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cosmetics are normally not required. 
Washing with ‘a pure mild soap will 
ordinarily serve every need. Never
theless, when cosmetics are used, a į 
distinction should be made between

After two strikers, shown above with bandages, were attacked 
by scabs and strikebreakers, Judge Briggle obligingly gave the 
struck Nat’l. Cooperage Co. of Peoria, Ill., an injunction against 
“violence” on the part of striking members of the coopers’ union!

Care Of The Skin | bing over a freshly washed
In the actual care of the skin, i Lemon ice is made of two
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A C.I.O. organizer was speaking 
to a large group of Italian Catholic 
girl members of the Electrical Work
ers Union on how their union would 
do its best to win their demands by 
negotiations.

One of the girls got up and asked: 
“Suppose they won’t settle? Jersey 
City is a brutal place to picket in. 
What will we do when we have to 
walk out?”

“In the first place”, he replied, “if 
we do have to take any action, we 
won’t walk out—we’ll stay-in...”

That was as far as he got. The 
house came down in a roar of ap
plause.

So if you now hear any tales of 
the sit-down strike being a “dis
credited weapon of labor” you can 
take it all with a grain of salt. For 
now the youngest union member 
knows that the sit-down is a formi
dable weapon for labor.

The LDS membership drive has 
now entered the final month with a 
total of 160 new youth members 
that have been recruited since tho 
drive began. One hundred sixty new 
youth is an excellent showing but 
it does not fulfill the potentialities 
if every member sincerely followed 
a motto of the drive:
Every member get a new member!

Last week an article was publish
ed about the members of the Brook
lyn. Aido Chorus. Unfortunątely a 
little misunderstanding arose and if 
any feelings were hurt the Editor 
sincerely apologizes for any mistak
en interpretation. The article was 
written in the spirit of good clean 
fun and there was no intention of 
hurting anyone.

Paddle Your Own Canoe
Be yourself, think your 

thoughts; speak your own words; 
achieve your1 own destiny; do not 
make yourself a mere imitator of 
somebody else. Some one has said: 
“There are no two people alike; if 
there are, -one of them is of no ac
count.”

Now, I’m a peaceful fellow, 
I never shot anybody and I 
like to be shot at but there comes 
a time when a fellow reconsiders. 
So it was for me. I decided to join 
the army. Bumming the streets for 
work isn’t exactly stimulating and 
the prospect of getting three full 
meals a day is certainly damn at
tractive.

“The U. S. Army Wants Men” was 
plastered all over a big sign and I 
says to myself, “Well, here is one 
man who wants the army and wants 
it pretty badly”. So I trots down 
to the Whitehall recruiting station 
downtown.

Now get this straight—I never 
was a military fellow and all I know 
about the army is what I saw in the 
pictures. You know—big soldier hero 
comes home from army and shoots 
spy who is taking his sweetie away. 
Well I figure that Brooklyn doesn’t 
offer much to a fellow like me and 
the army at least gives you room 
and board.

I shined my shoes, brushed by 
coat and walked in with shoulders 
squared—regular military fashion, 
you know—and sat down at an emp
ty seat by one of the desks and 
faced the clerk.

“I want to join the army”, I says, 
brightly, to the tough looking 
low sitting there.

“What for?” he comes back at
I looked at him. I opened my 

to answer but nothing came out
closed it. You know, I thought it 
was like the Foreign Legion—sign 
your name and no questions asked 
except where should they ship your 
body.

“What for?” I repeats, feebly 
looking at him.

“Yes, why do you want to enlist?”
“Well, ya know”, I muttered, get

ting all mixed up, “I saw the poster 
this morning and, and—” I ended 
off kinda lamely.

The fellow looked me over and 
took out a sheet of paper from his 
desk. \

“Here, fill these out and return in 
five minutes.”

Now, I felt, we were getting, 
somewhere. I handed over the paper 
when I was finished And the clerk 
nodded his head and led me into the 
medical room.

There they gave me an exam that 
would have made Hercules uneasy. 
They measured me from head to
foot. Jabbed a piece of wood down think sex appeal will 
my throat. Listened to mv heart, good work,

Steps in Photography:—
The diagnosis of various throat 

diseases can be investigated 
fully and accurately with the ai 
a new miniature motion pictu 
mera invented by two Austrian 
scientists. Because of its extreme 
smallness it can be easily pushed 
into the larynx (upper part of the 
windpipe) to take pictures of the 
throat internally!

Another camera recently developed 
takes pictures -of the inside of the 
stomach, 
swallowed 
after the 
pulled up 
velops the films!

And still another camera, a tube
like affair called the “arthroscope”, 
invented by a Japanese professor of 
medicine, is introduced directly into 
the human body by means of a 
needle-punctured hole in the skin 
for the purpose of photographing 
diseased joints and aiding 
planning of medical care for
Corrections:—

A horned toad is a lizard; 
worm is a caterpillar; a

a silk
banana 

tree is a herb; a glass snake is a 
lizard and a white ant is a termite 
which belongs to another family of 
insects (Don’t ask me why).
Unusual Facts:—

In the last six years more than 
147 fires were set by electricity 
from the human body. (Never 
thought I had it in me) That’s figur
ing it to a fraction of a cent, when, 
according to statistics, the average 
thundercloud is said to contain about 
l-200th of a cent’s worth of electri
city. ..

Try this, one sometime—if you ask 
a person to pick any number be
tween one and ten he is most like
ly to

NEWS BRIEF
ROME. — Numerous arrests 

been made 
nection with 
red flag by 
the dome of 
tered in the 
light of many until the fascists 
managed to take it down, 
ed persons seized by the 
were dosed with castor oil.

Pinched 
to say 
when the half hour’s work was done 
one orderly comes to me and says:

“You can dress now. Too bad, fel
low, about those teeth of yours. You 
haven’t got enough.”

“Cripes, how many do you need 
to join the army?”

“Don’t know, but you haven’t got 
enough.”

Then the Doc comes over to clear 
up things.

“Too bad, young man, those molars 
of yours must bo fixed.”

Molars! Nuts, I never had a tooth
ache in my life! But the orderly 
leads me to a door marked “Exit”.

----- 0-----
Well, so the army didn’t want me! 

With a couple million guys like me 
bumming the streets—we can’t crash 
the army! But wait, just wait till 
war breaks out then you’ll see the 
clerks and orderlies running after us 
with application blanks and drafts!

Something’s screwy, brother, some
thing’s screwy.

Next week I’m gonna try the navy.

Don’t repair your complexion 
file your nails in public. Do that 
before you leave home.

Don’t yell and shout at friends 
in public places. It shows you are 
common and vulgar. Don’t pet in 
public.’ A girl looks awful^when she 
is nestling up t ’ _ 
your parlor.

Don’t paint 
ing red that 
slaughtered a 
your hands are large, tint the nails 
with a light polish.

Don’t smoke just to appear so
phisticated even though you know 
you “can’t take it”. I know a girl 
who just recovered from a severe 
case of nicotine poisoning.

Don’t wear long, loose-flowing 
dresses to picnics. They look just 
too, too foolish. A girl looks abso
lutely goofey hopping a polka in 
such an outfit.

Don’t be ashamed of your job. 
Don’t try to fool people by saying 
that the reason you stand behind a 
counter is because you got bored 
with society.

Don’t flirt with your boss and 
substitute for 

—Ano.

Time Drawing Near 
For Last Picnic

Only two days left before this 
Sunday’s picnic in Philadelphia! Time 
is very short in which to buy tickets 
on busses going to Philadelphia. This 
picnic will be the last one to be 
held this summer for the benefit of 
the Lithuanian daily “Laisve”

For door prizes $250.00 will be 
given; first prize $100.00, second 
prize $35.00; third prize $25.00, four 
prizes of $10.00 and ten prizes of 
crisp new five dollar bills.

The musical program of this pic
nic is superb as four choruses are 
going to sing. The Aido Chorus of 
Brooklyn, the Lyros Chorus of Phil
adelphia and the Russian Chorus of 
the same city and the Sietyno Cho
rus -of Newark, N. J., will all be 
there to entertain the crowds that 
are coming.

Four soft ball teams are going to 
participate in a tournament: Brook
lyn, Philadelphia, Shenandoah and 
Elizabeth. The Laisve Youth Sec
tion was to award the winner of the 
tournament a trophy but lack of 
time in which to prepare the games 
rendered this impossible.

We will be seeing you all this 
Sunday at Westville Grove Park in 
N. J. Since Monday will be a holi
day we will all have time to recu
perate from the effects of the glori
ous day!

LDS AND CHORUSES 
ENTER AND JOIN IN

SOFTBALL TOURNAMENT
■W _________ -- Ą

The Philadelphia Lyros Chorus 
softball team started something when 
it challenged anybody to play a soft- 
ball game with them at Laisve’s pic
nic this Sunday in Westville, N. J. 
A regulai* tournament is now ready.

Shenandoah will play Philly Lyros 
Chorus while the Brooklyn Aido Cho
rus will play the N. J. LDS All Star 
Team (Composed of the Vanguards, 
Lodestars and possibly the Victors). 
The winners of these two games 
will play each other for the cham
pionship.

In the event that one of the teams 
cannot play, the tournament will pro
ceed anyway with but ‘ a slight 
change in the schedule.

“The Stout Hearted Men” of the 
Philadelphia Chorus have a well or
ganized team and think they are the 
best but the other teams do not 
agree with them! So far nothing 
has been heard from Shenandoah but 
it is probable that their silence 
means they are girding for the test. 
The N. J. All Star Steam, er, Team, 
will be composed of the best players 
of the N. J. L.D.S. branches; the 
Brooklyn Aido Chorus team is made 
up of young fellows most of whom 
are members of the BuiLDerS and 
have never played a single game of 
softball as a team! This short in
troduction should make you familiar 
with the teams that are to play this 
Sunday. It’s understood that the 
prettiest girls of each city will act 
as

All people who have not as yet 
registered for the Laisvfe Picnic, 
please do so before Friday, Sep
tember 3, 1937. Register with 
Charlotte Laksmin or Stella Pot
sun.

Bus leaves 
Court Street 
Westville, N. 
round trip.

The Committee
club between 8 and 8:30 in the 
evening. —Stevy.

A Hollywood producer working on 
Civil War flicker received his 

cost sheet from his front office and 
saw he had been allotted $1,000,000 
to stage a battle that had lasted 
three days back in the 1860’s and 
decided nothing for either side.

He complained to his office say
ing he could stage the battle for 
much less. '

“The original battle didn’t cost 
the Confederates and Union forces 
together more than $750,000”, he 
told his boss.

“The original battle was a flop”, 
insisted the front office. “The New 
York office insists that this one be 
a hit.”

Revolutions
“...And they, the rulers, made 

the revolution, not propaganda. Re
volutionary propaganda... can only 
prepare the discontented minds of 
the people, to speak and act when 
time comes after tne mob has start
ed and the government mistake has 
started—something?’

WHOSE VIOLENCE, JUDGE?
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Men with big bellies,
Men who would be gods,
Who reside in the. heavenly cubicles of 

offices, their private heavens,
Unseen yet ever-present and all-powerful
Who are unapproachable and inaccessible 

in their holy sanctum, the board of 
directors meeting room,

An Olympus amid clouds of cigar smoke, budgets, 
profits and net losses,

Where the assembled demigods play the game 
of high finance,

A ga'me wherein our destinies are the in
consequential pawns.

Pretentious gods
Never seeing those common, ordinary mortals 
Whose lives they govern with typewritten notices, 
With divine pronouncements on bulletin boards and 

factory walls.

Your twilight and death will come.
You will fall and your bulging stomach will shrink. 
A free and glorious day will come.
Your adherents and slaves will behold you clearly 
An aspiring arrogant,
A little fat man with a belly.

Unfeeling gods,
Who can restore life and hope with benevolent 

blessing of “Work Today”,
Sentence to death with “Factory Closed”, 
Or destroy with a piece of pink paper.
Niggardly gods,
Who give us our sumptious feasts of bologna 

sandwiches dųd coffee,
Our comfortable homes—three dark, smelling rooms, 

five flights up,
Our right to live—in a small envelope once a week.
Tremble! Self-styled gods, 
Idols crumble with time and decay. 
Demigods are not immortal.
A millennium will occur.

Technicolor cameras are now 
full swing foi' “The Adventures 
Tom Sawyer,” Mark Twain’s immor
tal story of boyhood life which will 
have Tommy Kelly in the title rote. 
Norman Taurog is directing, and the 
line-up of featured players includes 
Jackie Moran, Beulah Bondi, Walter 
Brennan, Ann Gillis, Victor Jory, 
Mickey Rentschler, Cora Sue Col
lins, Spring Byington and Margaret 
Hamilton.

----- 0-----
Shirley Temple has added .yodel- 

ing to her accomplishments. It’s part 
of the business of starring in “Hei
di”, her next picture, which has a 
Tyrolean Alpine background. The 
first attempts were a little on the 
squeaky side, but Shirley told Direct
or Allan Dwan that if he gave her 
a couple of weeks to practice, she 
could yodel with the best of them.

----- 0-----
Making a movie studio look like 

a movie studio is the latent task of 
Hollywood. Scenes for Wanger’s 
“Stand-In”, starring Leslie Howard 
and Joan Blondell, required many 
outdoor settings on a typical movie 
lot. The moguls realized that the 
actual production of a modern Holly
wood studio would look rather drab 
nn the screen—too neat, and barn

like for public consumption. So, 
thousands of dollars worth of equip
ment, generally hidden under lock 
and key, was strewn around to help 
create the proper illusion.

----- 0-----
The six youngsters who appeared 

in both the stage and cinema versions 
of “Dead End”, have been signed for 
the production “Heroes of the 
Streets”. The screen story is now 
being written by Leonard Bercovici 
and the studio reports that it iA a 
warm, human drama. The six young
sters signed by LeRoy are those who 
plįyed “T.B., Spit, Angel, Tommy, 
Dippy and Miltie” in “Dead End”, 
one of the outstanding Broadway at
tractions of the past season.

Lenin’s Answer To The Queston Of 
Red Terror

“Do you mean to tell pie that 
those men who have just generated 
the slaughter of 17 millions of men 
in a purposeless war are concerned 
over the few thousands who have 
been kilted in a revolution with a 
conscious aim— to get out of the 
necessity of war and armed peace? 
Don’t deny the terror. Don’t mini
mize any of the evils of a revolution. 
They must be counted upon. If we 
have a revolution, we have to pay 
the nrice nf a revolution.”

Knoosey Knoos Of 
Philly Chorus

That pest, “The Innocent Bystand
er”, is back again! So far no one 
has received the osculation or beer 
promised in my first column to the 
one who guessed my identity. Yow- 
sah, yousah—who am I—the shadow 
knows all.

I see by the Youth Section that 
the chorus is going to play in a 
softball tournament (We hope!-Ed.). ! 
Rah! Rah! Rah! hooray for the fel
lows! At last we have found some 
use for them...

How about you chorus girls en
tertaining the New York, Shenan
doah and other choruses? Show them 
a good time, don’t forget that one 
of the chorus’ motto is “Always at 
your service”. You Lyros Chorus 
gals have a reputation of being self
centered, stuck up, etc. (the girls 
are being razzed this week). Per
sonally I guarantee a dance or two 

j to Floyd Dewey. I hope you chorus 
: gals have read Floyd Dewey’s column 
because several paragraphs apply to 
you!
Personals

Anne Molush: If all the girls had 
your spirit and co-operated as you 
do then the chorus would get some
where. I for one appreciate your 
leading of the chorus in Johnny’s 
absence.

A Little Red: Thanks a lot for 
your staunch support and co-opera
tion always. A lot of members are 
being razzed in this column and I 
sure appreciate your support. If 
things come to the worst at least 
there will be a battle royal.

Ethel: I guess you told the fel
lows Friday nite! Hooray for you! 
At last someone in the chorus has 
courage.

Floyd Dewey: Hope to see you at 
Laišve’š Picnic.

Readers Outside of Philly: I also 
hope to meet others who write and 
read the Youth Section.

Well, till you read me again, I 
remain, An Innocent Bystander.

BERLIN.—According to a decision 
of the Prussian Administrative 
Court promulgated last November, 
but made public only now, a German plinary punishment. They are 
official renders himself liable to 
disciplinary measures if he culpably^ will be assumed in all cases 
neglects to make himself thorough
ly acquainted with National Social
ist theories. All German officials 
are now officially warned that it is 
part of their duty to make them-

fresh lemon juice, one part 
Freeze in cubes. Rub the cube o 
the face.

Lemon Hand Lotion—Two 
fresh lemon juice, 1 part gly 

the oily and dry types of skin, which i part rubbing alcohol, and pe 
require somewhat different treat- as desired, 
ment.

For those with oily skin, soap 
water is the, best application 
counteract the overactivity of 
oil (sebaceous) glands.

For those with dry skins, soap 
and water will sometimes prove ir
ritating; hence a cleansing cream 
may be substituted. An emollient 
cream may also prove of value.

It should be remembered, how
ever, that cosmetics cannot feed 
skin, reduce flesh, eliminate wrinkles, 
remove enlarged pores, or perform 
any magical function. In purchas
ing cosmetics, you will wisely disre
gard claims for special merit due to 
the incorporation of turtle oil, hor
mones, vitamins, lemon, buttermilk, 
or other “rare”, “precious”, or mys
tical ingredients. Muscle oils are 
frequently mere perfumed castor oil 
(even when labeled “double 
strength”!); “nourishing” creams 
cannot rejuvenate tissues (which 
must be fed through the blood like 
any organ); while beauty clays, “ton
ers”, etc., are chiefly of psychologi
cal value.

All cosmetics should be made of 
ingredients of at least U.S.P. grade.

Manicure Hints
Taper the finger tips at the cor

ners and file toward the center of 
each nail. Let the shape of the 
nails follow the general shape of the 
finger tips. Do not file the sides 
too short as this encourages callous
es and hangnails. Do not leave the 
center of the nail^ pointed. ‘

To stimulate and lubricate dried 
tissue and loosen old. cuticle,. mes
sage the cuticle, one finger at a 
time, with a cream or oil.

To shape the cuticle, go around 
the cuticle rim of each nail, work
ing toward it, never crosswise.

To buff the nails, start with the 
little finger and with long even 
strokes buff one way only, not back 
and forth.

Beauty Formulas D° y°u haY.e ,a ‘jgį*’
Stranger (angnly): What

I<emon Ice mav be usp.d for rub- think I am. a firoflv?

SECOND PARI
ABOUT WORKINGCLa:

YOUTH AND THEIR
ORGANIZATIONS

THE READER
Dear Editor:

The parents of tome of our 
rus members have paid sizeable 
to institutions of higher tea 
order that their darlings coul< 
better equipped than the usual 
uanian. They thought they 
make their children ladies and 
tlemen but it seems that a fe\ 
these children will never grow 
witness the efforts of “Tigger 
in last week’s issue. Despite the 
Jiat he or she (author unk..O 
may continue to pursue some 
of schooling, I do sincerely 
that he or she would profit 
much from a shovel full of 
smashed to the cranium.

This person tried to insult a 
of our members in a way which 
not be pardoned (excepting ps] 
pathic cases).

Not only is Digger Dee a 
to the chorus but also a coward, 
you (D.D.) aim to hurt people 
bonafide and actual happenings the 
do so personally or else sign your 
name to your article. When 
write of people who are not 
of anything then you are “grin 
an ax”. When you hide under a 
name—you are a x coward, Di 
Dee.

Such people shouli be pitied 
they are not in their right se 
I am happy to know that D. D. 
only an isolated case. Practic 
all of the chorus members are 
ladies and gentlemen.

Writers, who have axes to 
generally cast a saintly halo aro 
their bit of work by labeling 
missives “Constructive Criticism” 
something of the kind. Last 
F. Yakstis wrote that Dewey, 
and Francois wrote only to ben 

i themselves by publicity. In this 
criticism should be based on f 
To accuse people without due 
is unjust and ungentlemanly. In 
future I feel that all writers sh 
be able to prove any accusation 
which they make. Graf Ern

1
$

selves thoroughly conversant 
Nazi theories, and that in the fu 
failure to do so will involve 

officials are not regular subscri 
to at least one Nazi newspaper, 
this way apparently the Nazis h 
to boost up the rapidly dwin 
circulation of their press.

1,

Lemon Egg Shampoo—One 
yolk, 1 tablespoon olive oil, i te 
juice only. Stir mixture with 
beater. Rub well into the 
Rinse with lukewarm water, 
rinse water may contain the 
of one or more lemons.

Hints On The Hair
If you have had a perm 

wave, 
there 
fear that brushing the wave 
destroy it. It may cause the 
appearance of the sculptured eff 
but surely it is better to brush 
hair vigorously than it is co 
around with an untidy head of 

There is a correct procedure 
brushing the hair. It comes in 
steps. (1) Part the hair; (2) 
*;he brush flat against the p 
on the scalp; (3) turn the b 
so that It brushes the .hair up; ( 
ontinue the motion of the brush 
i. comes firmly to the ends of 

hairs themselves.

YCL DRAMA BULLETIN 
NOW IN PREPARATI

The YCL is now preparing 
drama bulletin for and by the y 
This bulletin will contain one * 
plays, skits, monologues and playh 
written for presentation by 
branches. The collection of 
will end in three weeks so 
is still time to sit down and 
that dramatic masterpiece you 
always been wanting to write!

All of our young Lithuanian 
wrights are invited to send in 
playlets to the Editor of the 
Bulletin:



Puslapis šeštas Penktai, Kugsšjo 3, 1967

•įnikti**-

So. Boston, Mass
' x DtL ANDY YUGOS 

IŠSIŠOKIMO
Z. “Darbininkas,” “Vienybė” 
Ir kai kurie kiti dešiniųjų lai
kraščiai įdėjo provokacinį tu- 
2o Andy Yugos rašinį, “ ‘Ben
dras Frontas’ Griebiasi Než- 
jnoniškų priemonių.” Tas jo 
lašinys pilnas isterijos ir nie
kuo/ nepamatuotų užsipuolimų 
jinU socialistų, komunistų, ben
dro ronto ir visko, kas tik 

i nepatinka. “Keleivį” jis 
gadina “melagium”, kam pa- 
T*sė, kad Amerikos Legijono 

'-bariaus Postas nutarė daly
vauti bendrame Massachusetts 
Sėtuvių piknike, kurį 50 drau
gijų komitetas rengia Maynar- 
Be 6 rugsėjo Lietuvos demo
kratijai paremti. Yuga stačiai 
jrako, kad “Keleivis”, pavarto
damas Amerikos Legijono var
dą “savo purvinai komunistiš
kai politikai,” papildęs “kri- 
jninališką prasižengimą.”

. Tai yra aiški isterija.
•; Mes, to pikniko rengėjai, su 
pikiais Yugomis koliotis neisim, 

galės sutvarkyt Dariaus Pos-

tas, kurio vardu jisai per spau
dą koliojasi, pažemindamas 
gražų savo organizacijos vardą 
ir įžeisdamas jo narius.

Bet mes skaitom reikalingu 
paaiškinti visuomenei štai ką:

Mūsų komitetas turi iš Ame
rikos Legijono Dariaus Posto 
(No. 317) oficialų raštą, ku
riame tarp kitko sakoma: “Ka
dangi mūsų organizacijos (Am
erikos Legijono) konstitucijoje 
yra aiškiai pažymėta: ‘For God 
and Country, we associate our
selves together for the follow
ing purposes: .... To safeguard 
and transmit to posterity the 
principles of justice, freedom 
and democracy....... ’ tai Tams
tų kvietimas buvo maloniai pri
imtas ir.. . . Postas nutarė ra
ginti visus narius, kurie tik 
galės, Tamstų piknike dalyvau
ti.” Taigi matome, kad “Kelei
vis” rašė teisybę ir Yuga neturi 
jokios teisės jį “melaginti.” Me
lagio vardas geriausia tinka 
pačiam Yugai. Legijonieriai jau 
piktinasi jo neapgalvotu išsišo
kimu ir neleistinu lietuvių vi
suomenės kiršinimu. “Keleivis” 
ir visa pažangioji mūsų visuo

menė labai prielankiai Dariaus 
Postą pasitiko So. Bostono Lie
tuvių Salėj ir visuomet jo vei
kimą remia. Santikiai tarp mūs 
ir Dariaus Posto yra tikrai bro
liški ir mes tikimės, kad jie to
kie bus visuomet. Vienas pro
fanas mus nesukiršins.

Mes turim užtikrinimą, kad 
Dariaus Posto benas bus su mu
mis Maynarde per Labor Day, 
ir mes tikimės, kad tenai taip 
pat dalyvaus ir visi Dariaus 
Posto nariai, kuriems tik laikas 
leis. Ir mes priimsime juos 
kaip brolius.

Bostono Apskričio K-tas.

Raymond, Wash
Iš Unijų Veikimo

Sawmill Timber Workers 
Unija, kuri dabar turi 100,000 
narių, atsimetė nuo Brotherhood 
of Carpenters and Joiners of 
America ir prisidėjo prie Indus
trinio Org. Komiteto (CIO). Ka
da leido balsuoti unijos nariams, 
prie kurios unijos jie nori pri
klausyti, tai 90 nuoš. darbininkų 
balsavo už CIO. Vėliau, kiek

vienas lokalas atskirai balsavo 
ir visi beveik vienbalsiai pasi
sakė už CIO.

Carpenters Unija yra labai 
reakcinė, tai jų vadai Hutche
son ir Muir pradėjo landžioti po 
lokalus ir j ieškoti sau pasekė
jų. Paskyrė net 35 organizato
rius tam tikslui. Bet nė Muir, 
nė jo organizatoriai negalėjo 
sulaikyti darbininkų nuo prisi
dėjimo prie CIO. Tada Muir 
griebėsi kitokių priemonių. Abe 
Muir nuvažiavo į Tacoma, Wa
shington, ir tenai surinko visus 
padaužas iš Teamsters and Buil
ding Trades Council ir pastatė 
picketo liniją prie St. Paul 
Lumber Co. Tada kompanija už
darė šapą ir paleido visus dar
bininkus namo. Aišku, kad Abe 
Muir buvo susimokinęs su kom
panija. Bet ir čia reakcionieriai 
nieko nelaimėjo. Kai valdiška 
Darbo Santikių Komisija įsimai
šė, tai darbininkai ir tada dide
le didžiuma balsu pasisakė už 
CIO.

Nelaimėję nieko, jie išsikrau
stė iš Tacoma,‘ Wash, į Port
land, Ore. ir tenai surinko visus 
padaužas, sustatė į pikieto lini-

ją prie Sawmill, žinoma, ir čio
nai kompanija tuojaus uždarė 
šapos duris ir paleido darbinin
kus.

Tai dar ne viskas. Abe Muir 
sušaukė visus savo organizato
rius į Longview, Wash., rugpj. 
22 d. ir tenai atlaikė susirinki
mą, kuriame tarėsi, kaip geriau 
kovoti su CIO ir International 
Woodworkers of America. Bet 
jam ir tas nieko nepagelbėjo.

Dabar unija vadinsis — In
ternational Woodworkers of 
America, arba sutrumpintai— 
IWA.

Darbai sumažėjo medžio ap
dirbimo pramonėje. Dabar dir
bama tik po 4 dienas į savaitę. 
Pirmutinius 6 mėnesius šių me
tų darbas ėjo gana gerai, bet 
dabar pradėjo smarkiai šlubuoti. 
Manoma, kad atėjus rudeniui 
vėl pagerės. Bet tai tik spėji
mas.. .. A. B.

Tokio.— Japonai sako, 
kad Sovietai daro didelius 
savo armijos manevrus va
karuose nuo Vladivostoko, 
netoli Japonijos Jūros pa
kraščio.

Binghamton, N. Y.
Iš Ramsey Shoe Co. Streikierių 

Susirinkimo
Susirinkimas įvyko 27 d. 

rugpjūčio pačiame mieste, sve
tainėj ant Court Street. Strei
kierių prisirinko pilna svetai
nė ir beveik visi jaunuoliai, šį 
streiką vadovauja CIO’ unijos 
organizatorius M. A. Lang.

Viršminėta kompanija labai 
išnaudojo savo darbininkus, 
mokant mažas algas. Kuomet 
tos pačios kompanijos New 
Yorko šapos darbininkai su
streikavo, tai kompanija pra
dėjo vežti darbą į Binghamto- 
no šapą, kad čia darbininkai 
dirbtų už mažą mokestį. Ne
galėdami pakęsti didelio iš
naudojimo darbininkai veik 
visi sykiu išėjo į streiką. Ka
pitalistų laikraščiai skelbia 
būk streikuoja 140 darbinin
kų, bet ištikrųjų tai kovos lau
ke randasi 175 darbininkai.

Pas streikierius ūpas geras 
ir pasirįžę kovą tęsti iki per
galei. Visi darbininkai susi
rašė į CIO uniją. Viršminė- 
tame susirinkime gerą prakal
bą pasakė CIO unijos organi-

zatorius Lang, Liepė visiems 
laikytis vienybėj ir pikietųoti 
dirbtuvę. Visiems, kurie statė 
klausimus, organizatorius M. 
A. Lang atsakė aiškiai.

Streikierių Draugas.

Lig šiol Lietuvoj nusausinta 
viso apie 420,000 ha žemes. At
virais grioviais nusausinta apie 
410,000 ha ir apie 10,000 ha dre
nažu. Iš valstybes iždo laukų nu
sausinimui išleista apie 40 mil. 
litų ir apie 5 mil. lietų sudėjo 
ūkininkai.

Massachusetts Lietuviy 
Motery Atydai

Draugė S. Sasna, ALDLD 
Centro Moterų Komiteto sek
retore, ii Brooklyno atvyksta 
į Bendrą Mass. Lietuvių Pikni
ką, kuri rengia Lietuvos De
mokratijai Gint Komitetas, 6 
d. rugsėjo (Sept.), Maynarde. 
Ji pageidauja ten rast kpo- 
daugiausia moterų ir turėti su 
jomis pasitarimą Mass. Mote
rų Konferencijos šaukimo 
klausimu ir kitais moterų rei
kalais.

Moterų Komitetas.

EF

Philadelphijos Organizacijų Rengiamas
“LAISVES” NAUDAI PIKNIKAS SEKMADIENI

>

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

Piknikas bus Nedėlioję. 5 Rugsėjo-September
Svečiam iš Maus: Ant Rytojaus Po Pikniko Bus Labor Day Šventė, Tai Bus Proga Atsilsėt Sugrįžus iš Pikniko

Kelrodis iš Kelrodis iš Philadelphijos:
Važiuodami per Pulaski Sky

way, važiuokite keliu No. 1, ne
toli Brunswick, sukite po kairei 
į kelią No. 130 ir atvažiavę ne
toli Camden, N. J., sukit po kai
rei apie pirmutinį Circle ir už 
antro Circle sukit po dešinei, 
sekdami kelią Nq. 130. Priva- 
žiuosit 3-čią didelį Circle, čia pa
stebėsi! No. 47 left—sukit po 
kairei ir tuoj už tilto sukit po 
kairei sekdami kelią No. 47, va
žiuokit iki pastebėsi! iškabas, 
suki! po kairei į parką.

Round Trip $1.50

Pervažiavę Delaware tiltą į 
Camden, suki! po dešinei į 
Broadway ir važiuoki! tiesiai iki 
pirmutiniam Circle, suki! po 
kairei ir už an!ro Circle sukit 
po dešinei į kelią No. 47. Paste
bėję iškabas an! kelio, suki! po 
dešinei. 7J mailes nuo Deleware 
tilto.

Busai 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 vaL ryto iki 2 vaL po 
pietų. Nesivėluokite.
BUS VALGIŲ IR GeRIMŲ

Newarko Sietyno Choras, vadovaujamas B. šaknaites, dainuos šiame piknike.

Iš Brooklyn© busai eis: Vaiginio-Šapalo Salė, 147 Thames St., J. Juška, 79 Hudson Ave., ir “Laisvės” Salė, 427 Lorimer St

Westville Grove Park, Route 47, Westville, N. J
Programoj dalyvauja: Aido Choras iš Brooklyn, N. Y., Lyros Choras iš Philadelphia, Sietyno Choras iš Newark, N. J., Rūsy Choras iš Philadelphijos ir Rūsy Grupė.

Pradžia 10 Valandą Ryto
EF

A. BIMBA, “LAISVES” REDAKTORIUS SAKYS PRAKALBĄ Gera Orkestrą Šokiam
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Penkfad, Rugsėjo 3, 1937

BOSTONO IR APIEL1NKES ŽINIOS
(Tąsa nuo 4 pusi.)

Federal Nat. Bankoj 
71 ženklelis 
9 raktai po 
Pas kasierių

po 35c
25c
yra

46.99
24.85

2.25
437.54

$28,109.21Viso.
Draugijos Skolos:

So. Boston Sav. Bank 5,000.00 
A. Maciejunui 
DLK Vytauto Dr-jai 
Narių paskola 
A. Maciejuno kaucija 
F. Keblinsko kaucija 
P. Apšiegos kaucija
K. Lukaševičiaus kauc.

1,000.00
300.00
20.00

300.00
300.00
200.00
100.00

mi pakiš Curley ar jam pana
šius. Palaukit to, kuris nuo
širdžiai stos už darbininkų rei
kalus. Kapitalistų reikalų gy
nėjus, tegul kapitalistai ir no
minuoja. .Bet jų tik saujelė 
prieš mūsų milionus.

Tikras progresyvis kandida
tas į miesto majorus yra Otis 
Hood. Jo vardas reikia įsitė- 
myti ir tik jį nominuoti ir už 
jį balsuoti. Jonas.

ŽINIŲ ŽINELĖS

šiuo

Viso $7,220.00
Sutrauka:

Viso turto
Viso skolų

$28,109.21
7,220.00

$20,889.21 
šiais

Tikras turtas
Draugijos valdyboje i 

metais yra šie asmens: 
Prezidentas: A. Bernotas, 
Vice-prez: P. Yankus, 
Prot Sekr.: R. židžiunas-Sid- 
ney, 
Fin. Sekr.: S. Mockus, 
Iždininkas: A. Maciejunas 
Maršalka: P. Žukauskas.

Direktorių Taryba:
J. Mikalonis, Dr. A. Kapo- 

chy, V. Zaleskas, A. J. Na- 
maksy, K. Vileišis, St. Stan
kus, A. J. Zaleskas.

Apyskaita neprasta, jeigu 
ji gerai iškedenta kontrolės 
kolhisijos. Bet išlaidų neku- 
rios sumos atrodo perdidelės, 
o pajamų nekurios sumos per- 
mažos. Ir abelnai, kuomet 
1935 metai davė $859.53 pel
ito—tai 1-930 m,, davė $421.99 
nuostolių.

Na, bet šitas “figerias” lai 
“figeriuoja” draugijos nariai 
savo susirinkimuose.

Jonų Petras.

NEPASIDUOKIT ANT 
MEŠKERĖS!

Massachusetts valstijoj 
tarpu operuoja (veikia) 31 
jaunų vyrų CCC kempė. Jose 
suimta 5,000 jaunuolių. 14 iš

Wilkes Barre, Pa GARDNER, MASS.
Didžiulis piknikas. Rengia bendrai 

visos vietinės organizacijos 4 ir 5 dd. 
Sept., Lietuvių Parke, West Broad
way prie gražaus ežero. Muzika bus 
per abi dienas, sekmadienį bus kum
štynės, plaukimas ir kitokių įvairu
mų. Kviečiame visus vietinius ir iš 
apylinkės dalyvauti šitam draugiš
kam piknike ir linksmai laiką pra
leisti su draugais. (206-208)

Puslapis Septintas

Šilko Streiko Atbalsiai 
Wyoming© Klonyje

Streikas, kaipo tokis, j šį klo
nį neatėjo netikėtai. Prie jo bu
vo rengiamasi iš anksto, planin
gai, su kitų kolonijų ir miestų 
darbininkais sykiu. Darbininkai 
savo jėgas telkė CIO unijoj. Tas 
ateinantis darbininkų atsiskai
tymas su fabrikantais, labai 
nervino juos. Nors fabrikantai 
rengėsi streiką pasitikti ir savo 
didžiulėmis jėgomis tikėjo 
jį sutruškinti, vienok jie labiau
siai norėjo streikui užbėgti už 
akių, paįcrikdyti jį nesusifor
mavusį. Ir dėjo jie pastangas 
per vietinę jiems prilaukia spau-

jų pastatyta gerinimui ii ap-l^a §auĮ<(jamĮ ,kad streikas ne
saugai valstijos miškų. 13^.^ kad streika šaukia 
kempių veikia viešųjų parkų:. , ,. ’T . \
srity. 3 kempėms pavesta ap- j ’™pOrtT L.,-
sauga privatiškų miškų ir vie
na dirba militarėj rezervaci
joj ant Fort Devens.

—0—
Kaip visiems jau žinoma, 

per Labor Day, rugsėjo 6 d., 
Maynarde įvyksta bendras 
Mass, valstijos lietuvių pikni
kas. Bet tą pačią dieną, Ded- 
ham’e rengia savo pikniką ir 
So. Bostono Lietuvių Piliečių 
Draugija. Dabar jie pyksta 
ant bendrafrontiečių, ir mano, 
kad tai tyčia jiems “koja pa
kišta”.

Bet taip nėra. Čia įvykęs tik 
nemalonus supuolimas. May- 
nardo pikniko rengėjai Pilie
čių Dr-jai niekados “kojos ne
kaišios”. Tokių supuolimų jau 
įvyko šiemet daug, pavyzdžiui 
komunistų ir socialistų pikni
kai. Ir kasmet jų įvyksta li
tas tik parodo draugijų sąry- 
rio reikalingumą, kuris mūsų

1 savo pelno; kad darb. čia uždir
bą geriausiai prie geriausių są-

I lygų; kad fabrikantai duodą 
■ darbininkams net daugiau, negu 
'jie ištesi ir visiems darbinin
kams įsakė “streikuoti prieš 
streiką,” nes kitaip, visi liks be 
darbo. Baisus tai buvo dekretas.
Fabrikantai Paimti Trumpai

Išmušė valanda ir streikas už
sižiebė. Fabrikantai, kurie ma
nė, kad jų dekretas bus pildo
mas, pasijuto stovintis ant de
gančių žarijų, nes pasirodė at
bulai — dirbtuvės jų likosi tuš
čios. Kas blogiausia, tai kad su
streikavę darbininkai neišvyko 
kur į Floridą atostogoms, bet, 
vietoje to, jie išsiliejo į gatves 
prižiūrėti, kad skebų neatsiras-

• Maynard, Mass
Pikniko Programa

Pikniką rengia
Massachusetts Lietuvių Komi
tetas Lietuvos' Laisvei Ginti, 
Vose Pavilion, 
Mass., 6 d.ir

M. 11937

Maynard, 
rugsėjo (Sept.),Buvęs Bostono Majoras

Mass, gubernatorius James <.
Curley jau išsiuntinėjo Bosto- Programa prasidės 1 valan-
no piliečiams laiškus, prašy
damas parašų jo nominaci
joms į majorus. Bet mes ge
rai žinome, koks “geras” jis 
buvo majoras keli metai atgal 
ir koks buvo gubernatorius.

Jo visų griekų, pinigų iš
eikvojimų—aš čia ir nesiimu 
skaitliuoti. Mes tą užgirsim 
vėliau iš jo oponentų. Vienu 
žodžiu, jis labiausiai pasižy
mėjo reakcioningumu. Net ir 
dabar, kandidatuodamas į ma
jorus, per pereitą Pirmosios 
Gegužės šventę, kuomet mi
nios darbininkų susirinko ant 
Boston Common savo šventę 
švęsti, jis atsivedė būrį sen
mergių legijonierkų ir sutaisė, 
neva, patriotic šventę. Čia jis 
pirmininkavo ir daugiausiai 
plūdo komunistus, bei kitus 
progresyvius žmones. Po ran
ka aš turiu jo kalbos ištrauką 
ir ji skamba ve kaip: “Jeigu 
komunistai nepatenkinti Ame
rika, kodėl jie nevažiuoja at
gal į Rusiją? Mes neturim to
kio įstatymo, kuris draustų tai 
daryti. Arba vėl visos tos kal
bos apie Ispaniją. Kodėl tik
ras ko*mūpistas nepasirengęs 
važiudt į Ispaniją ir praliet 
savo kraują tiž tuos įsitikini
mus, kuriems jis sakosi ti- 
kys?”‘” d v

Matote, kokį absurdą ple
pa tas Žrnoįtik? 'klokis bu
kaprotis' pr^tėnduoja į majo
rus! Tas Visus Ame
rikos komiirtišfus laiko atvy
kusiais iš Rusijds ir siūlo va
žiuot “back to Russia”. Jis 
pamiršta tūkstaAčius Amer. 
komunistų, kurie gimę, augę 
šioj šaly ir Rusijos riėra matę.

Antra Vertus, visi Reakcio
nieriai komtinizmą primeta 
bent kiek' sušipRatUsiam-koviA- 
gam darbininkui. Jiems ii* CIO 
—komunizmas ir bile prog?ė- 
syvė organizacija—komunisti
nė.

Taigi, piliečiai! Be pažiū
rų skirtumo, kurių pūslėtos 
rankos nuo sunkaus darbo, visi 
darbo žmonės, nepakliūkit ant 
meškerės. Įstatymas leidžia 
tik už vieną kandidatą pasira
šyti nominacijų blanke. Nė- 
sisKubinkit pasirašyti, kai ju-

1 dą dieną su 
Al. Stevens 

Amerikos
Dariaus Posto Kapelija grieš 
maršą.

Dainuos 12 chorų.
Lietuviški ir ispaniški tau

tiški šokiai.
Amerikos didžiausi kailinių 

vertelgos, I. J. Fox Co., per 
lietuvį atstovą Bernardą Ko- 
raitį rodys $10,000 vertės 
“Fur Style Show”, ir lietuvai
tės, atstovaujančios didesnes 
lietuvių kolonijas, bus mode
liais. Taipgi, I. J. Fox Co., 
per Bernardą Koraitį paau
kautą $200 vertės Seal Coat, 
duoda kaipo dovaną prie įžan
gos tikietų.

Kalbės ką tik sugrįžę iš Is
panijos karo fronto trys bro
liai Flaherty.

Kalbės S. Sasna, F. J. Ba- 
gočius, S. Michelsonas ir vie
nas iš lietuvių legionierių.

10 didelių busų išeis iš 
South Boston 1JL :30 vai ryto 
nuo Piliečių Kliubo Svetainės, 
376*Broadway.

Tikietai del busų į abi 
sės 75c. ypatai.

Draugai, nesivėlinkite. 
sai išeis paskirtu laiku.

šokiais, griežiant 
Orkestrai.
Legijono Stepono

ir neskaldė galvas darbinin
kams. O to nedarys tik pažangus 
gubernatorius.

Ši pamoka turi mums tarnau
ti, kaipo pagrindu, kaip ateis 
laikas tvėrimo Farmerių-Darbo 
Partijos. Proga panašių lekcijų, 
mes entuziastiškai turėsim pasi
tikti būsimą liaudies partiją.

Požeminis.
ELIZABETH, N. J.

Šiuomi pranešam visiems važiuo
jantiems j “L.” pikniką Westville, 
N. J., kad laiku užsiregistruotumėt, 
nes tą pačią dieną bus pęrvėlu. Už
siregistruoti galima pas S. Pociunai- 

timuose kaimuose siautė didelė te, ch- Laukšminaitę ir kitus kliu- 
biečius bei choriečius. Bušai 
sekmadienį, Sept. 5, nuo LDP Kliu
bo, 408 Court St., kaip 10 vai. ryto.

Rengimo Kom.
(207-208)

Audra Sunaikino Pusę 
Pasėlių

Radviliškis.—Vismontų, Liau- 
diškių, Aukštelkų ir kituose gre-

audra, sunaikinusi čia apie 
nuošimčių pasėlių.

50 išeis

Svetimšaliai Lietuvoj
Šių metų pradžioje Lietuvoje 

buvo 9,671 svetimšalis. Nuo pra
džios šių metų tas skaičius su- 
mažąjo. Dabar priskaitoma 9,04 
svetimšaliai.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
. LOWELL, MASS.

Lowcll’io Darbininkų Centro Kliu- 
bas, kuriame visi pažangūs lietu
viai darbininkai priklauso kartu su 
kitų tautų darbininkais, rengia gra
žų pikniką užbaigimui vasarinių pasi
linksminimų.

Piknikas įvyks šią nedėlią, rugsėjo 
(September) 5 d., Cobble Stone Inn 
Park. Westford, Mass.

Busas veš žmones nuo kliubo sve
tainės, 338 Central St., kaip 11:30 
vai. ryto. Prašome visus dalyvauti 
ir nesivėluoti, katrie norite važiuoti 
su busu. Manome, žmonių bUs daug, 
nes kurie žino mūsų smagius pikni
kus, tie namie nesėdės.1

J. M. Karsonas.

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

LIETUVIŲ BRAVORO ALUS
ANTANAS PENKEVIČIUS, Prezidentas 

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

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

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

voro alų, padarytą iš geriausios rūšies miežių salyklos

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

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

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

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

Draugijos Savo Parengimuose Reikalaukite Lietuvių alaus— 
Brockert’s Ale

"R

3
1

*

Jei Pasiskubinsit— 
Dar Gausit

GARSINKITES SAVO BIZNI 
DIENRASTYJ “LAISVĖJE”

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius : 
GRABORIUS 

(UNDERTAKER)
Vedu šermenis Ir palaidoju tin

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

reikalam

402 Metropolitan Avė. 
(Arti Marcy Avenue) 

» BROOKLYN, N. Y.

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 vyrų ir moterų lytinio gy
venimo svarbiausi reikalai. Kiekvie
nas ir kiekviena tose knygose ras 
daug brangių ir reikalingų pamoki

ni ii, su paveikslai^., 
dalima pirkti abi arba bile 

kurią vieną

> Dr. Herman Mendlowitz
83 METAI PRAKTIKOS
522 Bedford Avenue 

arti Taylor St., Brooklyn, N. Y.
Tel. Evergreen 7-1312

f

HARTFORD, CONN.
Lietuvos Sūnų ir Dukterų Draugi

ja rengia didelį pikniką, sekmadienį, 
5 d. Sept. Lietuvių Parke, Sta. 24, 
Glastonbury Line. Pradžia 1 vai. 
po pietų. Šio pikniko pelnas eis 

' r labdarystės rei- 
kalam. Visi lietuviais atsilankykite į 
šį pikniką, jūs žinote, kad daugelis 
lietuvių amerikiečių Lincolno Bata
lione veda kovą prieš žiaurų fašiz
mą, todėl visų lietuvių pareiga atsi
lankyti ir paremti tą darbą. Bus gera 
orkestrą • šokiam, taip pat užkandžių 
ir gėrimu. Kom.

(207-209)

“Gevalt!” — suriko fabrikan
tai. “Kur policija? Kur valstijos 
kazokai ? Kur valdžia, kuri įsta- ' Pusiau Ispanijai ir

užpulti, kalavijais suvarstyti!”
Išskiriant vietinį teismą, nie

kas jiems negelbėjo; niekas dar- 
Bendras bininkų su šautuvais nevijo prie 

darbo, nelaužė streiko. Atsikrei
pus į gubernatoriaus pareigas 
einantį Kennedy (UMWA sekr. 
—iždin.), tas ironiškai pasijuo
kė ir nedavė kazokų. Vietoje to, 
šis patarė taikytis su darbinin
kais ramiu būdu. Užviešpatavo 
“sūdna diena” fabrikantams ir 
jų ašaros pasileido upeliais, čia 
mat, pasirodė, kad jų galingas 
jautis negalėjo peršokti per Chi- 
nijos didžiąją sieną. Ir raudo
jo jie apie čia sudėtus milijonus 
savo industrijai; apie didį ne
šimą naudos šiam kloniui; ir.... 
apie kraustymąsi, su fabrikais, 
į pietų šalies kraštą, kad pabėgus 
nuo užpuolikų, jų naikintojų.

Ar jie paskęs savo ašarose, 
išbėgs į pietus,—darbininkai 
nepaisė ir vedė kovą tolyn, 
jie laimėjo, bulių paguldė.

Ką Darbininkai Laimėjo
Materialiai, kaip nugirsta, 

laimėta vienas doleris savaitei 
visokių kategorijų darbininkam, 
žinoma, su pagerinimu sąlygų 
darbe. Be to, laimėta ir didi pa
moka. Be streiko, kas būtų Ži
nojęs, kad CIO yra teisinga ko
votoja už darbininkų reikalus? 
Čia aiškiai matyta ir tas, kaip 
daug reiškia, kaip labai yra rei
kalinga darbininkams turėti pa
žangius žmones aukštose vald- 
vietėse. Dėka tik gubernatoriui, 
kad čia nebuvo valstijos kazokų

PATERSON, N. J.
LDS 123 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, Sept. 5, 10 vai. ryto. 
S. Bakanausko Svetainėje. Visi na
riai būkite laiku, nes turėsime daug 
dalykų aptarti. J. Matačiunas.

(207-209)

JOHNSTON CITY, ILL.
LDS 6-tas apskritys rengia pikni

ką, Sept. 5 ir 6 dd., Route 148, tar
pe Zeigler ir Herrin, Ill. Bus įvairių 
gėrimų ir skanių valgių.

Komisija dirba sušilus, kad būtų 
visa publika užganėdinta, šokiams 
grieš gera muzika. Kviečiame visus.

Kom.
(206-208)

pu-

Bu-

B.

MONTELLO, MASS.

DIDELIS 1VĮET1NIS PIKNIKAS
Rengia Liuosybės Dailės Ratelio Choras

Prasidės šeštadienio Vakare, September 4, 
"ir tęsis per tris dienas ir naktis

Bus Visokio Sporto, Muzikalė Programa, 
Įvairių Valgių ir Gėrimų

šeštadienio vakare šokiai nuo 8 iki 9 v. vak. dykai
%

Ateikite visi, turėsite smagų ‘pąsįlįnksiiąinimą.
* ” ■ K Vie Čia" Komitetas

ar 
to 
Ir

f.')

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

‘‘U ' r <
' NEDALIOMIS «

Nuo 10 iki 12 vai. iž ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

FOTOGRAFAS

P

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.

WORCESTER, MASS.
Draugai ir draugės, kurie manote 

važiuoti į didįjį Naujos Anglijos Or
ganizacijų Lietuvos Demokratijos 
Gynimo reikalam rengiamą pikniką, 
kuris įvyks Sept. 6, Maynard, malo
nėkit užsiregistruoti pas J. Kizą„ Lie
tuvių Svet., 29 Endicott St. Kelionė 
į abi puses 75c. asmeniui. Prašomą 
užsiregistruoti iš anksto, kad būt ga
lima parūpinti pakankamai vietos 
dėl visų. B. D. K.

((207-208)

NEWARK, N. J. 
) į 1 '

Į “Laisvės” pikniką, Westville, 
N. J. busas išeis nuo Jurginės Svet., 
180 New York Avė., sekmadienį, ; 
Sept. 5, 10 vai. ryto. Kelionė į abi 
pušes $1.25. besivėlinkite pribūti lai
ku, nes busas ilgai nelauks. Kom. i 

(207-208)

HARRISON-KEARNY, N. J.
ALDLD 136 kp. susirinkimas įvyks 

3 d. rugsėjo, 7:30 vai. vak., -po antra
šu 15-17 Aną St., Harrison. Drau
gės ir draugai, meldžiu visus ateiti 
į Šį susirinkimą, nes bus labai svar
bus, 
nos 
rengimų klausimas ir protokolų raš
tininko rinkimas, nes senasis persi
kėle į kitą miestą. Bus ir daugiau 
kitų svarbių dalykų. Būkite laiku.

Kp. Kom.
(206-208.) '

Bus klausimas susirinkimų die- 
permainymo, rudens sezono pa-

HAMTRAMCK, MICH.
ALDLD 188 kp. susirinkimas įvyks 

penktadienį, Sept. 3, 7:30 vai. vak., 
3014 Yemans. Visi nariai būkite lai- 
ku, nes yra daug svarbių reikalų 
aptarti. A. V.

(206-208)

BINGHAMTON, N. Y.
ALDLD 20 fkp, moterų skyriaus 

susirinkimas įvyks penktadienį, tSept^.f 
į-3, pas idrg? —

^ton- St.<7^w..^. T ran
> susirinkimas bus’f&kna ;‘.syhrKus^ ’ tai ; 
■^visps ; turime būtinak~4|^yiyaų|i jąmę,^ 
; nęd|”turime daug 'svArb^įrelkalų 'ir 
’t^ra^ra^ortų nuo perėitb^ pikniko. 
Prie pfdg^^epąmir^ite-' fa naujų 

. narių atsivestfa™ ).- %?,. . i: .''4j . ' 
r . . ■ M. • Kulhienė. - Sekr. : r

fe

U ** i ii J*-: kO-

Telefonas: Humboldt 2-7964

Nėra valandų sekmadieniais.

DR. J. J. KASKIAUC1US
530 Summer Ave., arti Chester Ave. 

NEWARK, N. J.
VALANDOS: 2—4 ir 6-

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

Taipgi atmalia- 
voju įvairiom 
spalvom.

JONAS STOKES
612 Marion St., kamp. Broadway 
ir Stone Ave., tarpe Eastern Park 
way ir Chauncey stočių BMT Line 

BROOKLYN, N. Y.
Tel.: Glenmore 6-6191

GYDOMA 
VYRŲ IR 
MOTERŲ 

KRONIKOS
LIGOS

Patenkinančios ir Greitos 
Pasekmės

Kraujo ir Odos Ligos, Chroniš
ki Nervų Suirimai, §logos, ir 
Chroniški Skauduliai, Nervų ir 
abelnas Nusilpimas, Skilvio ir 
Žarnų Sugedimai, Heniorroidai 
ar kiti Mėšlažarnės bei Laukan 
Ėjimo Nesveikumai, kaipo skau
smo ir nesmagumų priežastys, 

• Strėnų Gėlimas, Sciatica, Ne
uralgia, Nervų Įdegimas ir 
Chroniški Reumatiški keblumai, 
Nosies, Gerklės, Plaučių, Plau- 
činių Dūdų, Inkstų Netvarku- 
mai ir kitos ligos Vyrų ir Mo
terų yra sėkmingai gydomos su 
vėliausiomis užgirtomis meto- 
domis; o jeigu turite kokią ligą, 
kurios jūs nesuprantate, pasi
klauskite manęs su pasitikėji
mu, ir jūsų nesveikumas bus 
jums išaiškintas. Kraujo Tyri
mai, X-spinduliai, Serumų Įlei
dimai, ii- Čiepijimai. Sąlygos 
yra prieinamos. Pasitarimai 
veltui.
Mokestis Prieinama—Sąlygos 

Saly g Jūsų Aplinkybių
EGZAMINAVIMAS DOVANAI

IR PASITIKIMAI

f®

Valandos 9 A. M. iki Kusdfen;
Sekmadieniais- 9>A.; M. iki-3 Pf M. ' 

. (MES KALBAME. LIETUVIŠKAI)'...
; ■ l. ‘ 1.y - : ■ < ■ ■
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h Clement Vokietaitis
> • ’ • ’ I I *

b LIETUVIS ADVOKATAS
50 Court Street

' ’ Tel. Triangle 6-3621
I > Brooklyn, N. Y.

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

S

'»5

■----------------------------------- K-------------------------------------------------------------------------------- *---- ———*»•

VARPO KEPTUVO
36-42 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N.
Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniau^

• •

.T

»• 
t ji 
A

ti

Rūgšti ruginė, snr'di ruginė, Sielų kviečių, čielų rugių, sen^ 
aka duona, Caleh ir raisin duona. ’Į’aipgL j 

įąųąias pasirinkimasskaniausii^
- Cheese Cake?

1

4

f

A

Špice CakeL StoUem'
Jelly RhW ' ‘

■ u -z • - - ų- - , . . ....  jiečiialiai greitai prhtaię,^ y
’v.pareikąĮavimo, suteiksime informacijas apie svoiį ir kaina*. •

‘ f V 'i -d’ ‘ ‘'• • • •. r '■ ' ' . ' bil- r-« .

Varpas Bakery, 36-42 Stagg Slice!, Brooklyn, N. Y. ■
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PRAMOGOSNEW YORKO IR APIEiJNKES ŽINIOS
Malioriy Streikas ERB Darbininkai Pasisakė

Jau Brooklyne Už Dėjimąsi prie CIO
Ir Su Vaikinu Išėjus 
Merginom Nesaugu

Žmonės Nujaučia, 
Kas Gražu

* Trečiadienį pradėta maliorių 
ir popieriuotojų streikas 
Brooklyne. Jis paliečia 5,000 
darbininkų. Streikas oficialiai 
pradėta su unijistų maliorių mi- 
tingu, Brownsvilles Labor Ly
ceum. Į streiko šauksmą pirmą 
dieną atsiliepė 1,500 unijistų ir 
3,500 neorganizuotų maliorių.

Streikas yra 18-to Distrikto 
Tarybos teritorijoj. Distrikto 
9-to žinioje esančiose miesto da
lyse, Manhattan, Bronx, strei
kuoja jau nuo seniau. Ten jau 
pradėta su bosais derybos.

Streikieriai pasidalino miestą 
j 6 dalis, su šešiais komitetais. 
Atidaryta 10 streiko centrų, su 
10’ automobilių kiekviename 
centre, viso šimtu mašinų, ku- 
Hos bile kada galės atsiliept į 
pikietų pareikalavimą. Moterų 
pagelbinė jau įsteigė užkandžių 
gamintuves streikų centruose. 
Reiškia, streiko mašinerija pil
nai įrengta su pirma diena. Tas 
padės greitam streiko laimėji
mui.

Generaliame savo mitinge, an
tradienio vakarą, Šalpos Biurų 

ir (ERB) Prižiūrėtojų Susivieni
jimas nutarė prisidėt prie CIO.

Ši naujoji CIO vienetą taps 
Valstijos, Apskričio ir Miesto 
Darbininkų Amerikoje lokalu, ir 
jau turi įrašius 450 iš 600 galin
čių stot unijon tos srities 
nautojų.

tar-

Laimėjo Kontraktą
Suvienytos Ofisų ir Profe

sionalų Darbininkų Unijos 
16-tas Lokalas laimėjo sutartį 
su Luce Press Clipping Bu
reau, 157 Chambers St., N. Y. 
Paliečia 100 darbininkų. Gau
ta algų pakėlimai iki $4 sa
vaitei, vakacijos su alga, sam
dymas per uniją, laikas ir pu
sė už viršlaikį, pripažinimas 
unijos, CIO.

Užsilikus su savo vaikinu 
Coney Islande iki vėlumos nak
ties, Marion Yuchnis, 20 metų, 
su savo vaikinu, Edgar Cobbs, 
24 metų, sėdėjo ant suoliuko 
prie “boardwalk’o.” Jiem besė
dint atėjo trys vyrai ir grasini
mais nuvarė vaikiną tolyn, o 
merginą nusivedę po “board- 
walk’o” ir ten pamainomis žagi- 
nę. Du iš jų jau buvę atlikę sa
vo, kuomet jos vaikinas pribuvo 
su policija.

Vyrai padėti po $100,000 kau
cijos. Vienas, William Martin, 
35 metų, 2897 W. 8th St., Coney 
Island, prisipažinęs kaltinime. 
Kiti du, Harry Matley, 28 m., 
gyvenąs kur ir pirmasis, taipgi 
Ralph Joyce, 17 metų, atvykęs iš 
Pennsylvanijos, užsigynė keti
nimų.

BROOKLYN, N. Y.
Švento Jurgio Draugystės 58-tas 

piknikas, kuris buvo rengiamas 22 d. , 
Rlugp. (August), iš priežasties Jie- 1 
taus neįvyko. Pasiliko atidėtas ant 
rugs. (Sept.) 4, šeštadienį, pradedant 
2-rą vai. po pietų. Dexter Parke, ' 
Jamaica Ave. ir 75th St., Woodha
ven, N. Y. Tikietai tie patys yra 
geri. Pikniko Kom. Sekr.,

Petras Strolis.
(207-209)

BROOKLYN© 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

Brooldyniečiai, Kurie Važiuojate 
Į "Laisvės” Pikniką!

Įvyko nesusipratimas su busų kompanija dėl kainos. Mat, 
ant kelių mapos yra pažymėta dvi Westvilles New Jersey 
valstijoje. Kompanija paskaitliavo į artimesnę Westvillę. 
Vėliau apsižiūrėjo, kad yra ir kita Westville arti Camden 
Tada atsisakė duoti busus už tą kainą, kaip buvo sulygta. 
Todėl prisiėjo pakelti kainą pasažieriams nuo $1.50 iki $1.75.

Šiuomi pranešame, kad busų tikietai tie patys bus geri, ku
riuos turite nusipirkę už $1.50. Tik prašysime primokėti dar 

Rakandų Darbininkų P° 25c. prie jų.
Prašome visų laiku būti prie busų. Kurie dar neturite busų

Šaukia Streiką už Unijos 
x Darbus

Modern Wood Products Co., 
turinti šapą ant McKibben St., 
rugsėjo 1 d., pravarė iš darbi 
5 darbininkus už unijinį vei
kimą. j 
Unija, CIO, rugsėjo 2 d. pa
skelbė streiką už sugrąžinimą bilietų, tai tuojaus įsigykite, dar galima gauti. Kaina $1.75 
pravarytų darbininkų ir išsta-j abi pusi, 
to kitus reikalavimus.

Kokia skirtumą! Tūlas lie
tuvis A F of L, metalo liejikų 
unijos narys, prarado darbą 
už uniją, tai unijos viršininkas 
jam parašė: “Širdingai linkiu 
tau surast kitą darbą.”

Rep.

Bušai išeis iš sekamų vietų:
Vaiginio-Šapalo Salės, 147 Thames St., 8:30 vai. ryto.
J. Juška, 79 Hudson Ave., 8:30 vai. ryto, ir
“Laisvės” Sajės, 427 Lorimer St., 9:00 vai. ryto.
Iš Central Brooklyno ir iš Ridgewood’o busai atvažiuos prie 

“Laisvės” ir iš čia visi busai kartu važiuos į pikniką. Jei ir 
lytų, vistiek važiuos.

Nors dar mažai buvo gar
sinta Brooklyno Aido Choro 
25 metų Sidabrinis Jubilėjus, 
kurį apvaikščios spalio 3 d.,' 
Labor Lyceum Svetainėje, su- 
lošiant gražiausią ir didžiau
sią operetę “Kornevilio Var
pai,” o jau apie šį nepaprastą 
įvykį visi ir visur kalba.

Vietinėse kuopose kalba, 
aukauja iš iždo, renka aukas. 
Taip pat renka ir iš pašalinės 
publikos komplimentus, štai, 
M. Vaicekauskaitė jau turi 
apie 50 tokių Aido Choro svei
kintojų, kurie duoda po $1 ir 
po $5. Ir aš manau, kad neliks 
nei vieno progresyvio lietuvio, 
kuris nepasveikins Aidą su jo 
25 metų jubilėjum.

Ne tik vietiniai aukauja ir 
kalba apie tą didžiausią ope
retę, bet ir tolimuose miestuo
se. Štai, man teko būti New 
Haven, Conn. Ten taipgi kalba- 

I ma. Draugai Medeliai, Malo- 
nienė, Tumosai ir kiti sakė, 
kad šios operetės ir Aido Cho- ’ 
ro nuopelnų neužmirš, atva
žiuosią.

Aš manau, kad Conn, drau
gai, kaip tai New Haveno, 
Waterburio ir Bridgeporto, 
suorganizuotų po busą ir at
važiuotų į ši istorišką paren
gimą, nes tokios operetės ma
žesniuose miesteliuose negali
ma suvaidinti, o antra, Aido 
Choras per 25 metus savo dai
nomis linksmino ne tik vietinę 
publiką, bet ii’ Conn, valstijoj, 
ir kitose.

Taigi, lai būna šis Aido 
Choro 25 metų parengimas 
pasekmingas, kaip buvo jo tų 
metų pasekmingas veikimas.

Viktoras Januška.

REIKALAVIMAI
Reikalingas apysenis vyras prižiū

rėti namus prie ūkės. Dėl platesnių 
informacijų kreipkitės pas:

CHARLES RICE, 
Stockton, New Jersey.

(208-210)

Laisvės” ofise bi kada garima 
gauti šiuos užsieninius 

laikraščius:

^Raudonasis Artojas”
Iš Sovietų Sąjungos

Kaina už egzempliorių 3c.

“Liaudies Balsas”
Iš Kanados

Kaina už egzempliorių 5c.

Vietinis

“Daily Worker”
Kaina už ekzempliorių 8e

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.

Išvyko Atgal Lietuvon

Dr. ED. W. ŽUKAUSKAS
1114 FOSTER AVENUE

Dr. A. PETRIKĄ 
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

221 SO. 4th ST.

Dr. BLADAS K. VENCIUS 
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

499 GRAND ST.

Kas Valdys Šį Miestą? WBa“S Bedarbiai 
Badu

Darbo Partija Prieš 
Pakėlimą “Fėro”

Am. Darbo Partija, kuri 
šiuose rinkimuose turi išsta
čius sąrašą savo kandidatų į 
Miesto Tarybą ir tuo pat sy
kiu užgyrus majoro LaGuar- 
dijos kandidatūrą į majorus 
sekamam terminui, pareiškė, 
kad ji netoleruos kėlimo 
ąųbvių fėro virš 5c.
‘- Alex Rose, ADP sekretorius 
šiai valstijai, pareiškė, kad 
“joks pakėlimas važiuotės kai
nų negali būt toleruojamas. . . 
Asmeniškai, aš tikiuosi su
laukti dieną, kada darbinin
kas galės važiuot du kartu už 
savo penktuką.”

... Jo pareiškimas buvo taiko
mas atsakymui į Tammanės 
kandidato į majorus Copelan- 

k do pareiškimą, kad fėraį tu
rėsią pakilti, jei Seabury-Berle 
planas bus priimtas. Seabury- 
Berle planas reikalauja suvie
nyt ir paimt miesto rankosna 
visas subves iš privatinių kom
panijų.

Tačiau German-American 
League for Culture, prie ku
rios yra prisidėjusios 73 pro
gresyvių vokiečių organizaci
jos, su 68,000 narių, pareiškė, 
jog esanti nesąmonė manyt, 
kad masės vokiečių balsuos už 
Tammany ir nazių peršamą 
Copelandą.

Majoras Dės Pastangas Pa
naikint Tranzito Komisiją

90-tos

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

Tel. Mansfield 6-8787

VALANDOS:
9—12 ryte

Penktadieniais uždaryta 
Tel. Evergreen 7-9105

VALANDOS:

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

MATEUŠAS SIMONAVIČTUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAM ĮSTAIGA

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

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

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

FRANK DOMIKAIČIO
RESTAURACIJA

417 Lorimer St., Brooklyn, “Laisves” Name

/

Nariai Remia Copelandą
7 .Tammanės ’ kandidatas į 
miesto majorus, senatorius 
Royal S. Copeland, dėka na
zių agento Amerikoje para
mai, gausiąs paramą 13-kos 
vokiečių organizacijų. Fritz 
Kuhn, nazių German-Ameri
can Bund’o viršininkas, vos 
tik Copelandui pasirodžius 
rinkimų arenoj, išgyrė Cope
landą, sykiu įspėdamas, kad 
visi tikri vokiečiai turį balsuot 
už Copelandą, remt jo kam
paniją.

Už Copelandą pasisakius 
German - American Confe
rence, kuri sakosi atstovaujan
ti 13 organizacijų. Dvi iš tų, 
griežtos nazių organizacijos, 
pravedusios rezoliucijas užgy- 
rimui Copelando.

Majoras LaGuardia pareiš
kė, kad jis dės pastangas pa
naikint taip vadinamą Tran
zito Komisiją, kuri buvo įs
teigta sudarymui planų ap- 
vienyt visas miesto subves į 
vieną, paimant jas miesto nuo
savybėn. Kaip vakar, dienos 
“Laisvėje” buvo minėta, ta ko
misija jau išleido $18,000,000 
miesto pinigų, o nieko nepa
darė.

Pereitą gegužės mėnesį 
Seabury ir Berle, miesto iždi
nės žmonės, pasiūlė tai komi
sijai veikimo planą, bet komi
sija planą atmetė. Tuomet ma
joras pasiūlė dar duot 100 
dienų komisijos darbui, o jei 
darbo neparodys,- tada imtis 
prieš ją griežtų žygių. Prisimi
nęs apie tai, majoras sako:

“Virs šimtas dienų jau pra
ėjo. Nuo komisijos nei žodžio 
negirdėti. Ji neveikė ir nepai
sė svarbių miesto važiuotės 
problemų paskutinėmis šimtu 
dienų, kaip nepaisė jų ir per 
14 pastarųjų metų.

“Ta diskredituota komisija 
tebekainuoja šio miesto tak
sų mokėtojams apie milioną 
dolerių į metus, neskaitant 
praeities, dabarties ir ateities 
specialių patarėjų. Aš '• dėsiu 
pastangas panaikint tą nenau
dingą, daug kainuojančią po
litinę komisiją, kad apsaugot 
šio miesto žmonių interesus ir 
padaryt galą tam nereikalin
gam išleidimui miliono dole
rių į metus.”

Workers Alliance 
kuopos susirinkime, įvykusia
me trečiadienį, organizatorius 
savo raporte pažymėjo, kad 
dabartiniu laiku išdalinimas 
šelpimo čekių labai susitrau
kė. Kitokios išeities neliko, 
kaip pikietuoti šelpimo įstai
gas. Už savaitės ar vėliau pi
ketuosime generalę šelpimo 
raštinę, 902 Broadway, New 
Yorke.

Sam Fenwick, 260 Siegel 
St., atleistas iš WPA, per tris 
ar keturias savaites vaikščiojo 
šelpimo įstaigon, bet negavo 
pašalpos. Rugsėjo 1 d. mirė 
nuo bado ir apsinuodijimo su
gedusiu kenuotu maistu. Pali
ko moterį su trimis mažais 
vaikučiais.

Prie kuopos prisirašė 7 nau
ji nariai. Nutarta sušaukti 
masinį susirinkimą, 285 Rod
ney St., kur išduos plačius ra
portus iš alkanų bedarbių ir 
WPA darbininku maršavimo į 
Washington, D. C.

Kaimietis.

Vyskupas M. Reinys, kuris 
buvo iš Lietuvos atvykęs bir
želio mėnesi, pereito trečia
dienio ponietj, laivu Norman
die išvažiavo atgal Lietuvon. 
Savo čion buvimo laikotarniu 
vyskupas aplankęs 50 lietuviš
kų parapijų. Rep.

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.

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

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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MIRTYS—LAIDOTUVĖS

Vincas Gaitauskas. 12 m. 
amž., 164 Bergen St., mirė 
rugpjūčio 31 d. Palaidotas 
rugsėjo 2 d., Šv. Jono kapinė
se. '

Ona Vinitskienė, 50 m. am
žiaus, 11 Hicks Lane. Great 
Neck, L. I.. mirė rugsėjo 1 d. 
Beth Israel Ligoninėje. Kūnas 
našarvotas graboriaus Bie
liausko konlyčioi. Bus palai
dota rugsėjo 4 d., 2
pietų, Alyvų kalnelio kapinė
se.

Lietuviu apeigomis 
graborius Matthew P. Ballas. 
(Bieliauskas).

vai. po

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Laisniuotas Graborius
NOTARY PUBLIC

423 Metropolitan Avė. 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4311
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Notary Public Tel. Stagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

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

Teisėjas Sulaikė Teisėją
Nuo Kalinimo Pikietų

Brooklyno Aukščiausio Tei
smo teisėjui McCooey apelia
cijų divizijos teisėjas George 
H. Taylor uždraudė siųst kalė* 
jiman streikierius, piketuo
jančius Joe’s Restauraną, 8 
Nevins St. Streikieriai sulaužė 
teisėjo McCooey išduotą drau
sme’ pikieto.

Teisėjas Tavi or patvarkė, 
kad teisėjas McCooey neturi 
teisės kalint pikietus be džiū- 
rės teismo.

Nuleido Naują Karo Laivą

Brooklyno Navy Yard už
baigė 10,000 tonų jtalpos nau
ją karo laivą, kuris oficialėse 
krikštynų ceremonijose pava
dintas Honolulu. Jose dalyva-J 
vo majoras LaGuardia ir dau
gelis kitų miesto valdininkų, 
taipgi abelnos publikos, ku
rios skaičius siekė apie 20,000.

rūpinasi

suvadų taisymo 
ir padėjėjai nuta- 
generalį streiką.
mechanikams po

“Plumberių” Streikas
Vandens 

mechanikai 
re skelbti 
Reikalauja
$10, o padėjėjams po $6 į die
ną. Streikas palies 1,500 
“plumberių.” Unija nutarė iš
rinkt iš narių dienos uždarbį 
streiko fondan. |

Harlemo apartmento kieme, 
114 W. -120th St., superinten
dentas pastebėjo kieme pasta
tytus rakandus krutant ir pa- 
tyrinėjęr’ rado 6 pėdų gyvatę. 
Nieko nfelaukęs, jis pašaukė 
policiją, kuri padėjo neprašy
tą įnamę nudėt.

PARDAVIMAI
Parsiduoda Saliūnas, Restaurantas 

Ir Namas
Parsiduoda labai gera vieta, tai 

yra saliūnas, restaurantas ir namas. 
Parsiduoda viskas sykiu. Biznis eina Į 
labai gerai, kad pietų laiku dirba ' 
keturi darbininkai. Taigi kas mylit 
turėt tokį biznį, tai greit atsišaukit, 
nes pinigų tame biznyje yra. Savi
ninkas parduoda tą biznį tik todėl, 
kad nesveikuoja. Prašome atsišaukti 
j “Laisvės” raštinę, o iš ten bus 
rodyta vieta ir savininkas.

(208-213)

nu-

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

Tel. Stagg 2-078S
Home TeL

Havemeyer 8-1158

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
BALZAMUOTOJAS

Patarnauju visiems be skirtu 
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
lemos.

Ateikite ir persitikrinkite.
337 Union Avenue 

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

NOTARY 
PUBLIC

5
Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patarnavimas 

bus užtikrintas ir už prieinamą kainą

Tel. Virginia 7-4499

Barry P Shalins r
\ (ŠALINSKAS)

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

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Priel Forest Parkway 

WOODHAVEN, L. L N. T.
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TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

485 Grand Street Brooklyn, N. Y.
Telefonai :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 įsi- 
temyti adresą ir telefoną.

Telefonuokite: EVergreen 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti į ofisą 

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




