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THE EDITOR

TRIES TO THINK
THE CHORUS
.This year marked the twenty-fifth 

anniversary of the Brooklyn Aido 
Chorus. This immediately brings to 
mind the knowledge that Lithua
nians have been the most active in 
forming and supporting choruses 
that have won the plaudits and ac
claim of the cultural world. A his
tory of American-Lithuanian cho
ruses is now being compiled and the 
cooperation of every chorus is need
ed. AH the choruses who have not 
sent in replies to the questionnaires 
they have received should immediate
ly do so and help the work.

NEXT WEEK
Coming attractions always attract 

the readers, so here goes: reviews of 
the latest LMS plays; letters from 
Spain; poetry; short stories; news 
of choruses; a article on proportional 
representation; and a article on how 
to read and write. That should be 
enough to attract you!

CHALLENGE 
ACCEPTED!

TO:
PHILADELPHIA LYROS CHORUS:

STOP WHO THE H DO YOU 
THINK YOU ARE QUESTION 
MARK—WE WILL PLAY WIN
NERS OF LYROS VERSUS SHEN
ANDOAH IN SOFTBALL STOP 
WE WILL STOP YOU STOP SO 
STOP RAVING STOP...

IKKLE WIGGLE,
Brooklyn Aido Chorus.

NEWS BRIEFS
A young republican sailor on board 

the rebel vessel “Miren Ayguerna” 
held up the crew of 12 at the point 
of the revolver on the high seas, 
put them under lock and key and 
brought the vessel into the French 
port of Bayonne with the assistance 
of another member of the crew/ It 
is interesting that of the 12 men 
who were released by the French 
authorities, only three desired to re
turn to rebel territory, whilst the 
other nine expressed a wish to be 
sent to Barcelona.

YOUTH SECTION

SPORTS-HUMOR-N E W S 
’ OF CLUB ACTIVITIES

EDUCATION-STORIES

REPORT OF THE LMS 
DblRlCT CONFAB

and others

include the 
and basket

mixed teams 
of boys and

Dwoske and 
managers.

sent
con-

met

The L.M.S. 2nd district conference 
took place in Lawrence on August 

| 1, 1937. The following topics re
garding the picnic to be held at 
Maple Park on August 29th were 
discussed: į

Advertising By means of posters, j 
hand bills, radio, and Laisve.

Program All Isabel Kugel’s cho- I 
ruses to sing together 
individually.

Sports Program To 
presentation of bowling
ball trophies and a volley ball tour 
nament consisting of 
with an equal number 
girls on each team.

Food Left to Albert 
V. Kralikauskas, local

Division of Profits At the previous 
conference it was stated that in or
der to be eligible in sharing profits 
from the picnic each chorus had to 
meet the following obligations:

1. To sing at the picnic.
2. Each member to be on call for 

work at the picnic.
3. Tax of $5 to be paid to the dis

trict by each chorus.
4. Each chorus was to have 

delegates to L.M.S. 2nd district 
ferences.

Haverhill, up to date, has not
with any of the obligations, so it 
was voted to allow them only a 
part of the full share of the profits, 
this percentage to be determined at 
a later date.

Their failure to comply with these 
restrictions is, perhaps, not entirely 
theii’ fault. Haverhill does exist as 
a chorus, having paid dues to the 
L.M.S. center and sponsored many 
affairs in the name of the chorus 
during the past season. Temporari
ly, they have not been rehearsing 
because they have no teacher, but 
they do expect to resume musical 
activities soon. The chorus has not 
sent delegates to the conferences be
cause letters announcing such meet
ings have not reached the. individuals 
who have the best interests of the 
chorus at heart. The Haverhill group 
assured us that they were willing 
to cooperate in all other respects.

&
SECOND PART

ABOUT WORKINGCLAS?
YOUTH AND THEIR

ORGANIZATIONS

Personalities Of 
Brooklyn Chorus

RAMBLINGS OF THE 
SECOND DISTRICT

Knoosey Knoos Of 
Philly Chorus

LAWRENCE CHORUS HELD 
SUCCESSFUL OUTING

Liths Help Spain 
By Boat Trip

For now, I am writing a few tid
bits until I can shovel some of the 
real dirt.

People that remind me of things:

Hello friends, (I hope I still have 
friends) there are rumors that due 
to vacations the choruses will be 
unable to perform on the musical

Al Purvenas—A professor at Sing ' program • • • Vacations may be for
Sing.

Mae Ramoška—A cold flat with 
running water.

Emily Klimas—A sweller of the 
swells.

Aldona Klimaitis—The broken re
cord started again—

Ernie—I am the President, but, 
oh, if I could only learn how to run 
the Chorus!

Helen Brunza—Life is one long, 
Į cool Tom Collins, Al Purvenas, and 
her dog thrown in for good measure.

Tony Yakstis—Now, my new Che- 
vie can—

Tony Sineus—A man with a family 
of six and enjoying it!

Mary Brown—The lady who owns 
the chicken farm on Long Island.

Tony Navikas—I don’t laugh long, 
but I laugh loud!

Frank Yakstis—The Met’s great 
basso giving little children his auto
graph with a little poem, gratis, 
tached.

Adele Pakai—Knows all, sees 
and lets us know it!

Albina Deps—Art is good for 
soul, but oh baby what it does 
your body!

A new clique has been formed 
three of our most known girls,
is a swimming clique and I have 
seen them in the swim. M. Ramoška, 
H. Brunza, and M. Brown. All three 
girls have won their letters by swim
ming a mile, non-stop, and they are 
plenty good. Keep up the good work 
girts! Why don’t some of the good 
male swimmers try and see if they 
can beat the girls? Digger Dee.

good times but they also break up 
good attendance at rehearsals... I 
see we have a poet in the district, 
are there any more?

It seems that my appeal has fall
en on deaf ears. No one cares to 
write up the district picnic August 
29th at Methuen, Lawrence, Mass... 
What became of the much advertised 
Stoughton Chorus? ... Word came to 
me that I. Kugel has given up the 
Worcester Chorus.

Thought for the day: “Some peo
ple are never satisfied, no matter 
what you may do to please them.”

Organizers are good to have, pro
viding they organize and mean it... 
Until next week, I remain your cor
respondent, Retlaw Chinwell.

Announcement!
at-

all,

the
to

by
It

Impressions Of 
“Laisve”

(continued)
The Literature and Art Section is 

tremendously helpful and interesting 
to anyone and everyone that is aThe resignation of the district mu

sical director, Vitold Sukaskas, was would-be or trying-to-be author or 
accepted and Isabel Kugel was nam- poet, 
ed in his place as having received 
the second largest number of votes and present, it is educational and 
in the election last season. The con
tinuance of opera plans is to be left ' 
to her discretion.

Dealing with revolutions and 
topics of government of the past

best sportsmen 
represent their

be allowed one

For Sunday, August 29th, 1937 at 
Maple Park, all choruses are request
ed to bring theii’ 
along so they can 
respective choruses.

Each chorus will
group and no more—for example— 
in the wheelbarrow race each cho
rus will have just 2 people, the 
wheeler and the 
ing each chorus 
each chorus take 
a three-legged 
race, sack race, 
ball game and there will be prizes 
for all the events mentioned. The 
basketball and bowling trophies will 
also be presented to those who have 
won them.

All those who wish to take part 
in the above sports events will re
gister at the grounds at Maple Park 
on August 29th. Program will start 
at 3:00 P. M. sharp.

J. Kižys,
District Sports Chairman.

wheeled, thus giv- 
a fair break. So 
note—there will be 
race, wheelbarrow 
potato race, volley

Attention:
All members will please attend 

hearsal Friday. A picture of the 
tire chorus is to be finally taken. 
All faithful, loyal, true, devoted cho
risters will be present (I hope). Do 
not forget—you and I have a date 
with the photographer for Friday 
nite.
Personal:

George West: Why don’t you try 
to act your age? Set an example for 
the other members. Don’t carry on 
so trying to be funny.

John Alekna: Be more strict at 
chorus meetings. The staunch cho
rus members are becoming disgusted 
at the noises and disturbances creat
ed throughout the meeting.

The Bar Stooges: Felix, Barney, 
George, Eddie and Billy—You al
ways all come to chorus to sing— 
well, sit in your seats and sing. Af
ter rehearsals drink to your heart’s 
content. This is one disturbance 
which should be stopped.

Cassie Turekas: Happy Birthday 
to sweet seventeen. Sorry the L.Y.S. 
comes on Friday cause your birthday 
is Thursday. Well, anyway we 
thought of you.

Larry Pindok: Misfortune seems 
to follow you with the Ford. Well, 
hope you get a new car now. May
be you’ll take me out and maybe 
I’ll go with you (if you ask me).

Francis Gedvilis: Looks like you 
havė a double midst our choristers— 
that’s more than what we have, 
Frannie. Well, you’re still leading.

Helen Raynis: Almost forgot! 
Happy birthday also. August 30 or 
is it the 
seventeen 
eighteen.

re- 
en-

31st? You’ll never see 
again now that you are 
Well, good luck anyway.

Re careful,
An Innocent Bystander.

Molly: Ken tried to put his arm 
around me

Mildred:
three times last night. 
Some arm, I’ll say!

Emily is 
spats with

Flora: Oh, a sort of scrap book!

keeping a diary of her 
Carl.

EPIC OF THE COLUMNISTS

MADRID.—A Spanish locomotive 
driver taking a troop train loaded 
with rebel soldiers to Caceres deli
berately accelerated speed when ap
proaching the town instead of slow
ing down, and drove his train at top amongst the killed.

worth the while reading. Every 
poem differentiates either in its 

Olga Veckys. solitary sorrow or beauty.
___________ I notice the weather report, a new 

Addition, has been made. I think 
speed into the station deliberately it is a good idea as I follow it 
crashing it to pieces in the railway 
station of the town. The number | 
of dead and wounded is enormously 
high. The locomotive driver was ,

CRITICISM OF THE LYS
Criticism is very comprehensive 

when rendered in catalogue form. 
Consequently I wish to submit the 
following list of constructive criti
cisms and suggestions:—

1— A majority of correspondence 
and articles in the LYS are written 
in a frivolous and pseudo-humorous 
style. News and serious articles are 
impugned and disparged by this 
lightness of mood. In all, the LYS 
appears as a comic weekly wherein 
weighty, significant matters are hid
den away in a hodgepodge of levity 
and absurdity.

2— Scandal mongering and the ad
vertising of one’s friends rage un 
restrained through the LYS. The 
Winchells and “unknown” correspon
dents by their injudicious reporting 
of names of persons concerned in 
“romantic” or silly incidents have 
done their utmost to relegate the 
LYS into a scandal sheet and as a 
consequence have printed personal 
matters which are not only em- 
barassing to the parties concerned 
but also of no interest to the readers 
in other cities. These writers should 
confine their work to reporting the 
worthwhile news and activities in 
their respective communities.

3— Recently, the LYS fostered a 
crop of “Big Names”—Dewey, Graf, 
Francois, etc, all of whom special
ized in spewing forth nonsensical 
gems of philosophy and humor; 
greeting their particular friends in 
print; and mostly in publicizing 
their own names and ponderous in
tellects. As a result, these persons 
have consumed much space for per
sonal motives and have contributed a 
minute quantity of meritorious ma
terial.

closely every day.
Keeping up with the Japanese and 

Chinese disputes over territory is 
now keeping me busy. What is ’ 
this dispute going to accomplish? 
For further developements I most 
certainly will follow the contents of 
truth in the Laisve. Į

giving read the Laisve Daily 
er for such a short period 

I have enjoyed reading every bit 
of 
of knowledge and wish to say that 
I unhesitatingly intend to continue 
reading it in the future.

Helen Rakowsky.

it. I have achieved a great deal

to the 
pleasing

initiated

5—There are likewise mechanical 
difficulties in the present form of 
the LYS, namely, the section is of
ten undetachable from the Lithua
nian portion and well hidden in the 
middle of the paper. The former 
policy of a removable page folded in 
half was more convenient 
reader and offered a more 
appearance.

A campaign should be
for a two page youth section, if 
possible to be published semi-weekly. 
I believe the popularity of the LYS 
justifies this move. The Board of 
Directors should be deluged with pe
titions for this change.

In summation, I suggest the fol
lowing:

A minimum of humorous material.
Abolition of gossip columns and 

valueless references to 
cept in authentic news 
reporting.

Suppression of the 
name” correspondents.

Comprehensive and interesting ac
counts of activities.

A greater number of serious arti-

persons ex- 
or activities

useless “big

cles.
better appearing LYS. 
full two page issue.

F. Jakstis.

NEWS BRIEF
noto-

Hear a tale of woe and sorrow, 
Hear a tale of youthful folly.
In the heart of a big city, 
With its usual mad confusion, 
Was the office of the “Laisve”. 
This Lithuanian Daily
To its youthful readers weekly 
Gave a section for their sole use.
Joy this paper brought to many
In the form of gifted writers;
And the fire of true genius
Burned within these “column-scratchers’’.

THE READER WRITES

4—The choppy set-up of the LYS 
offends the eye. It appears to be 
a jig-saw puzzle built up of small 
blocks. The editor should put more 
conscientious effort into the con
struction of the page. It would be 
advisable to use lengthier pieces and 
thus avoid this potpourri impression.

BERLIN.—One of the most 
rious and brutal of all murderers, 
Manfred von Killinger, a man who 
wrote an autobiography glorifying 
his brutality, including the flogging 
of a working-class woman, has now 
been appointed Consul of Hitler’s 
Third Reich in San Francisco. Man
fred von Killinger narrowly escaped 
being killed himself on the bloody 
June 30th when Roehm and 
friends were polished off.

I Dear Editor: I
In last Tuesday’s “Voice of the 

Readers”, much to my dismay, Wal
ter H. Incas arose, reversed his col
lar, mounted a pulpit, and delivered 
himself of a stentorian-voiced preach
ment on feuds—which of them are 
proper, which improper, and why. • I

Now, now, Walter! Come out from 
behind that frown of righteous in
dignation. We know you!

Walter berates Ann Nominus for 
seeking publicity. If he finds pub
licity so abominable, why does he 
sign his right name—which is more 
than Ann Nominus does? Be that 
as it may, I think it’s only natural 
to like publicity, and that' many of 
us contribute articles to “Laisve” 
for that very reason. This goes par
ticularly for the younger set.

' Anyway, since the feuds began, Į 
the Youth Section has a new tang Į 
and sparkle. So, come, all ye tried 
and true Lithuanian hair-splitters! 
Let’s have more, bigger, and better 
feuds, constructive, destructive in
structive, obstructive—and even those 
born out of sheer malice and con
trariness ! Leeringly yours,

Albert Pross.

Cannibal Scout: “A new missiona
ry is landing!”

Cannibal King: “That’s fine. Grill 
him when he arrives.”

his
He: “That young man has spent 

half his life at keyholes.”
She: “Oh, a Peeping Tom?”
He: “No, he’s locksmith.”

She: “Is there a good place 
bathe around here?”

H: “Oh yes, in the spring.”
She: “But I don’t have to wait 

spring, do J?”

to

till

Coach: How do you account for 
McFogarty’s missing many passes?

Player: He goes after too many 
high balls.

At the head of this same paper 
Was an editor—young and eager. 
Filled with hope was he and planning 
To make this section quite outstanding.
Long the journalistic river 
Flowed so smoothly, 
Flowed so surely, 
’Til at last ugly confusion 
Raised her head.
Oh, woe —oh, sorrow!
In this same smooth-flowing river 
Whirlpools of bickerings started. 
Ugly criticism caused mean currents, 
Subtle sarcasm swirled and eddied; 
And among our gifted writers 
These elements caused dissension. 
Feuds arose and turned the paper 
Into an exchange for insults.
And the clever “column-scratchers” 
Used their talent toward destruction 
Of their fellow-writers.
Forgot they to fill the paper 
With their articles of interest, 
Rather, to them this Youth Section 
Was a means of settling matters 
As to who’s writing was better.
Silently the readers suffered, 
Waiting for the battle’s finish; 
But each issue brought sad news 
Of other and numerous feuds.
May these feuds end quickly, 
Quickly may they be abolished! 
May the peaceful days return 
As of old—when- this Youth Section 
Gave its followers facts of interest, 
Gave them articles amusing, 
Gave them educational knowledge.
If this fails—oh, thought of horror, 
Truly can be said by many: 
Hear a tale of woe and sorrow, 
Hear a tale of youthful folly.

\

MILDA

Hot weather didn’t seem to faze 
our members much last Friday when 
they showed up for rehearsal almost 
in full force. Hot and perspiring' 
they did their best to learn the songs 
for the Phily Laisve Picnic.

A bouquet to George W for being

Fifty or so congenial people on a 
cool desert island; swimming, boat
ing, “fishing”, volley ball, hot dogs, 
and corn.. .Sounds like a good time? 
Well it was!

Miraculously
was there to jvm mv xuu. x±uc, , -*• .. — ---- o
they did keep apart from the rest a good boy for a change. How long 
of the gang, but maybe they were will it last? ’* _ ' /
shy—all except Dangerous Krance.

Worcester was represented by a ' 
new group too, some of whom, al
though too old and overgrown to be 
silly and childish and too young to 
be senile and kittenish, were, never
theless, plain fresh.

Lawrence’s own three musketeers 
(musty beers, to you) were very 
much in evidence 
Man’s Whiskers”, 
change in diet? 
up with “Mother 
sleep, she thinks she’s eating shred
ded wheat”, etc.

Where, again, was Montello?
Norwood’s perfect hosts and Gard

ner’s model guests were on their 
best behavior, so we can’t say any
thing about them.

CATTY COMMENTS: Youzie is 
smitten, infatuated, with every symp
tom of the love bug’s invasion. A 
dark-haired damsel who can sock 
a volley ball with plenty of force 
and turn out a blueberry pie with 
a delicate touch is responsible.

Leo was celebrating receiving his 
license with a great deal of license. 
The celebration is expected to con
tinue, or be resumed, on the twenty- 
eigth and ninth.

A marked decrease in the num
ber of clicking camera shutters was 
noticed; a marked increase in the 
cost of picture production will be 
noticed.

There was nothing school-teach- 
ery about Milly D.’s new bathing 
suit.

Mary’s famous chocolate cake was 
grand even minus frosting.

Betty and Helen were only about 
an hour late for that date, 
were worth waiting for, though.

Olga D., „ disciple of the dark to come prepared to sell bar checks, 
sciences, predicted ocean voyages 4. Dcr.zthrc *zz th" -ZZ- tZ^-Z. 
and dark men “in two-chimney hous- will be appreciated. \___ . ...
es” for quite a few eager maidens. 
A regular charlatan, our Olga.

Now that all the cattiness is ex
hausted, I have the serious duty of arriving on your bus has a admiaaion 
“drumming up” the L.M.S. 2nd dis- ( ticket bought in advance, as this will 
trict picnic to perform.

August 29th is the date, Maple 
Park, Mbthuen, is the place. There 
will be dancing to Al’s eight-piece 
orchestra, a mixed volley ball tour
nament, and the usual, delicious pic
nic foods. Bring all friends and re
latives, and' do sell them a couple 
of tickets each. See you all the 
twenty-ninth.

Laura from Lawrence.

enough, Bridgewater 
join the fun. True-

I’ve got my fingers

howling “The Old 
Can’t we have a 

We’re a little fed 
eats them in her

crossed.
With all the snapshots that have 

been taken of our members at dif
ferent places, we will be able to turn 
back the pages of time when we are. 
old and gray and say, “Those were' 
the good old days!”

A trip on the river on the Wilso) 
liner known as the “Showboat” wjl 
be held Tuesday, August 31st 4 
the proceeds will go to help and ai«| 
the orphans and the destitutes in 
Spain. The chorus is selling tickets. 
Anyone that is interested can pur
chase tickets from John Alekna, our 
organizer. So far as I know the 
Chorus is organizing a large group 
with the aim of killing two birds 
with one stone—to help a good cause 
and to further enjoyment for our
selves. Why don’t you do the same?

A Little Red.

Last Bulletin On 
Mass- Picnic

Final bulletin on the Second Dis
trict Choruses Picnic—August 2®th— 
Maple Park, Methuen, Mass.:

1. One automobile of workers from 
each chorus expected at the picaic 
grounds at 9:00 a. m. to start things

j off.
J 2. Each chorus president should 

report to Chairman Alec Kand^r or 
Secretary Mary Zurba from timeHto 
time to see whether additional help
ers are needed. Every chorus mem
ber should come prepared to work,' 

They j with aprons, etc.
3. Chorus treasurers are requested

4. Donations for the food table

5. Each chorus is requested to 
bring something to be raffled off.

6. Please make sure that everywne

! eliminate a great deal of confusim 
at the gate.

7. Be prepared for volley ball and 
soft ball tournaments. Formal pre
sentation is to be made of the bas
ketball and bowling trophies to the 
winners.

8. Make as many returns of ad
mission tickets to Olga Davidonis as

I possible. Mary 'Zurba,
Secretary.

A UNT LENA SA YS

You know that turn-

mical purchase. It is true that it 
may be worn for a long time, but 
if the dress does nothing kind for 
the wearer, if it never flatters her, 
if it never makes her feel comfort
able when she is wearing it, if,' in 
other words, it cannot be counted 
part of her, that dress was a poor 
purchase. As you can see, there 
is much more to the economics of 
clothing than the original cost price. 
If a dress is elaborately and fussi
ly trimmed, if the skirt is accordion 
pleated, if there are small orna
ments or beads sewed up and do*m 
the length of the dress, the chances 
are that the cost for upkeep is go
ing to equal, if not exceed, the ori
ginal purchase price.

If the purchase price of a dress 
is so low that of necessity there 
has been scimping in the cutting or 
in. the seaming, if thread which does 
not stand wear and tear has been 
used, that dress is never an econo
mical one, no matter how cheap it 
was in the beginning. If shoes are 
selected that spot when a drop of 
water falls on them, that scuff as 
soon as they meet an obstacle; if 
there is a bargain sale on gloves, 
but the gloves are the kind that can
not be washed at home and that 
show soil easily and quickly; if un
dergarments are trimmed with iaee 
that tears out and separates from 

| the body of the garment itself; then 

mical purchases, no matter what 
their original cost may have been.

Before you buy, look the garment 
or article over appreciatively, care
fully, sensibly, and say to yourself, 
“What comes after the purchase 
price?”

A girl is well dressed when she is 
attractively dressed. Girls attract 
attention because they are a vision 
or a sight. There is a world of dif
ference between the two. Most men 
and boys look at women the second 
time because they are sights. The 
girl attracts attention because she is 
conspicuous.
ing a man’s head is no compliment, 
because you realize that most men’s 
heads are on swivels anyway, and 
turn very easily. You have been 
brought up to know that a real lady 
never stares, never turns to look at 
anyone, but when you pass a girl 
who is so beautifully dressed that 
you want to stare, that you want to 
ask hei* where she found that coat, 
or who made the frock that she has 
on, then you are seeing an attract
ively dressed girl.

A girl is well dressed when she is 
becomingly dressed. That means, in 
essence, that her clothes have be
come a part of her. A well dressed 
girl has her clothes so well ad
justed that she forgets them, once 
they are on.

A girl is well dressed when she 
is correctly dressed. That means in
conspicuous clothes for the street, 
trim clothes for work, school, or 
working around the house, washable 
clothes for hot weather, dressy cloth
es for dressy occasions, and tailor
ed clothes for sports.

A girl is well dressed when she is these things do not represent scono- 
distinctively dressed. There are girls 
who are brave enough to wear one 
style of frock year in and year out, 
one they have found a becoming 
type. Most of us prefer to wear the 
current mode of the moment, but 
we make it our own, distinct and in
dividual, by the angle at which we 
adjust the hat, by the costume jew
elry we select, by the color of the 
scarf we choose.

A girl is well dressed when she is 
economically dressed. And economic 
dressing implies mope than the ori
ginal purchase price of a garment. 
If a dress is selected because the 
price is low, but the color is unbe- ( confused one- night, and Jack 
coming, that dress is not an econo- I next.

The old-fashioned waltz 
be coming back.

She: 
seems to

Sports Fan: Yeah, but I wish th»y 
would keep it out of the ring. : *3

Suzanne: But Helen, aren’t WU 
getting George and Jack confute* Ti

Helen: You bet! I get Gootm>4



Puslapis šeštas

BOSTONO IR APIELINKES ŽINIOS
progra-
920 ki-

Šios nedėlios radio 
ma per stotį WORL, 
locykles, 9:30 iki 10:00, Au
gusto 29-tą:
1— Al Stevens orkestrą iš So.

Bostono.
2— Robertas Audickas, daini

ninkas iš South Bostono, 
dainuos solo ir duetų.

Prašome parašyti laiškelį ar 
atvirutę į stotį WORL, Lithu
anian Program, Boston, Mass., 
jei norėtumėt išgirsti kokią 
dainą ar muziką.

Steponas Minkus,
garsintojas.

Mass, valstijos kunigai su 
reakcininkais organizuoja ka
talikes moteris kovot prieš 
gimdymo kontrolę. Mat, tam
sos skleidėjams ir kapitalisti
nės sistemos palaikytojams 
darosi baugu, nes darbo ma
sės pradeda atbusti. Pradeda 
laužti tamsos užtvaras, kurios 
prisipildė pagieža.

Koks šiandien motinai yra 
nofas gimdyti kūdikį, kuomet 
jos pirmutinis sūnelis bastosi 
po girias (kempes), kitas pa
taisos namuose pūsta, kiti pus
bačiai, apiplyšę purvini gat
vėj voliojasi, del kūdikių pieno 
kainos pakeltos, kad negali
mu jo įpirkti ?

’Tokioj supuvusioj visuom. 
sistemoj gimdymo kontrolės 
klausimas pats veržiasi iš dar
bo- žmonių klasės ir jau tapo 
aidėjančiu balsu. Prieš moti
nas stovi štai kokis balsas: 
Motina, kam gimdai kūdikį, 
kuris bus pašaru kanuolėms, 
bastysis po miškus, pus ka
lėjimuose arba tūnos purvinoj 
gatvėj!?

mo 35% algas ir geresnių dar
bo sąlygų

žinoma, kaip visur, taip ir 
čia, kompanija stengiasi ne
prileisti darbininkų prie C.I.O. 
unijos. Ji bando organizuot 
vadinamą šapos uniją, ža
dėdama darbininkams aukso 
kalnus.

Darbininkai, turėtumėt ne
užmiršti, kad kas bosams ge
rai, tai jums negerai, nes ko
dėl jie taip bijosi C.LO. 
unijos. Jie nepaiso, kokioj jūs 
unijoj prigulėsit, bile tik ne 
C.I.O. Bet jūs, darbininkai, 
neprivalot klausyt bosų. Jūs 
turite dėtis prie C.I.O., kur 
milionai priklauso tokių darbi
ninkų, kaip jūs. Jus pasitiks 
ir pasveikins ne bosai, bet to
ki pat darbininkai, kaip jūs.

Rugp. 26, 27 
susirinks lenkų 
daktarai laikyt 
konvenciją yra 
stijos ir miesto

ir 28 Bostone 
advokatai ir 

konvenciją. Į 
sukviesti val- 
dideli ponai.

Jaunutis.

Paterson, N. J
Streikas Laimėtas

šilko audėjų streikas laimė
tas. Bosai priversti pasirašy
ti kontraktą. Nors visi. reika
lavimai nelaimėta šimtu nuo
šimčių, tačiau reikia pasakyti, 
kad dalinai likosi laimėtas.

(1) Minimum uždarbis ant 
4 staklių 15 dolerių savaitėje. 
Mažiausia bus mokama darbi
ninkam ant 6 staklių 19 dole
rių savaitėje.

(2) 40 valandų 
vaite.

darbo sa-

Pripažinta 
Workers

Unija — 
Org. Com-

P.W.A. gavo iš Washingto- 
no $22,891.36 dėl viešų dar
bų Mass, valstijoj.

Mirdama Mrs. L. C. Berey pa
liko $10,000 tokioms institu
cijoms, kurios temdo darbo 
žmogaus protą: nei vieno cen
to bedarbių vaikams.

Rugpjūčio 18 d. tapo pa
laidotas Fred J. Dempsey, 
Tarptautinio Teatrų Darbinin
kų Susivienijimo raštininkas. 
Kadangi Dempsey buvo labai 
nuoširdus, tai jo palaidot susi
rinko daugiau kaip 9,000 žmo-

Streikas palietė beveik visas 
laiyu kompanijas.

Pirmiausia sustreikavo Cane 
Cod Steamship kompanijos 
dafįbininkai. kurie pareikala- 
vo’pripažinti C.I.O. uniją, bet 
kompanija tam priešinosi ir 
pašikvietė Amerikos Darbo 
Federacijos unijistus, su ku
riais viena laiva išleido į Pro
vincetown, o Nat. Maritime 
uniiTstus su policijos pagelba 
pradėjo areštuot ir grūsti i ka
lėjimus (sugrūdo į kalėjimą 
daugiau kaip 40 darbininku).

Tuomet streikieriai, matyda
mi. j^cad su kompanija nieko 
negalima padaryti, kreipėsi į 
Atlahtiko Pakraščio darbinin- 
kus.Tkad jie ateitu į pagelba-

Pirmiausia darbininkai atsi
liept nuo Clvde ir Waterman 
andJS^vannah Lines, o vėliau 
darbininkai metė darbą ir ant 
šin iKomnaniiu: Morgan Line, 
N*M£ York and Cuba Mail 
Lines, Newtex Line ir Bull 
Line.

Šitam streike bus daugiau 
kovojama prieš Amerikos 
Darbo Federaciją, negu nrieš 
pačias kompanijas. Mat, kom
panijos nori, kad jų darbinin
kus atstovautu Amerikos 
D«ri>o Federacija, o darbinin
kai reikalauja CIO unijos. Kuo 
tas viskas 
sakyti.

■ »
Nesenai 

kad North

baigsis, sunku pa

rašiau “Laisvėje, 
Industrial Chemi

cal .kompanija pakėlė savo 
darbininkams 10% algų. Taip 
pat rašydamas raginau per 
“Laisvę”, kad darbininkai 
privalo susiorganizuot į uniją. 

Dabar turiu pranešti, kad 
darbininkai jau padarė pra
džia. Rugp. 21 d., padedant 
CIO atstovui, buvo sušaukė 
šios dirbtuvės darbininku mi
tingą. Susirašė 60% darbinin
ko. 'Nutarė reikalauti pakėli-

Textile 
mittee,

Tai yra didelis audėjų lai
mėjimas. žinoma, dėl audėjų 
permaža užmokestis 15 dole
rių į savaitę, bet atsimenate, 
kad pirm streiko audėjai dirb
davo po 10 vai., o užmokestis 
buvo nuo 6 iki 8 dolerių į sa
vaitę. Tai buvo nesvietiškas 
darbininku išnaudojimas. Ka
da C.I.O. iššaukė streiką visos 
audimo pramonės darbininkų, 
tai. kova buvo nepaprastai 
vieninga. Bosai turėjo pasi
duoti. Dabar kontraktas pa
sirašyta, unija pripažinta. 
Darbininkai turėtu nepamiršti, 
kad reikia rūpintis unijos stip
rinimu—užsimokėti duokles, 
lankyti susirinkimus, svarstyti 
unijos reikalus, organizuotis 
tvirčiau. Pasibaigus šiam kon
traktui, kada audėju pramonė 
bus suorganizuota šimtu nuo
šimčiu, kada bosai matys, kad 
turime stiprią C.I.O. uniją, 
tai galėsime pareikalauti dau
giau užmokesties ir trumpes
niu darbo valandų. Tada bo
sai bus priversti skaitytis su 
darbininku reikalavimais ir 
turės juos išpildyti, šiam kon
traktui pasibaigus kartu su 
dažų unijos kontraktu, tada 
bus pareikalauta vieno kon
trakto dėl dažu ir audėjų šil
ko pramonės darbininku. Aš 
tikras esu, jog nereikės strei
kuoti. Bosai, matydami stip
ria uniia (CIO), išpildvs rei
kalavimus be kovos. Tada Pa- 
tersonas pasiliks ant žemlapio 
kaipo “Union town.”
Lietuviškas Dievas Stipresnis 

už Baptistų Dievą

Trečiadienį, rugpjūčio 18 d., 
nakties laiku užėjo baisus de
besys - audra. Lietus pylė 
kaip iš kibiro, kartu su griaus
mu. Lietuviškas dievas per
kūnas trenkė i baptistu bažny
čios bokštą, išmušdamas di
dele skvle. išardydamas sieną 
ir padarydamas daug nuosto
liu. Kunigas džiaugėsi, kad 
tuo laiku nesirado davatkų 
bažnvčioi-e. Bažnvčia randasi 
ant Van Hauten St. ir kampo 
Washington St.

Mat, baptistu dievas nega
lėjo apsaugoti bažnyčios nuo 
lietuviško dievo perkūno.

CIO ir Komunizmas

Vietinis dienraštis “The 
Morning Call” atsispausdinęs 
straipsni iš ‘Associated Press,’ 
kuri parašė tūlas Stenhen J. 
Dunleavy, verkdamas krokodi- 
liaus ašarom, sako: “Kas at
sitiks šioj šalyj, jeigu bus dar 
daugiau tokių streikų, kuriuos

vadovauja CIO unija? Komu
nistams sulindus į CIO, eina 
streikas po streikui visoj ša
lyj. Valdžia turėtų ištirti CIO 
ir komunizmą. Jeigu taip eis 
toliau, tai už 3-4 metų gali at
sitikti tas, kas atsitiko raudo
nojoj Rusijoj. Jeigu mes lauk
sime rankas susidėję ir snau- 
sime, tai tas įvyks ‘for sure’.”

Tai matote, kokių neišmanė
lių yra! Jie mano, kad su tero
ro ir priespaudos pagelba bus 
galima sulaikyt darbininkus 
nuo organizavimosi į CIO uni
ją ir kovos už geresnį gyveni
mą. Darbininkai, stipriai susi
organizavę į kovingas unijas, 
privers ponus skaitytis su jų 
reikalavimais. Anksčiau ar vė
liau, Amerikos proletariatas 
atsieks tą patį, ką Sovietų Są
jungos darbininkai atsiekė.
Ašarų Bombos Pikietininkams

Little Falls Laundry strei
kas jau tęsiasi virš 3 mėnesių 
laiko. Kompanijai pasisekė 
streiką sulaužyti su pagelba 
policijos, padaužų, gengsterių 
ir skebų. Buvo rašyta, kad 
daugelį sykių buvo įvykę susi
kirtimų tarpe pikietuotojų ir 
policijos. Bosai su pagelba 
skebų varo darbą. Dar randa
si streiko lauke virš 60 darbi
ninkų. Jie bando pikietuoti, 
bet kad išduotas “injunction” 
prieš pikietavimą, tai policija 
neleidžia ties fabriku pikie
tuoti. Numatoma, kad streikas 
bus pralaimėtas. Ketvirtadie
nį, rugpjūčio 19 d., Little 
Falls Laundry Streiko Komite
tas atsišaukė į audėjus, kad 
audėjai padėtų jiems pikietuo
ti. Audėjai sutiko, bet kaip 
tik pradėjo pikietuoti, tai po
licija pradėjo mėtyt ašarų 
bombas į pikieto liniją ir pa- 
krikdė pikietuotojus.
Tą pačią dieną, po pietų, au

dėjai nutarė sudaryti didelę 
pikieto liniją. Šį sykį policija 
nedrįso bombų mėtyti.

Little Falls Laundry kompa
nija pasakoja, kad jos darbi
ninkai susirašė i kompaničną 
uniją ir, girdi, jie nemato jo
kio reikalo, kad juos pikietuo- 
tų. J. Matačiunas.

New Britam, Conn
Lankėsi Viešnios

Seserys Valiusė ir Levitą 
Pakarkliutės iš Norwood, 
Mass., lankėsi pas savo gentis 
laike vakacijos. Jos buvo už
ėję pas advokatą Algirdą Po- 
litį, pas Vincą Povilaitį, South- 
bury ūkės gyventoją, o pas 
Valaičius jų buveinė buvo vi
są savaitę, čia paviešėję sav. 
laiko iškeliavo Canadon pasi
dairyti. Kuklios merginos. 
Valiusė dirba dirbtuvėj ir 
esanti CIO. unijos narė, tik 
todėl gavus ir apmokamas va- 
kacijas, nes unija išreikalavo. 
Jos pasakojo, kad Mass, vals
tijoj jaučiama darbų mažėji
mas.

Bedarbių dar vis yra daug. 
Nuo WPA darbo daug atleido. 
Sakoma, jog apie 300 nepilie- 
čiu paleido, bet girdėta, kad 
paleido ir piliečius nuo darbo. 
Manoma, kad bedarbiai pra
dės organizuotis. Taip reikėjo 
seniai padaryti, nelaukti kada 
badas prispirta. Netekusiems 
WPA. darbų sunku bus gauti 
kur kitur, nes dirbtuvėse dar
bas mažėja.

American 
dirbtuvėse 
atleidinėja 
ta preisus 
tiems.

Ši kofnpanija vartoja įvai
rius skymus gazdinimui dar
bininku. Mat čia tvirtai susi
organizavę į CIO. uniia, tai 
bando bauginti atleidinėjimu 
nuo darbo, kad uniją susilp
ninti. O šiuo laiku, ^ain tik 
laukiama, kad N. L R. B. 
nustatys Ihiką balsavimui, 
idant unija būtu pripažinta.

Hardware Co. 
sumažėjo darbai, 
darbininkus ir ker- 
nuo štukų dirban-

North and Judd dirbtuvė
je svarbiausi skyriai susiorga
nizavo i CIO. uniia. Ten buvo 
pališeriai ir buferiai organi
zuoti nuo seniau į Amerikos 
Darbo Federaciia- Paskutiniu 
laiku visi jie ėn?ė ir prisidė
jo prie CIO. Buvęs ADF. pir
mininkas dabar išrinktas CIO. 
pirmininku toj dirbtuvėj.

Ūpas pas darbininkus labai 
geras.

Tuttle and Bailley Co. dar-' darbininkams ir abelnai pa- 
bininkai vos spėjo susiorgani-1 žangiems žmonėms susipažin- 
zuoti, tai ir gavo didelį page
rinimą. Jiem pripažinta CIO 
unija ir išreikalauta vakacijos 
su mokesčia.

Baltkalnieriai darbininkai 
taipgi pradėjo organizuotis į 
uniją. Keliose krautuvėse, kur 
mažiausiai mokama darbinin
kam, jie jau visi stojo unijon, 
kiti kol kas nėra taip spar
tūs, bet manoma, kad su lai
ku, visi krautuvių ir ofisų dar
bininkai bus organizuoti.

Niekuomet pirmiau taip 
sparčiai nesiorganizavo darbi
ninkai, kaip dabar. Tačiaus, 
padėka priklauso CIO. vado
vybei. Kol nebuvo CIO. unijų, 
tol niekas darbininkam nepa
dėjo organizuotis į unijas. 
CIO. organizatoriai šiame mie
ste dar jauni žmonės, bet jie 
netingūs, dirba, kiek jų spė
kos pavėlina, o dėlto ir pasek
mės matomos.

Kiek jaučiama, dar daug 
lietuvių nepriguli unijose. Rei
kėtų jiems rastis eilėse orga
nizuotų darbininkų. Lietuviai, 
nepasilikite užpakalyje.

ti su Komunistų Partijos po
zicija rinkimuose ir kad ge
riau galėtumėt pažinti veid
mainius politikierius, kurie 
dabar taip šliejasi prie dar
bininkų laike rinkimų, būtinai 
stengkitės būti šiame susirin
kime. Į klausimus atstovas 
taipgi atsakys tinkamai.

Visus kviečia,
Liet. Frakcija.

Iš Lyros Choro Darbuotes

Rugpjūčio 19-tą dieną Ly
ros Choras mėnesiniame susi
rinkime nutarė užbaigti vaka- 
cijas, ir pradėti vėl dainų pa
mokas.

Clevelando Kronika
Lietuvių Frakcijos Mitingas

Antradienį, rugpjūčio 31 d., 
Lietuvių Komfrakcija šaukia 
narių ir simpatikų mitingą, 
kuris įvyks Liet. Darb. Svetai
nėje, 920 E. 79 St., 8 vai. va
kare.

Šiame mitinge bus vienas 
draugas iš Komunistų Parti
jos, County Komiteto paskir
tas atstovas, kuris aiškins da
bartinę Komunistų Partijos 
rinkimų kampanijos 
C 1 e v e 1 ando miesto 
klausimu. Taip pat 
atstovas aiškins P. Thom Mar
tino politiką, kuris priėmė 
nominaciją į majorus nuo 
C.I.O. Komiteto, bet dabar at
simetė nuo C.LO. ir prisidėjo 
prie demokratų. P. Martinas 
pareiškė, kad jis bus ištiki
mas demokratų rėmėjas.

Šiuos įvykius ir politikierių 
veidmainystę, ne visi darbi
ninkai gali suprasti. Todėl, 
draugai, kad geriau lietuviams

poziciją 
majoro 

partijos

r-
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dviejų didelių parengimų, na, 
žinoma, reikia ir spėkų. Dėlto 
lyriečiai kreipiasi pas mylin
čius dailę ir dainas, kad pa- 
gelbėtumėt Lyros Chorui.

Lyriečiai prašo tėvų bei mo
tinų, kad leistumėt savo sūnus 
bei dukteris lankytis į Lyros 
Choro pamokas ir sykiu jūs 
paremsit Chorą.

Dar clevelandiečiams gera 
naujiena, kad šiemet chorą 
pradės mokyti lietuvis jaunuo
lis J. Paltanavičius, o pianu 
skambins
ClevelandieČiai, turim pasidi
džiuoti, kad ir mes neatsili- 
kom nuo kitų didmiesčių su 
choro mokytojais.

Dar sykį kviečiam visus, ku-

Influenza ir širdis

Influenza labai nusilpni
na širdį. Todėl gydytojai 
pataria persirgus ja dar 
lovoj pagulėt desėtką dienų, 
idant širdis atsigriebtų.

Jankauskaitė.

Pirmos pamokos įvyks 10-tą rie dainavot, taipgi ir naujus _• l a f ci 1 on Irirf i i T urne l'nnrn no_dieną rugsėjo, po num. 920— 
E. 79th St. Pamokos bus lai
komos pėtnyčių vakarais, nes 
pėtnyčiomis parankiausia die
na dėl jaunuolių, kadangi su- 
batomis nereikia lankytis mo
kyklon.

Ateina ntį sezoną choras 
nutarė duoti dėl Cleveland© 
lietuvių visuomenės du gerus 
parengimus: pirmas, tai bus 
sulošta operetė “Vestuvės Pu
šyne”, antras parengimas bus 
koncertas.

Matot, mes rengiamės prie

atsilankyti į Lyros Choro pa
mokas 10 d. rugsėjo (Sept.), 
920 E. 79 St.

Choro Korespondentas.

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.

A

Jei Pasiskubinsit— 
Dar Gausit

Dvi teisingiausios lietuviškos 
knygos apie lyties klausimus:
PATARIMAI VYRAMS APIE 

LYTIES DALYKUS;
Kaina $1.50.

PATARIMAI MOTERIMS 
APIE LYTIES DALYKUS; 

Kaina $2.00.
Abi knygos parašytos paskilbusio 
D-ro Robinsono ir aiškiai, teisingai 
aprašyta vyry ir motery lytinio gy
venimo svarbiausi reikalai. Kiekvie
nas ir kiekviena tose knygose ras 
daug brangiy ir reikalingų pamoky

mų, su paveikslais.
Galima pirkti abi arba bile 

kurių vienų
Tų knygų jau mažai turiu, to
dėl norintieji pirkite tuojaus. 

Reikalavimus su pinigais 
adresuokite:
J. BARKUS 

111-40—1281h St.,
So. Ozone Park, N. Y.

Bendras Massachusetts Lietuvių

PIKNIKAS
RENGIA 50 DRAUGIJŲ KOMITETAS 

Lietuvos Demokratijai Ginti

LABOR DAY
6-tą Dieną Rugsčjo-September, 

VOSE PA VILIONE, 
MAYNARD, MASS.

Dainuos 12 Chorų, Bus Ispanų 
ir Lietuvių Liaudies Šokiai

Kalbės Adv. Bagočius, “Laisvės” Redaktorius A. Bimba, 
“Keleivio” Redaktorius S. Michelsonas

Gros Amerikos Legijono St. Dariaus Posto Benas 
Šokiams Grieš Al Stevens* Orkestrą

Prie įžangos tikietų bus duota dovanomis $200 
vertes Black Seal Fur-Coatas ir $150 

Grynais Pinigais
VISUS KVIEČIA BENDRAS BOSTONO APSK. KOM. s

DIDYSIS “LAISVES” PIKNIKAS
PHILADELPH1JOJE

Rengia Philadelphijos Lietuvių Organizacijos Dienraščio “LAISVĖS” Naudai

Bus Nedėlioj, 5 Rugsėjo-September

Westville Grove Park
Route 47, Westville, N. J

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

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

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

A. BIMBA, “LAISVES” REDAKTORIUS SAKYS PRAKALBĄ
ra

ra

KELRODIS: Pervažiavę Delaware tiltą į Camden, sukit po dešinei į Broadway ir važiuokit tiesiai 
iki pirmutiniam Circle, sukit po kairei ir už antro Circle sukit p6 dešinei į kelią No. 47. Pastebėję iška
bas ant kelio, sukit po dešinei. 7į mailės nuo Delaware tilto.

Bušai eis iš šių vietų tik už 50c. į abi puses: 143 Pierce St., 1331 So. 2nd St., 735 Fairmount Ave., 
28th ir Poplar Sts., 4647 Melrose St., 2715 Allegheny Ave., 7928 Harley Ave. Bušai eis nuo 10 vai. 
•ryto iki 2 vai. po pietų. Nesi vėluokite.
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Iš Lietuvos
(Tąsa iš 2-ro pusi.)

ris gulėjo laivelyje ant suoliu
ko ir, paėmęs už vamzdžių 
galo, šautuvą patraukė. . Gai
dukai užsikabino už suolo ar 
nuo sutrenkimo, įvyko šūvis ir j 
jam pačiam pataikė i 
kairės rankos, pradedant riešu 
visus raumenis atplėšė ir grei
čiausiai arteriją sutraukė, nes 
kraujas pasipylė švirkšle. Tuoj 
buvo automobiliu nugabentas 
į apskrities ligoninę, kur pa
darytas perrišimas ir išvežtas 
i Klaipėdos ligoninę.

Tą pačią dieną, už kokio 
pusvalandžio, vėl įvyko nelai
mė. Susižeidė dar vienas me
džiotojas, atostogaująs Tel
šiuose, telšietis, 7 pėst. pulko 
Įeit. F. Gedvilas, kuriam šau
nant antį sprogo kairoji šau
tuvo vamzdžio dalis ir su ske
veldra iš pat šaknies nutrau
kė visą kairiosios rankos nyk-

kvosti. Jie sakėsi nemažai iš- 
lošę valst. loterijoj, bet kai 
tatai reikėjo įrodyti, teko pri
sipažinti.

Kai tik apie šį radinį mies
te pasklido žinia, vaikai sus
pito knaisyti visus bažnyčios 
bokštų pakampius, o įvairūs 
bažnyčios tarnai ir maldinin-

gaičiai labai patenkinti vaka- 
cijomis.

Žodis Dėl Būsimo Pikniko
Naudai Darbininkiškų bet skelbimus 

bus paskelbti 
Laisvėje” porą

4vis ir , . J.
išilgai I kai eJ0 skųstis, kad jų sutau- 
- rip^u P°S išvogtos.

Pas radėjus buvo atrasti tik 
keli šimtai litų, kurie atimti.

Apylinkės teismas, išžiūrė
jęs šią bylą, pinigų radėjus 
pavedė 3 metų ypatingai tėvų
priežiūrai, 
gai, tikru 
žinus J. 
atiduoti.

Neišleistieji pini- 
jų savininku pripa- 
J tiška, pastarajam

Hartford, Conn

nelaiminga
Telšių me-

Radėjus

PRANEŠIMAI IŠ KITUR lV>* Po Pikniko visiems darbi. riUllUMlUni id lUlUIl ninkams bus surengta gražus 
balius.

Bušų kapitonai būtinai bū
kit ant šio susirinkimo, gausi! 
tikietus ir instrukcijas, Liau
dies name—735 Fairmounl 
Avė., 8 vai. vak. Nesivėluokit.

Veik. Komit. Valdyba.
(201-204)

medicinų pagelbai. Kaip matot, yra 
svarbiam reikalui paremti iš vienos 
pusės, iš kitos galima praleisti snuk 
giai laiką. čia bus daug lietuvių, 
Nesivėluokit atvykti ant laiko. Jei 
kurie ir neturėsite tikieto nusipir- 
kę, tai galėsite jį įsigyti pas laivą. 
Tikietai yra po 60c. į abi puses. Ne
praleiskite šios progos; neikiek he- 
pavargsit tokioj smagioj kelionėj* —

RUMFORD, ME.
LDS 28 kp. piknikas įvyks rug

pjūčio 29-tą, sekmadienį, A. Gau- 
desčiaus ūkėje. Kviečiame vietinius 
ir iš apylinkės dalyvauti šiame pik
nike

Aš manau, kad mes visi su
prantame, kokią naudą mums 
atneša darbininkiška spauda. 
Jeigu mes neturėtume darbi
ninkiškų laikraščių, tai kas gi 
mums suteiktų teisingas žinias 
apie darbininkų judėjimą? 
Todėl, kurie tą viską supran
tate, tai būtinai dalyvaukite 
šiame piknike. Man teko nu
girsti iš komisijos, kad jinai 
deda visas pastangas, idant 
pikniką padaryti pasekmingu. 
Orkestrą būsianti pasamdyta 
viena iš geriausių Conn, valst. 
Programa taipgi būsianti įvai
ri. Užkviesta geri kalbėtojai. 
Plačiau apie pikniką bus ap
rašyta vėliau pačios komisijos. 
Tėmykite “Laisvę.”

Neužmirškite, Hartfordo lie
tuviai, dalyvauti Liet. Sūnų ir 
Dukterų Draugijos piknike, 
kuris įvyks rugsėjo 5 d. Są
ryšio Darže, Glastonbury. Mes 
visi žinome, kad minėta drau
gija savo parengimais paten
kina visus atsilankiusius, to
dėl ir šį sykį atsilankiusieji 
nebus apvilti.

kolonijų draugės taip pat sto
kite į darbą.

Šiam piknikui programų ne
spausdinsimų 
renkame, jie 
dienraštyje
dienų prieš pikniką. Apie tai 
jau senai buvo pranešta visom 
kolonijom, bet, išskiriant Hart
fordą, kur d. Vilkaitė turi jau 
surinkusi gražų pluoštą skel
bimų, iš kitur nieko negirdė
jome. O juk laikas jau buvo 
pradėti rinkti. Juk nesvarbu, 
kur piknikas įvyks, skelbimai 
tilps “Laisvėje” ir kiekvienos 
kolonijos “Laisvės” skaityto
jai matys savo kolonijos pasi
skelbusius biznierius, profesio
nalus. K i e k v i enos kolonijos 
draugai ir draugės, pasirūpin
kit savo koloniją padėti ant 
specialio “Laisvės” puslapio 
ryšy j su Conn, valstijos spau
dos pikniku. Parašykit į tą 
puslapį ir žinučių iš savo ko
lonijų. Už skelbimus imkit 
mažiausia $2 ir -galit siųsti 
juos tiesiai “Laisvės” adminis
tracijai.

Pikniko komitetas sutartinai 
ir sklandžiai d arba veda, at- 
rodo, viskas bus prirengta ir 
sutvarkyta tinkamai. Dabar 
mes norime, kad visų kolonijų 
draugai ir draugės smarkiai 
pasidarbuotų dėl šeimininkių 
stalo, dėl gavimo skelbimų į 
spaudos pikniko special) “Lai
svės” puslapį, o labiausia dėl 
išgarsinimo pikniko savo ko
lonijose ir sumobilizavimo pu
blikos važiuoti į pikniką. Šio
mis dienomis visos kolonijos 
aplaikys plakatus.

Taipgi atsišaukiame į visus 
“Laisvės” skaitytojus ir visus 
darbininkus, patiems rengtis 
atvykti į pikniką ir raginti sa
vo pažįstamus, kaimynus, kad 
vyktų.

Pikniko Komitetas.

ir linksmai praleisti laiką.
Kom.

(202-203)

SCRANTON, PA.
ALDLD 39 kp. šaukiamas 

rinkimas įvyks sekmadienį, 29 d. rug
pjūčio, 9:30 vai. ryto, 1252 Provi
dence Road. Visi nariai būtinai da
lyvaukite šiame susirinkime, nes 
turime labai daug svarbių dalykų 
aptarti. Fin. Sekr. P. J. P.

susi-
PATERSON, N. J.

LDS 123 kp susirinkimas 
sekmadienį, rugsėjo (Sept.) 
10 vai. ryto. S. Bakanausko 
Visi nariai būkit laiku, nes turėsim 
daug dalykų aptarti.

J. Matačiunas.
(201-202)

įvyks
5 d.,
Svet.

(201-208)
f

NEWARK, N. J.
• t V j

ALDLD 5 kp. susirinkimas įvyjgj 
27 d. rugpjūčio, 8 vai. vak. Jurginėj 
Svet., 180 New York Avė. Visi drau
gai malonėkite dalyvauti šiame susi-' 
rinkime, nes turime daug svarbių 
reikalų apsvarstymui. Sekr.

(200-202)

$

PHILADELPHIA, PA.
Rugpjūčio 28-tą, šeštadienį, įvyks 

svarbi CIO konferencija, 735 Fair
mount Ave. Prašome visų organi
zacijų delegatų dalyvauti šioj kon
ferencijoj, nes bus ir CIO organi
zatorius. Taip pat dalyvaus ir J. 
Bondžinskaitė, nesenai sugrįžus iš 
Sovietų Sąjungos. Ateikite organiza
cija) valdybos ir kiti svečiai. Jūs žino
te, kaip viskas dabar yra brangu, 

uždarbis mažas. Išgirskite daug 
dalykų. Pradžia 7:30 vai. vak.

Valdyba.
(201-202)

CLEVELAND, OHIO
Nekartą teko girdėti mūsų piknl-' 

kų lankytojus teiraujantis, kodėl 
šiais metais niekas nerengia naktin s 
nių piknikų, reiškia pageidavimas 
naktinių piknikų yra, todėl LDS 4$ 
ir 55 kuopos nutarė tą pageidavimą 
išpildyti, ir štai rugp. (August) '28‘ 
d. įvyksta minėtų kuopų rengiamas- 
naktinis piknikas, J. Mačiutos Darže*' 
prie Green Rd. Pradžia 5 vai. ■ 
Įžanga 20c. asmeniui. Prie įžangos 
bus duodami du puikūs praisai, kurie 
laimėtojams bus graži atmintis. 
Kviečiame visus atsilankyti.

Rengėjai.
(200-202)’

PHILADELPHIA, PA. 
Paskutinis “Laisves” Pikniko 

Susirinkimas
Rugpjūčio 30 d., pirmadienį, 

įvyks generalis mūsų organi
zacijų, “Laisvės” skaitytojų, 
dalininkų ir simpatikų susirin
kimas su visais išrinktais ir 
norinčiais prie pikniko darbi
ninkais.

Šaukiamės į visus suminėtus 
narius,, skaitytojus ir simpati- 
kus būti ant šio susirinkimo ir 
pagelbėti mums. Ateikit, drau
gai, ir padėkit subatoj prieš 
pikniką, 4 d. rugsėjo, sujung
ti stalus ant parko (100 sta-

(Tąsa iš Antro Pusi.)
Mashalas su Levišauskiene. 
Šliūbą ėmė bažnyčioje. F. Ma
shalas visuomet ateidavo į 
darbininkiškus parengimus ir 
n e a t s i s a kydavo paaukauti 
darbininkiškiems reikalams. 
Tikiuosi, kad ir ateityj Masha- 
lai rems darbininkų judėjimą. 
Linkiu jiems ilgo ir gražaus 
šeimyniško gyvenimo.

Apie Vakacijas

Pradžioje rugpjūčio mėne
sio nemažai lietuvių turėjo sa
vo vakacijas. Draugai Margai- 
čiai buvo nuvažiavę vakacijas 
praleisti Į Toronto (Canada) 
pas savo sūnėnus. Pabuvus ke
letą dienų, grįždami į namus, 
užsuko į Rochester, N. Y., ap
lankyti savo draugus ir gerus

> rėmėjus— 
Evans, Černiauskus 

ir visus kitus. Pernakvojus,

F. Gedvilas atvežtas apskr. 
ligoninėn, kur susiūta ranka. 
Liepos 24 d. jis išvežtas Kau
nan į Karo ligoninę.

Tai pirma tokia 
ir skaudi diena 
džiotojams.

Nubaudė Pinigų

Šių metų pavasarį du Pane- 
žio gimnazijos mokiniai, be
gaudydami Povilo ir Petro ba
žnyčios bokšte balandžius, ra
do kažkieno paslėptus pinigus. 
Pinigų buvo apie 800 lt. Visi 
sidabrinėmis monetomis, 
dėjai pinigus pasidalijo pu
siau, kuriais, dienai kitai pra
slinkus, išvyko ekskursuoti po . kumyu mau; 
Klaipėdos kraštą. Ten visų pi- darbininkų klasės 

į Pane- Bekerius, 
visokius 
staigiai pasikalbėjus apie dabartinius

nigų neišleidę, grįžę 
vėžį pradėjo pirkinėti 
daiktus, pasirodė 
praturtėjusiais’. . .

Buvo susidomėta, 
gavo tiek pinigų ir

Nemunas.

Conn. Valstijos Spaudos 
Pikniko Reikalai

Ra-
Jau 

aneš- 
draugijų,

pasaulio įvykius, pargrįžo lai-
kur jie mingai į namus. Ant kiek man 
pradėti t teko patirti, tai draugai Mar-

(Tąsa nuo 4 pusi.) 
mininkių stalą piknike, 
senai apie tai laiškais pr 
ta kuopoms mūsų
bet iki šiol dar negirdėjome 
apie šeimininkių pradėjimą 
tam reikalui darbuotis, dabar 
jau laikas pradėti ir tikimės 
išgirsti naujienų iš visų kolo
nijų. Hartfordietės, draugės, 
ketvirtadienį, ru-gR. 26-d.? lai
kė tam reikalui special) su
sirinkimą ir stos darban. Kitų

“Gaukite “Laisvei” Naujų 
Skaitytojų.

Valgykite Medų
“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 j “Laisves” ofisai 
ir pasiimkite tyro bičių me
daus, vartokite vietoj cukraus.

x>oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooęoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooop<x>ooooooooooo(>

o 
naujų

PATERSON, N. J.
ALDLD 84 kp. susirinkimas įvyks 

rugpjūčio, 28 d., šeštadienį, 7:30 vai 
vak., Bakanausko Svetainėje. Nariai 
susirinkite visi, nes turime aptarti 
gana daug svarbių reikalų, taipgi tu
rėsime nominuoti ALDLD CPK se
kantiems metams.

Sekr. P. Sakat.
(201-202)

WASHINGTON, PA.
ALDLD 236 kp. piknikas įvyks 29 

d. rugpjūčio, sekmadienį 
Gravel, sode, 
naudai 
draugų 
res i me

pas drg.
Piknikas rengiamas 

kuopos reikalams. Prašome 
ii* iš toliau atvažiuoti. Tu- 

daug įvairumų. Kom.
(201-202)

Lietuvių Meno Sąjungos 2-ro Distrikto
METINIS PIKNIKAS

SU $50 PINIGINIU DOVANU PRIE ĮŽANGOS BILIETO

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
Tel. Triangle S-3621 

Brooklyn, N. Y.

į 168 Grand Street
5 Tel. Evergreen 8-7179 
į Brooklyn, N. Y.

COURTNEY, PA.
Keturių Draugysčių bendras pik

nikas įvyks 29 d. rugpjūčio, 'Piny 
Fork, Liberty, Pa. Visus kviečiame 
atsilankyti. Bus skanių valgių ir gė
rimų. ,

(201-202)
MINERSVILLE, PA.

APLA 48 kp. rengia didelį pikni
ką^ rugpjūčio 29, Dondo’s Grove, 
Llewellyn, šokiams grieš gera or
kestrą, taipgi bus skanių valgių ii 
gėrimų. Kviečiam visus vietinius ir 
iš apylinkės dalyvauti piknike ii 
linksmai dieną praleisti su draugais.

Rengėjai.
(201-202)

Bus lošimai tarp chorų Volleyball ir Softball. Los merginos ir vaikinai. Laimėtojui Silver Cup dovanų.

Įvyks Sekmadienį, Rugp. 29 AugustBUS MAPLE PARK, METHUEN, MASS., PRIE LAWRENCE
Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(ŠALINSKAS)

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

mados automobilius.
84-02 JAMAICA AVE. 

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

PHILADELPHIA, PA.
Didelis išvažiavimas ant Wilson 

Line Laivo—Delawario Upe, antra
dienį, 31 d. rugpjūčio, rengia North 
American Committee to Aid Spanish 
Democracy.

Tai bus smagus išvažiavimas 
šiame sezone. Ant laivo rodys dve
jus krutamus paveikslus, bus per
statymas ant grindų, tęsis šokiai per 
visą laiką, bus įvairių žaislų, įvai
rių gėrimų ir užkandžių.

Laivas išeis kaip 8:30 P. M. 
lygiai nuo Chesnut St. Pier, o su
grįš kaip 11:30. Visas pelnas nuo šio 
išvažiavimo eis Ispanijos vaikučių ir

GYDOMA 
VYRŲ IR 
MOTERŲ 

KRONIŠK
LIGOS

Patenkinančios ir Greitos;
Pasekmės

Kraujo ir Odos Ligos, Chroniš-’ 
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 Netvarkų-** 
niai ir kitos ligos Vyrų ir Mo
terų yra sėkmingai gydomos su,, 
vėliausiomis užgirtomis meto- 
doinis; o jeigu turite kokią ligą,*1 
kurios jūs nesuprantate, T/W-,. 
klauskite manęs su pasitikėji-’" 
mu, ir jūsų nesveikumas bus 
jums išaiškintas. Kraujo Tyri-" 
mai, X-spinduliai, Serumų Įlei- . 
dimai, ir Čiepijimai. Sąlygos 
yra prieinamos. Pasitarimai” 
veltui.
Mokestis Prieinama—Sąlygos J 

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 KALBAME LIETUVIŠKAI) m

VARPO KEPTUVE
36-42 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y7 
Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi*

Bridgewaterio Jaunimo Choras iš Bridgewater, Mass., dalyvaus programoje

Išanksto įsigykite įžangos tikietus. Juos galite gaut pas minėtų chorų narius.

f'.‘ rV -A ' -'. ' N ...C, . , ’•’/>

423
• k Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4311-

O
0%

FOTOGRAFAS

V,

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

Taipgi atmalia- 
voju įvairiom 
spalvom.

JONAS STOKES
K12 Marion St, kamp. Broadwa; 
ir Stone Ave., tarpe Eastern Park 
way ir Chauncey stočių BMT Lin< 

BROOKLYN. N. Y.
Tel.: Glenmore B-6191

paveiks-

PROGRAMĄ DUOS VISI ŽYMIEJI NAUJOSIOS ANGLIJOS CHORAI:
Liuosybes Choras iš Montello, Laisvės Choras iš Haverhill, Lietuvių Liaudies Ratelio Choras iš Nor
wood, Aido Choras iš Worcester, Liaudies Choras iš Lawrence, Laisvės Choras iš So. Boston,

Jaunimo Choras iš Gardner, Jaunimo Choras iš Bridgewater.

ALBERT’S ORKESTRĄ IŠ LAWRENCE, MASS., GRIEŠ ŠOKIAMS

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Rūgšti ruginė, sn/di ruginė, Clclų kviečių, čielų rugių, sem 
mą,. balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi 

pasirinkimas skaniausių 
Cake, Cheese Cake," 

•Coffee; Cakė; Butter Cąke, Bunke ir Spice Cake. Štolleii, 
Doughnuts, Pies, Pastries,; Apple Turnovers ir Jelly Rolls. 
* Siunčiame, duonų per paštą i Įeitus miestus, specialiai greitai pristato 

Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorj ir kainas.

Varpas Bakery, 36-42 Stagg Street, Brooklyn, N. Y.
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Liaudies Teatras Ruo
šiasi Vaidybai

Kaip kam gal atrodo, kad Lie
tuvių Liaudies Teatras dar vis 
miega. Tai netiesa. Pastaruoju 
laiku atlaikyta keli komiteto su
sirinkimai ir smarkiai ruošia-

Aido Choras Smarkiai Ruošiasi Prie 
Operetės “Kornevilio Varpai”

Pirmadienio vakarą įvyko an
tros aktorių repeticijos po va
dovyste direktoriaus Jono Va- 
lenčio ir komp. B. šalinaitės. Pas 
aktorius randasi didelis entu
ziazmas mokintis, idant ši ope-

aiškinta turinys ir paskelbta 
kelios dainos. Tiktai noriu pri
minti brooklyniečiam ir iš apy
linkės svečiam, kad iš anksto nu
sipirktų bilietus, nes prie durų 
bus sunku gauti tinkamus bi-

masi darbui, šį šeštadienį, rug-1 retė išeitų šimtu nuošimčių ge- 
pjūčio 28 d., Lietuvių Piliečių' rai. Antradienio vakarą įvyko
Kliube Lietuvių Liaudies Teat-, 
ras turės susirinkimų ir pokilį- 
vakarėlį.

Kviečiama visi nariai, rėmė
jai ir pritarėjai atsilankyti, šia
me susirinkime bus renkama 
naujas Lietuvių Liaudies Teatro;

bendros repeticijos su choru, o 
šį vakarų įvyks kitos repetici
jos. Kaip matot, aidiečiai ne
snaudžia, net trys repeticijos į 
savaitę.

Apie pačia operetę šį karta 
nieko nerašysiu. Vėliau bus pa

lietus. Nepraleiskite progos ne
matę šios puikios operetės.

Vaidinimas įvyks spalio 3-čią, 
Labor Lyceum Svetainėje, 949 
Willoughby Ave. Lošimas prasi
dės 5 v. v. Įžanga lošimui 75c, 
$1.00 ir $1.25. šokiam—50c. 
Prašome įsigyti bilietus iš anks
to. L. K.

Komitetas. Visas darbas mano- , . ------- ■ ............ - .. — ...............--------- -
ma suveiklinti, komitetas mano
ma padalyti į atatinkamus sky- 
rius-komisijas, kad darbas ge
riau eitų. Reikės nutarti, ką 
pradėti vaidinti. Rodos, kad dau
gelio draugų yra nuomonė imti 
nauja veikalų “Salomėja,” lai
mėjusia pirma vieta Lietuvių 
Meno Sąjungos konteste.

Aptarimui visų reikalų skiria
ma viena valanda laiko, o nuo 9 
vai. prasidės vakarėlis. Visi 
kviečiami atsilankyti anksti, ne 
vėliau 8 vai., kad susirinkimų 
galėtume pradėti lygiai 8 vai. 
vakaro.

Ypatingai labai svarbu na
riam ir mūsų pritarėjam daly
vauti susirinkime ir girdėti tuos 
planus, kuriuos Komitetas turi 
pasiūlyti, šis susirinkimas bus 
Lietuvių Liaudies Teatro sezo
no veiklos atidarymu.

Manoma, kad reikėtų kai ku
rie veikalai, kurie jau vai tinti, 
kaip tai “Praeities šešėliai,” “Iš 
Meilės” ir kiti dar .pakartoti 
Brooklyne. Labai svarbu išgirsti 
nuomonė tuo klausimu mūsų 
rėmėjų ir visų narių. Todėl, 
dęatfgės ir draugai, pašvęskime 
šį šeštadienį vienai mūsų kul
tūrinių organizacijų — Lietuvių 
Liaudies Teatrui. Visi dalyvau-

SLA ir LSS Kuopų 
Bendra Pramoga

Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje 152-ra kuopa ir Lietu
vių Socialistų Sąjungos 19-ta 
kuopa bendrai rengia busti iš
važiavimą į Great Neck. Jis 
įvyks šį sekmadienį, 29 rug
pjūčio, A. Kasmočiaus įstai
goje, 89-91 Steamboat Road, 
Great Neck. Iš Brooklyno iš
važiuos 11:30 ryto, nuo Liet. 
Am. Piliečių Kliubo, 280 
Union Avė. Bušo ir kartu 
įžangos į pikniką bilietas $1, 
vien piknikan įžanga—30c.

Rep.

Direktorių Atydai
Pirmadieni, 30-tą rugpjūčio, 

įvyks Lietuvių Kooperatyvės 
Spaudos Bendrovės direktorių 
susirinkimas. Pradžia 7:30 vai. 
vakare. Visi direktoriai pribū
kite laiku.

J. N., Sekretorius.

East New York® Drau
gijų Išvažiavimas

East nevvyorkiečių Am. Lietu
vių Darb. Literatūros Draugijos 
ir Lietuvių Darbininkų Susivie
nijimo kuopos bendrai rengia 
smagų išvažiavimą, į kurį kvie
čia ir visų kitų Brooklyno dalių 
ir iš apylinkės lietuvius atsi
lankyti.

Sumanios east newyorkiečių 
gaspadinės pagamins skanių 
valgių, tad gera proga kiekvie
nai šeimai tą dieną paliuosuot 
savas gaspadinės pasilsiui tyra
me ore, be rūpesčio apie vaka
rienės gaminimą. Prie to, kiek
vienam gera pabuvot gražiame 
parke su draugais ir pažįstamais 
ir tuo pat sykiu paremt' vertin
gas draugijas.

Išvažiavimas bus šį sekma
dienį, 29 rugpjūčio, Forest Par
ke. Privažiuojama BMT Jamai
ca Linija. Išlipt Forest Park
way stotyje.

Būsiu.c

kite Lietuvių Piliečių Kliube, 
280 Union Avė., rugpj. 28.
8 vai. vakaro.

Lietuvių Liaudies
Teatro Komitetas.

Cacchione 7-toj Vietoj 
Balsavimų Konteste

“Daily Eagle” vedamame 
“šiaudiniam” nominacijų kon
teste Brooklyno komunistų 
kandidatas į “councilmanus” 
Peter V. Cacchione jau ,7-toj 
vietoj, l^ontestui paskutiniai
balsai turi būt prisiųsti ne ve-' 
liau 8-tos rugsėjo. Dalyvumui 
balsavime nereikia nieko dau
giau, kaip tik iškirpti “Daily 
Eagle” esamą balotą, įrašyt 
kandidato vardą—Peter V. 
Cacchione—, ir pasiųsti balo
to blankutėj paduotu antrašu.

Tas lengva padaryt, o vie
nok yra vertinga agitacija už 
kandidatus, tad perkantieji 
“Daily Eagle” nenumeskite jį 
nepanaudoję baloto už darbi
ninkų kandidatą.

Jūrininkai Reikalauja 
Apsaugos

National Maritime Unija iš 
American Export Linijos pa
reikalavo, kad jūrininkai būtų 
apsaugoti nuo fašistų. Unija 
sako, kad 18 tos kompanijos 
laivų plaukioja Ispanijos pa
kraščiais, kur vandenys yra 
pilni fašistų parazitų. Reika
lauja kiekvienam jūrininkui 
$100, kaipo bonų.

Ant Pečių Išnešė iš 
Laivo Lakūnę

Pirmadienį laivu California 
sugrįžo iš Škotijos šviesiaplau
kė lakūnė Molly Mollison, ku
ri ten buvo nuvykus slapuku 
ir sulaikyta Glasgow prieplau
koje. Kapitonas murmėjo, 
kad jam pridaryta nesmagu
mo, bet keleiviai ir įgulos na
riai pasigavo lakūnę ir ant pe
čių išnešė iš laivo.

Areštavo 25 Automato 
Pikietus

Nepaisydami drausmės, Horn 
and Hardart darbininkai vis te
beveda masinį pikietą. Trečia
dienio vakarą policija bandė iš
vaikyt pikietus, bet pikietai ne- 
sišalino, kol neatliko pasiskirtą 
laiką. Pasėkoj areštuota 8 mo
terys ir 17 vyrų pikietų.

' Williamsburgo Bedarbių ir 
WPA Delegato Raportas

Iš Washingtono
Trečiadienį, rugpjūčio 25, 

įvyko Workers Alliance 90-tos 
kuopos susirinkimas. Organi
zatorius raportavo, kad rug
sėjo mėnesį bedarbiai gaus pi
nigų drapanoms. Katrų čeve- 
rykai nuplyšę, gaukite “re
ceipts” nuo batų taisytojų ir 
jas paduokite investigatoriui, 
tada gąusite iš šelpimo įstai
gos pinigų užsimokėjimui. O 
kurie dar nesate gavę čekių, 
gausite sekantį mėnesį.

Delegatas sugrįžęs iš Wa
shington, D. C., raportavo, 
kad visus reikalavimus valdi
ninkai prižadėjo pildyti. Dele
gatai turėjo Washingtone ma
sinį susirinkimą ir padarė ta
rimą tol neapleisti Washingto
no, pakol nebus išpildyti jų 
reikalavimai. Pažadams atsi
sakė tikėti. Pikietuoja parla
mentą ir prezidento Roosevelt 
kabinetą, o reikalui pasiro
džius pikietuos ir kitas įstai
gas.

Delegatai sumaršavo iš vi
sos Amerikos valstijų, miestų 
ir miestelių 2,500. Atstovauja 
1,500,000 WPA darbininkų ir 
1,000,000 bedarbių. Delegacija 
susideda iš rašytojų, dainininkų, 
šokikų, muzikantų, tepliorių, 
inžinierių, mokytojų ir kitokių 
profesionalų ir paprastų darbi
ninkų.

Palaikymas delegatų Wash
ingtone padarė daugiau išlaidų, 
tad kuopa nutarė rinkti daugiau 
aukų. Darbininkai negali pro 
pirštus žiūrėti į šią svarbią ko
vą už pašalpą ir darbą, reikia 
remti finansiškai. Bedarbių lai
mėjimas bus laimėjimu visiems 
darbininkams.

Kaimietis.

Išmesta Mokytoja Bando 
Gaut Darbą Judžiuose

LAIMĖTOJAI
OLD GOLD’O $200,00.00 KONTESTE

žemiau yra surašąs vardų ir adresų 50 didžiųjų 
prizų laimėtojų Old Gold’o $200,000.00 Mįslių Kon
teste, kuris dabar užsidarė. Pridedant prie tų 50 di
džiųjų paskyrimų likusiems 950 prizų laimėtojų če
kiai jau pasiųsti. Dabar jau yra prirengiamas bulle- 
tinas kiekvienam asmeniui, kuris dalyvavo šiame kon
teste, kaip laimėtojams taip ir pralaimėtojams. Tame

bulletine tilps teisingi išsprendimai tų Mįslių, tai kiek
vienos Mįslės išsprendimo raktai, vardai ir antrašai 
kiekvieno iš to tūkstančio prizų laimėtojų, kartu su 
detaliais, aprokavimais ir stoviu kiekvieno prizo lai
mėtojo.

P. LORILLARD COMPANY, Inc., Įsteigta 1760

Isabel Hall in, jauna moky
toja, kurią Saugus, Mass., mo
kyklos taryba atstatė nuo mo
kytojavimo kaltinimais, būk ji 
dramos studentus vaišinusi su 
“cocktail,” atvyko New Yorkan. 
Čion ją atkvietė tūla filmų kom
panija, kuomet ji pagarsėjo sa
vo užsispyrusią kova prieš mo
kyklos tarybą.

Unija Boikotuos Automatus
Rakandų Unijos Lokalo 

76-B Pildančioji Taryba vien
balsiai pasisakė, kad lokalas 
boikotuos Horn & Hardart 
automatus. Apie tarimą ir 
automatų darbininkų streiko 
priežastis ir streiko eigą bus 
informuoti visi lokalo nariai. 
Daugybė kitu unijų taipgi pa
sisakė už boikotą, apie tai in
formuodami automatų strei- 
kierius ir savininkus.

VALANDOS:
9—12 ryte

r,------------------------------------ ------------------------------------------------------

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 sutartj

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

FRANK D0MIKAIČ10
RESTAURACIJA

417 Lorimer St Brooklyn, “Laisvės” Name

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

na; gaspadoriškai nuvirti kopūstai ir barščiai.
Atdara Nuo Anksti Ryto 'iki Vėlai Vakaro
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Vasaros laiku visada yra gražus pasirinkimas pieniš
kų valgių ir daržovių, virtų ir žalių.

MATEUŠAS SIMONAVIČTUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAM ĮSTAIGA

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

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

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

IW IUI Wl M Miviivim.M.MiMIIMIMM

Notary Public

BROOKLYN, n. Y
Tel. Evergreen 7-8886

Tel. Stagg 2-5043

1st PRIZE...........................$100.000.00
WILLIAM R. STAGGS 

VS-42—U.S.S. Ranger, Coronado, Calif.

2nd PRIZE...........................$30.000.00
FLORENCE ZIMMERMANN 

201 Callender Avenue, Peoria, Ill.

3rd Prize . . . $10,000.00
R. J. JOHNSON 

2822 West 60th St., Seattle, Wash.
4th Prize . . . $10,000.00

JOHN E. ROBERTS 
4822 Beaumont Avenue 

Philadelphia, Pa.
5th Prize . . . $5,000.00

WILMER C. ANDERSON 
845 Boyd Street, Beaumont, Texas

6th Prize . . . $5.000.00
MRS. EMMA BARLOW 

Roosevelt Hotel, Washington, D. C.
7th Prize . . . $2.500.00

HELEN BANNISTER 
7026 Madison Avenue 

Indianapolis, Ind.
8th Prize .• . . $2,500.00

HARRY ROWAN 
Paxton Street, Centralia, Pa.

9th Prize . . . $1,500.00
MRS. ANNIE W. WALKER 
Box 275, Charlottesville, Va.

10th Prize . . . $1,500.00
WILLIAM J. BLOCK 

194 Fuller Lane, Winnetka, Ill.

11th Prize . . . $1,000.00
HENRY S. THORNE 

Tokeneck Drive, West 
Darien, Conn.

12th Prize . . . $1.000.00
ARTHUR JOHN CRONE 
West 520—16th Avenue 

Spokane, Wash.

$500.00 PRIZES won by:
MRS. DOROTHY RISEN 

6900 Rising Sun Ave;, Philadelphia, Pa.
A. ADDIS ZIEGLER *

Penn. Ave. & School Lane, Drexel Hill 
Delaware County, Pa.
ROGER E. LARSON

914 Newton Ave., N., Minneapolis, Minn.
MISS POLLY WEAVER

572 Madison Avenue, New York, N. Y.
MR. NORMAN J. BOROUGHS 

1149 Daniels Ave., Los Angeles, Calif.
KATHLEEN BOLES FINK 

3801 Hamilton St., Philadelphia, Pa.
HENRY GROSSMAN

7112 Hough Ave., Cleveland, Ohio
KATHERINE V. HULTEEN •

1120 Elmwood Ave., Evanston, III.
EDWARD J. KELLY

115 S. Dearborn St., Chicago, Ill.
MANSON GLOVER

215 Pleasant St., P. O. Pox 46 
Stoughton, Mass.

$250.00 PRIZES won by:
MR. ARTHUR GALLMAYER

220 West 24th St., New York, N. Y.
MR. PHILIP WADDINGTON 

4903 N. Camac St., Philadelphia, Pa.
MISS JULE HAEFFNER

3518 K Street, Philadelphia, Pa.
GUSTAV STENSTROM

1920 Terry Ave., Seattle, Wash.
EDWARD F. KERMAN

N. E. Cor. 3rd & Main Sts., Darby, Pa.
AHDA VAN ROSEN

302 West 12th St., New York, N. Y.
ROBERT H. WINN

4413 Yuma St., N. W., Washington, D. C.
RUTH STEINKRAUS

195 Compo Road, Westport, Conn.

FRANCES PENN
205 Van Nuys Bldg., Los Angeles, Calif.

GEORGE STOCKLY
24 Broad St., New York, N. T.

SYDNEY NATHANS
3005 Fairmount Ave., Atlantic City, N. J.

HOWARD W. SMITH, JR.
114-14—198th St., St. Albans, L. I., N. Z.

FREDA GOLDEN
19 Pingry Place, Elizabeth, N. J. 
MRS. ELIZABETH B. HOLM 

336 West Miner St., West Chester, Pa.
V. A. GRILLET 

209A S. 20th St., Harrisburg, Pa.
MRS. CHARLES W. BOWSER 

957 Wellesley Road, Pittsburgh, Pa. 
JANET SCOTT 

246 Lark St., Albany, N. Y.
MRS. KATHERINE DREW

44 Hancock Ave., Newton Centre, Mass.
MRS. CLARA V. CAMERON 

100 S. Mariposa Ave., Los Angeles, Calif.
MRS. BERNICE D. BRACKETT 

6370 31st Pl.. N.W.. Washington, D. C.
T. J. BALL

363 Ashmont St., Dorchester 
Boston, Mass.

LEONARD LABUSHESKY 
136 Franklin St., Tonawanda, N. Y.

HARRY L. FRY 
221 West Fifth St., Chester, Pa.

MISS AGNES YOCUM 
208 Elm Terrace, Narberth, Pa.

MISS MARGOT McCASEY 
2230 Witherell, Detroit, Mich. 
MALCOLM C. HENDERSON

15 Boudinot St., Princeton, N. J.
MRS. LOIS JONES 

Route 1, Box 657, Turlock, Calif.
DONALD M. DOUGLASS 
Evans Lane, Wilton, Conn.

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau gyvenimui draugo nuo 

40 iki 50 m. amžiaus. Aš esu našle, 
38 m. Ne girtuoklė. Prašau prisiųsti 
paveikslą su pirmu laišku; nereika
lingi nerašinėkite. A. Paston, 10 
Bechet St. Salem, Mass.

. (201-203)
Pajieškau savo draugo .Petro At- 

kačiuno. Iš Lietuvos paeina iš Kau
no gub., Vaplių parapijos, Pakaunas 
kaimas. Į Ameriką atvyko 1907 , 
metais. Girdėjau gyveno New York, Į 
dabar nežinau. Norėčiau, kad jis pats 
atsišauktų, arba jei kas apie jj žino
dami praneštu, būsiu dėkingas.

ANTANAS MATULIS,
38 Union St., Inkerman (Pittston), 
Pa.

(201-203)

JIEŠKO KAMBARIO
Rimtas, blaivus vaikinas jieško 

kambario. Pageidautina, kad būtų 
ramūs Ir rimtus žmonės; Williams- 
burge ar New Yorko žemutinėje da
lyje.

Turinti, atsiliepkite į “Laisvės” 
raštinę:

A. B. Z.
46 Ten Eyck St.. Brooklyn, N. Y. 

(200-202)

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

SEKANČIOS SAVAITES LAIKRAŠČIUOSE OLD GOLD PASKELBS

NAUJA KONTESTĄ
Didesnis ir Geresnis... Kontestas Dėl Kiekvieno!

SEKITE SEKANČIOS SAVAITĖS LAIKRAŠČIUS DĖL TIKRO KONTESTO SĄJŪDŽIO!

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.

i WW WW tfW WV VW VW if* ****************

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

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

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

i *

(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)
485 Grand Street Brooklyn, N, Y.

Telefonas: EVergreen 7-1661




