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Of all the farces ever held, Ame
rica’s pretense to neutrality ranks 
among the first. During the first 
six months of this year the exports 
of U. S. munitions were valued at 
approximately 25 million dollars, or 
twice as much as the previous year’s 
exports. We do not sell munitions 
to the 
trying 
sell to 
world, 
supporting the fascist invasion with 
arms, munitions, men and money. 
How many Spaniards are being kill
ed by bullets, courtesy of U. S. mu
nitions companies? How many of 
our volunteers are being shot by 
guns manufactured in their own 
country ? How much longer will 
our nation persist 
policy that favors 
the Spanish War?

We suggest that 
of the Amer. Battalions, which has 
been doing splendid work in raising 
money for the Lithuanian-American 
volunteers in Spain, work and pass 
out petitions urging our congress
men to lift the embargo against 
arms for Democratic Spain.

It is a worthy cause to fight for.
----- 0------

THE VOICE

Spanish government. We are 
to be “neutral”. But we do 
any other government in the 
including those notoriously

in a neutrality 
only one side of

the Lith. Friends

Within a short time the “Voice” 
will make its first appearance as a 
progressive monthly for Lith-Ameri- 
can youth. That appearance depends 
mainly upon the support we, the 
youth, are willing to give it. Let us 
support our own magazine by send
ing in subs and material to 
Voice of Lith-Americans! 

----- 0-----
SWEET MEMORIES

the

Nine years ago last Friday 
Kellogg Peace Pact, with all 
mality and due seriousness, 
signed. I wonder if on that memor
able occassion anyone burst out 
laughing when the diplomats, white 
handed and with furrowed brow, 
walked to a council table and in all 
seriousness signed their names to a 
contract binding their nations not to 
use war as a means of settling dis
putes.

That was in 1928, I believe. Since 
then—Manchuria, Ethiopia, Spain, 
China—all fell to the lash of war. 
Broken treaties' meant nothing.

Now, only a few years before the

the 
for- 
was

puslapis
...............ill fl ■ ' ■

ABOUT WORKINGCLASJ
YOUTH AND THEIR 

ORGANIZATIONS

Picnic For Laisve 
In Philly

In the good old days there was 
a time when I could pick up a Sun
day funny and look at delightfully 

youngsters waylaying 
grown-up 

There was a moral, but 
so slight that it did not deter youth 
bent on re-creating the incidents in 
the funnies.

But what’s the case today? “Un- 
kie, read me the funnies” and what 
are the child’s ears assailed with? 
“Smoke Manure cigarettes, they are 
good for your digestion.—Take an 
Agit-Seltzer tablet after every meal 
—Peaties makes you as strong as 
the strongest athlete”.

Good Gosh! Isn’t there enough 
vicious advertising without having it 
invade the pages sacred to children? 
How can we expect children to un
derstand and evaluate patent medi
cines and nostrums when its insi
dious message is allowed to mold 
opinion from early childhood? We 
have permitted advertising to invade 
every field—but this is too much! 
Let us rise up in righteous wrath 
and wipe out this shame! Let us 
petition governors, congressmen and 
uplift societies before irreparable 
damage is done to our youth. Let 
us rally around a slogan and let 
the slogan be:—Give Back the Fun
nies to the Kiddies!

Al KairukštLs.

uninhibited 
and manhandling old 
grouches.

Announcement!
BROOKLYN, N. Y

ofDue to the conflicting meeting 
the Aido Chorus this Tuesday, there 
will be no meeting of the Builders 
Educational Group. All members 
urged to get in touch with the 
rector and discuss what date for 
meeting would be most suitable.

are
Di- 
the

outbreak of the Second World War, 
we can look back and smile on the 
days when people seriously believed 
that signing a piece of paper will 
bring everlasting peace. Today we 
know better.

War will always continue, that is 
long as the economic conditions 
lead to war persist. We can 
hope to end war when we live 
world of equality of opportu- 
and where there is no exploi-

—as 
that 
only 
in a 
nity
tation and knifing-in-the-back in or
der to get profit...

LETTER FROM SPAIN
Dear Friends:

I certainly was glad to hear that 
the Spanish Nite was a financial 
success. All the boys congratulate 
the girls of the Lith-Amer. Friends 
of the American Battalions in Spain. 
You have made a splendid beginning! 
That money, turned over to the 
Am. Friends of the the Abe L. Bat. 
will keep us supplied with certain 

» necessities and luxuries. Keep up 
the good work! The result of that 
affair should be given wide publicity 
and other colonies should be urged 
to form similar committees. Aid to 
Spain and the volunteers is of vital 
importance at this

or- 
and 
mi- 
the 
our 
ex-

The picnics that have been held 
for Laisve have always been known 
to be successful, entertaining and 
always were good times. On Sep
tember 5th another picnic will be 
held for the benefit of our Lithua
nian Daily “Laisve” and this too pro
mises to be a merry one.

The Aido Chorus of Brooklyn, the 
Sietyno Chorus of Newark (by the 
way, what happened to your cor
respondent?), the Lyros Chorus of 
Philadelphia and the Russian Cho
rus and Group of Philadelphia will 
all help to make the picnic in West
ville Grove Park, N. J. one of the 
biggest, nay, I am tempted to say 
stupendous and collosal, picnics ever 
to be held by any group of 
delphian organizations.

As an incidental, but still 
esting, attraction the Lyros, 
andoah and Aido Choruses will en
gage in a bit of soft ball tourna- 
menting. It promises to be good!

x —Scipio.

Phila-

inter-
Shen-

IT’S THE TRUTH
Change Of Sex:—Egg-laying male 

alligators may be produced in the 
laboratory! This amazing statement 
was made as the result of experi
ments carried out by two scientists 
at New York University. They have 
reported that the hypodermic admi
nistering of minute doses of a fe
male sex hormone, oestrone (obtain
ed from the organs of slaughtered 
sheep and cattle), into the bodies 
of young male alligators caused 
the development of egg-laying or
gans and changed the sex of the 
reptile from male to female.

Substitute:—When snow is requir
ed for a moving picture scene, 
ground up chicken feathers are 
sometimes used.

Mode:—Grasshoppers are 
a delicacy in China where 
eaten as food. Oddly

A La 
considered 
they are 
enough, they are caled “shrimps of 
the earth”... The tip of an hour 
hand on the average watch covers 
about eight inches in distance each 
day...The complete Hawaiian alpha
bet consists of only twelve letters.

Spread It Thin:—Oil can be spread 
into such a thin film that an ounce 
of it can be made to cover eight 
acres of water surface.. .Venom ex
tracted from bees is now being used 
to treat rheumatism...

In East Orange, N. J. a milk 
thief who was dissatisfied with the 
loot collected while plundering door
steps, increased it by leaving notes 
in empty bottles demanding more 
milk.

Ernest C.

News Of The
LMS

at this meeting that we decided to 
name our battalion the “Mackenzie- 
Papineau” in honor of those two 
great Canadian labor leaders and in 
acknowledgement of the Canadian 
workers’ aid in this fight.

Yesterday we received quick 
ders to immediately pack up 
move. What excitement! In 5 
nutes everyone was lined up in 
street with full equipment—all 
worldly possessions. You see we
pected to take part in a night ma
noeuvre. We reached the parade 
ground and there we were told that 
the air corps of this town invited 
us to see “The Sailors of Kronstadt”.

1 So we were fooled! We returned to 
J*ite after being ordered^ to barracks, put away our baggage 

and went to see the film. It was ex
cellent. Now we know 
pect at the front... In 
between changing reels, 
hosts a concert—mass

time.

duty I was told 
to see me. Quite

report for guard 
there was someone 
surprised, I dressed hurriedly and 
who do I meet—Bali! What a sur- 1 
prise! You see, he had been 
leave in Valencia and when he 
ceived my note he hitch-hiked 
Albacete and then to this town, 
the arsenal, my guard post, we talk
ed for hours. He has been all over 
Spain—even at the front. He will 
apply for transfert to our battalion— 
Mackenzie-Papineau.

I also got in touch with Bunni! 
He wrote me as soon as he received 
my letter. He’s a driver with the 
Abe Lincoln Battalion. He brings 
up the supplies to the front lines 
and always sticks with the Battalion children ai; 
wherever it goes.

Charles and I have been official
ly assigned to the signal corps. We 
use whistles, flags, radio, telephones, 
flash lights and, believe it or not, 
mirrors (heliographs). If a person 
is on a high enough level and the 
air is clear, it is possible to send 
a message with mirrors for 200 kilo
metres !

The heat is terrific here—about 
110 degrees plus! No wonder acti- the stock paying dividends, 
vity here goes on at such a slow 
pace. It’s so hot everyone just takes 
their time.

A few days ago Anna Louise ■ 
Strong visited our training camp 
and gave a very interesting talk on 
the Soviet Union and the signifi
cance of the present events in Spain.

Several days ago we were visited 
by a Canadian labor leader who also 
spoke of the tremendous aid of the 
Canadian people to Spain. It was

on 
re
to 
At

what to ex- 
the intervals 
we gave our 
singing.

This morning we paraded thru’ the 
town and were received by repre
sentatives of the International Bri
gade. Were we good! It was a very 
touching sight not only to us but 
to the population of the town. All 
along the line of march stood wo
men, children and old men—many 
with tears streaming down their 
cheeks. As\l have said before, 400 
of the male citizens are at the front 
and only the/ old men and women and 

left in this little town. 
When we /lined up at the square and 

 

sang the/“International” the onlook

 

ers joined in with raised fists but 

 

the tea/s gave way to a happy juy- 
ous pression of solidarity and 
hope. / Gosh, if only you could have 
witnessed it!

mericanism: Robbing investors 
y selling them watered stock; rob

bing workers and customers to

•He: That old man has been 
Ing eyes for years.

She: Oh,
He: No, 

eyes.

a flirt, eh?
he manufactures

I

keep

mak-

glass

Wife: 
when I 
some way I can prevent this?

Hubby: Yes, hold the hammer with 
both hands, dearest.

alwqys hit my fingers 
drive a nail. Isn’t there

Success at last! Toronto, Canada 
sent in a filled-out questionnaire. At 
the rate of one a week (and we have 
over 40 groups) we should be able 
to start compiling our chorus history 
with a year, IF... Please, choruses, 
take this matter in hand at once. 
Remember, if you need questionnaire 
blanks, write in for them.

Last week, I promised to review 
some Lithuanian plays that we have 
on hand. Here is the first one. It 
is called “Nepavykusi Komedija” 
(Unsuccessful Comedy). This one 
act play calls for five characters: 
Zubrys, a lieutenant; Meilutė, his fi
ancee; Sa jonas, her cousin: Byla, 
Zubrys’ comrade; Dudutis, a valet.

Meilute is a constant despair to 
her fiance and and her latest esca
pade is the following: While out 
horseback riding with Zubrys and 
Sajonas, she turns around and re
quests her companions to race to a 
distant birch tree. For a reward, 
she promises to wed the winner.

They start, but the sudden whistle 
of an approaching train frightens 
Zubrys’ horse and the horse instead 
of bringing his master to the desired 
goal, gallops' home with him. At 
home, Zubrys, very much angered, 
sits down and writes a letter break
ing off relations with his sweet
heart. Meanwhile, Byla, his comrade 
drops in for a visit and is told all 
about the disastrous incident.

Very soon after, Meilute and Sa
jonas arrive. Zubrys hides and Byla 
is left to entertain them. He leads 
them to understand that Zubrys is 
an injured man, but is unsuccessful 
in carrying on the comedy,. because 
when Meilute hears that Zubrys is 
hurt, she faints and Zubrys dashes 
out to resuscitate her.

This play is simple to perform 
and requires a simple setting—the 
entire action taking place in Zubrys’ 
home. The horseback riding story 
is related and not enacted.

Further simplification may be had 
by using civilian clothes instead of

AMERICANS OVER THERE

•

A

Magazine “Voice” 
Coming Out!

Is Photography An Art? 
—I Say Yes!-

The Tom Mooney Co. of the Lincoln Battalion pictured during a lull 
in the fighting on the Jarama front in Spain. These Americans are 
proud to be part of the forces in Spain fighting to oust the Fascists 
and repulse the invasion by Italian and German troops.

PRESENT DAY WARFARE
What defensive weapons prevail , good is an awkward monstrosity of

against the aerial 
sive sketched in many an ar
ticle? We can answer that there

chemical offen- a super-dreadnought with steel plates
a foot thick if these plates can be 
cut like butter by a modest torpedo?

is no defense against the limitless ia^est torpedoes are as robot-
weapons of modern warfare, sipce 
as soon as a defense against one 
weapon is perfected a new one is 
introduced, the cycle going on and 
on until the slaughter is once and 
for all ended by the people them
selves.

For exposed troops there is no 
protection against chemical poison 
other than these masks, which at 
any moment may be rendered use
less by a wave of new gas, and, in 
the case of Mustard gas, a special 
salve which must be smeared over 
the entire body and is utterly im
practical for large scale operations.

These have many disadvantages; 
first before enough large cellars 
can be built and tested there may 
not be any one left to use them; 
second, filters for cellars work on 
the same principles as the gas mask, 
becoming useless in the event of a 
radically new chemical; third, the 
problems of enterfiig, leaving and 
generally living in the cellars is very 
difficult as the slightest leak will 
admit poison.

Battleships, besides being used to 
blockade ports and guard convoys, 
are supposed to be the “first line 
of defense”. But what good is a 
thirty million mastodon if it can be 
blown up by a $4,000 bomb? What

like as the anti-aircraft guns, equip
ped with motors guiding the missile 
on
time it is released from the sub
marine. The people on the Lusita
nia at least had the good (or bad) 
luck to know a torpedo was whiz
zing at them by the frothy track 
advancing at them across the sur
face of the water; modern torpe
does leave no froth or even bubbles, 
reaching their target without warn
ing. What good is an enormous 
sixteen inch gun if its recoil has 
about the same shocking effect up
on its own ship as has its exploding 
projectile! Although the massive 
gun turrets are intended to act as 
shock absorbers they only succeed 
in making the ship even more clum
sy and unwieldly for navigation.

From this we learn that changes 
have taken place in modern warfare. 
There are daily improvements in 
equipment of all armies.. .ready to 
be used to destroy life and progress 
of civization, all because capitalism 
wants war to save its own skin.

We must at all times keep in 
mind that only effective struggle 
against war and its twin brother 
fascism, can be the sure road of de
feating this menace.

an unerring course from the

“DON’TS FOR THE GIRLS”
There have been so many new 

columns appearing suddenly and dis
appearing just as suddenly, that I 
have been prompted to start what 
I hope, will be a permanent column 
for girls only. So please, girls, send 
in your “don’ts” that you think will 
help a girl attain popularity, charm 
and intelligence. (According to Tie
sa Youth News we have to be intelli
gent too!)

Let’s begin with personal appear
ance, since that is what strikes peo
ple in the eye and by which they 
make their first snap 
you.

Don’t dike yourself 
ery. That is always
away of lack of taste and judgement. 
A plain, spotless and well pressed 
frock commands respect. Don’t have 
that all-dressed-up-and-nowhere-to-go 
appearance. Don’t use too much 
cosmetics. Don’t lay on lipstick so 
that it looks like a piece of raw 
meat. Some people might faint. It 
is all right to help Nature out with 
a little drug store . complexion but 
don’t daub on powder, rouge and lip
stick until you look like a newly

barn door.
buy the latest "hat or dress 
if it makes you look like 
Consider your nose and jaw 

Don’t wear an

judgement of

In cheap fin- 
a dead give

painted
Don’t 

creation 
a freak, 
when buying a hat.
off-the-face hat if your nose is pro
minent. And don’t part your hair 
in the middle. Don’t dress beyond 
your means. Many men steer clear 
of girls who look like a million dol
lars because they figure that on 
their salary they wouldn’t be able to 
keep the girl in shoes. Don’t be ar
tificial. Don’t put on airs. If you 
live in the “slums” don’t pretend 
you come from Park Avenue. Ddn’t 
raise your left eyebrow (Is it the 
left or right eyebrow, Francois?) 
and pretend to be sophisticated.

Don’t copy-cat other girls and es
pecially movie stars. Be yourself. 
Develop your own personality. If 
you are quiet, don’t jump around 
and scream and try to be the life 
of the party. You’ll only make a 
fool of yourself. If you are a big 
girl, don’t curl up on the sofa and 
try to be cute. Don’t talk loud in 
public places to attract attention. It 
shows ill-breeding. Refined people 
put the soft pedal on. Ano.

The Voice of Lithuanian-Ameri
cans will make its appearance late 
this October The Publishers have 
promised that this coming issue will 
be a typical one of the new maga
zine for Lithuanians born in Ameri
ca.

Subscriptions are now continually 
piling in but still more are needed 
to fill the desired quota. In order 
to quicken the 
the Publishers 
commission to 
subscriptions.
the person who will get 100 subs 
will be awarded a special prize—a 
Univex 8 Movie Camera.

flow of subscriptions 
are giving a liberal 
all those who collect 
In addition to that,

Lith-Amer. youth should take ad
vantage of these liberal commissions 
and start collecting subs, 
be a simple 
readers in 
The special 
so that the
be topped before the first issue gets 
off the press.

It should 
matter to get a hundred 
any Lithuanian colony, 
offers are being made 
quota of 500 subs will

POLITICIAN

lips, 
back 
the other

The politician in this age 
Can be a very good fellow, 
An excellent fellow, 
Everybody’s friend.
Genial smile on his
Friendly pat on the 
With one hand, and
In the workers’ pockets.
Is there injustice? He will right 
His word of honor good as gold. 
Good as the gold that buys his 

tongue;
Good as the bosses who rule his 

brain.

it.

Are the workers out on strike?
Call out the police!
Is injustice to be righted?
Call out the police!
Strict upholder of law and order;
Stern champion of money-bag rights.
See? The genial smile is off his lips. 
See? How he stands on the bosses’ 

side ?
The strike is over; the smile returns.
He’s a very good fellow,
An excellent fellow,
But not our friend!

Isabelle Legmalis.

Fools are those who say what 
ordinary mortals have often thought 
—but thought better of and kept to 
themselves.

Come On! het’s Have 
Wood For Lunch!

BERLIN.—The latest achievement 
of German science and technique in 
the interests of humanity and in par
ticular of the German people (who 
can’t afford the real thing any more 
since they have Hitler) is the pro
duction of chocolate from wood 
pulp. The National Socialist Party 
organ in Duesseldorf even tries to 
make its patient readers believe that 
in the future there will be a big 
export market for this muck—“from 
the coffee planters in Brazil to the 
peasants of Norway”, as it optimis
tically and lyrically remarks.

Aido Chorus Gets Set 
For Its Operetta

With is usual enthusiasm and 
eagerness the Brooklyn Aido Chorus 
has entered into its rehearsals for 
“Kornevilio Varpai” (Chimes of Nor
mandy).

Under the directorship of John Va
lentis and their teacher, Bunny 
Šalinaitė, the chorus members have 
even decided to have rehearsals three 
times a week.

Nothing about the operetta will be 
said now but the fact that it is the 
most popular one to be received by 
Lith-Americans. It shall be present
ed on October 3rd at Labor Lyceum 
in Brooklyn.

Tickets may be purchased from 
any 
and 
and

‘■'i'. 'y'■' i 'S ■ ' *i«* - ' "o’

Photography is not mere mechani
cal representation; its technique has 
all the pliancy and freedom as the 
painter’s craft.

Some artists are selfish, conceited 
persons obsessed with the notion 
that they and they alone possess 
the divine power of visual depiction 
and that photographical methods are 
unemotional and superficial.

The artist profoundly quotes, 
is digested and regurgitated 
pression and experience”, and 
tistically attempts to becloud his 
art with unnecessary mystery and 
depth. This view is simply esthetic 
posturing and serves only to im
press the innocent and naive.

The approach of both artist and 
photographer is identical. There is 
an initial period or arrangement 
and study of the subject, embracing 
such details as lighting, composition, 
etc. The artist sets up his canvas 
the artist has his camera.

Now—the. crux of Mr. K’s objec- . 
tion—the photographer snaps the 
shutter and then is concerned with 
the developing and toning. All this 
seems an over-simplification; < a 
speedy, convenient method to an 
artist who fumbles for days over a 
canvas, attempting to secure the 
proper effect.

The human factor is the artist’s 
drawback. He is suspiciously vigi
lant, zealous in preserving his ar
tistic standing; consequently he re
bels against the speed and efficiency 
of photography.

Mr. K. should visit the museums 
and photographic exhibitions. If he 
commands any artistic perception, he 
will discover that this outlook is 
narrow and partisan. Francois.

Words Of Wisdom

“Art 
im- 

ego-

_0—0—0—
Philosophers are those people who 

say what ordinary mortals have of
ten thought, but they say it in such 
terms that the world sits up and 
takes notice.

IMAGINATION
Imagination is the union and com

bination of diverse elements into a 
whole which does not correspond to 
reality. . /

Another writer puts it this way;
Imagination consists in associating 

known objects, uniting, separating, 
modifying, recombining them.

BROOKLYN BREVITIES
Hello there!
In the August 20th issue of LYS, 

Johnny Orman voiced his desire to 
see LYS appear again in its old four 
page setup. Let’s all follow Johnny’s 
excellent suggestion and deluge the 
Laisve office with those penny post
cards, asking for a four page Laisve 
Youth Section.

Earl 
article 
doing 
through the New England States 
these days and his latest letter was 
postmarked, Greenfield, Mass. He 
sends me this amusing incident 
which should afford you a chuckle 
or two, as it did me:

Earl saw a hitch-hiker stop a car, 
as it was on the outskirts of the 
town. The driver of the car stop
ped and opened the door. The hitch
hiker looked in. “Got a radio in 
there?” he asked. “No”, replied the 
driver. “Go ahead”, said the hitch
hiker. “I’ll get another car”.

Speaking of the New England 
States reminds me that I also re
ceived a card from there sent me 
by Francis L. Thanks for the same, 
Fran, and in answer to your ques
tion, I say that nothing happened, it 
is just that there was nothing to 
write about.

I hope the feminine members of 
Aido chorus, ancnthe BuiLDerS have 
read Boake Arthur’s column “Let’s 
Dance” and what is more, I hope 
they pay heed to it. Too often have 
I seen the girls ignore requests by 
well meaning fellows when they were 
asked for a dance. One chap, in par
ticular, approached one of our 
BuiLDerS, and in a manner that 
would have been heartily approved 
by Emily Post, asked the young 
lady if she would care to have the 
dance with him. The way she re
fused the poor guy, and the look 
she gave him, almost made him 
freeze. He looked at me, sighed and 
said, “That’s about the sixth girl I 
tried to dance with. I guess they 
are all a bunch of snobs j around 
here”. So, girls, take heed, and have 
the strange boys change their opinion 
of you.

By all means, put a red circle 
around October 3rd on your calen
dar, for on that Sunday, Aido Cho-afford that.

Garnett, who gave you that 
“50 Beautiful Hostesses” is 
a bit of traveling around

rus presents the operetta, “Chinees 
Of Normandy” at Labor Lyceum. Ab 
you know, the chorus celebrates its 
twenty-fifth anniversary, and it is 
to be a gala occasion. Chorus mem
bers are rehearsing hard these days, 
with a goal of presenting this op6t- 
etta perfectly. The music is gay, 
lilting, there will be colorful cos
tumes, danceable danco music, noted 
outstanding Lithuanians will be on 

1 hand to greet the chorus on its an
niversary, it will be an event long 
remembered by all who attend. 
Prices are $1.25, $1.00, and $.75 each. 
Procuring your tickets at an early 
date assures you of choice locations, 
so get them soon. In a near future 
issue, you will read more of the 
operetta, and about some of the 
principal members of the cast.

Personals: To B. K. of Waterbury, 
Conn.—Thanks a lot for your letter 
which I have already answered.— 
To “An Innocent Bystander” and “A 
Little Red”, of Philadelphia, Pa.— 
I’ll be looking forward to seeing you 
at the Westville picnic.

Recommended:—“The Road Back”, 
both the picture, and the book... 
Another good play becomes a screen 
attraction, and a very good one at 
that. I mean “Dead End”, one of 
the finest plays of our times!...A 
trip out to Randalls Island, and the 
Municipal Stadium, for presentations 
of popular operettas at really popu
lar prices.

Floyd Dewey.

Humor

•<

Those who wish to appear wise 
among fools, among the wise seem 
foolish.

£

-x
Coxswain: “Why don’t they start 

the regatta with a gun?
Coach: Because, my lad the shells 

are wet?

you

your

Trainer: How did you persuade 
your dad to send you to college for 
another year?

Fifore: I told him that if he didn’t 
I’d get married. I guess he couldn’t

want a copy, send 50 cents 
shall have one by return

B. Šalinsite.

Baseball Star: “How would 
like to sign up with me for the' 
game of life?”

Girl Friend: “O, K., where’s 
diamond?”

the army uniforms mentioned in the 
play.

If you 
and you 
mail.

Chorus member for 75c, $1.00 
$1.25. Buy your tickets early 
be assured of a good seat.
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Clevelando Kronika
Iš Atsibuvusios LDS 4-to Ap- , buojasi tarpe farmerių LDS 

skričio Konferencijos naudai.
Rugpjūčio 15, atsibuvo LDS 

4-to Apskričio pusmetinė kon
ferencija. Pirmininkas drg. J. 
Palton, pradėdamas susirinki
mą, paaiškino konferencijos 
tikslą, sykiu paskyrė mandatų 
komisiją.

Konferencijos pirmininku 
išrinkta- drg. S. K. Mažans- 
kas.

Kol Mandatų Komisija pri
rengė raportą, pirmininkas 
pakvietė drg. J. Palton iš
reikšti savo mintis apie jau
nuolių veikimą per pereitą pu
smetį.

Drg. Palton kalbėjo apie 
Clevelando jaunuolių veikimą, 
taip pat raportavo iš atsibu
vusios jaunuolių konferenci
jos, Chicago, Ill. Drg. Palton 
pasakė, kad jaunuoliai Chica- 
gos konferencijoj daug nau
dingesnių nutarimų padarė, 
negu bent kitoj kokioj konfe
rencijoj pirmiau atsibuvusio j. 
Taip pat pažymėjo, kad po 
šios konferencijos, jaunuoliai 
žymiai pradėjo veikti. Kalbė
damas prisiminė apie jaunuo
lių rengiamą leisti žurnalą 
“The Voice.” Kvietė suaugu
sius žmones paremti finansi
niai, kad šį žurnalą greičiau 
galėtų pradėti išleisti. Drg. S. 
K. Mazan kvietė visus narius 
prie veikimo ir ragino steng
tis prirašyti naujų narių prie 
LDS kuopų.

LDS kuopų raportai.
44 kp. narių turi 31 ir 6 vai

kučiai priklauso, ižde turi 90 
dol.

55 kp. narių turi 150, vai
kučių 8, ižde turi 70 dol.

138 kp. vien moterys pri
klauso. Narių turi 15, ižde tu
ri 8 dol.

LDS Jaunuolių raportai:
201 kp. narių turi 49, finan

sų neturi, ši kuopa turėjo savo 
delegatą Jaunuolių Kongrese, 
taip pat ir kitose konferenci
jose dalyvavo.

227 kp. narių turi 30.
224 kp. farmerių jaunuolių 

kuopa delegato neturėjo. • Ki
ti draugai raportavo, kad šie 
jaunuoliai veiklūs, dikčiai dar-

Taip pat jaunuoliai raporta
vo, kad jie turėjo narių rek- 
rutavimo kompeticiją, viena 
kuopa su kita lenktyniąvo. To
dėl jaunuoliai ant šios pusme
tinės konferencijos turėjo 32 
naujus narius. Reikia pažymė
ti, kad LDS visos kuopos yra 
daug išaukavę pinigų darbi
ninkų reikalams. Iš raportų 
pasirodė, kad 55 kp., 138 kp. 
ir jaunuoliai ne tik yra auka
vę, bet tos kuopos dalyvavę ir 
prieškarinėse demonstracijose, 
o ypatingai Mother’s Day, ge
gužės 9 dieną.

Draugės moterys netik iš iž
do aukavo, bet rinko aukas ir 
sykiu dalyvavo prirengimui 
tokių apvaikščiojimų. Taip 
pat moterys raportavo, kad 
jos dabartiniu laiku plieno 
darbininkams daug prigelbsti, 
rinkdamos maistą streikie- 
riams.

Vaikučių Rekrūtavimas
Iš kuopų raportų pasirodė, 

kad vaikų beveik visai nebu
vo prirašinėjama į LDS. Po 
apkalbėjimui nutarta, kad 
kiekviena kuopa, išrinktų po 
vieną narį, kuris rūpinsis rek
rutuoti vaikus į LDS.

Šioj konferencijoj buvo pa
keltas tarptautinio veikimo 
klausimas. Apskritys nutarė 
siųsti vieną delegatą į konfe
renciją prieš karą ir fašizmą, 
kuri įvyks lapkričio 24-25 d d. 
Pittsburgh, Pa.- Konferencijoj 
dalyvavo 5 kuopos su 18 dele
gatų.

Youngstown kuopa prisiun
tė raportą laišku, — priimtas.

Akrono kuopa jokio rapor
to nepridavė.

Užbaigus konferenciją, 
draugės moterys turėio priren
gę vakarienę. Baigiant vaka
rieniauti, drg. S. K. Mažans- 
kas prisiminė apie Ispanijos 
kovas ir pakvietė svečius pa
aukauti dėl Ispanijos kovoto
jų. Surinkta $9.51. Taip pat 
šioj konferencijoj priimta apie 
dešimts rezoliucijų dienos 
klausimais.

Delegatas I. A. Vaupšas.

Elizabeth, N. J. Binghamton, N. Y.

Haverhill, Mass.
Iš Susirinkimo

Rugpjūčio 11 d., įvyko Ila-

Atsiprašome korespondento 
už padarytas spaudos klaidas 
ir sykiu prašome, kad ateityj 
rašinėtumėt korespondencijas 
ant geresnės popieros ir nesu
spaustom eilutėm. Taip, kaip

dabar rašote, tai nėra vietos 
pataisyt, o perrašant pasitai
ko padaryt klaidų. Tikimės, 
kad priimsite mūsų patarimą 
ir toliau rašinėsite korespon
dencijas.

Antrad., Rugpj. 31, 1937

Diskusijos Chinijos Klausimu
Be abejo kiekvienas žingei- 

dauja, kuomi pasibaigs dabarti
nis Japonijos militaristų užpuo
limas ant Chinijos liaudies. Iš
rišimui to klausimo vietinė Ko
munistų Partijos kuopa rengia 
paskaitą ir diskusijas 2 dieną 
rugsėjo, ketvirtadienį, 8 vai. va
kare, LDP Kliube, 408 Court 
Street.
Elizabethieciai Dalyvauja Visur

Smagu pažymėti, kad jūsų 
reporteriui teko matyti gana 
skaitlingą ir smagų būrį eliza- 
bethiečių ALDLD II Apskričio 
ekskursijoj, čia teko matyti jau
navedžius J. Uleckus, V. Bite su 
žmona ir daugelį kitų. Važiavo
me į šią ekskursiją kas kaip ga
lėjome—traukiniais ir automo
biliais. Man teko priskaityti apie 
30 žmonių iš Elizabetho. Labai 
prastai, kad papuolė prastas 
oras, sugadindamas gerą ūpą.

Policijos Ablavos Ant 
Gemblerių

Vietinė policija po daugelio 
nusiskundimų nuo vedusių mo
terų, pradėjo vesti plačias abla- 
vas ant gemblerystės įstaigų.

Harry Burnstein, cigarų sto
ro užlaikytojas, po 801 Eliza
beth Ave., tapo nubaustas $100 
pabaudos už užlaikymą taip va
dinamo “‘numbers game.”

Neapsieita be reidu ir ant or
ganizacijų įstaigų. Bohnenvier- 
tel Association vokiečių orga
nizacijos įstaigoj, po 635 East 
Jersey St., tapo konfiskuotos 
trys “slot machine.”

CIO Negavo Leidimo Vartoti 
Sound Truck

Miesto policija, pamatuoda
ma naujai išleistu įstatymu 
“anti-noise ordinance,” nedavė

Pirmas Streikas pa Va
dovyste CIO

Rugpjūčio 26 d. Ramsey 
Shoe Co. dirbtuvės Darbinin
kų Komitetas negalėjo susitar
ti su dirbtuvės savininku E. 
J. Ramsey. CIO organizatoriai 
ir Darbininkų Komitetas aplei
dę kompanijos ofisą, 10 vai. iš 
ryto iššaukė streiką.

Darbininkų reikalavimai:
1. Pripažinti CIO.
2. Algas pakelti 20 nuošim

čių.
3. 40 valandų savaitė.
CIO organizatorius II. A. 

Lengo pranešė: “Mes esame 
pasirengę streikuoti taip il
gai, pakol ponas Ramsey su
tiks tartis su mumis šiame rei
kale.”

Taipgi ponas Ramsey turi 
dirbtuvę ir New Yorke, ten 
darbininkai streikuoja jau 11 
dienų. Darbo Bitė.

leidimo CIO organizacijai varto
ti garsiakalbinį troką, organi
zavimui į uniją darbininkus prie 
Phelp-Dodge dirbtuvės ant Bay
way.

Bet pati policija laužo tą įsta
tymą : Ant First St. ir Magnolia 
Ave., policijos įtaisytas signalas 
taip smarkiai rėkia visados, ga
dindamas nervus visiems pilie
čiams.

Tos apielinkės gyventojai tu
rėtų pakelti protestą prieš tokį 
laužymą miesto įstatymo.
Pasarga Važiuojantiems į “L.” 

Pikniką Philadelphijon
Dar kartą primenu, kurie 

manote važiuoti į “Laisvės” pik
niką 5 dieną rugsėjo, būtinai re
gistruokitės pas bile vieną kliu- 
bietį. Kelionė ten ir atgal $1.50. 
Visos ‘buse vietos rezervuo
tos. Tą pačią dieną bus per vėlu, 
—negausite vietų.

“L.” Reporteris.

verhill’io Lietuvių Organizaci
jų Bendro Veikimo Komiteto 
atstovų susirinkimas. Atstovų 
susirinkime dalyvavo skaitlin
gai, ir visi rimtai svarstė pa
keltus klausimus. Atsibuvusių 
parengimų komisijoms išdavus 
raportus ir pasirodžius, kad 
nuo parengimų liko pelno, tai 
buvo duotas sumanymas, ir 
vienbalsiai užgirtas, kad pa
siųsti Amerikos Lietuvių Kon
greso Centro Komitetui $50.

Svarbiausias susirinkimo 
dienotvarkyje klausimas buvo, 
tai Maynard’e piknikas, kurį 
rengia Amerikos Lietuvių 
Kongreso Boston’o Apskritys, 
susidedantis iš 50 organizaci
jų. Piknikas įvyks rugsėjo 
(Sept.) 6 d. Apkalbėjus pikni
ko klausimą, tapo išrinkta 5 
darbininkai dirbti piknike ir 
taipgi likos nutarta važiuoti 
busais į pikniką. Bušų komisi
ja jau turi daugelį žmonių už
siregistravusių važiuoti į pik
niką. Kurie dar neužsiregis
travote, tai galite užsiregis
truoti pas S. Benkų arba pas 
A. P. Dambrauską.

Busas išeis nuo L. P. G. Kl. 
Svetainės kaip 10 :30 vai. ryte. 
Kelionė į abi puses $1.00 ypa- 
tai.

Šįmet Trys Organizacijos 
Bendrai

Rugsėjo 12 d., rengia pik
niką trys organizacijos bend
rai : Laisvės Choras, L. D. S. 
136 kp. ir ALDLD 85 kp. Pik
nikas įvyks L. P. G. Kliubo 
Parke, Brookside Ave., Brad
ford, Mass. Praeityje, Laisvės 
Choras savo metinius pikni
kus rengdavo vienas. Bet šį
met, tai rengia bendrai su 
viršminėtom dviem organiza
cijom. Piknike bus duodamos 
dovanos tiems, kurie geriausia 
pašoks lietuvišką polką ir ku
rie laimės bėgimo lenktynes. 
Taipgi bus duodama prie 10c 
įžangos tikieto 4 preisai: 1-as 
$2, 2-ras $1, 3-čias $1 ir 4-tas 
$1.

Viršminėtos organizacijos 
kviečia visus vietos ir iš apie- 
linkių lietuvius atsilankyti į 
pikniką.

“Laisvės” num. 184-tam til- 
pusioj korespondencijoj yra 
klaida. Tarpe aukautojų var
dų yra pažymėta vardas ir pa
vardė J. Kasparavičienė, o tu
rėjo būti J. Karpavičienė.

K. Meilūnas.

Baltimore, Md.
Iš Dailės Kliubo Susirinkimo.

Dailės Kliubo susirinkimas 
įvyko rugpjūčio 23 d., 1937 
m. šiame susirinkime kliubas 
tapo likviduotas ir turtas 
($17.80) buvo paskirstytas se
kamai : North American Comm. 
for Spanish Democracy $10, 
ir ALDLD 25 kuopai $7.80. 
—Pasirašė Dailės Kliubo bu-
vusi valdyba: J. Balsys, pirm., 
A. Janavičius, fin. sekr., J. 
Jasaitis, ižd. ir S. Raymond, 
prot. rašt. * * *

Antradienį, rugpjūčio 24 d. 
mirė Uršulė Dumshott. Palai
dota penktadienį, rugpjūčio 
27 dieną Laudin Kapinėse, 
Draugė Uršulė Dumshott pali
ko dideliame nuliūdime savo 
vyrą Adomą Dumshott, ku
ris yra narys LDS 48 kp., taip
gi sūnų ir dukterį — Albertą 
ir Eleonora Dumshatt. Mirtis 
buvo labai netikėta. Velionė 
išleido visus į darbą, o pati pa
siliko namie, nes nesijautė ge
rai. Pasidarius blogiau apie 10 
vai. ryto mirė.

Dumshottai trys metai atgal 
gyveno Rochester, N. Y., tai 
manau, kad ten turėjo daug 
draugų ir pažįstamų, todėl 
pranešame, kad jos jau nėra
tarpe gyvųjų. S. Raymond.

Nuo Red. Pereito] korespon
dencijoj iš Baltinforės, kur 
buvo pranešama apie pikniką 
rugpjūčio 15 d., įvyko pora 
klaidų. Visų pirma, pikniko 
rengime dalyvavo ne ALDLD 
48 kp., o LDS 48 kp. Buvo at
spausdinta, kad piknikas įvyks 
U. U. D. šore, o turėjo būt —j 
R. U. D. šore. I

PITTSBURGH© IR APIELINKĖS ŽINIOS
WPA Darbininkų ir Bedarbių 

Demonstracija
Rugpjūčio 21, apie 7 vai. 

vakare, per patį miesto cent-

linimąs taipgi didėja. Komu-

Telefonas: Humboldt 2-7964

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

NEWARK, N. J.
VALANDOS: 2—4 ir 6—«. 

Nėra valandų sekmadieniais.

rą permaršavo su visokiomis 
iškabomis apie pora tūkstan
čių WPA. ir bedarbių darbi
ninkų. Visi susirinko prie mie
sto rotušės (City Hali) ir at
laikė demonstraciją.

Kalbėjo legislatorius Tron- 
zo, Welfare direktorius pro
fesorius Hovde, W. Homes
tead majoras La wry ir keletas 
Darbininkų Susivienijimo va
dų. Visų kalbos lietė vieną 
svarbiausi klausimą—maršavi- 
mą į Washingtona, reikalau
jant sulaikyti atleidinėjimus 
iš WPA. darbų ir spyrimui, 
kad būt priimtas bedarbių bi- 
lius.

Miesto valdžia suteikė mar
šu oto jams valgius ir nakvy
nes. Majoras Scully, pasiro
do, pasielgė daug geriau ne
gu pirmesnieji majorai, visai 
nenorėdami skaitytis su be
darbiais ir jų reikalavimais.

Ant rytojaus keli šimtai de
legatų išvažiavo Washingto- 
nan. Maršavimą rengė Dar
bininkų Susivienijimas.
Lietuviai Dalyvaus Konstituci- 

cijos Dienos Minėjime
Rugpjūčio 19, Piliečių sve

tainėje, atlaikyta lietuvių 
draugijų atstovų konferencija 
prisirengimui prie minėjimo 
Jungtinių Valstijų Konstituci
jos 150 metų sukaktuvių. Nu
sitarta darbuotis, kad įtraukus 
šimtus lietuvių į paradą rug
sėjo 17.

Konferencija nebuvo skait
linga. Viena, šaukta ūmu lai
ku, tai draugijos nespėjo iš
rinkti atstovų.,... Antra, diena 
buvo labai karšta. Visgi, įvai
rių sriovių atstovai dalyvavo. 
Atrodo, Konstitucijos minėji
mo parade dalyvaus bendrai 
katalikai, tautininkai, komu
nistai, socialistai ir beparty- 
viai.

Išrinkta veikiantis komite
tas ir įgaliotas tuo klausimu 
veikti. Taipgi nusitarta, kad 
dalyvaują parade vyrai dėvė
tų juodas kelines ir baltus 
marškinius, o moterys baltas 
dreses arba lietuviškus kostiu
mus.

Sekamas draugijų susirinki
mas šaukiamas rugsėjo 10 d. 
Kviečiamos ir tos draugijos, 
kurios dar savo atstovų netu
rėjo, prisiųsti atstovus ir reng
tis prie Konstitucinio Apvai- 
kščiojimo rugsėjo 17. Matom, 
fašistiniai gaivalai trempia po 
kojų konstituciją, tai liaudis 
turi ją ginti.

Iš Streiko Lauko
Heppenstal plieno dirbtuvės 

savininkas, prasimušęs per pi-

mstų Partija nusistačiusi už 
unijų vienybę ir už vieną ti
kietą rinkimuose, už sudary
mą bendro fronto. Bet kol kas 
tai Federacijos vadai nusista
tę remti reakcinius demokra
tus. Tokiai padėčiai susida
rius, Komunistų Partija nusi
tarė majoro vietai statyt savo 
kandidatą—Pat Cush, pasižy
mėjusį darbininkų veikėją. 
Tuo pačiu sykiu Komunistų 
Partija kviečia unijas prie 
bendro fronto ir vieno rinki
muose tikieto. Jeigu dar 
prieš rinkimus pavyktų suda
ryti bendras frontas ir vienas 
tikietas, tai Komunistų Parti
ja tada ištrauktų savo kandi
datą ir remtų bendrą tikietą.
Aukos Ispanijos Kovotojams

Drg. S. Urmonienė surinko 
$8.05 aukų Ispanijos kovoto
jams ir tas aukas perdavė vie
tiniam komitetui. Aukavo se
kami :

Po $1: P. Dargis, A. Janu- 
levičius, J. K. Mažukna ir J. 
S. Po 50c.: A. J. Lelonis, W. 
Sadauskas; H. Bagužienė 30c. 
Po 25c. Connie Lucas, S. Or
man, M. Mažeikis, Chas. ža- 
deikis, S. Bakanas, J. Tautvi- 
das, A. Urbonas, Wichinas, K. 
Gruzdis, J. Sherpenskis, S. Le
vickas, Paulauskas. Smulkių 
75c.

Viso surinkta $8.05.
Rep.

Waterbury, Conn.
Darbai Sumažėjo

Waterbury darbai smarkiai 
sumažėjo, daug darbininkų li
ko atleista iš darbo. Dabar at
leistieji bėdavoja, kad nėr kur 
centą gauti. Kurie ir dirba, tai 
ne kiekvieną savaitę gauna 
dirbti, kuri susideda vos iš 30 
valandų iki 35 vai.; kitų sa
vaitę būk namie. Pragyvenk 
tu žmogus iš 30 valandų dar
bo dvi savaites!

Ą Gavo Užsakymus
Vietiniai laikraščiai paskel

bė, kad Scovillo ir Chaso kom
panijos gavo labai didelius už
sakymus, bet ar ilgam tas 
bus?

Gera Pažanga
Šiemet, ar tai koresponden

cijos “Laisvės”, ar kas kitas 
paveikė į waterburiecius, nes 
jau galima tvirtinti, kad iš se
nų laikų tiek parengimų dar
bininkiškame judėjime Wa
terbury nesą buvę, kaip šie
met.

Tas viskas rodo, kad Wa
terburis nors laipsniškai, bet 
progresuoja, pažangą daro.

Dvi Blondinės
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FRANK DOMIKAIČIO
RESTAURACIJA

417 Lorimer St Brooklyn, “Laisvės” Name

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

na; gaspadoriškai nuvirti kopūstai ir barščiai.
Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vėlai Vakaro

Vasaros laiku visada yra gražus pasirinkimas pieniš
kų valgių ir daržovių, virtų ir žalių.
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MATEUŠAS SIMONAVICTUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAM ĮSTAIGA

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

rys, užėjimui su 
moterimis. Nedė- 
Homis atdaras 
nuo 1 valandos 
dieną iki vėlai.

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kamba-

426 SOUTH 5th STREET, BROOKLYN, N. Y 
Blokas nuo Hewes eleveiterio Stoties. Tel. Evergreen 7-8886

CHARLES’
UP TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas

Gerai Patyrę Barberiai 
Prielankus Patarnavimas 

306 Union Avė.
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

Telephone: EVergreen 8-f77O

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.

Notary Public Tel. Stagg 2-5043
3
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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
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kietų eiles, bandė atidaryt 
dirbtuvę ir su streiklaužių pa- 
gelba operuoti. Pikietininkai 
pasipriešino. Ištiko kova* Muš
tynėse septyni sužeista. Pa
šaukta policijos būriai. Kai 
kurie policistai irgi gavo į kai
lį. Dirbtuvės negalėjo atida
ryti. Pikietininkai pasiliko pi- 
kietuot. Du mėnesiai streikas 
toj dirbtuvėj tęsiasi.

Pittsburgho teatrų savinin
kai atsisako darbininkų unijos 
reikalavimus išpildyti ir naują 
kontraktą pasirašyti. Teatrų 
darbininkų streikas gali bile 
dieną būt paskelbtas.

200 Grand buildingo darbi
ninkų susiorganizavo. 188 įs
tojo į C.I.O. uniją, o 12 į Ame
rikos Darbo Federaciją. Fe
deracijos viršininkai bandė vi
sokiais būdais kenkti C.I.O. 
unijai ir boikotuoti darbinin
kus. Pagaliau turėjo pripa-

Iš New Yorko praeitą savai
tę atvyko dviem savaitėm dvi 
blondinės vokietės, p. Ona ir 
Stefanija Karpitz, dviem sa
vaitėm atostogų.

Turi automobiliuką. Water
bury jos pasistatė tokiomis, lyg 
sau lygių nerasdamos, bet at
sirado pora vyrukų, kurie pri
siplakė prie blondžių ir ant 
tiek joms galvas susuko, kad 
jos paprašė su jomis pasivaži
nėti. Gi pavažinėjus, tiek pri
darė tų išlaidų, kad vienoje 
vietoje net auto, užlaikė už 
neatsilyginimą. Jaunikiai din
go, o blondes turėjo šauktis 
pažįstamų, kad užmokėtų iš
laidas, sako apie $150. Taigi, 
sako, Waterbury jaunikiai per 
brangūs! Sužinota paskui, kad 
tie vyrukai esą bedarbiai ir 
net su skolintomis drapano
mis. dėvėjo.

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

3

žinti, kad C.I.O. unija turi tei
sę. Pasirašyta bendra tuo 
klausimu sutartis.

Organizuotų darbininkų 
spėkos suskilo miesto rinki
mų klausimu. Dauguma' Ame
rikos Darbo Federacijos unijų 
remia McArdle tikietą, o CIO 
remia dabartinį majorą Scul
ly, taipgi kai kuriuos kitus. 
Kova delei to didėja. Pasida-

Aukštyn
Krautuvėse taip viskas pa

kilo, kad nieko nepagelbėjo 
nei kėlimas darbininkams al
gų. Kas dabar bus iš to ? Kur 
išeitis? Tik CIO pagelbėti ga
li, taip jau daug mano, bet iki 
neprigulėsi, prie CIO, tai nie
ko iš to nebebus. Visiems pri
sirašyti iki vienam! Vienybėje 
—galybė! Juozelis.

S

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

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

LietuviŲ Anglių Kompanija
Pirmos klases 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 j ofisą 

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

T—
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NEW YORKO IR APEUNKES ŽINIOS
Iš Lietuvių Kriaučių 

Susirinkimo
Trečiadienį, 25-tą dieną rug

pjūčio, Liet. Piliečių Kliube, 
Lietuvių Kriaučių Amalg. Uni
jos 54-tas Skyrius laikė savo 
paprastą mėnesinį susirinki
mą. Jame dalyvavo vidutinis 
skaičius žmonių.

Perskaičius protokolą ir fi
nansinę mėnesio atskaitą, eita 
prie kitų reikalų—skaitymo 
laiškų.

Perskaityta laiškas nuo 
Amalg. Unijos 25-to Skyriaus, 
kuris rengia auksinį jubilėjų, 
tai yra, apvaikščiojimą 50 me
tų savo gyvavimo ir užkviečia 
bei prašo lietuvius kriaučius 
prie jo prisidėti pasigarsini- 
mu jųjų programoj. Nutarta 
pasigarsinti už $25.

Kitas laiškas, tai nuo val- 
gyklų-restauranų streikuojan
čių darbininkų. Jis atsikreipia 
ne tik prie unijistų, bet ir 
šiaip streikui gero velijančių 
žmonių neiti valgyt tuose res- 
tauranuose, kur eina pikieto 
linijos, kad tuoomi padėjus 
jiems laimėti trumpesnes va
landas, aukštesnes algas ir 
uniją. Darbininkai, einanti 
valgyti restauranuose, ar tai 
būtų pietų ar kitokiu laiku — 
privalo visada turėti omenyje 
pilną ir nuoširdų pritarimą 
streike esantiems žmonėms ne 
žodžiu, bet praktišku darbu, 
nepaisant kelių minučių toles
niam nuėjimui nuo tos valgy
klos, kur eina pikietas.

Pikniko Atskaita
Pikniko sekretorius perskai

tė visas pikniko įplaukas ir iš
laidas, kas parodė, jog pelno 
lieka $271.36. Tai netikėtas ir 
nelauktas uždarbis, ypatingai 
pikniko laiku, kuomet tik ke
lios, galima sakyt, šapos šiek 
tiek dirbinėjo, žmonių jame 
buvo, pagal išparduotus ir kur 
reikia veltui duotus tikietus, 
1,608. Jurginės Draugystės 
nariams — kriaučiai pradeda 
lipti ant užkulnių. Kažin, ar 
jie paspės pabėgt?

Pikniko pirmininkas, F. Sta
naitis, padėkavojo Bubniui, ■ 
čermanams ir sekretoriui už' 
gerą garsinimą, pridurdamas, 
kad" jeigu ir toliau taip visi 
bendrai veiksime,—nebus jo
kios baimės pradėti didesnį 
parengimą.

Tikietų pardavime Palionis 
stovi pirmoj vietoj — 160; an
tras Vilkas — 100, o trečias 
Riskevičius — 80. Kiti žemiau, 
vienok jie daug pasidarbavo 
skyriaus naudai ir reikia jiems 
pasakyti viešą ir draugišką 
d3kui.

Raportai
Pradedant direktorių ir bai

giant Amato Pildančiosios Ta
rybos pranešimais, tai šitie 
metai drabužių siuvimo indus
trijoj yra blogesni, negu buvo 
1932-čiais metais. Howardo 
kompanijos šapos niekad ne
dirbo po tris dienas savaitėje, 
o dabar tas yra, nors jos ma- 
nadžeris užtikrino unijos vir
šenybę, jog bėgyje kebų sa
vaičių jis bandys atvaryti sa
vas šapas į normą ir seną va
ga-

Nelabai senai Amato mana- 
džeris Amoni sakė, jog mes 
pergyvenome Hooverio depre
siją
Roosevelto, tačiaus kiti Tary
bos nariai su juo nesutiko, sa
kydami, kad už šią depresi
ją mes patys esame kalti, nes 
prieš pakėlimus per liuosai 
paleidome unijos vade
les. Viršlaikius dirbo ne tik 
vakarais, bet subatomis ir ne- 
dėliomis. žiponų tiek prisiu
vo, kad yra Šapų, kur nuo pa
baigos pavasarinio sezono guli 
suslėgti skryniose ir manufak- 
čerininkai (išdirbėjai) nesive
ža, nes neturi kur jų p'adėti. 
Yra krautuvių, ką atšaukia 
rudeninius siuvimo žiponų už
sakymus. Prie neišpirkimo pa- 
rėdų, aišku, daug prisideda ir 
per visą šalį einanti įvairūs 
streikai.

Pradžioje rugpjūčio mėne-

šio, New Yorke, ant 5-tos 
Avė., manufakčerninkas Sha- 
mlack, turėjęs septynis kate
rius, (kirpėjus) —išmestas 
laukan už nemokėjimą ran- 
dos. Reiškia, susibankrūtino.

Generalis manadžerius— 
Hollanderis yra nominuotas 
ant Darbo Partijos tikieto 
17-tam distrikte į assemblima- 
nus. Pravedimui rinkimų 
kampanijos bus renkami pini
gai ir kriaučių šapose.

Uždarė Unijon Priėmimą 
Narių

Antradienį, 24-tą dieną rug
pjūčio, Amato Taryba, pagal 
patarimą manadžeriaus Gol
do, nutarė uždaryti duris pri
ėmimui naujų narių unijon ant 
šešių mėnesių. Priežastis yra 
tame, — darbų nėra, seni uni- 
jistai, mokėję unijai duokles 
per kelioliką metų, stovi Dar
bo Biuruose, o ne unijistai, 
jauni mokiniai dirba. Bosija, 
pasinaudodama šia proga, mo
kiniam moka po dvyliką, tryli- 
ką dolerių savaitėje. Prie to, 
pradėjo ateiti rašytis unijon 
dar mokyklos amžiaus vaikai.

Padaryta specialė pastaba 
lietuvių skyriui, kad jis per 
liuosai ir liberališkai leidžia 
savo šapose jaunimą ir kitus 
dirbti.

Kada ėjo apkalbėjimas už- 
daryt narių priėmimą ir praša- 
linimą iš šapų neunijistų, kas 
tai pastebėjo, kad Bubnys ta
rimo nepildys. Tada Goldas 
užbaigė:

“Tai Pildančios Tarybos na
riai pasakys jam, kur reikia 
sustot.”

Delegato Bubnio Raportas
Jis raportavo apie lietuviš

kų šapų padėtį gana ilgai ir 
nuosekliai. Rodosi, kad senai 
jis tokį aiškų raportą susirin
kimui patiekė. Taip ir ateityj 
turi būti. Iš jo kalbos visi 
suprato, jog jis deda visas pa
stangas, idant pakeltas dvylik
tas nuošimtis būtų pilnai iš
mokėtas ir kad šapose nepri
stigtų darbo. Savam ofise 
darbininkų neturi. Vadinasi, 
visos šapos šiek tiek dirbinė
ja. Manelio-Belekovo šapa 
dar vis nedarbu pažeista,— 
šlubuoja.

J. Nalivajka, S. K.

Sugrįžo iš Atostogų
Pirmadienį sugrįžo d. A. Bim

ba, kuris buvo pasitraukęs Adi
rondack kalnų giriose pasilsiui, 
taipgi studijų ir rašto darbams, 
neprieinamiems darbo laiku. 
Sako, kad pereitą savaitę buvęs 
puikus oras kalnuose, kuomet 
čia lijo ir miglojo.

Pereitą savaitę atostogavo 
“Laisvės” knygvedė M. Sinkevi
čiūtė. Ji, norėdama praleist atos
togas su namiškiais, pasiliko 
Brooklyne. Tikėjosi pasigaut 
biskį saulės vietos pajūriuose, 
bet jos planus sulijo lietus. •

dabar pergyvenam

Unijų Vadai Pažadėjo 
Partijai Narių

Earl Browder, Komunistų 
Partijos generalis sekretorius, 
kalbėdamas komunistų unijų 
vadų mitinge, pereitą penktadie
nį, stipriai pabrėžė reikalą pa
didinti partiją. Jis pasakė:

“žalingiausiu dalyku mūsų 
partijai yra pasipūtimas. Mes 
turim žinot savo atsiekimų ri
botumą.

“Mes teturime labai mažą 
partiją.

“Su 50,000 narių mes turime 
imt dalyvumą judėjimuose, ku
rie apima desėtkus milionų. Dėl
to mes turėtume . jaustis labai 
kukliai. Jeigu mes norime labiau 
įsitraukti į masių judėjimą, mes 
negalime to padaryt su 50,000 
narių.”

Atsakymui į tą aiškų ir de
gančiai svarbų Browderio pa
reiškimą, komunistai unijų va
dai vienas po kitam pasisakė už 
gavimą savo unijose po tokį 
skaičių parti j iečių, kad pasidvi- 
gubintų partija. Sykiu pažadėjo 
sukelt stambias sumas aukų į 
Partijos Budavojimo Fondą.

Valdžia įsikišo N. Y.
Maliorių Streikan

Kad nesutrukdyt federalių 
WPA projektų baigimo nusta
tytu laiku dėl einančio New 
Yorko Miesto maliorių streiko, 
WPA Darbo Santikių Divizijos 
viršininkas, kapitonas Daniel 
Sullivan, pakvietė unijos ir bosų 
atstovus derybom užbaigimui 
streiko. Posėdis šaukta pirma
dienį.

Unijos vadas Weinstock sako, 
kad unija kvietimą priėmė. Kol 
kas nežinia, ką padarė bosų 
maliorių organizacija.

WORCESTER, MASS.
Antradienį, rugpjūčio (Aug.) 31 

Abraham Lincoln Bataliono Drau
gai- rengia nepaprastai gražų kon
certą su užkandžiais (Pops Concert). 
Visas pelnas skiriamas Ispanijos 
Kovotojams. Parengimas bus Šve
dų vasarnamyj, Qe Ve Park, 67 North 
Quinsigamond Avenue, Shrewsbury, 
Mass. Pradžia 8 vai. vak. Įžanga 
35c. Kviečiame visus skaitlingai da
lyvauti. (204-205)

HARTFORD, CONN.
Visiems Laisvės Choro Nariam

Draugai ir Drauges, vakacijos jau 
pasibaigė, tai nepamirškite, kad cho
ras laiko repeticijas' kiekvieno tre
čiadienio vakarą. Kitas dalykas, tai 
nepamirškite, kad didelis spaudos 
piknikas įvyks sekmadienį, 12 d 
rugsėjo, tai turime išmokti gerai

Dr. Herman Mendlowitz

“Gaukite “Laisvei” Naujų 
Skaitytojų. 

♦

LICENSES
BEER, WINE, LIQUOR 

Wholesale Retails
NOTICE ir hereby given that License No. 
EB 3693 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 5125— 
6th Ave., Borough of Brooklyn, County 
Kings, to be consumed on the premises. 

STANLEY- WILCZYNSKI
& WILLIAM THEACH 
Sixth Avenue Tavern

5125—6th Ave., Brooklyn, N.

of

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. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

Browderis Apie Komunistu 
Atsinešimą j Am. Darbo 

. Partijos Tikietą

Pereitos savaitės pradžioje 
spaustuvės darbininkas J. Visoc
kis su žmona Anna buvo nuvy
kę pasįlsiui ir apsilankymui pas 
savo gimines į Naująją Angli
ją. Lankėsi Lawrence, Worces- 
teryje, Bostone, Windsor, Conn., 
ir keliose kitose vietose.

Drg. Visockienė pasakojo, 
Lkad daugelis minėtų kolonijų 
lietuvių jaunuolių puikiai siekia- 
si moksluose, visa eilė jų gavę 
brangias stipendijas tęsimui 
aukštųjų mokslų. Tai smagi ži
nia. Rep.

LSS ir SLA Piknikavo 
Great Necke

Brooklyniškės LSS 19-ta
SLA 152-ra kuopos turėjo savo 
pikniką Kasmočių Pavilione, 
Great Necke, pereitą sekmadie
nį. Piknikierjų didžiumą sudarė 
brooklyniečiai. Pirmieji išvažia
vo nuo Pil. Klii/bo 31-no kelei
vio busu, paskiau dar keletą 
Brooklyno šeimynų pribuvo ma
šinomis. Buvo ir būrelis great- 
neckiečių.

ir

Rep.

dainas, nes žmonių bus iš visos 
Conn, valstijos ir taip pat rengiasi 
ir iš Mass, valstijos atvažiuoti. Visi 
nariai būkite repeticijose rugsėjo 
d., trečiadienį.

(204-206)

1
Jei Pasiskubinsit— 

Dar Gausit

HARTFORD, CONN.
Laisvės Choro susirinkimas įvyks 

antradienį, rugpjūčio 31 d., 8 vai. 
vak. Visi nariai dalyvaukite šiame 
susirinkime, nes bus labai daug ką 
aptarti apie ateinančio sezono vei
kimą.

Reumatizmas Sulaiko
mas į 48 Valandas

*

New Yorko Daktaro Nauja Medicina 
Tiekia Linksmybės Tūkstančiams— 
Išvaro Rcumatiškus Sopulius iš Nu

garos, Sąnarių, ir Muskulų.

SKAUSMAI PAPRASTAI IŠEINA 
PIRMĄ DIENĄ

PARDAVIMAI
Parsiduoda bučernė ir grocernė, 

randasi geroj vietoj ant pat Main 
Streeto, apgyventa mainierių, o mai- 
nieriai, kaip dirba gerai, tai ir val
go. Dabar nuo rugsėjo (Sept.) 1st 
atsidaro keturios mainos.

Priežastis pardavimo: Duktė ap
sivedė, vienas esu pei- senas dirbti 
prie biznio. Esu išbuvęs 30 m. šiame 
biznyje. Kas norite padaryti tinka
mą. gyvenimą prašau kreiptis pas: i

Box 533

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
Tel. Triangle 8-3621 

Brooklyn, N. Y.

1 168 Grand Street
5 Tel. Evergreen 8-717S
? Brooklyn, N. Y.

Forest City, Pa, 
(204-206)

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

L.D.S. 1 kuopos. mėnesinis Susi- ' 
rinkimas įvyks ketvirtadienį, rugsėjo ( 
(September) 2 dieną, 8 vai', vakare, I 
“Laisvės” Svetainėje. Visi nariai pra- j 
šomi dalyvauti ir nepamirškite atsi
vesti naujų narių. Vajus jau eina 
prie pabaigos, todėl dabar laikas sto
ti į organizaciją už nupigintą įstoji
mą. Sekretorius.

(205-206)

Tel. Stagg 2-0783' NOTARY
Home TeL public

Havemeyer 8-1158
Juozas Levanda 

(LEVANDAUSKAS) 

graborius 
BALZAMUOTOJ AS

Patarnauju visiems be skirtu
mo. 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

Nuodai jūsų kraujuje sudaro re- 
umatiškus skausmus, sustingimus ir 
ištinimus, ir vargina jumis. Paliuo- 
savimui išvarginančių skausmų jūs tu
rite išvalyt tuos nuodus iš savo krau
jo. ši daktaro naujoji medicina pa
daro tai labai greitai. Neturi svai- 
ginimo (dope)—saugi jauniem ir se
niem; nedaro pavojaus širdžiai. Ji 
yra vadinama BARUVACOL ir jūs 
galite išbandyti ją sekamom sąly
gom. Iškirpkite šį pranešimą ir pa
siųskite jį su savo vardu ir antrašu 
(arba ateikite asmeniškai) į Atkins 
Laboratory, 44 East 63rd St., New 
York City. Nesiųskite pinigų. Užmo
kėkite paštoriui $1.85, priskaitant 
C.O.D. kaštus, kada jis atneša BA
RUVACOL. Vartokite jas 2 dienas 
(48 valandas). Jei jūs nesijausite, 
kad skausmas praėjo sugrąžinkite 
nesunaudotus vaistus ir jūsų $1.85 
bus sugrąžinta. Kam vargti dar ki
tą dieną? Valandos: šiokiom dienom 
nuo 10 ryto iki 4 po pietų. (Laisvė).

Valgykite Medy
“Laisve” 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.

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

BROOKLYN LABOR LYCEUMf
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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 paskelbusio 
D-ro Robinsono ir aiškiai, teisingai 
aprašyta vyrų ir moterų lytinio gy
venimo svarbiausi reikalai. Kiekvie
nas ir kiekviena tose knygose ras 
daug brangių ir reikalingų pamoky

mų, su paveikslais.
Galima pirkti abi arba bile 

kurią vieną
Tų knygų jau mažai turiu, to
dėl norintieji pirkite tuojaus. 

Reikalavimus su pinigais 
adresuokite:
J. BARKUS 

111.40—128th St.,
So. Ozone Park, N. Y.

GARSINKITES SAVO BIZNĮ 
DIENRASTYJ “LAISVĖJE”

1 
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Kalbėdamas per radio, 26 
rugpjūčio, komunistų vadas 
Earl Brow’dėr plačiai palietė 
Amerikos Darbo Partijos kan
didatų sąrašą (tikietą) ir aiš
kiai, atvirai pasakė Komunis
tų Partijos poziciją to tikieto 
klausimu:

“Amerikos Darbo Partija 
padarė aiškų žingsnį pirmyn 
išstatydama surašą darbininkų 
kandidatų Miesto Tarybon 
kiekvienoj miesto dalyje, tuo 
pat sykiu užgirdama LaGuar- 
dią kandidatu į New Yorko 
Miesto majorus. Mes nemano
me, kad sąrašas, galintis su
vienyt platų progresyvį judė
jimą ir laimėti rinkimus, ga- • 
lėtų patenkinti visas grupes 
bendrame fronte, juo mažiau 
komunistus. Geriausia dalimi 
to sąrašo mums yra darbinin
kų kandidatai. Tačiau apie vi
są sąrašą reikia pasakyt, kad 
jis yra tikrai progresyvis, jis 
yra praktiškas, ir jis turi pui
kias galimybes laimėt, kas yra 
svarbia sąrašo ypatybe.

“Jeigu mes negiriame Am. 
Darbo Partijos sąrašo tokiu 
pilnumu, kokiu giria Norman 
Thomas, gal būt bus mums at
leista, atsižvelgiant į mūsų 
griežtą atmetimą jo abejonių 
apie rėmimą sąrašo. Komunis
tų Partija iš- pat pradžių pa
sisakė, kad ji besąlyginiai 
rems bile rimtą Am. Darbo 
Partijos užsimojimą įsteigti 
bendrą progresyvį frontą rin
kimuose. Paduotasis sąrašas 
yra tokiu rimtu užsimojimu; 
jis patenkina visas mūsų rei
kalaujamas sąlygas. Neimda
mi jokios atsakomybės už va
dovaujančius sąrašą asmenis, 
kurių parinkime dar ne pilna 
demokratija, Am. Darbo Par
tijoj nedavė mums balso, mes 
priimame tą sąrašą, kaipo 
bendro fronto disciplinos daly
ką ir visomis išgalėmis gelbė- 
sime to sąrašo laimėjimui.

“Priedams prie Am. Darbo 
Partijos sąrašo, kurį mes šir
dingai remiame, man yra ne
paprastai smagu pasakyt, kad 
Komunistų Partija išstatys sa
vo nominatus į Miesto Tary
bą, po vieną kiekvienoj iš ke
turių žymiausių miesto dalių. 
Nauja sištema pasirenkamojo 
balsavimo ir proporcionalės 
atstovybės Taryboje ddoda 
tam galimybę be mažiausio 
atitraukimo pilnos mūsų bal
savimo pajėgos nuo Am. Dar
bo Partijos kandidatų. Komu
nistų kandidatais iki šiol yra 
•parinkti sekami: Israel Amter 
—Manhattan Apskričiui, Isi
dore Begun—Bronx, Peter 
Cacchione—Kings, Paul Cros- 
bie—(Queens.”

PRANEŠIMAI E KITUR
MONTELLO, MASS.

Antradienio vakare, rugpjūčio 31, 
įvyks labai svarbios prakalbos, Pyth- 
ion Temple Hall, West Elm St., 
Brocktone. Kalbės trys kovotojai, ne
senai sugrįžę iš Ispanijos, Francis, 
Charles Jr Edward Flaherty, jie ten 
išbuvo 6 menesius. Kviečiame visus 
skaitlingai dalyvauti.

CLEVELAND, OHIO
Rugsėjo 2 d. įvyksta TDA 11 kp. 

ir ALDLD 22 kp. susirinkimas, Diet. 
Darb. Svet., 920 E. 79th St., 8 vai. 
vakare. Visi nariai būtinai dalyvau
kite šiame susirinkime, nes turim 
svarbius reikalus svarstyti. Atsives
kite po naują narį prirašyti į orga
nizacijas. J. A. V.

Stephen Aromiskis 
(Armakauskas) 

Laisniuotas Graborius
NOTARY PUBLIC 

423 Metropolitan Avė.
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4331

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

j alleys. .
KAINOS PRIEINAMOS 

949-959 Willoughby Ave.
Tel.: STagg 8847

GYDOMA 
VYRŲ IR 
MOTERŲ 

KRONIŠKOS
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-Į 
činių Dūdų, Inkstų Netvarkų-; 
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 jūsų 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 DOVANA^

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. ML.
(MES KALBAME LIETUVIŠKAI)

į I
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(205-207)

NEWARK, N. J.
LDS 8 kp. susirinkimas įvyks 2 d. 

rugsėjo, 8 vai. vak. Jurginėj Svet., 
180 New York Avė. Prašome visų 
narių dalyvauti susirinkime, nes tu
rime daug svarbių dalykų aptarti.

K. K.
(205-207)

FOTOGRAFAS
Traukiu .paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių
II senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir> 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa- 
Jreidau j am a. 
Taipgi atmalia- 
voju (vairiom 
spalvom.

JONAS STOKES
812 Marion St., kamp. Broadway 
« Stone Ave., tarpe Eastern Park

ay ir Chauncey stočių BMT Line 
BROOKLYN, N. Y.

Tel.: Glenmore 8-6111

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(JALINSKAS)

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

mados automobilius.
84-02 JAMAICA AVE.

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

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS 

(UNDERTAKER)
Vedu šermenis ir palaidoji! tin

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

reikalam

402 Metropolitan Avė. 
(Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN, N. Y.

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APTIEKA
Čia randasi lietuviška aptieks, kurioje galima pirkti raistus daug 

prieinamesne kaina, negu kitur dabartiniu laiku.
A. M. KISHON, Aptiekorius Savininkas

8701 JOS CAMPAU AVE., DETROIT, 1HCH.

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

Rūgšti ruginė, sat'd! ruginė, Sielų 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 paštų i kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorį ir kainas.

Varpas Bakery, 36-42 Stagg Street, Brooklyn, N. Y.
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DABAR LENGVA ĮSTOTI!
ŠTAI KAIP JUS LAIMITE
$100,000.00 1-mo PRIZĄ

I

This contest, in its entirety, copyrighted, 1937, by P. Lorillard Co,, Inc,

PIRMĄ 
PRIZĄ

OLD GOLD’O NAUJAS PIEŠINIU KONTESTAS TIK DABAR STOJA Į KELIĄ!
ŠTAI VISKAS, KAS TIK JUMS REIKALINGA ĮSTOJIMUI

KETVIRTADALIS MILIŪNO DOLERIŲ PINIGAIS
1-mas Prizas... $100.000.00 2-ras Prizas... $50,000.00

ŠIANDIEN, kada skaitote šiuos žodžius, nusispręskite laimėt 
$100,000.00—-ŠIMTAS TŪKSTANČIŲ DOLERIŲ PINI

GAIS 1-mas Prizas Old Golds naujame viliojančiam Piešiniu 
Konteste.

Lengvai galite suteikti sau šią progą. Šiandien yra ideališkas 
laikas įstojimui. Viskas, ko jums reikia įstojimui, telpa šiame pra
nešime. Prizai sudaro KETVIRTADALĮ MILIONO DOLERIŲ.

Šis yra tikrai puikus kontestas, kuris duoda kiekvienam vyrui 
ir moteriai lygią progą. Visiškai nereikia nė aukštesnio mokslo 
nė specializuoto talento. Jūs laimite suteikdami praleistąsias 
kalbas tuštiems baliūnams grupėje 45 interesuojančių piešinių, 
kurie apima šį kontestą. Nurodymui jums rašyti tas praleistąsias 
kalbas, jūs rasite patarimus po kiekvienu piešiniu.

Šis naujasis kontestas bus vedamas lygiai kaip Old Golds 
pirmasis kontestas — su tokia pat ištikima atyda prie kiekvie
nos smulkmenos, kuri saugoja interesą kiekvieno ir visų indi
vidualių kontestantų.

Ten nėra nieko sunkiai suprantamo ir nieko komplikuoto 
prie šio kontesto. Sekite tuos 3 patarimu? ir siekitės prie 
$100,000.00 1-mo prizo.

1-mas••• Perskaitykite taisykles. Studijuokite tuos 3 piešinius ant 
šio puslapio. Perskaitykite ištisai šį patarimų surašą po pie
šiniais. Tada rašykite originališką atsakymą ar pastabą ang
lų kalboje, savaip paduokite praleistąją kalbą ant kiekvieno 
piešinio. Atsakymui vartokite ne daugiau 12-kos žodžių 
piešiniui. Išrašykite savo atsakymą ant Įstojimo Blankos 
sulyg šio pranešimo tikslo. NESIŲSKITE PAČIUS PIEŠI- 
NUS. Siųskite tiktai įstojimo blankas.

2-ra$ • • • Siųskite savo įstojimą OLD GOLD CONTEST, P. O. Box 
9, Varick Street Station, New York, N. Y. Išsiųskite savo 
Įstojimą bi kada nuo dabar iki vidurnakčio ateinančio šešta
dienio. Likusios serijos piešinių bus jums pasiųstos laikas 
nuo laiko, kaip tik išleidžiamos.

3-ČiaS f- • šiame konteste kiekvienas savaitinis serijų siuntinys turi 
būt su priedu 3 OLD GOLD geltonom pakelio popieriukėm 
arba rankos parašais nuo pakelio. Taipgi kada siunčiate 
savo atsakymus pirmosios savaitės piešinių serijai, išspaus, 
dintų ant šio puslapio, įdėkite 3 OLD GOLD geltonas 

/ pakelio popieriukes arba rankos parašus nuo pakelio.
Atsiminkite! Atydžiai perskaitykite taisykles. Tada išrašykite 

praleistas kalbas ant įstojimo blankos pirmiesiems 3 piešiniams. 
Nusispręskite įstoti ŠIANDIEN. Išsiųskite savo įstojimą iki 
vidurnakčio sekančio šeštadienio. 

/

3-čias Prizas
6-tas Prizas

$25,000.00 
$5,000.00

3 Prizai $1,000.00 kiekvienas • • $3.000.00 
50 Prizų $100.00 kiekvienas . . $5.000.00

4-tas Prizas . . $10,000.00
7-ta s Prizas . $5,000.00
9-tas Prizas . . $2,500.00
10 Prizų $500.00 kiekvienas . . $5.000.00 
100 Prizų $50.00 kiekvienas . . $5.000.00

5-tas Prizas
8-tas Prizas

$5,000.00
$2,500.00

28 Prizai $250.00 kiekvienas . . $7,000.00
800 Prizų $25.00 kiekvienas . . $20.000.00

TAISYKLES
1. OLD GOLD PIEŠINIU KONTESTAS yra atviras kiekvienam 
gyvenančiam 48 valstijose, U. S. A., arba District of Columbia, 
išskiriant P. Lorillard Kompanijos, Ine., darbininkus ir jų šeimas 
ir darbininkus dirbančius prie skelbimų, pardavimų vedėjus, 
agentus ir jų šeimas.

2. Bus išleista grupe iš 43 piešinių. Kiekvienas piešinys bus su 
dviem baisūnais pasikalbėjimui. Vienas iš tų baliūnų, račiaus, 
bus tuščias. Kontestantas turės suteikt praleistąją kalbą tuščiąją- 
me baliūne, vartodamas ne viršaus 12 žodžių.

3. OLD GOLD išmokžs Pirmą Prizą $100,000.00 ir 999 kitus 
piniginius prizus (skaičiuje 1,000 prizų sudaranačius sumą 
$250,000.00) suiyg vertybes susiredavimo i vieną tūkstanti kon- 
testantų, kurie rašo praleistas kalbas tuose 45 piešiniuose ir 
kurių statementai yra pripažinti originališkais ir geriausiais sulyg 
teisėjų nuomones ir kurie visais atžvilgiais prisilaikys šių Oficia
lių Taisyklių. Tie prizai bus nuspręsti tokiem kontestantam santi
kyje nuopelnų sulyg jų statementais pagal teisėjų nurodymą. 
Teisėjų sprendimas bus galutinas.

4. Piešiniai bus išleisti savaitinėse Serijose po tris ir kontestan
tai yra prašomi suteikti reikalaujamus statementus ir priduoti 
juo* KIEKVIENA SAVAITE. Pirmos Savaites iš trijų piešinių 
pradinė, kaipo atsidarymo dėta, yra šeštadienis, rugsėjo 4, 1937. 
Kiekvieną šeštadieni, per keturioliką savaičių, bus išleidžiamos 
WtM imWto neri jos atsakinėjimui, Kontestantai turės suteikt!

Malonėkite Jas Atydžiai Persiskaityt
7. Kvalifikavimui savęs dėl prizų, kontestantas yra reikalau
jamas prisiųst su kiekviena savaitine atsakymų serija tris OLD 
GOLD geltonus pakelio popieriukus arba tris atatinkamus nuo 
pakelio rankos parašus. Bi kuris bus lygiai priimtinas. Nėra 
reikalo daryt pirkimus lenktyniuojantis. Kontestantui yra leistina 
įeiti su daugiau negu vienu setu atsakymų, bet kiekvienas įstoji
mas turi būt tinkamai kvalifikuotas ir privalo būt individualiai 
pripažintas kaipo įstojimas “A”; įstojimas "B”, etc. Kiekvie
nas įstojimas bus apspręstas kaipo vienutė. Kontestantui yra 
leistina laimėt tiktai vieną prizą, kaip tai augščiausią laimėjimą 
bi kuriam individualui suteiktam įstojimą i ši kontestą.

8. įstojant i ši kontestą ir prisiunčiant atsakymus, kontestantas 
priima šias taisykles kaipo ryšius ir sutinka, kad P. Lorillard 
Kompanijos tarimai, visais atžvilgiais liečianti vedimą šio kon- 
testo, priėmimą siuntinių, pritaikymas žodžių, būdai taikomi 
užtikrinti individuali siekimą teisingai visiems kontestantams bus 
galutini ir užbaigti. P. Lorillard Kompanija įsteigs individuali 
archyvą kiekvienam kontestantui, bet nebus atsakominga už siun
tinius ar komunikacijas ne laiku prisiųstus arba prapuolusius 
siunčiant bi kur nuo kontestanto ar kontestantui. Kiekvienas 
įstojimas ir siuntinys patampa nuosavybe P. Lorillard Kompanijos.

9. Kiekvieno* Savaitinės Serijos atsakymai, kartu su 3 OLD 
GOLD geltonom popierom nuo pakelio, arba tikra kopija 
rankos parašų, kaip kad pabriežiama Taisyklės No. 7, turi būt 
adresuoti OLD GOLD CONTEST, P. O. Box 9, Varick Street 
Station, New York, N. Y.

reikalaujamus statementus ir priduot juos savaitiniai laike sa
vaites iki sekamos kiekvienos serijos išleidimo datos. Prisiųsdamas 
atsakymus bi kuriai besitęsiančiai serijai, kontestantas yra pri- 
vilegiuotas siųsti statementus jau sekančiai serijai. Tačiau, kon
testantas įstodamas j kontestą laike 2-ros savaites, turi priduot 
abi 1-mos savaitės serijas, taip jau kaip ir 2-ros savaites seriją; 
ir kontestantas, {stodamas laike 3-čios savaites, turi priduoti abi 
1-mos ir 2-ros savaičių serijas taip jau, kaip ir 3-čios savaites 
seriją; ir tt. Visos serijos turi būt kvalifikuotos santikyje su 
taisykle No. 7.

5. Kontestantai yra reikalaujami siuntinėt savo savaitinius atsa* 
kymus KIEKVIENĄ SAVAITE. Visi piešiniai yra VELTUI! 
Pirmųjų keturių savaičių serijos yra galima aplaikyt kur eiga- 
retai parduodami. Jei jūsų cigaretų vertelga negali suteikt jums, 
mes prisiųsim jums tuos piešinius veltui ant pareikalavimo. ISTO* 
JIMO BLANKOS gali būt iškerpamos iš laikraščių, žurnalų ar 
cirkuliarų ir bus lygiai priimtinos. Kartą jūs prisiuntčte savo 
atsakymus ankstyvesniems piešiniams, likusieji priešiniai bus jums 
pasiųsti VELTUI, kaip išleisti.

6. Dailumas nesiskaitys. Nedekoruokite savo atsakymus. NE
SIŲSKITE PIEŠINIU- Tik suteikite savo atsakymus (praleista 
kalba tuščiame baliūne), santikyje su taisyklėmis. Rašykite tuos 
atsakymus ant Įstojimo ar atsakymo blankų suteiktų tam tikslui. 
Atsitikime lygumo (ties) duplikatiški nusprendimai bus daromi.

STOKITE DABAR!
IŠP1LDYDAMI ŠIĄ {STOJIMO FORMĄ!

Oficialė Įstojimo Forma
OLD GOLD CONTEST Data.......................................
P. O. Box 9, Varick St. Station, New York, N. Y.

Mano sugestijos tuštiem baliūnam, piešiniuose Nos. 1 iki 3 yra sekamos:

(Atsakymus rašykite anglų kalboj).
Aš įdedu 3 Old Gold geltonus pakelio popieriukus (arba 3 tikrus rankos parašus) 
sulig nurodymais taisyklose.

(Pažymėkit kuris) ’
Mr.
Mrs.......... ..
Miss
Antrašas...
Miestas.......... ...... „.... į............................... Valstija.

Siųskite atsakymus kaip pažymėta ant Oficialės įstojimo Blanko* iki 
vidurnakčio sekamo šeštadienio ar anksčiau jei jūs pasirinksite.

(Bdrukuokit Savo Vardą)

Hdrukuokite Savo Pavardę ir Antra&ę Aiškiai




