Ernest, 
President.

WORCESTER AIDO CHORUS 
HAS NEW TEACHER

Amigos, it was wonderful to see 
so many of the old faces at chorus 
rehearsal Wed. night—August 11th. 
How do we like our new teacher? 
How long will she stay with all the 
racket going on? Some older peo
ple should know better than to talk 
when they please.

Why was it some didn’t sing at 
all and walked out? That’s not nice!

Some people have a nerve to talk 
about the teacher that most of us 
can’t see and never want to see, 
first learn the true facts then talk!

Well, now about the district pic
nic. It’s going to be the best ever, 
as we expect all committees to work 
hard, so we must have everything as 
advertised. Let’s not disappoint our 
public, amigos.

I bid you adios till we meet again 
in the paper. Amigo Mio.

PEACE ARMY

“We are in the process of organiz
ing one of the best armies in the 
world. A peace army, that is what 
it will be, in such a way that once 
victory is ours, peace, always desired 
by the Spanish, will be respected in 
our country”.—Gen. Miaja, Loyalist 
Commander in interview.

A UNT LENA SA YS

SCRAP IRON FOR WAR

Workingmen stacking metal of all kinds in a London scrapyard fol
lowing a nationwide appeal to householders to donate pots and pans 
to relieve the shortage of materials for national defence.

WISDOM WORDS

RYE BEACH BOAT RIDE 
ALL SET FOR SUNDAY

Philadelphia Cracks 
And Chorus Bits

Carousells, roller coasters, auto
rides, ferris-wheels and all the other 
hundred and one entertainment fa
cilities will be found at the Rye 
Beach Playground when the ALDLD 
holds its boat ride this Sunday. This 
boat ride will be the biggest one 
ever held by any Lithuanian organi
zation.

This Sunday, at nine in the morn
ing, the good ship “Manhattan” will 
sail on a pleasure cruise to Rye 
Beach Playland. Rain or shine the 
boat will sail and you need not be 
afraid of not having a good 
because the orchestra will play 
the start of the cruise to the 
ing. Dancing for those who
it. All sorts of foodstuffs will be 
served and our “gaspadines” will 
make you feel like a king.

Three hours of sailing, each way, 
and five hours of enjoyment at the pie for treating us so nicely in Bal-

time 
from 
dock
want

Excuse it please but:
The Lyros Chorus sure “Came 

Round the Mountain” last Sunday in 
Baltimore. A couple more perfor
mances like that and we won’t be 
“coming round the mountain” any
more—you’ll find us back of the 
eight ball. But well, as one of our , 
members philosophically said, “We 
have sung worse in better places, 
and better in worse places”. How
ever, it wasn’t bad on the whole, 
but compared to some 
performances we could 
lot better.

of our best 
have done a

those
when
members who
when everyone

fellows who 
it’s time to

Brickbats to 
can’t be found 
sing; also to the 
ed such a delay 
was ready to leave for home,
next time you’ll probably be left.

We want to thank all those peo-

famed Rye Beach Playground are all 
yours for the price of a ticket. One 
buck in advance and a quarter extra 
if you wait till the end. Get your 
tickets early and be sure to meet the 
rest of the happy crowd on the boat!

A. Rep.

1st Blonde: What are you looking 
for, Jenny?

2nd Blonde: A son-in-law for my 
mother, dearie,

DISTRICT RAMBLINGS

timore. In my opinion, those South
ern gals are all that they are crack
ed up to be. Do I hear the boys 
yell “ditto”?
Pardon me for shouting but:

I was glad to see “An Innocent 
I Bystander” column in the L.Y.S. 
Some one else has enough interest 
in the chorus to write about it. It’s 
about time because my pen finger is 
getting more calloused every day 
from writing so much. ] 
to you “Bystander” 
this column be your 
You at least have an advantage over 
me. 
who you are, yet, whereas when I 
make a statement in the paper, all 
sorts of questions, accusations' and 
etc. greet 
crowd.

Thanks 
on the 
cards. There are only a few who 
haven’t bought one, and Strange as 

Į it seems, they are our so-called good 
old reliable chorus members. I don’t 
know what prejudice you have 
against buying one, but why don’t 

į you be a good sport and give in?

More power 
and don’t let 
first and last.

I don't think anyone knows

until they are far away and in 
danger”.

I see there is the ALDLD district 
picnic to which all the choruses are 
to be invited. The place of said 
affair is in Worcester, August 22nd, 
Olympia Park. Will see you all 
there...

Get your district tickets going, 
let’s make it big... I mean the Aug. 
29th frolic at Maple Park, Methuen.

Till next week I remain your ever 
writing friend. Retlaw Chinwell.

Hello everybody! How are you 
after the island party of Norwood’s? 
As usual, some choruses had to be 
missing...

Well, I do hope that all the cho
ruses will remember to come to Law
rence for the District Picnic of Au
gust 29...

Jackson of So. Boston is slipping 
with the advertising in the Laisve...

The question arises as to who is 
the district teacher, Sukaskas or 
Kugel? My opinion is thus: Kugel 
was teaching four choruses which 

e manualo, vaxvxmo, ______ ____ — — -was one half of the district. Ru-
Some models have' workers had been killed? The films mors have it that she now teaches 

Worcester Chorus which makes it 
No. 5. Therefore the answer is 
very plain. Lots of luck to her...

Just a passing thought, “We never 
realize how much we miss someone

i You cannot run away from a weak
ness; you must some time' fight it 
out or perish; and if that be so, why 
not now, and xnow where you stand?* * *

Success doesn’t “happen”. It is 
organized, preempted, captured, by 
consecrated common sense.

me the next time I see thestraight in front and loose of back.
In the realm of shoe fashions, we 

find that soft boxless suedes in 
sandals, step-ins and oxfords with 
airy perforations will open the early 
fall season. After the cool open-cut 
summer patterns, these light weight 
suedes will not be too -radical a 
change and will lead the way quite 
logically to the heavier shoes for 
later buying. Open toes and heels 
for daytime are practically out. 
Swirling bands of grosgrain ribbon 
appear on suede sandals, oxfords, 
and step-ins. L---- -------- —
graceful low heels, while there is a 
perforated suede step-in 
ly-rolled down tongue, 
ribbon side lacings are 
some models.

Apparently the Paris fashion de
signers are anticipating a very cold 
winter. According to cables receiv
ed from the woild’s city of fashions, 
thick sheepskin is being used to line 
tweed coats or make short, bulky 
sports topcoats. Schiaparelli dyes it 
cinnamon brown to line a coat worn 
over a magenta wool dress, and also 
shows a brown sheepskin two-thirds 
reefer with a huge pancake beret 
and royal blue wool dress. Chanel 
puts a wooly white sheepskin vest 
and sleeves in a sapphire blue vcjlvet 
coat dress. Brown sheepskin is 
for a short square bolero over 
wool two-piece dress.

I It is 
leisure 
longer 
answer 
in the 
evening. Afternoon dresses are either 
draped in the Alix manner or shir
red somewhere. Their nickline may be 
anything, but lower necks are gain
ing ground every day. Their skirts 
are short—13 inches, from the floor 
usually. Their colors are dark—save 
your best shades for your daytime 
frocks, 
right 

ifrock 
I frocks 
news 
vastly

used 
plaid

one’s
No

smart to dress up in 
hours, if one has any. 
can the little tailored dress 
for all the time between nine
morning and seven in the

with tight- 
Calf and 

shown on

for standing up with me 
question of membership

Comment on a much-quoted phrase: 
“And truth shall make you free”. 
Loew’s theater will not show the 
Paramount news reel of the Memo
rial day butchery in Akron. But 
suppose 10 policemen instead of 10

would have been rushed by plane to 
all parts of the country, accompanied 
by the smooth tongued lies of a 
commentator about “mob-rule” and 
“red-violence.”

Attention!
All Choruses

_ _ iu jįivc ui i :
A Little Red.

EDITOR’S NOTE: The column by 
“An Innocent Bystander” will appear . 
in the Tuesday edition of the Youth X 
Section. «

Voice Of The Readers
Last week, I appealed to you 

send in information about your cho
rus history, but as yet, have not re
ceived a single answer. Letters 
with questionnaires enclosed, have 
also been sent to the choruses—all 
this, just to facilitate your task of 
gathering the data we request.

Why are you so slow in replying? 
Isn’t there anyone who knows about 
your chorus? If no member of the 
chorus can do the job, why not get 
an outsider who knows a little bit 
about the past history of the cho
rus? If you have any chorus spirifc 
whatever, you should be proud to 
have a record of your chorus acti
vities. Some of you energetic cor
respondents—get after your execu
tive committee to send in an account 
of your past, present and future ac
tivities. If questionaires are 
sired, write in for them.

The L.M.S. has on hand four short 
Lithuanian plays. Those of you who 
are interested, watch for the reviews 
of these plays in next week’s issue 
of the L.Y.S.

to

Playhouse announcesThe 55th St. 
that it will reopen for the start of 
its Fall Season on Friday, August 
20th, at noon, with the American 
Premiere of one of the most notable 
pictures it has ever been privileged 
to offer—Joris Ivens’ magnificent 
story of the Spanish people in the 
current civil war, “THE SPANISH 
EARTH”, with commentary and nar
ration by Ernest Hemingway.

“The Spanish Earth” was filmed 
in a little village under fire on the 
highway between Madrid and Valen
cia and at the front, during the 
months of January, February and 
March of this year. There are no ,/j 
professional players in the cast. The 
men and worsen of the village live 
their real-life į parts for the camera. 
The settings ale provided by the vil
lage and the battlefield.

“The Spanish Earth” has already 
been presented before President 
Roosevelt, at his request. It was 
first previewed for a specially invit
ed audience of stars in Hollywood at 
$1,000,00 per ticket, which money 
was converted into ambulances and 
medical supplies for Spain. Its show
ing at the 55th St. Playhouse will 
be its first public presentation. “The 
Spanish Earth” is not only the firsts 
actual screened story to come out 
of the war in Spain, but it is also 
the first time that a group of dis
tinguished American artists have col
laborated to produce a film that is 
vital as a work of art and as a so
ciological document of our times.

Squeezed into subway trains, push
ed into ferries, rolled into busses, 
bundled into cars and dumped 
the beach—these are the agonies 
went through in order to attend 
“Get Acquainted” beach party 
New Dorp, Staten Island.

Despite the cracked bones, despite I 
the bankrupt pockets, despite the 
broken hearts, despite our broiled 
epidermis we can all say that we ! Day 

have pleats. They 
13 inches from the floor at the 
very least. They are made of new 
things like alpaca and bengaline, 
thick-and-thin rayon, crepes that 
look like wool, and nice thin wool
ens. This year some of them make 
slight gestures towards a bit of 
trimming. Colored bindings, and 
colored slide fasteners. Of course, 
zip fasteners are no news to any
one now, but we are wondering if 
you realize how much they are being 
used for plackets as well as for de
corative front closings? They close 
the dress up so neatly as well as 
quickly, that more and more dress 
makers are putting them in at the 
side. Sleeves are the shirt type, 
some of them full at the top. Neck
lines are usually shirt type, too, 

i but there are also the new V’s. The 
; special V neckline that has captured 
( the hearts, minds, and pocket-books 
! of everyone is one that is deep and 
i narrow. It lies up on the throat at 
the sides apd at the back. You can 
wear it as low as you think ad
viseable—or inadvisable, and hold the 
edges together somewhere mid-way 
with a good looking pin or a clip.

Suits are still maintaining their 
popularity. In fact, we are told 
that one cannot really call oneself 
well dressed unless one has a good 
suit. Under-the-coat suits may be as 
mannish as you find becoming, or 
softer. Topcoats, to go with the new 
suits have the Winter-1937 silhouette,

at 
we 
the 
at

Short sleeves will be worn 
through the fall. If your 
is black, and half the new 
are black, that is very good 

because any 
improved by 
dresses are

black dress is 
white arms.

four pages back, send in a penny 
postal card voicing your opinion. Get 
your parents to write also.

Johnnie Orman, Secretary, 
LDS Nat’l Youth Committee.

Laisve are silly anyway. But what 
can we do? This thing will creep 
up when every article must be no 
longer than six or eight column inch
es. (I’m violating that rule today). 
If a fellow really has something 
worthwhile to write or to say, how ( Dear Editor: 
can he* say it ?

Let me say another thing: we 
out here in the East have many 
more writers—creative writers and 
those who aspire to 
ers than our good 
the Chicago area, 
for our expression 
of space!

I have spoken to 
good youthful writers, 
holding back material until the sec
tion comes out in the four page 
Youth Section. They feel that if a 
better story is contributed, it shall 
be either so cut up as not , to do 
justice at all to the author, or it 
shall be strung out over so many present; column is much more ori

ginal than the old “Bits For Fems” 
į that Laisve Youth Section published 
i in the past. Aunt Lena.

Dear Editor:
I have not contributed to the Lais

ve Youth Section for quite a long 
time. Perhaps you wonder why. It 
is not because I am instituting any 
sort of boycott toward it, but main
ly due to the fact that the element 

, of .time interferes. Today, after 
| completing my day’s work, I read 
over some of the letters published 
in the Voice of the Readers section 
which made its appearance in Tues- 

. day’s issue.
One thing 

the letter to 
a certain “J. 
states that 
slipping and

, with him (or her), 
agree 100%. 
friends, and it is about time things 
are

the information of your read- 
would like to say these few 
in relation to my column 
Lena Says”.
conductor of

For 
ers, I 
words 
“Auntstraight. They 

are also short,
be creative writ
friends have in 
Yet the medium 
is blocked—lack

this column. IAs 
want it to be known that I do not 
claim authorship to all articles ap
pearing in “Aunt Lena Says” for 
this column is merely presented as 
a digest of articles and items of in
terest to our feminine readers. The 

. column publishes contributions from 
I readers and solicits queries from its 
1 readers. If more readers 
contributions, or if more 
were sent, then I would
resort less to articles from other 

, sources. I can safely say that my

happyspent a
de-

ITS THE TRUTH!

Is she in

interested
I’ll scream if you try to 1

intowent

shut

is located 
of Staten

some- 
island

sent in 
queries 

have to

by-product in the 
of illuminating gas 
been the source of

is
by
It
is

fifth 
they 
said

Voice (over phone): How do you 
feel this morning?

Lady: Oh grand!
Voice: Pardon me, I must have the 

wrong number.

a number of out'
Some are

which strikes me, 
the readers sent in 
B.” of Connecticut, 
the Youth Section
asks who doesn’t agree

Well, I, for one, 
It IS slipping, my

proteins than cow’s milk, machines 
for milking them have been design
ed by two Evansville, Ind. inventors.

Ernest C.

Catherine: So Homer 
marriage with both eyes shut?

Mac: Yes, his girl’s father 
one and her brother shut the other.

had one big swell time and that the 
twenty-eight or more youth from the 
LDS branches of Elizabeth, Newark 
and Brooklyn eame home tired but 
content at having 
day.

New Dorp Beach 
v^iere in the wilds
and before entering you have to pay 
tribute of one quarter. The beach is 
clean and the sand hot but bearable 
—the water, no good.

We all had brought our lunches 
and our appetites were whetted by 
the open air and bit by bit the fal
len crumbs were eaten with relish. 
Things remembered:

Bill Malin being buried and mak
ing “hills”.

Johnnie smoking a pipe as usual 
and peacefully dreaming of a big
ger and better LDS.

Al and Danny attempting to test 
each others strength in- a wrestling 
match.

The girls trying their hand at 
baseball—because of the “gentle” in- 
sixtance of Johnny Stasulis, they 
stopped.

Th® event of the day—a football 
game between a team of four boys 
with a girl captain and four girls 
with two male captains.'

The victorious team tossing the 
girl captain into the sea.

The entire group singing Lithua
nian songs at the end of the day.
Lost Department:

Lost—pair of glasses at New Dorp 
Beach, Staten Island. Will finder 
please return them to Danny Mar- 
tinko, 40 Waydell St., Newark, N. J.

The committees in charge should 
now get together and p’an other 
joint affairs that will p?ove even 
more successful. Come on now, the 
calendar is open and get to work!

—Scipio.

I 
the 
for 
Youth Section which we used to have. 
The present section, despite the fact 
that it now comes out twice a week 
does not replace the other. The ar
ticles somehow seem dull and dry. 
The make-up has been improved in 
the Laisve soon after the present 
one page section began to come out 
until few, if any, new improvements 
could be installed under the present 
circumstances.

changed around here.
also agree with the writer of 
letter when he propagandizes 
the four-page tabloid type of

I said that to me the present 
Youth Section was dull and uninter
esting. This is no fault of the 
editor. The editor does his best, 
poor boy, and.I sympathize with him 
very much. But what can a fellow 
do with the present one page sec
tion?

Referee (after fight ending in a 
draw): I wish you two boys would 
come up to the house some evening 
and meet my daughter.

First Ham (flattered): 
terested in boxing?

Referee: No, but she’s 
in dancing.

I have worked in an editorial ca
pacity on both types of sections and 
I know the other type takes a bit 
more effort to fill (in some re
spects), and perhaps costs the Laisve 
a bit more. But the effect is well 
worth the price.

What is the section for anyway? 
It is to educate, to teach young Li
thuanian Americans and to organize 
them into the LDS and Choruses 
and other Lithuanian American or
ganizations. I certainly do not think 
that the present section is accom
plishing the purpose.

Furthermore, I hate “feuds”. Most ____ r--------- —
of those which have appeared in the porters of Laisve. If they want the

issues that it will lose its meaning.
Well, a Lithuanian-American Ma

gazine will take the place of the 
present youth sections, some will ar
gue. But will it? That remains 
to be seen, and personally, I doubt 
it. Why should another publication I 
be started if it will be the same as 
those already being published?

This spring, if I remember cor
rectly, we shall celebrate the fifth 
anniversary of the establishment of 
the Laisve Youth Section. It was 
edited then by our good friend Ber
tha Fulton.* Thru’ her efforts, it al
so became a four-page section. Let 
us see it that way again. Let us 
have progress to show for the fifth 
anniversary!

Maybe it was O. K. to have the 
youth section come out the way it 
is now for the hot summer months 
when there is a general lull in acti
vity. But certainly, with the coming 
of tlfe fall and winter seasons, we 
must have a better section.

How can this be accomplished? 
By letters, my friends. Editors are 
very susceptible to letters from read
ers. If enough letters come in from 
the readers, I am sure that we shall 
have the four-page type ' of Laisve 
Youth Section again with us.

It rests entirely with the readers, 
correspondents and friends and sup-

Precious Tar:
Coal tar, a 

manufacturing 
and coke, has 
thousands of new compounds for
the chemist. Such important com
modities as dyes, perfumes, fertiliz
ers, plastic materials, various kinds 
of antiseptics and disinfectants com
monly used in the household, and 
drugs—aspirin, hypnotics, saccharine 
(300 times as sweet as sugar), owe 
their existence to coal tar. Taking 
advantage of its usefullness/ the 
United States has produced more 
than 100,000,000 lbs. of dyes and 
more than 13,000,000 lbs of synthe
tic resins in one year! '
Oddities:

The amount of money spent in 
the United States on chewing gum’ 
each year is greater than that for 
school textbooks... The basis of 
chewing gum is not horses’ hoofs 
but a rubbery boiled down sap of 
a tropical American evergreen tree 
called the sapodilla... Cranberries are 
graded according to the way they 
bounce...

Since the milk of guinea pigs has 
been claimed to ho richer in fats and

Also, very shortly there’ll be a bar
gain in songs. The best way for 
you to take advantage of this bar
gain, is as follows: Take an inven
tory of all the songs you have on 
hand—the name, composer, etc. Send 
in the complete list. Then, we’ll 
arrange a list of songs that you do 
not have in your repertoire, and 
send them to you at a very low 
cost. Remember to mention how 
many singers you have and the voice 
parts they sing. September first is 
the first bargain day, so send in 
your order immediately! This spe
cial offer will be good for the whole 
month, but it is well to remember 
that first come, first served!

B. Šalinsite.

ATTENTION!
Elizabeth, N. J.

A meeting of vital importance 
will be held by the Bangos Chorus 
of Elizabeth, N. J. on this Fri
day, August 20th.

Problems of current and future 
activity shall be discussed and all 
members must attend this im
portant meeting.'

Esare, Organizer.

We Spend More For 
Rent Than Ever

Americans used to spend a 
of their income for rent. Now 
spend as high as 50 per cent 
Pres. Roosevelt in mobilizing federal 
housing experts to seek ways to re
duce rents.

In France, the Pres, said reni 
are about 7 per cent of income 
in most European countries run about 
15 per cent. In PWA low-rent hous
ing projects a figure of 20 per cent 
has been adopted.

Sen. Wagner’s bill for a low- 
housing is still in the Senate’s 
bor committee where real estate 
byists are working to knife it.

She: My grandfather’s in the 
room, 
me.

He: Oh, I’ll take a chance.
She: What makes you
He: I have your grandfather’s e 

trumpet.
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Kur Yra Sovietų 
Lakūnai?

Kova už Progresą
Progresas reikalauja ko

vos, rizikos, pasiaukavimo 
ir tankiai aukų. Dešimts 
metų atgal Charles Lind
bergh perskrido per Atlan- 
tiko Vandenyną, iš N_.. 
Yorko į Paryžių, 
didelis žygis. Dabar 
per Atlantiką šimtai žmo- . _
nių yra perskridę ir atida- kovos už progresą, 
ryta orlaivių susisiekimas! 
tarpe Amerikos ir Europos.

New
Tai buvo

jau

iš Maskvos į Vancouverį, 
Wash., ir San Jacinto, Ca
lif., parodė, kad kelias tar
pe Sovietų Sąjungos ir 
Amerikos per žemės viršų 
yra galimas. Kas ten neat
sitiktų su Levanevskio lėk
tuvu ir jo grupe, tas nega
lės sulaikyti Sovietij Sąjun
gos ir pažangios žmonijos

Levanevskio Kelias
O vienok kiek žuvo žmo- Du Sovietų Sąjungos vien- 
nių? Bet žmonių pasirįži- 
mas, pasiaukavimas ir nau
ja technika tas kliūtis nu
galėjo.
Kelias per šiaurių Polių ]įo jr

Šiaurių Polius per šimt- do pasiekimui,^bet ^sekmin- 
mečius žmonijai buvo skai
tomas nepasiekiamu, neįvei
kiamu. Dar 1928 metais, 
kada susikūlė Italijos oro 
baliūnas “Italia”, tai ne 
daug drąsuolių atsirado gel
bėti italus. Tik Sovietų Są
jungos žmonės ir technikai 
Įveikė šiaurių šiurkščią 
gamtą. Dabar ir šiaurių 
Polius nugalėtas. Sovietų 
Sąjungos keturi milžiniški 
ketur - motoriniai lėktuvai 
nulėkė ten, nunešė 45 žmo
nes, įsteigė pastovią stovyk
lą, kur 4 mokslininkai tyri
nėja Šiaurių Poliaus sąly
gas, orą, jūras, gyvius, per
mainas ir kiekvieną dieną 
teikia pasauliui žinias. 
Žmogus nugali gamtą.

Du sėkmingi Sovietu Są
jungos “ANT-25” ir “ANT- 
25-1” lėktuvų perskridimai

motoriniai lėktuvai parodė, 
ką gali atlikti jos išsilavinę 
lakūnai ir technika. Trečias, 

jZigmonto Levanevskio skri
dimas surengtas ne to- 

r ne greičio rekor-

gesniam to kelio ištyrimui 
linkui Alaskos. Nuo Šiaurių 
Poliaus link Amerikos ne
ištirti vandens plotai. Visai 
kitaip dalykai yra nuo Šiau- 

I rių Poliaus į Sovietų Są
jungą, ten kas met plaukio
ja ledlaužiai, skrajoja lėk
tuvai, veikia mokslininkai, 
įsteigtos oro tyrinėjimo 
mokslinės stotys su radio 
susisiekimu.

Levanevskio pasirinktas 
kelias iš Maskvos linkui 
Šiaurių Poliaus išilgai 30-40 
meriadiano. Čia yra atsta 
nuo 2,200 iki 2,500 mylių. 
Čia lakūnai ant kelio turėjo 
daugiau ištirtą plotą. Bet 
nuo Šiaurių Poliaus iki 
Fairbanks, Alaskos, kur 
vra nuo 1,500 iki 1,700 my
lių, išilgai 140-150 meridia
no, kelias neištirtas per jū-

ras, daugiausiai ledynais 
padengtas. Levanevski ir jo 
draugai pasirįžo atlikti iš 
Maskvos į Fairbanks kelio
nę be sustojimo tarpe 3,800 
ir 4,200 mylių. Apie 3,000 
mylių virš jūrų ir ledynų.

Lėktuvą tam tikslui jie 
pasiėmė “H-209”, inžinie
riaus Balkchovnikovo išdir
by stės su keturiais “34-RN” 
motorais, kurių kiekvienas 
turi virš 1,000 arklių jėgos. 
Lėktuvas-milžinas, su kro
viniu sveria 36 tonus. Jis 
yra sausžemio ir gali vežti 
apie 30 keliauninkų. Lėktu
vo sparnai turi 125 pėdas il
gio, raudonai nudažyti, o 
liemuo tamsiai mėlynai. 
Lėktuvas įrengtas aukštam 
skridimui — sub-stratosfe- 
roj, bent 34,000 pėdų aukš
tumoje. Jis gali daryti iki 
200 mylių per valandą. »

Lėktuvas turi radio susi
siekimą, galintį veikti ant 
kelių tūkstančių mylių. Prie 
to, lakūnai pasiėmė mažiu
ką radio prietaisą, kad susi
siekti, jeigu lėktuvas kur 
bus priverstas nusileisti. 
Jie pasiėmė kailių maišus 
miegojimui, šiltus drabu
žius, ginklų, patronų, del 
45 dienų maisto ir audek
linę palapinę.

Levanevskio Kelionė
Ketvirtadieni, 12 d. rug

pjūčio, pagal New Yorko 
laiką 11:13 vai. ryto, Leva- 
nevskis ir jo draugai pakilo 
iš Maskvos. Išskrido šeši 
draugai: Zigmontas Leva
nevski, jo pagelbininkas— 
Nikolai Kastenajev, 33 me
tų amžiaus; navigatorius— 
Viktor Levčenko, 31 metų, 
nuolatinis Levanevskio 
draugas; radio operatorius 
—Nikolai Galkovski, 32 me-

tų; mechanikas —- Grigori I ir M. B. Beliakov pareiškė, 
Bobejimov, 40 metų ir jo kad rimta padėtis, nors jie 
pagelbininkas—Nikolai Go- turėjo pilna pasitikėjimą, 
dovikov 44 metų.

Šiemet oras visas laikas 
yra nepastovus. Lakūnai jau trys lėktuvai 
sėkmingai iškilo tuo milži-, siųsti jų jieškoti, 
nišku lėktuvu. Nuolatos tu-i paskraidę Alaskos pakraš- 
rėjo radio susisiekimus su 
Maskva ir kitomis stotimis. 
Penktadienį, 13 d. rugp., 4 
valandą ryto jie perskrido 
per šiaurių Polių apie 20,- 
000 pėdų aukštumoj, prie giausias kapitalas, kaip sa- 
35 laipsnių šalčio žemiau 

'zero. Jie kelionę tarpe 
Maskvos ir šiaurių Poliaus 
atliko į 16-ką valandų, da
rant nuo 145 iki 170 mylių 
per valandą. Kelyj jiems 
prisiėjo grumtis su didelė
mis viesulomis, audromis, 
apšalimais, rūkais ir kito
mis kliūtimis. Didžioji kelio 
dalis sėkmingai atlikta.

Penktadienį, apie 6 valan- 
' dą vakare, jų laukė atskren
dant į Fairbanksą. Alaskos 
pakraščiais stovėjo tiršti 
rūkai. Radio susisiekimų 
nebuvo. Vėliausias praneši
mas buvo, kad lakūnai 
skrenda prieš 75 mylias į 
valandą pučiantį galingą 
vėją, lėktuvas apšaldinėja, 
dešinys kraštutinis motoras 
sustojo, iš priežasties alie
jaus rynos neveikimo. Vė
liausias nuo Levanevskio 
radio gautas Maskvoj penk
tadienį, 6 vai. vakare, bet 
labai neaiškus.

Kur Lakūnai?
Po to, kaip lakūnai pei> 

lėkė Šiaurių Polių, tai ne- 
gauta nurodymų, kur jie,paįp Levanevski ir Kasta- 
randasi. Vienas radio buvo: najev nepražus, kad jie ma- 
•^1?1\lS-inan^-u11?T11 ,tydaini pavojų nusileido ant 
judo. Ten esanti Sovietų I 
specialistai S. A. Smirnov

kad lakūnai nežus.
šeštadienį iš Fairbankso 

buvo iš- 
bet kiek

tyj—grįžo atgal.
Sujudo Sovietų šalis

Sujudo Sovietų šalis. Jai 
brangūs jos piliečiai—bran

|kė Stalinas. Tuojaus iš Mas
kvos išskrido trys Sovietų 
didvyriai lakūnai—M. Vo- 
dopijanov, V. Molokov ir A. 
D. Aleksėjev su savo drau
gais greitais, dideliais ke- 
turmotoriniais lėktuvais lin
kui Rudolfo salos, kuri ran
dasi 580 mylių nuo Šiaurių 
Poliaus, ir kur yra įsteigta 
Sovietų orlaivių punktas. 
Kitas didvyris P. G. Golo
vin su savo draugais iš ki
tos pusės išlėkė i Diksono 
salą, Šiaurių Jūroj. Kiti dar 
penki lėktuvai skubinasi į 
šiaurės. Ledlaužis “Krasin” 
jau plaukia linkui Čukot- 
kos pussalio, kur jis pasi
ims lėktuvus ir plauks į 
Alaskos pusę, kitas ledlau
žis “Mikojan” skubinasi 
jam su kuru. Šiaurių Po
liaus stotin, kur vadovauja 
drg. Papaninas, duoda ra- 

:dio žinią, kad ją prirengtų 
Sovietų lėktuvų nusileidi
mui. Jis per radio atsakė, 
kad viskas tvarkoj.

Sovietų valdžia, profeso
rius Oto Šmitas ir kiti ma
no, kad toki patyrę lakūnai,

Jersey City ir Bayonne, N. J.
--------------------------------------------------------------------- ------------------------------------- ------------------------- —---------------------- ■ ■ ■■

Didysis Piknikas
Rengia Bendrai Jersey City ir Bayonnes Draugijos

Laisvės Draugija, Šv. Jurgio, LDS 133 Kuopa, Lietuvių 
Amerikos Ukėsų Kliubas ir ALDLD 212 Kuopa

Nedėlioj, 22 d. Rugpjūčio (August)
WALNUT GROVE

WALNUT AVE. CLARK TOWNSHIP, N. J.
Pradžia 11 Valandą Ryte Įžanga 35 Centai

Gerbiamieji! Dviejų miestų lietuvių piknikas bus įdomūs. Pirmu 
kartu įvyks istorinis piknikas kelių organizacijų bendrai. Apart 
jersiečių su bayonniečiais skaitlingo atsilankymo, kviečiame ir kitų 
kolonijų lietuvus. Bus gerų užkandžių, gėrimų ir muzika šokiams. 
Jaunimas ir seniai galės šokti įvairius Šokius prie geros orkestros.

Busais kelionė ir įžanga į parką $1.00 
Įžanga tik į pikniką 35 centai.

Bušai iš Jersey City išeis nuo Ukrainų svetainės, 160 Mercer St. 
Iš Bayonnes nuo Lietuvių Amerikos Ukėsų Kliubo, 40 E. 21st St. 

Bušai iš abiejų vietų išeis 10 valandą ryte.
KELRODIS: Iš Newarko imkite kelią 27 iki Linden, N. J. Wood 

Ave., ir Wood Ave važiuokite iki Walnut Ave. Cranford, ir ten 
klauskit Walnut Grove.

WORCESTER - BOSTON - ATYDAI’

PIKNIKAS

cxx><xxxxxxxxxxxx>oo<x>o<xxx><>o<xxxxx><>c>o<><x>oboooo-

Lietuvių Meno Sąjungos 2-ro Distrikto
METINIS PIKNIKAS

SI) ĮS« flNIOMĮI DOVANI) PRIE ĮŽANGOS BILIETO
Bus lošimai tarp chorų Volleyball ir Softball. Los m ergines ir vaikinai. Laimėtojui Silver Cup dovanų.

Įvyks Sekmadienį, Rugp. 29 August
BUS MAPLE PARK, METHUEN, MASS, PRIE LAWRENCE

Bridgewaterio Jaunimo Choras iš Bridgewater, Mass., dalyvaus programoje
• Q}-----------------------------------------------------------------------------------------------------,-----------  ----- -------------------------------------------- —-----------B

; ( PROGRAMĄ DUOS VISI ŽYMI E JI NAUJOSIOS ANGLIJOS CHORAI:
Liuosybes Choras iš Montello, Laisves Choras iš Haverhill, Lietuvių Liaudies Ratelio Choras iš Nor- 

I wood, Aido Choras iš Worcester, Liaudies Choras iš Lawrence, Laisves Choras iš So. Boston, 
Jaunimo Choras iš Gardner, Jaunimo Choras iš Bridgewater.

! ALBERT’S ORKESTRĄ IŠ LAWRENCE, MASS., GRIEŠ ŠOKIAMS
I Bk tI ISP-> Išanksto įsigykite įžangos tikietus. Juos galite gaut pas minėtų chorų narius.

S4U“ j ledo, kur sutaisys motorą, 
sulauks pagelbos, arba net 
ir patys pakils savu lėktuvu 
ir pasieks tikslą. Bet mes 
matome, kaip Sovietų Są- 
vietų Sąjungos veiklus yra 
gyvenimas ir aparatas, ku
ris į trumpa laiką, kaip ko
kia milžiniška sudėtinga 
mašina,- pradėjo veikti, kad 
išgelbėjus savo draugus.

Kad lakūnai yra nusilei
dę ant ledo, tą patvirtina 
tas, kad Sovietų radio sto
tis pagauna neaiškius šau
kimus, bet kol kas negali 
suprasti. Tuom kartu Jung. 
Valstijų Armijos radio sto
tis Anchorage pagavo seka
mus radio žodžius: “Ne... 
sirūpinkit... Turime tru- 
belį su... Radio bangų ry
šys...” Atrodo, kad lakū
nai kur nuo ledo praneša, 
kad jie turi “trubelį”, vei
kiausiai mano susitaisyti ir 
patys pakilti. Mes žinome, 
ant kiek Sovietu lakūnai iš
silavinę, ant kiek jie atsar-1 
gūs ir todėl manome, kad 
jie nežus. Nors, žinoma, 
per tokius neištirtus plotus 
skrendant galima būti viso
kių nelauktu vių.

Levanevskis ir Mattern
Amerikos garsus lakūnas 

James J. Mattern, kaip tik 
sužinojo, kad dingo Leva
nevskis su savo draugais, 
tai iš valdžios išreikalavo 
leidimą jų jieškoti. Jis jau 
paruošė savo du lėktuvus. 
Mattern nori atsidėkavoti 
Zigmontui Levanevskiui ir 
Viktorui Levčenko, kurie 
Matterną išgelbėjo Sibire, 
1933 metais, kada jis ten 
nukrito skrisdamas aplin
kui pasaulį. Zigmontas Le-' 
vanevskis savo atsimini
muose “Mano Nuotikiai” 
apie tai rašo.

Kada jis pribuvo j Ana- 
dyrį, tai ten rado labai su
sirūpinusį ir sumenkusį Ma
tterną, kuris net valgyt at
sisakė. Levanevskis atidavė 
jam 15 savo čokolado plyte
lių. Vėliau Levanevskis, 
Levčenko, Motorin ir Čer- 
nevski lėktuvu nunešė Mat
terną į Nome miestą, Alas- 
kon. Kelyj jie buvo užpul
ti baisių rūkų ir pirm pa
siekė Nome, tai buvo pri-

(Tąsa 7 puslp.)

Amerikos Lietuvių Darbininkų Literatūros 
Draugijos 7-to Apskričio

Piniginės Dovanos prie Įžangos Bilieto: 
1-ma $5; 2-ra $3; 3-čia $2

Rugpjūčio 22 August
BUS OLYMPIA PARK

Shrewsbury, Mass. (šalia Worcesterio)
Bus Ristynių ir Muzikalė Programa 

STANLEY ORCHYK RISIS SU HENRY LAFLEUR
Taipgi bus ir kitokių sportiškų žaislų

Kadangi šis yra Apskričio piknikas, tad visų ALDLD 
Apskričio kuopų nariai privalo dalyvaut šiame pikni
ke, nes jis yra Bostono apylinkes piknikas. Skaitlingai 
susirinkite pasilinksmint ir tuomi pat kartu paremt sa
vo organizaciją.

BUS GERA MUZIKA

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
Tel. Triangle 5-3621 

Brooklyn, N. Y.

168 Grand Street 
Tel. Evergreen 8-7175 

Brooklyn, N. Y.

Stephen Aromiskis 
(Armakatuku) 

Laisniuotas Grabonus
NOTARY PUBLIC 

423 Metropolitan Ave. 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: KVergreen 7-4311

VARPO KEPU \ f
36-42 Stagg St. TeL Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y.
Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir P are m Yra Skaniausi.

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

Siunčiame duonų per paštą i kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie stot*} ir kainas.

i Varpas Bakery, 36-42 Stagg Street, Brooklyn, N. Y.
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BOSTONO ŽINIOS
So. Bostono Žinios

RADIO PROGRAMA

esu pasiilgęs, nes į juos buvau 
įpratęs—kuomet Vilniuj moki
nausi.

Every body let’s go!
J. K. P.

bet pilnoj Legijono uniformoj 
ir su savo kapelija, kuri susi
deda iš 30 muzikantų. Sako, 
kad užgrosim, tai aidės visi 
Maynardo kalnai ir girios.

MIRĖ PETRAS PAGOJUS

Ignas Kubiliūnas
Šios savaitės radio progra

ma per stotį WORL, 920 kilo
cycles (randasi tarp stočių 
WHDH ir WBZ), 9:30 iki 10 
vai. ryte bus sekanti:

1— Lietuvių Radio Trio iš 
Bostono.

2— Ignas Kubiliūnas daini
ninkas iš So. Bostono ir jo 
akompanistė Elena žukauskiū- 
tė.

3— Akvilė Siauriūtė, daini
ninkė iš Dorchester, Mass.

Prašome parašyt laiškelį ar 
atvirutę po programai į stotį 
WORL, Myles Standish Hotel,! 
Lithuanian Program, Boston, , 
Mass., pranešdami kaip patiko 
dainos ir muzika.

Steponas Minkus,
garsintojas.

Rugpjūčio 16 d., pirmadie- 
nyj, 4 vai. ryto, po sunkios 
operacijos So. Bostono ligoni
nėje, mirė Petras Pagojus, su 
viršum 60 metų amžiaus.

Pirmiau velionis yra gyve
nęs Montello, Mass., skaitė 
“Laisvę” ir 
mažai yra aukavęs 
kiškiems reikalams.

Per pastaruosius 
metų velionis turėjo

Mass.,
Vilnį”, taipgi ne- 

darbinin-

dešimts 
savo biz

nį So. Bostone ant E Street.
Velionis paliko nuliūdime 

brolį Domininką Pagojų ir ki
tus gimines. Rep.

Liaudies Balsą” iš

tikietai platinasi

Valio Moterys!
So. Bostono Moterų Kliubas 

gerai veikia. Jis jau priskai-j 
to apie 50 narių.

Rugpjūčio 12 d. šio kliubo 
moterys padarė kaip ir ban
domąją vakarienę. Gamino,. . . t . jono ivličiuskepė įvairius kepsnius, paskui i tarė oficialiai 
eiiairinlrA rn<rnvn ar kn trūks- . • • ■> .susirinkę ragavo ar ko trūks
ta, ko dadėti.

Mat, kliubietės bendram 
draugijų piknike, Maynard, 
Mass, rugsėjo (Sept.) 6 dieną 
(per Labor Day), ketina pa
rengti savo stalą, kuris, aišku, 
savo skaniais, namie gamin
tais valgiais, kvepės per ke
lias varsnas ir kiekvieną 
trauks į save.

Kad taip bus—abejoti ne
tenka, nes jau 12 rugpjūčio 
mūs moterys labai puikiai pa
sirodė. Nuo valgio—stalas lū
žo. Valgyk ir norėk. Taip 
viskas gardu buvo! Aha!

Ir šį kartą, ir per pikniką 
daugiausiai pasidarbavo ir pa
sidarbuos šios draugės: V. 
Narbutienė, Četkauskienė, Bin- 
zinienė, Riškienė, Gelžinien- 
nė, Grinkaitienė ir kitos.

Bravo, moterys! Nesnaus- 
kit. Kas snaudžia—tas užmie
ga. O iš miegančio žmogaus 
—kokia gi nauda? Jis miega 
ir pramiega visą savo gyveni
mą. Jonas.

Istorinis Piknikas
Rugsėjo 6 d. Vose Pavilion 

Parke, Maynard, Mass. įvyks 
piknikas, kurį rengia Bendras! 
Komitetas Massachusetts lie-1 
tuvių organizacijų, naudai 
Lietuvos liaudies demokratijai ^žiaT 
ginti. Apart komunistinių, so
cialistinių ir bepartyvių pašel
pimų draugijų bei kliubų, ku
rie nuo seniau veikdavo bend
rai tam tikslui, dabar dar pri
sidėjo Metodistų žinyčios or
ganizacija, atsiųsdama savo 
atstovus į komiteto susirinki
mą ir pasižadėdama bendrai 
darbuotis piknike.

South Boston Lietuvių Mo
terų Kliubas rūpestingai dar- 

i buojasi, kad prirengus gerus 
I pietus pikniko dalyviams.

Pereitą savaitę gautas pra
nešimas, kad Amerikos Legi
jono Dariaus Postas irgi nu- 

l piknike daly
vauti ir dalyvauti ne bet kaip,

Bostone, pikniko įžangos ti
kietų platinimo tvarka yra 
tokia: Vietiniai biznieriai au
kauja 3 dovanas tiems, kas 
daugiausia išplatins pikniko 
tikietų Bostone. Pirmą dovaną 
aukauja A. Kupstis, — vie
niems metams “Laisvės” pre
numeratą; antrą dovaną — S. 
Michelsonas — vieniems me
tams “Keleivio” prenumeratą. 
A. K. Barčiai aukauja trečią 
dovaną — 
Kanados.

Bostone
gana gerai, juos platina dau
giausia paprasti, bet teisingi 
org. nariai, kaip komunis
tai, socialistai, tautininkai, de
mokratiją mylinti katalikai. 
Visi buriasi į būrelius ir ren
giasi į tą pikniką, kuris bus 
pirmas toks sukuopimas di
džios lietuvių visuomenės jė- 

: gų Massachusetts valstijoj 
prieš Lietuvos fašistinę val- 

Tenai per garsiakalbį 
kalbės draugai A. Bimba ir S. 

, Michelsonas, nurodydami, ko
kias metodas privalo naudoti 
Amerikos lietuvių visuomenė 
prieš fašistus Lietuvoje ir jų 
agentus Amerikoje.

So. Bostono Komitetas yra 
užsakęs 8 busus, bet iš įžan
gos tikietų platinimo atrodo, 
kad bus per mažai. Reikės, 

,mažiausia, 10 busų. Patariu 
visiems dėl busų tikietus iš- 
anksto nusipirkti, kad neįvyk
tų nesmagumų. "

K. Barčiene.

PERSŪRIOS SRIUBOS 
TAISYMAS

WILKES BARRE, PA
Sakoma: Jeigu persūdei 

sriubą, vėl ją užkaisk; įdėk 
į ją kelias supjaustytas ža
lias tomaites; pavirink ke
lias minutes; taip ir pra-Kaip kitų miestų darbinin

kai, taip ir čia veda neatlai- . . _ - . z.
džią kovą prieš savo išnaudo-t nykstąs SUPUHIO perviršis.

Laisvės Choro Pastogėj
Laisvės choras, kiek laiko 

atostogavęs, rugpjūčio 13 die
ną turėjo savo susirinkimą. 
Apkalbėta Meno Sąjungos Ap
skričio piknikas, kuris įvyks 
rugpjūčio 29 d. Maple Parke, 
Methuen,- Mąsfe., prie Law
rence. Dainų praktikos prasi
dės rugpjūčio 27 dieną. Taigi 
atostogos baigiasi ir pradėsim 
naują žfeminį sezoną.

šiuo tarpu. Laisvės Choras 
turi apie $10 skolos. Pereitą 
žiemą choras dalyvavo įvairio
se pramogose, prakalbose vel
tui. Už( tai sau nieko beveik 
nepasidarė. Taigi šį susirinki
mą ir užklupo problema—kas 
daryt su finansais? Duota ke
letas gerų, sugestijų (patari
mų) ir išriiikta komisija iš L. 
Reinardo, jra H. Žukauskaitės 
ir Ig. Kubiliūno, kad jie pra
vestų pinigų sukėlimo planą.

Tikimės—Jie tatai padarys.
Antras gražus dalykas. Cho

ras nusitarė pasisamdyti laive
lį ir padaryt draugišką pasi
važinėjimą ant jūrų. Iš tikro! 
Aš jau dabar nujaučiu, kiek 
čia bus smagumo! Kiek juo
kų!' Dainų. Anekdotų!

žuvausim, kepsim, spirgy- 
sim, valgysim... niam, niam, 
niam. . .kaip bus gardu! Aha!

Aš tokių išvažiavimų senai

tojus, tai yra prieš šilko išdir- 
bystės savininkus, kur darbi
ninkai dirbo blogiausiomis są
lygomis ir mokestis už darbą 
buvo žemiausia. Negalėdami 
ilgiau pakęst tokios padėties, 
su pagelba C.I.O. organizato
rių, apšaukė streiką savo iš
naudotojams.

Streikas yra vedamas labai 
geroje tvarkoje. Visos išdir- 
bystės yra laikomos uždary
tos, o mažesnės kompanijos 
pasirašo kontraktą su unija. 
Dabar vėl viena pasirašė, tai 
yra, Master Silk Co., ir pradės 
dirbt 2 dirbtuvės, viena Sway- 
ersville, kita West Pittstone. 
Tik didžioji Duplan korpora
cija nenori pasiduot, bet tos 
dirbtuvės pikietuojamos ir dar
bininkai privers kompaniją 
skaitytis su jųjų reikalavimais.

Laike šio streiko daug yra 
platinama “Daily Worker” 
tarpe streikuojančių darbinin- 
kių-kų. Tikimasi, kad daug 
jųjų pasiliks nuolatiniais skai- • 
tytojais pasibaigus streikui.

Šiam apskrityj daug organi
zacijų ir unijų darbuojasi už 
praleidimą Schwellenbach 
Allen Bill. Yra priimta rezo- 
yiucijų varde 72,000 narių.

Mūsų mieste yra laukiama 
maršuojančių delegatų i Wa
shington iš Buffalo ir Roches
ter, N. Y., kurie čia pribus 
rugp. 20 dieną. Delegatams 
pribuvus bus masinis susirin
kimas Kirby’s parke, o ant ry
tojaus, prisidėjus šio apskri
čio delegatams, visi bendrai 
trauks į Washingtoną.

Viską Sužinojęs.

KUR YRA SOVIETŲ 
LAKŪNAI?

(Tąsa iš 6-to pusi.) 

versti nusileisti. Tūli ma
nė, kad jie žuvo.

Nome Levanevskis ir jo 
draugai buvo iškilmingai 
sutikti. Buvo surengta ban- 
kietas, sakomos kalbos. Ka
da Levanevskis pakilo su 
savo draugais kelionei at-

BROOKLYN LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

Salės del Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujau
siai įtaisymais. Keturios bolių 

alleys.
KAINOS PRIEINAMOS 

949-959 Willoughby Ave.
Tel.: STagg 3847

S
 GYDOMA 

VYRŲ IR 
MOTERŲ 

KRONIŠKOSLIGOS
Patenkinančios ir Greitos 

Pasekmes
Kraujo ir Odos LigoSį Chr.oniš- 
ki Nervų Suirimai, Slogos, ir 
Chroniški Skauduliai, Nervų ir 
abelnas Nusilpimas, Skilvio ir 
Žarnų Sugedimai, Hemorroidai 
ar kiti Mėšlažarnės bei Laukan 
Ėjimo Nesveikumai, kaipo skau
smo ir nesmagumų priežastys, 
Strėnų Gėlimas, Sciatica, Ne
uralgia, Nervų Įdegimas ir 
Chroniški Reumatiški keblumai, 
Nosies, Gerklės, Plaučių, Plau- 
činių Dūdų, Inkstų Netvarku- 
mai ir kitos ligos Vyrų ir Mo
terų yra sėkmingai gydomos su 
vėliausiomis užgirtomis meto- 
domis; o jeigu turite kokią ligą, 
kurios jūs nesuprantate, pasi
klauskite manęs su pasitikėji
mu, ir jūsij nesveikumas bus 
jums. išaiškintas. Kraujo Tyri
mai, X-spinduliai, Serumų Įlei
dimai, ir čiepijimai. Sąlygos 
yra prieinamos. Pasitarimai 
veltui.
Mokestis Prieinama—Sąlygos 

Sulyg Jūsų Aplinkybių
EGZAMINAVIMAS DOVANAI 

IR PASITIKIMAI

DR. L. ZINS
Virš 25 Metų Praktikos

110 East 16 St, N. Y.
Bet. 4th Ave., & Irving PI.

Valandos 9 A. M. iki 8 P. M. Kasdien 
Sekmadieniais 9 A. M. iki 3 P. M.

(MES KALBAMŲ LIETUVIŠKAI)

gal, tai Mattern kitame lėk- vak. Prašome susirinkti visus buvu- 
tu ve juos ilgokai palydėjo ’lYU™1??-8 j nes -us J , i i , .1 , J atlikta kliubo užbaigimo reikalai.H’ Ore Ženklais atsisveikino. Susirinkimas bus 20 N. Calhoun St.

Bet ir tada Levanevskis — Sekr. s. Raymond. (196-197)
grįžtant pateko į baisius! 
rukus ir buvo priverstasĮ 
nusileisti Alaskoj į ežerą. 
(Jų lėktuvas buvo jūrinis). 
Ten sugadino lėktuvą ir už- 
klimpo. Penkias dienas 
vargo, kol pasitaisė ir lai
mingai pasiekė namus. Jau 
tada Levanevskį ir jo drau
gus skaitė žuvusiais.

Lakūnas Mattern, prisi
mindamas tą, tuojau puolė
si į pagelbą, kada sužinojo, 
kad Sovietų lakūnai kur 
nors yra bėdoj ir jų tarpe 
jo gelbėtojai Levanevskis ir 
Levčenko.

D. M. šolomskas.

DETROIT, MICH.
Rugpjūčio, 21 d. įvyks ALDLD 52 

kp. susirinkimas kaip 7-tą vai. vaka
ro, Draugijų Svet., 4097 Porter St. 
Visi nariai būtinai dalyvaukite, nes 
yra labai svarbių dalykų aptart. — 
J. Gugas, Sekr. (196-197)

DETROIT, MICH.
Detroit’o Lietuvių Darbininkų Or

ganizacijų Sąryšis šaukia svarbų su
sirinkimą, kviečia visų organizacijų 
valdybas ir Pramogų Komisijas da
lyvauti, nežiūrint ar organizacijos 
priklauso prie Sąryšio ar ne. Susi
rinkimas įvyks sekmadienį, 22-rą d. 
rugpjūčio, Draugijų Svet., 4097 Por- 

I ter St., 10:30 vai. ryto. Malonėkite 
visi dalyvauti, nes turime svarbii] 
dalyku aptarti. — N. Bcliunas, Sąry
šio ‘ Sekr. (195-197)

PRANEŠIMAI E KITUR
, tASiUN, PA.
»Didelis ir Linksmas Piknikas

Sekmadienį, 22 d. rugpjūčio, Hack
ett Parke yra rengiamas labai pui
kus piknikas naudai Darbininkų Mo
kyklos (kuri bus įsteigta ateinantį 
rudenį) ir sykiu naudai darbininkiš
ko judėjimo. Bus duodama labai 
brangios dovanos, šokiams grieš 
Kaštono lietuvių jaunuolių orkestrą. 
Bus skanių užkandžių ir gėrimų. 
Prasidės anksti po pietų ir trauksis 
iki vėlai vakaro. — Rengėjai.

(196-197)

BALTIMORE, MD.
Dailės Kliubo susirinkimas įvyks 

pirmadienį, 23 d. rugpjūčio, 8 vai.

Dr. Herman Mendlowitz
83 METAI PRAKTIKOS

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

Tel. Evergreen 7-1312

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

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto

bT. ATBUS H OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

Telefonas: Humboldt 2-7964

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

NEWARK, N. J.
VALANDOS: 2—4 ir 6—8.

Nėra valandų sekmadięniaia, ............/

LIETUVIŲ BRAVORO ALUS
ANTANAS PENKEVIČIUS, Prezidentas 

šis alus yra daroma iš tikros daigintų miežių salyklos. 
Daroma stiprus alus — Ale, šviesus ir tamsesnis sulig 

mokslo, ilgos praktikos ir patyrimų garsiojo 
Lietuvio Brew-Masterio Oskaro Brockerto.

Kur tik parduodama alus prašykite Brockert’s Ale
Lietuvių tavern’ai, restauracijos ir kiti bizniai laikykite lietuvių bra

voro alų, padarytą iš geriausios rūšies miežių sąlyklos

Geriausias Sveikatai Alus Yra Brockert’s Ale
Panorėję stiklo gero alaus, prašykite lietuvių bravoro 

Grynų Miežių Salyklos Alaus—Brockert’s Ale
Lietuvių bizniai, kurie verČiatėsi alum tuojau rašykite prezidentui 

Antanui Penkevičiui reikalaudami pristatyti lietuvių bravoro alaus— 
Brockert’s Ale. Galite rašyti savo kalboje—lietuviškai adresuodami:

Brockert Brewing Co., Inc.
81 Lafayette Street Worcester, Mass.

Draugijos Savo Parengimuose Reikalaukite Lietuvių alaus— 
Brockert’s Ale

RA RA RA RA RA M M M M RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA M R A

FRANK DOMIKAIČIO
RESTAURACIJA

417 Lorimer St., Brooklyn, “Laisves” Name

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

na; gaspadoriškai nuvirti kopūstai ir barščiai.

Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vėlai Vakaro

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

Bridgewater Darbininku Kn-oneratyve Draugove
Lietuvių Čeverykų Išdirbystė
Pagarsėjo gaminimu Stiprių

OVER GLOBE SHOES
Jie gerai tinka ant kojos.

Atsiekė aukštą laipsnį Am
erikos Čeverykų Industrijoj. 
Įsitėmykite šią emblemą ir 
reikalaukite čeverykų su ja.

tinka ant kojų.

Sovietų lakūnai sėkmingai atskrido iš Maskvos į Jungtines 
Valstijas per šiaurinį Polių dėka Sovietų Sąjungos aukštam 
pakilimui moksle ir išvystymui tobulos technikos, jie padaro 
stiprius orlaivius, kurie pergali baisias audras. Taip yra ir su 
Over Globe produktais. Dėka mūsų ilgų metų praktikų, aukštam 
technikiniam darbininkų išsilavinimui ir prityrimui dirbant ki
tuose avalinės fabrikuose, mes galime pasidžiaugti, kad mūsų 
Over Globe čeverykai yra stiprūs ir gerai f* ’ ' * _

OVER GLOBE čeverykų išdirbėjai yra pamatiniai išsilavinę iki pilno 
mokslinio supratimo, 31 metai praktikos čeverykų gamyboje. 
Pritaikymas OVER GLOBE čeverykų prie mūsų žmonių kojų, jų 
gamintojams sekasi todėl, kad jie žino kojų miaugimą ir čeverykus 
padaro taip, kad jie tinka ant kojų, kaip pirštinė ant rankos.

» I -
Žmogus čeverykuose pergyvena trečdaliu 
savo gyvenimo. Todėl kankinimas savęs netin- 

\ kamais čeverykais, gadinimas kojų eikvoja žmo- 
B gaus sveikatą. Nešiokite Over Globe Shoes.

Sulyg Čeverykų Gerumo, Kainos Žemos 
OVER GLOBE čeverykai krautuvėse parsiduoda: 

Nuo $4.00 iki $5.00 
BRIDGE-O-FLEX 

Nuo $5.00 iki $6.00

du
Z'l

Nesileiskite savęs apgaut kitokiais čęverykais vietoje QVER GLOBE, žiūrėkite, kad ant pado 
būtų antspauda OVER GLOBĖ arba BĘipGE:O-ĖLteXf Jeigu OVER. GJuOBĖ'čeverykų negalite 
gaut krautuvėse, savo kaimynystėje, tai reikalaukite jų is dirbtuves. Rašykite vardu ir antrašu:

Bridgewater Workers Co-operative Association, Inc., Bridgewater, Mass.
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Giedra, Ar Audra -- Ekskursija Įvyks; 
Laukiama Daug Svečių iš Kitur

&

Iš kitų miestų laiškais pir
ko tikietus sekanti draugai: 
J. Gudeliauskas su šeimyna iš 
Minersville, Pa., Charles Dau- 
kšis su šeimyna iš E. Orange, 
N. J., Blanche Mueller iš E. 
Orange, N. J., pirko šešis ti
kietus ir mano dar daugiau 
paimt. A. P. Gabrėnas iš 
Trenton, N. J., su trejetą šei
mynos dalyvaus ekskursijoj.

Gaunam pranešimų nuo ti-
* • kietų platintojų, kad Great

Neck, Paterson, Cliffside ir ki-
* tos vietos stambiomis grupė

mis rengiasi atvykt ekskursi
jom Daug brooklyniečių pra
neša laukią svečių, su kuriais

7 pribus ekskursijom
Norim pranešt, kad automo

biliams “parking space” bus 
ant Wall St., tarp South St. ir 
Water St., prie pat laivo prie
plaukos.

Ekskursija įvyks, nežiūrint 
koks būtų oras, nes laivas yra 
didelis ir jo viduje yra gražios 
patalpos, kur atsitikime lie- 

- taus galima gražiai linksmin- 
. tis.

Šiandieną dar yra proga įsi
gyt ekskursijos bilietus nupi
gintomis kainomis, po $1. Prie 
laivo bus $1.25. Vaikam bilie
tas 50c.

Aido Choro 25 Mėty 
Jubilėjus

Aido
Jau

Deportuojamą Išgelbėjo 
Iš Fašistų Nagų

Carl Ohm, veiklus darbuo
tojas prieš fašizmą, atvažiavęs 
j šią šalį 1929 m., buvo areš
tuotas 1932 m. laike demon
stracijos už paliuosavimą 9 
Scottsboro jaunuolių. Kaltini
mai prieš jį padaryta du: 
slaptas įvažiavimas į šią šalį 
ir prigulėjimas prie Jaunųjų 
Komunistų Lygos. Buvo nu
skirtas deportuot į Vokietiją.

Ateivių Gynimo Komitetas 
iškovojo jam teisę išvažiuoti 
laisvai ten, kur Ohm nori, 
taipgi gavo 30 dienų laiko pri
sirengimui. Kaimietis.

Kritikuoja Walkerio 
Paskyrimą

suBuvęs majoras Walkeris, 
paskyrimu Tammany sutver
tos Transito Komisijos darbui, 
susilaukia daug kritikos iš sa
vo politinių priešų. Vieta duo
da jam $12,000 metinės algos 
ir teisę prie $11,500 metinės 
pensijos.

Walkeris antrą dieną savo 
darbo, su keliais pagelbinin- 
kais ir stenografe, praleido 
prakaituodamas prie rašymo 
atsakymų į kaltinimus, už vi
sokius dalykėlius. įvykusius 
laike jo buvimo New Yorko 
miesto majoru. Jis bandė at- 
kirst teisėjo Samuel Seabury 
kaltinimus, kuriuos jis iškėlė 
tuomet, kada vedė Walkerio 
darbelių tyrimą, ir kuriais ne
užmiršo “pasveikint” Walkerj 
jį paskyrus Transito Komisi
jom

Matyt, kad Brooklyn© 
Choras nėra pamirštas, 
atėjo daug gražių aukų ir pa
sveikinimų choro 25 metų su
kaktuvėm nuo organizacijų ir 
asmenų, kurie prisidėjo prie 
choro, kaipo garbės nariai: 
Aidbalsiai — $5, ALDLD 138 
kuopa — $5, K. Petrikienė — 
$2, ir po $1: R. Mizara, J. 
Siurba, M. Klimas, A. Balčiū
nas, O. Cibulskienė, A. Zablac- 
kienė ir U. Sinkevičienė.
Aido Choras širdingai ačiuo- 

ja tiems draugams-ėms, ir or
ganizacijoms, kurie tokias 
gražias aukas mums suteikė.

Chorui gyvuoti, lavintis, ir 
dainuoti reikia daug pinigų, 
nes reikia mokytojai mokėti, | 
rendą už svetainę, ir tt. O iš 
kur tie pinigai ateina? Patys 
nariai moka mėnesines duok
les, kad užlaikyt chorą. Taip
gi reikia suruošt nors 3 pa
rengimus per metą, kad sukelt 
finansų. Mes šiuos parengi
mus bandome padaryt intere
singais ir įvairiais, kiek tik ga
lima. Mes norime publikai pa
sirodyt, ką mes galime, žino
ma, mūsų visas tas darbas yra 
dirbamas mūsų atliekamu nuo 
darbo laiku, ne kaip profesio
nalių menininkų, kurie gali 
visą savo laiką paaukoti tam 
tikslui.

Ne tik choras duoda savo 
laiką, bet ir mokytoja. Dabar
tinė mūsų mokytoja, kompozi
torė L. B. šalinaitė, pašvenčia 
mažiausiai tris vakarus per sa
vaitę choro reikalais. Ypač da
bar, kada eina repeticijos pri
sirengimui prie operetės “Kor- 
nevilio Varpai,” eina visokios 
repeticijos: solistų, duetų, 
choro dainavimas ir taip loši
mas.

Režisierium operetės “Kor- 
nevilio Varpai” yra artistas 
Jonas Valentis, kuris yra ge
rai susipažinęs su scenos loši
mu ir mes visi manome, kad šį 
sykį ši komiška operetė bus 
taip sulošta, kaip kad ant pro
fesionalės scenos.

Lošimas bus spalio (Octo
ber) 3-čią, Labor Lyceum, 
949 Willoughby Ave., Brook
lyn, N. Y. Tikietai jau yra ga
tavi ir parsiduoda po $1.25, 
$1, ir 75c. Galima gauti pas 
bile kurį choristą ar “Laisvės” 
ofise. M. S.

Susitikau Lietuvaitę Daktarę
» «

LaikeJ^avo atostogų Miners- 
villėje, turėjau malonumą 
praleisti kelias dienas kartu 
su Dr. May Paulauskaite, kuri 
taip pat atostogavo pas savo 
tėvus.

Dr. Paulauskaitė yra baigu
si daktaro mokslą Europoj 
(Anglijoj) ir dabar eina dak
taro pareigas ligoninėj, Balti
more, Md. Lietuvių kalbą la
bai aiškiai vartoja. Gaila, kad 
negalėjom visą savaitę kartu 
praleisti, nes gavo žinią, kad 
skubiai grįžtų atgalios į ligo
ninę. Daktarė yra malonaus 
būdo asmuo. L. K.

Išvyksta Antrasis WPA 
Darbininkų Būrys

Susirūpinę, kad Jungtinių 
Valstijų Kongresas gali užsi- 
daryt nepravedęs Schwellen- 
baeh-Allen rezoliucijos, kuri i
sugrąžintu atleistiems iš WPA Ryanas Turėjo Atšaukt Savo 
darbus, Workers Alliance va- ■— - -
dai išsiunčia antrąjį ankstybą
jį būrį iš apie 500 maršuotojų/ 

ĮgJ Pirmiau išsiųsta 200 mar
guotoji). šeštadienį išvyks pa
skutinis, didysis būrys. Viso 
manoma suvažiuosiant į 
Washingtoną virš 10,000 
WPA darbininkų.

Kunigas Verlynn Sprague, 
kuris laike valymo batų susi
dūrė su policistu, Yonkers’e, 
kaltina policistą brufališkume 
vaikui batų valytoj ui. .Bylon 
įsikišo Civilių Laisvių- Unija, 
reikalaudama tuojau discipli- 
uuot policistą už priekabiavi
mą prie kunigo, kuris užtarė 
vaiką?

Reikalauja Arbitracijos 
Atsteigimui Darbų

Williamsburgieciai
Minės Didvyrį PRAMOGOS

Amerikos Civilių Laisvių 
Unija, per savo New Yorko 
Miesto Komiteto sekretorę Flo
riną Lasker, pasiuntė žydų Li- 
gonbučio prezidentui N. S. Jo
nas laišką, kuriame siūlo nesu
sipratimą su darbininkais pa
vest arbitracijai, kuri išrištų li- 
gonbučio padėtį.

Veikiausia, daugelis prisime
na, kad pereito balandžio mėne
sį buvusiame streike daugelis 
darbininkų buvo areštuoti ir 
teisiami. Trys slaugės, Fay 
Edelson, Ann Naginsky, ir Bel
le Chaimowitz, teisme liudijo, 
kad streikieriai nestatė ligonių 
sveikatą ir gyvybę pavojun, 
kaip kad ligonbučio viršininkai 
kaltino.

Ligonbučio viršininkai už liū- 
dymą slaugėms keršijo. Pirma 
nužemino laipsnius, o paskiau 
sudarė tokias sąlygas, kad jos 
turėjo išeit, nors buvo ten bai
gusios mokslą, išdirbusios nuo

I pustrečių iki pusketvirtų metų, 
ir turėjo geriausius rekordus.

demokra-

21 metų, 
brolių, iš-

Lincolno Bataliono Wil- 
liamsburgo skyriaus iniciaty
va šį vakarą, 20 rugpjūčio, 
ruošiama masinis mitingas ir 
paradas pagerbimui jauno di
dvyrio Sam Stone, kuris padė
jo gyvybę kovoj už 
tiją, Ispanijoj.

Šamas buvo tik 
jauniausias iš trijų
vykusių Ispanijon 7 mėnesiai 
atgal. Šamas krito, du jo bro
liai tebekariauja. Vaikinų tė
vas bus vienu iš kalbėtojų mi
nėjimo mitinge.

Minėjimas prasidės paradu 
nuo Graham Avenue ir Varet 
St., 7 vai. vakaro. Iš čia mar
šuos į Willoughby Mansion, 
665 Willoughby Ave.

Newarkieciams

“Streiką”
Joseph P. Ryan, reakcinis 

dokų darbininkų unijos prezi
dentas, pasijuto apžiojęs dau
giau, negu gali nukąst. Jis 
šaukė jūrininkus streikan, 
kad išmušt iš pozicijų Natio
nal Maritime Uniją, CIO, o 
įvest jau nebeveikiančią Int. 
Seamen’s Uniją, kurią jis galė
tų kontroliuot. Tačiau NMU 
bėgiu kelių minutų buvo pasi-i 
rengus atmušt jo užsimojimą, 
tad Ryanas paskelbė atšau
kiąs “streiką.”

New 
į sa-

Visame didžiajame 
Yorke gema 2,000 vaikų 
vaitę. Nieko sau būrelis naujo 
svieto.

L

CIO Laimėjo 5th Avenue 
Bušų Co. Sutartį

Transporto Darbininkų Uni
ja, CIO, pasirašė uždaros ša- 
pos sutartį su Fifth Avenue 
Coach Kompanija. Laimėta 
algų pakėlimai nuo 6 iki 29 
nuošimčių, vakacijos su algo
mis, laikas ir pusė už viršlai
kius, ir kiti pagerinimai. Pa
liečia 1,200 darbininkų.

Derybos vesta jau nuo 21 d. 
liepos, kada balsavimuose 
darbininkai pasirinko 
uniją.

CIO

Namų Prižiūrėtojų Streikas
Rugpjūčio 18 d. sustreikavo 

Hudson Tunnel namų prižiū
rėtojai. Namai randasi žemu- 
tinėj dalyj miesto, ant Church 
St., N. Y. Yra aukšti ir dideli, 
užima du bloku.

Streikieriai reikalauja su-' 
trumpinti darbo valandas ir 
pakelti mokestis. Streikui va
dovauja namų prižiūrėtojų 
unija. Pas frontines duris 
statytas masinis pikietas. 
streikierius matosi didelis 
1 idariškurnas. Streikieriai
įvairių rasų ir tautų. Nemažai 
jaunimo.

Nėra abejonės, kad streikas 
bus laimėtas. Darbininkų pa
siryžimas nugalės bosu paver
gimus. Kaimietis.

pa- 
Pas
so- 
yra

Žaislaviečiu Tikslas
Pastaraisiais keliais metais 

įsteigta eilė gražių, gerai įren
gtų žaislaviečiu vaikams. Mie
stas tą darbą dar vis veda pir
myn.

Tų žaislaviečiu tikslas yra 
suteikt vaikams saugią vietą 
žaidimui. Tačiau, apgailėtina, 
ne visi tėvai prižiūri, kad jų 
vaikai naudotų tą saugią vie
tą. Nekartą pamatysi puikią 
žaislavietę apytuščią, o greti
mas gatves perpildytas šimtais 
vaikų.

žaislavietės negali ateit pas 
vaikus, žiūrėkit, kad vaikai ei
tų į jas.

Trafiko Stotis “I.”

Gay Orlova, šokėja, pasigy
rė turinti meilužiu raketierių 
Luciano ir dėlto prarado ofi
ciali vyrą, pilietybę ir gyveni
mą šioje šalyje. Sužinojęs apie 
meilužį, vyras panaikino vedy
bas, o J. 
ninkai ją

V. imigracijos virši- 
išdeportavo Europon.

Dry Dock Co. virši- 
vel nepasirodė Vals-

“Liaudies Balsas”
Iš Kanados

Kaina už egzempliorių 5c.

BROOKLYN, N. Y.
Tuojaus registruokitės važiuoti bu- 

sais j “Laisvės” pikniką, kurį ren
gia Philadelphijos organizacijos nau
dai dienraščio “Laisvės”. Piknikas 
bus nedėlioj, 5 d. rugs.-Sept. Kelio
nė į abi pusi $1.50 asmeniui.

(195-196)

“Laisves” ofise bi kada garima 
gauti šiuos užsieninius 

laikraščius:

“Raudonasis Artojas”
Iš Sovietų Sąjungos

Kaina už egzempliorių Še.

NOTARY 
PUBLIC

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

Br. 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. 4 th 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

Ekskursijos bilietų Newarke 
dar galima gauti Mikšio-Skeis- 
taičio užeigoj, 189 Ferry St., 
ir pas M. Dobinį, 239 Rose St., 
taipgi pas d. Žukauskienę, 
566 S. 5th St., E. Orange, N.J.

Mitingas, į Kurį Visiems 
Reikėtų Rengtis

26Ketvirtadienio vakarą, 
rugpjūčio, Coney Islando Ve
lodrome įvyks rinkimi) reika
lais masinis mitingas. Jį ren
gia Komunistų Partijos Kings 
County Rinkimų Komitetas. 
Kadangi Velodrome yra atvi
ras, tad ir karščių nėra ko bi
jot. Bus puiki programa. Trys 
iš žymiausių vadų, Earl Brow
der, C. Hathaway, 
W. Ford sakys 
Įžanga 40c ir 25c.

Komunistai ir 
prašomi visomis
mobilizuoti mases tam mitin
gui. Jisai rengiama oficialiam 
atidarymui rinkimų kampani
jos ir dėlto turės begalinės įta
kos į visą kampanijos eiga, 
tad jis turi būt sėkmingu 
sais atžvilgiais.

ir James 
prakalbas.

simpatikai 
pajėgomis.

Areštavo “Sekretorės” 
Jieškotoją

vi-

šiol j ieškantiems “eks-Iki 
tra” moteriškės buvo nepapras
tai lengva. Jei tik turi ofisą— 
pajieškojai privatiškos sekreto
rės, ir baigta.

Nebe taip pavyko senyvam 
pirkliui Meyer Barish, 87 Fran
klin St., N. Y. Tiesa, į jo pa- 
jieškojimą atsiliepė gana apy
gražė ir dar jauna moteriškė 
(kas gi samdytų privatišką se
kretorę seną), bet, pačiame ge
rume “pasikalbėjimo apie dar
bą”, kandidatė į sekretores pa
rodė policisto žymę ir nusiga
beno savo samdytoją už grotų, 
dar apkaltino ant jos pasikėsi
nime.

Didelis troškimas alaus ir 
ūžimo keturis jaunuolius nu
vedė į kalėjimą. Jie pasivogę 
bačką alaus iš aludės skiepo, 
4723 Third Ave., bet bačka, 
tai ne butelis, kišenėn neįsi
dės!. Kaž kas pastebėjo 
kankinantis su bačka po 
ves ir pasiuntė pas juos 
ei ją.

Valstijinė Darbo Santikių 
Taryba šaukia uniją ir Childs 
restauranų bosus į derybas šį 
penktadienį. Unija dalyvaus 
konferencijoj, bet tuo pačiu 
kartu rengia streiko mašineri
ją, kurią panaudos, jei bosai 
nesitars su unija be streiko.

ju os 
gat- 
poli-

Vietinis
“Daily Worker”

Kaina už ekzempliorių Sc

CHARLES’
UP TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas

Gerai Patyrę Barbcriai
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.

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Skatins
(ŠALINSKAS)

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

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway

WOODHAVEN, L. I.. N. Y

Robins 
ninkai ir 
tijinės Tarpininkavimo Tarybos 
šaukto j kompanijos su unijos 
atstovais konferencijoj. Strei
kieriai diskusuoja padėtį.

Dr. Petriką Rašo iš Atostogų

“Gaukite “Laisvei” Naujų 
Skaitytojų.

Dr. A. Petriką rašo (Miza- 
rai) iš atostogų, leidžiamų Pa. 
kalnuose:

“Sveikinu tave ir visus lais- 
viečius iš Pennsylvanijos kal
nų. Gamta čia labai graži ir 
oras puikus. Norėčiau miestą 
visai užmiršti!”

f.

MM*

Tel. Stagg 2-0783 
Home Tel.

Havemeyer 8-1158

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
BALZAMUOTOJAS

Patarnauju visiems be skirtu 
<no. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite.
337 Union Avenue 

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

Valgykite Medy
“Laisvė” tik dabar vėl ga

vo didelį vežimą tikro bičių 
medaus ir parduoda už nuže
mintą kainą—po 65c kvortą; 
pusė galiono $1.26.

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.

GARSINK1TES "LAISVĖJE

MATEUŠAS SIMONAVICTUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAM IŠTAIGA

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

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

426 SOUTH 5th STREET, BROOKLYN, N. Y<
Blokas nuo Hewe» eleveiterio stoties. TeL Evergreen 7-8886
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Notary Public Tel. Stagg 2-5043
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MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

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

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

š

t

I

i
S

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

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS 

(UNDERTAKER)
Vedu šermenis ir palaidoju tin

kamai ir už prieinamą kainą
Parsamdau automobilius vestuvėm 
purėm, krikžtynom ir kitokiem 

reikalam

402 Metropolitan Avė.
(Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN, N. Y.

A

Traukiu paveikslus familijų, ves 
tuvių, kitok’ų grupių ir pavienių

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 SU kamp. Broadway 
ir Stone Avė., tarpe Eastern Pari 
way ir Chauncey stočių BMT Lim 

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

FOTOGRAFAS

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

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

Telefonuokite: EVergreen 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti į ofisą 

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

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

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




