
KRISLAI
Ir Atėjo Tie Stebuklai.
Lietuvos žmonių Laisves 

Fondas.
Lietuvių Daktarių 

Draugija.
Smetoniški Prajovai.

Rašo A. B.

Maskvos Medikaliam Institu
te vienas po kitam atidengiami 
stebuklingi išradimai. Gydyto
jas N. Ostipovsky tvirtina, kad 
jam pavykę mirusių vaikų šir
dis atgaivinti ir palaikyti gy
vas po kelias valandas. Tas, 
žinoma, dar nereiškia atgaivini
mą mirusio žmogaus. Bet svar
bu, kad 
žmogaus 
irias “iš 
čiai vėl
mokslą. Bažnyčia tvirtina, kad 
“dūšiai 
kūne nebelieka jokios gyvybės, 
jokio organo veikla nebegalima.

vienas iš svarbiausių 
kūno organų prikelia- 
numirusių.” Bažny- 
reikės trauktis prieš

išvažiavus iš kūno,

No. 131 Metai XXVI, Dienraščio XVIIITelephone STagg 2-3878
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JUODIEJI PLANAVO PA
DARYT PERVERSMĄ, 

ĮVEST DIKTATŪRĄ

Pirmas
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių

Ha- 
kad 
pa-IŠRINKTA 18 NARIŲ KOMITETAS TUO TIKSLU 

VEIKTI SU MINNESOTOS DARBIEčIAIS
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“SENIŲ PENSIJŲ” VEI 
KĖJAS BUTLEGERIS, 

ŠMUGELNINKAS?

Fabrikantai Nori Užslėpt 
Savo Darbininkų Pavergimų

IN TWO PARTS

PART ONE
Sf "i

WASHINGTON. — An- 
gliakasyklū ir plieno kapi
talistai pyškina senatoriams 
ir kongresmanams telegra
mas, kad atmestų senato
riaus La Follette’o įnešimą. 
Tuom įnešimu jis reikalau
ja ištirti, kaip kompanijos 
atima savo darbininkams 
pilietines teises ir faktinai 
juos pavergia.

INDUSTRINIS KOMITETAS IR SOCIALISTŲ 
VADAI SVEIKINA KONFERENCIJA FARMER1Ų 
-DARBO PARTIJOS KŪRIMUI VISOJ ŠALYJ

Augščiausias Teismas Davė 
Demokratam Milioną Balsų? Baltagvardiečiai Šau

kia Juodąjį Legioną 
Žudyti Komunistus

kils 
Kongrese, 
dienotvar-

AMERIKA DRAFTUOS
KARUI DARBININKUS

*

galės būti

Kokiais būdais Amerikos lie
tuviai galėtų suteikti Lietuvos 
žmonėms paramą, kad jie grei
čiau ir lengviau nusikratytų 
Smetonos fašistinės diktatūros 
jungą? šis klausimas 
Amerikos Lietuvių 
Jisai yra kongreso 
kyje.

Moraliniai būdai
įvairiausi. Organizacijos neš 
protesto ir reikalavimo rezoliu
cijas, drąsins Lietuvos žmones 
į kovą už demokratines laisves. 
Tas pats klausimas bus kelia
mas masiniuose susirinkimuose. 
Kongresas gal suorganizuos ko
mitetą tęsimui tokios propagan
dos.

Bet to neužtenka. Amerikie
čiai turi pagalvoti apie teiki
mą ir medžiaginės (finansinės) 
paramos toms Lietuvos parti
joms ir grupėms, kurios rim
tai priešinasi Smetonos dikta
tūrai ir reikalauja žmonėms 
laisvės. Ar ne būtų gerai, jei
gu kongresas įsteigtų Lietuvos 
žmonių Laisvės Fondą? . Var
das, žinoma, nesvarbu. Svarbu 
patsai reikalas ir tikslas. Pa
našus fondas būtų labai popu
liarus laisvę mylinčiuose Ame
rikos lietuviuose. Jisai galėtų 
suteikti gražią medžiaginę pa
ramą Lietuvos žmonėms. Ir 
kasgi nenorėtų remti įstaigą, 
kuri padėtų žmonėms laisvę 
įsigyti?

WASHINGTON.— Jung
tinių Valstijų karo ministe
rija patobulino 1933 metų 
plana šaliai mobilizuot ka
rui. Jis reikalauja draftuo- 
ti-surašyti įvairias pramo
nes ir jų vedėjus, įkinkyti 
kariškai tarnybai gelžke- 
lius, laivus, prekėjus ir kt., 
ir per prievartą statyti dar
bininkus į karui tarnaujan
čius darbus.

Karą paskelbus, valdžia 
sudarytų savo $500,000,000 
korporaciją ir tuoj išleistų 
$3,000,000,000 paskolos bo
nus karo reikmenis pirkti ir 
paskolas duoti karinėms 
pramonėms.

SUKNIASIUVIU UNIJOS
VALDYBA TIESIOGINIAI

NEREMIA ROOSEVELTO

Man atrodo, kad spaudoje 
permažai kalbama apie Lietu
vių Kongreso reikalus. Reikia 
diskusijų, pasiūlymų, planų. 
Jie turėtų kilti iš pačių orga
nizacijų, kurios renka delega
tus į Kongresą.

CHICAGO, Ill. — Pasita- 
rimo konferencijai ♦ delei 
Farmerių-Darbo Par tijos 
kūrimo visoj Amerikoj at
siuntė pasveikinimus John 
L. Lewis, Sidnev Hillman ir 
D. Dubinsky, žymiausi va
dai Industrinių Unijų Orga
nizavimo Komiteto. Pasiti
kima, kad jie bent toliau 
orisidės prie Darbo Parti
jos steigimo.

Sveikinimo tele gramas 
konferencijai, taipgi atsiun
tė G. Nelson. Socialistų 
Partijos kandidatas į Jung
tinių Valstijų vice-prezi- 
dentus, ir Meta Berger, ko-

vinga socialiste, našlė velio
nio soc. kongresmano Vik
toro Bergerio.

Konferencija buvo • su
šaukta Minnesotos Farme
rių-Darbo Partijos. Joj da
lyvavo žymieji darbo unijų 
ir farmerių organizacijų 
veikėjai, taipgi eile pažan
gių inteligentų. Konferen
cija, pirm užsidarant sek
madienį, išrinko 18 narių 
komitetą, kuris veiks išvien 
su Minnesotos Farmerių- 
Darbo Partija, darant toles
nius žingsnius darbiečių 
partijai suorganizuot visu 
šalies plotu.

WASHINGTON. — 
šistinis kongresmanas 
milton Fish dejuoja, 
Augščiausias Teismas, 
naikindamas New Yorko
valstijos įstatymą del algų 
moterims ir vaikams dirb
tuvėse, tuomi pastūmė kokį 
milioną balsuotojų į demo
kratų pusę.

AUGŠČIAUS. TEISMAS 
IR "NIEKENO ŽEME”

Laikraščių Rašytojų 
Gildija Išstojo Prieš

Kapitalistų Partijas

Kom. Partija Sveikina 
McNamarą, 26 Metus

Iškalėjusį Kovotoją

WASHINGTON. — Pasi
kalbėjime su laikraščių at
stovais prezidentas Roose- 
veltas pasakė, kad Augš
čiausias Teismas pirmiau 
naikino šalies įstatymus 
(socialius) todėl, kad jie ki
šasi į valstijų reikalus; o 
dabar panaikino pačios New 
Yorko valstijos įstatymą 
del moterų ir vaikų algų. 
Tuo būdu, girdi, ir lieka 
“niekeno žemė” tarp fede- 
ralės valdžios ir valstijų, 
“žemė,” kurios negali pa
liesti jokie įstatymai.

Washington. — Kongres- 
manų tyrinėjantis komite
tas surado, kad Dr. Town- 
sendo senatvės pensijų vei
kėjas Ed. J. Margett buvo 
areštuotas kaip butlegeris; 
jis taipgi pardavinėjęs opiu
mą ir kitus uždraustus nar- 
kotiškus svaigalus.

GRĘSIA VISUOTINAS 
STREIKAS FRANCIJOJ

WASHINGTON. — Juo
dasis Legionas planavo pa
daryt fašistini sukilimą ir 
įsteigt savo diktatūrą Ame
rikoj; šie legionieriai turi 
ryšiu su Ku Klux Klanu ir 
su “Sidabramarškiniais” fa
šistais, — sakė kongresma
nas Dickstein savo kalboj 
kongrese birž. 2 d. Jis rei
kalavo paskirt $100,000 iš
tirti Juodojo Legiono veik
lą Michigane ir keliolikoj 
kitų valstijų.

Detroit, Mich. — Juodųjų 
legionierių vadas Dean, tar- 
domas kaipo vienas iš šai
kos, kuri nužudė darbinin
ką C. Poole, be kitko, pasa
kė, jog prie to darbo prisi
dėjo ir vienas rusas balta
gvardietis. Šis caristas daly
vavo legionierių susirinki
me, kur buvo nutarta nuga- 
labint Poole’ą, ir šaukė “iš- 
žudyt komunistus.” Yra ir 
d a u g i au baltagvardiečių, 
veikiančių su tais žmogžu
džiais.

Paryžius, birž. 3. — Jau 
virš 300,000 darbininkų 
streikuoja trijuose šimtuose 
fabrikų, dirbtuvių ir prie
plaukų. Užstreikuotas dir- 
byklas darbininkai užima ir 
laiko savo rankose. Gręsia 
streikas Paryžiaus važiotės 
darbininkų. Galėsiąs išsi- 
vystyt net visuotinas strei
kas šalyje. Šia streikų ban
ga darbininkai darą spau
dimo naujajai valdžiai, įei
nančiai galion šį ketvirta
dienį, idant jinai paremtų 
darbininkų r e i k a Javinius 
prieš samdytojus. Reikalau
jama algų pakėlimo ir dar
bo

NEW YORK. — Komu
nistų Partijos pirmininkas 
Wm. Z. Foster ir generalis 
sekretorius Earl Browder 
antradienį mušė pasveikini
mo ir prijautimo telegramą 
J. B. McNamarai, senam 
darbininkų kovotojui, ku
riam sukako jau 26 metai 
kalėjime, Folsome, Califor- 
nijoj. Sako, “jūsų didyyry- 
bė yra pavyzdys visiems 
Amerikos darbininkams,” ir 
pasižada tęsti kovą del jo 
paliuosavimo. Panašaus tu
rinio telegramą McNamarai 
pasiuntė ir Partijos organo 
“Daily Workerio” redakto
rius Cl. Hathaway.

J. B. McNamara buvo nu- 
smerktas kalėti iki gyvos 
galvos už pasiryžusį veiki
mą Tiltastačių Unijoj. Ka
pitalistai del to sudarė su
moksią prieš McNamarą, 
kaipo “bombininką” ir “di- 
namituotoją.”

NEW YORK. — Ameri
kos Laikraščių Rašytojų 
Gildija savo suvažiavime, 
antradienį, priėmė rezoliu
ciją, kurioj pareiškia, kad 
visai negalima pasitikėti se
nomis kapitalistinėmis par
tijomis kovoj už laikraščių 
darbininkų būklės pagerini
mą. Iš antros pusės, rezo
liucija atžymi, jog streikuo
jančius laikraštinius darbi
ninkus rėmė ir remia Far
merių-Darbo Partijos judė
jimas.

Laikraštininkų rezoliuci
ja ragina savo organizaci
jos skyrius visur veikti iš
vien su jėgomis, kurios dar
buojasi sukūrimui Farme- 
riu-Darbo Partijos, ši re
zoliucija yra patvirtinimas 
jau pernykščio Gildijos nu
tarimo, padarvto jos suva
žiavimo Clevelande.

Tokio, birž 3. — Japonija 
siunčia jau trečią savo karo 
laivų būrį į Chinijos vande
nis.

SUJUDO ARABAI AIGIPTE 
IR SYRIJOJ PRIEŠ ANG
LŲ IR PRANCŪZŲ JUNGA
JERUZALĖ, birž. 3 — Iš 

Palestinos arabų sukilimai 
skleidžiasi į Aigintą ir Sy-. 
riją. Damaske, Kairo mies
te ir Alexandrijoj paplito 
lapeliai ir iškabos su reika
lavimais išvyt Anglijos ir 
Francijos imperialistus iš 
tų kraštų.

Kasyklos Gengsteriai 
Pašovė StreikierįSAN FRANCISCO, Cal. 

—Sukniasiuviu Unijos Ge- 
neralė Pildančioji Taryba 
savo susirinkime nusprendė 
oficialiai neremti Roosevel- 
to kandidatūros i preziden
tus. Taryba, tačiaus, apsi
stojo pusiaukelvj ir pagami
no tokia rezoliuciją, kad. 
p*irdi, Rooseveltą remianti 
“Darbininku 
Lyga esanti 
meriu-Darbo 
tymosi.

Sukniasiuviu G e n e r alė 
Taryba nasižadėjo nuolati
niai remti Industrinių Uni
jų Organizavimo Komitetą, 
nežiūrint, kad Darbo Fede
racijos reakcinis galva Wm. 
Green iam liepia užsidaryti 
ir išsisklaidyti.

pana- 
reikės 
paišė-

Lietuvių 
Jos virsi-

Nenartijinė” 
pradžia Far- 
Partijos vys-

Chicagoje veikia 
Daktarų Draugija, 
ninkais berods bus progresyviš- 
ki profesionalai. Dar nesigir
dėt, ką jinai mano apie Ameri
kos Lietuvių Kongresą.

Brooklyne irgi gyvuoja lietu
vių profesionalų organizacija. 
Ji jrgi tyli.

Ar tas reiškia, kad mūsų 
profesionalai sėdės namie ir ty
lės,; kuomet susirinks Lietuvių 
Kongresas ir svarstys Lietuvos 
žmonių reikalus? Toks mūsų 
profesionalų žygis nė kiek ne
pakeltų jų vardo laisvę mylin
čių Žmonių akyse.

Dar niekur nebuvome girdė
ję tokių prajovų: Smetonos 
valdžia išleido patvarkymą, 
kad visi, kurie nori įsigyti ir 
turėti rašomą mašinėlę, turi 
gauti specialį iš valdžios leidi
mą!

Dabar lauksime, kada 
šaus leidimo Lietuvoje 
vartojimui plunksnos ir 
lio...

Užmušė Skebą Muzikantą 
Sing Sing Kalėjime

OSSINING, N. Y.—Keli 
kaliniai muzikantai užmušė 
visam amžiui nuteistą mu
zikantą Fr. Lopezą, kuris 
pritarė nukirtimui jau ir 
taip mizernai menkos jų al
gos.

laiko sutrumpinimo.

ĮVAIRIOS ŽINIOS

Lyga Svarstys Ethiopi- 
jos Prijungimą

GENEVA. — Argentina 
per savo delegatą pareika
lavo, kad birželio 16 d. su
sirinktų Tautų Lygos Ta
ryba svarstyt apie Ethiopi- 
jos prijungimą ir apie Ly
gos paskelbtas bausmes 
Italijai. Argentina tik švel
niai “iš principo” nenorėtų 
pripažint svetimų kraštų 
prijungimo per karą.

Jeruzale. — Anglai sklei
džia gandus, būk nežinia iš 
kokių šakinių esą mokama 
po 30 dolerių per mėnesį 
jauniems arabams, stojan
tiems į kovą prieš Anglijos 
valdžią Palestinoj.

ARKLIU IR MULŲ 
MAŽĖJIMAS

su-

Chicago, Ill. — Arklių ir 
Mulų Sąjungos sekretorius 
W. Dinsmore skaitliuoja, 
kad per vienus metus tu gy
vulių skaičius Jungtinėse 
Valstijose sumažėjo 800,000. 
Dabar šioj šalyj tesą tik 
16,000,000 arklių ir mulų. 
Tai, girdi, permažai, ir to
dėl jų kainos vėl eina augš- 
tyn.

Suimta 30 Komunistą 
Ir Arabą Palestinoje

JERUZALĖ, birž. 3. — 
Anglų policija Palestinoj 
vakar areštavo 30 komuni
stų ir arabų tautininkų ir 
nuvarė juos į koncentraci
jos stovykla. Pasmarkino 
kratas ir ablavas prieš ko
munistus, kaip kovotojus 
už arabų tautinį pasiliuosa- 
vimą.

Prie 7,000 Anglijos karių 
Jeruzalėj atsiunęiama dar 
vis nauji armijos būriai.

Legionieriai Primušė Judžiu 
“Žvaigždę” Wm. Haines’ą
LOS ANGELES, Cal. — 

Nežinia del kokios priežas
ties, 100 vyrų ir moterų go- 
vėda užpuolė Wm. Haines’ą, 
buvusį judamųjų paveikslų 
“žvaigždinį” aktorių, smar
kiai primušė jį ir jo drau
gą J. Shieldsą ir išgujo juo
du iš miesto sykiu su 19 
jiem artimesnių žmonių. 
Haines sako, kad tai būsią 
lynčiuotojai iš “baltųjų le
giono” bei Ku Klux Klano. 
Užpuolikai taipgi subjaurio- 
jo Haineso namą ir automo
bilį.

MIRČIA NUBAUSTI 
TRYS BANDITAI

Trenton, N. J.—Tapo nu
marintas elektros kėdėj C. 
Zied, kuris užmušė detekty
vą W. T. Feitzą, Camdene. 
Du kiti Zied plėšikų šaikos 
nariai jau pirmiau mirčia 
nubausti Pennsylvanijoj.

Alabamos Streike Tapo 
Pašauta 7 Asmenys
BIRMINGHAM, Ala. — 

Nežinia kas lengvai pašo
vė Tennessee Anglies ir Ge
ležies Kompanijos 3 gengs- 
terius, specialius šerifus 
ties Muscoda kasykla.

Nuo sekmadienio strei
kuoja 2,000 darbininkų. Jau 
pašauta 4 streikieriai.

HITLERININKAI NORĖ
JO ATPLĖŠT SILEZIJĄ 

NUO LENKIJOS
Katowice, Lenkijoj, birž. 

3 d., prasidėjo teismas prieš 
119 hitlerininkų. Jie be kit
ko planavo atplėšt nuo Len
kijos Augštąją Sileziją ir 
prijungt ją Vokietijai. Yra 
įrodymų, kad jie gavo pini
gų ir ginklų iš Hitlerio val
džios.
Naziai Atsimoka Armoni

komis už Aliejų
New Jersey Standard Oil 

Kompanija už savo žibalą 
Vokietijoj priėmė kaipo mo
kestį kelis desėtkus milionų 
pučiamųjų armonikėlių, ku
rias pardavinėja Amerikoj. 
Popierinės nazių markės ne- 
giliuoja užsienyj.

Jeruzalė, birž. 3.—Arabai 
dinamitu dviejose vietose 
išsprogdino vieškelį, truk
dydami siuntimą Anglijos 
kanuolių ir tankų. Jie taip
gi užpuolė du anglų polici
jos punktu.

ROMA. — Mussolinis da
ro miliono karių manevrus 
šiaurinėj Italijoj. Tai esąs 
jo priminimas Anglijai, kad 
Italija nesitrauks iš Ethio- 
pijos. 

i

500 ITALŲ FAŠISTŲ SVE
ČIŲ BERLYNE

Berlynas. — Hitlerio pro
pagandos ir užsienių reika
lų ministerijos iškilmingai 
sutiko 500 atvykusių Itali
jos fašistų, tarp kurių buvo 
ir Mussolinio duktė grafie
nė Ciano. Nazių valdininkai 
gyrė Italijos fašistus ir pa
tys gyrėsi, kad jie kovoja 
prieš Komunistų Interna
cionalo pavojų pasaulyj.

Paprastas Policininkas 
"Susitaupė” $834,021
SAN FRANCISCO, Cal. 

—Paprastas policininkas L. 
C. Gillen, gaudamas tik po 
$200 mėnesinės algos, per 
25 metus pasidėjo į bankus 
$834,021, kaip atrado aps
kričio prokuroras, tyrinė
damas policijos graftą.

BESSEMER, Alabama.— 
Tennessee Anglies ir Gele
žies Kompanijos gengste- 
riai pirmadienį kulkasvai- 
džiu apšaudė streikuojančių 
mainierių organ izuojamą 
pikietą. Vienas darbininkas 
pavojingai sužeistas, keli ki
ti lengviau.

Pietinė Chinija Šaukią 
Karan prieš Japoniją
SHANGHAI, birž. 3; — 

Pietų Vakarų Chinijos Po
litinė Taryba Kantone ragi
na “centralinę” Chinijos 
Chiang Kai-sheko valdžią 
Nankinge griebtis ginklo ir 
vyti japonus įsiveržėlius iš 
Chinijos. Kantono Tarybą 
smerkia japonus ir už jų 
tavorų šmugeliavimą, apei
nant muitinius Chinijai 
mokesčius.

i
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Numušus Kainą, Daugiau 
Važinėja Traukiniais 

 v: A1
NEW YORK. — Kai nuo 

birž. 1 d. rytiniai gelžkeliai, 
pagal Tarpvalstijinės Pre
kybos Komisijos patvarky
mą, numušė važiavimo kai
nas iki 2c myliai, tuoj labai 
padidėjo važiuotojų skai
čius.

Budapest, Vengrija.—Su
imta 770 hitleriškų vengrų, 
kurie rengėsi sukilimui nu
verst dabartinę 
valdžią, nors ir 
fašistinė.

Vengrijos 
jinai
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|< Ir Vėl!
Ir vėl Jungtinių Valstijų augščiausias 

teismas pasirodė nevainikuotu monar
chu, minančiu žmonių teises po kojų!
, Penki, iš devynių, seniai pareiškė New 
Yorko valstijos įstatymą, nusakantį 
darb. moterų algų minimumą “nekonsti
tuciniu” (Iki šiol New Yorko valstijoj 
buvo įstatymas, sulyg kuriuo moterim 
darbininkėm turėjo būti mokamos algos 
ne mažiau $12.40 savaitėj). Penki iš de- 

fVynių seniai dabar sako, jog tokia alga 
‘ esanti “perdidelė.” Žinoma, jie savo 

darbą pridengia kitais žodžiais: jie sako, 
kad tokis įstatymas laužąs asmens lais
vę, kurią, girdi, garantuoja 14-tasis prie 
USA konstitucijos pataisymas!

Ar girdėjot tokią komediją?
Tai smūgis, kuris atsilieps milionams 

t vargšų.
Kai tas pats nevainikuotas monarchas 

padare nekonstituciniu Guffey bilių, tai 
jis skelbė, jog Guffey bilius neigiąs vals
tijų teises. Dabar skelbia, jog New Yor
ko minimumo algų įstatymas laužąs in
dividualines žmogaus teises!

Kur tik eina klausimas apie algų didi
nimą, reakcingam USA augščiausiam 
teismui jis rodosi nekonstituciniu! Kur 
tik dalykas liečia suvaržymą žmonių lai
svės, mažinimą algų — augščiausiam tei
smui tas konstitucinis!

B . Kada bus galas tam iš žmonių tyčio- 
jimuisi, kurį atlieka keletas surambėju
sių, persigėrusių reakcinga politika se
nių?

Tuojau reikia daryti viską, kad suvar
žyti augščiausio teismo galią, kad ap- 

... 'karpyti jam reakcinius sparnus, kuriais 
jis bando atskirti Amerikos liaudį nuo 
šviesesnio gyvenimo.

Kad tą padarius, Amerikos darbo žmo
nės—darbininkai, farmeriai ir intelek- 

■ tualai—privalo turėti įrankį, kuriuo ga
lėtų pravesti gyveniman savo užmanęs. 
Tokiu įrankiu turi būti (ir bus!) Far- 
merių-Darbo Partija, kuri numatoma su- 

’ organizuoti dar šiemet. Daryti viską, 
i kad dar šių metų rinkimuose pravedus 

Farmerių-Darbo Partijos sąrašu kong- 
resmanų ir senatorių. Daryti viską, kad 
suvaldyti reakciją!

R , Kodėl Franci jos Komunistą 
j Partija Nedalyvauja Valdžioj?

Francijos Socialistų Partijos vadas 
įULeon *Blum ir kiti (Amerikoj Norman 

. Thomas) prikaišioja Francijos komunis
tams jų atsisakymą dalyvauti naujoj 

■ valdžioj. Kaip žinoma, Francijos Ko
munistų Partija keliais atvejais davė 
pareiškimą, jog nedalyvausianti krašto 
valdžioj. Žemiau paduodame FKP Po
litinio Biuro atsakymą FSP. Biurui:

* “Politinis Biuras vienbalsiai laikosi 
nuomonės, kad keitimas nesenai įvyku
siam mūsų kongrese mūsų nusistatymo 
nebūtų naudingas mūsų bendriems tiks
lams, t. y., Liaudies Frontui. Rinkimų 
kampanijoj mes atvirai skelbėme, jog 
Komunistų Partija nedalyvaus valdžioj. 
Prie tų sąlygų mūsų partija pasiekė di
delių laimėjimų ir prisidėjo prie laimė- 

’ jimo visų partijų, įeinančių Liaudies 
i t’ronte. Mes trokštame vieno siekimo: 

užtikrinti ekonominį ir socialinį atsigai- 
J vinim ą, ir išlaikyti taiką ir laisvę, ko

Lawrence, Mass
> N Audinyčiy Darbininkų ir Dar- 
pjr.. bininkiu Atydai
hfey U. T. W. Unija atidarė bu- 
jįSBveinę Lawrence, Mass., po nu- 
Rįjntriu 588 Essex St., ant ant- 
RBrO augšto. O buveinės nume- 
Mni 5. Vieta atdara dienomis.

MUi

taip trokšta Franci jos žmonės. Mes įsi
tikinę, jog tą pasiekti geriau padėsim lo
jaliai remdami valdžią, kuriai vadovaus 
socialistų vadovybė, negu patys įeidami 
valdžion, kadangi pastarajam atsitikime, 
žmonių priešai gautų priekabę kelti šalyj 
suirutę ir maišatę... ”

FKP karštai stoja už organizavimą 
Liaudies Fronto komitetų miestuose, 
miesteliuose ir kaimuose—komitetų,; pa
dedančių valdžiai nugalėti reakcininkų 
pasipriešinimus. Tiktai turint plačią or
ganizuotą bazę masėse, naujoji Franci- 
jos valdžia tegalės pasekmingai pravesti 
tuos uždavinius, kuriuos suteikė jai bal-.. 
suotojai.

Komunistai pasižada lojališkai remti 
Blumo valdžią. Jie deda pastangų, kad 
socialistų dalyvavimas valdžioj (o komu
nistų nedalyvavimas) ne tik nesuardytų 
broliško bendradarbiavimo tarp šitų 
partijų, bet kad jas labiau glaustų.

Palestinoj
Neramumai Palestinoj nesibaigia. Ara

bai tebejuda prieš Britanijos imperializ
mą, bet pastarasis sau šydu naudoja žy
dus. “Žydų žeme” jis prisidengia, žydų 
interesus gindamas (sako britų imperia
lizmas), jis šaudo arabus.

Palestinoj arabai sudaro didžiumą. 
Jie ten gyveno ilgus laikus, nepaisant, 
kad istoriniai Palestina vadinasi “Žydų 
Žemė.” Tik po pasaulinio karo Palesti
na grąžinta “žydams,” suteikta jiems au
tonomija po Britanijos “globa.”

Zionistai, remią judėjimą už apgyven
dinimą Palestinoj žydų, už padarymą žy
dams Palestiną namais, investino ten 
daug pinigų, surinktų iš viso pasaulio 
žydų.

Bet Palestinoj negali apsigyventi bile 
žydas, neperėjęs tam tikrų egzaminų. 
Jis turi būti hebrajiškai raštiškas. Ne 
visi, vadinasi, žydai ten priimami.

Nuvažiavę su pinigais, žydai išperka 
arabų nuosavybes, palikdami pastaruo
sius be nieko. Arabų žydai darbui ne
samdo. Jie vis daugiau ir daugiau palie
kami “dievo apveizdai.” Iš to arabuose 
kyla noras išvyti žydus, išvyti ir jų glo
botojus imperialistus. Del to kyla ko
vos.

Palestinos Komunistų Partija, kurioje 
randasi daug žydų (daugiau negu arabų) 
palaiko arabų teisėtus reikalavimus. To
ji partija smerkia britus ir zionistus, 
tarnaujančius britų imperialistams. Mes 
su Palestinos Komunistų Partija. Stovė
dami už pilniausią teisę žydams apsigy-,j 
venti Palestinoj, kaip ir kiekvienoj ša-' 
lyj, mes sakome: zionizmo politika remia 
Britanijos imperialistų politiką!

Kad tai tiesa, parodo sekamas: Brita
nijos augščiausias komisionierius Pales
tinai, Wauchope, ruošiasi suorganizuoti 
1,000 žydų į miliciją ir juos naudoti ko
vai prieš arabus. Kitais žodžiais, Lon
dono imperialistai žydus panaudos savo 
viešpatavimo stiprinimui, apgynimui nuo 
kylančios arabų liaudies!

Štai, kur keri tragedija zionizmo poli
tikos! Štai, kodėl mes tai politikai ne
galime pritarti!

Thaelmannas: Montreuil Miestelio 
Garbės Pilietis

Montreuil, Francijoj, arti Paryžiaus, 
miestelio taryba priėmė, be kitko, Vo
kietijos komunistų vadui, sėdinčiam fa
šistų kalėjime, sveikinimą. Nutarimo 
pabaiga skamba:

“Miestelio taryba įsitikinusi, jog ji rei
škia visų Montreuil’o gyventojų jausmus, 
skelbdama^ kad ji persitikrinusi, jog Vo
kietijos žmonės, kaipo nešėjai kultūros 
praeityje, kaipo žmonės tautos, davusios 
žmonijai Emanuelį Kantą, Šilerį, Goethę 
ir Karolį Marksą, greitoj ateityj sutrau
kys vergijos retežius ir pasiliuosuos. 
Miestelio taryba podraug nutaria suteik
ti Ernstui Thaelmannui Montreuil’o mie
sto garbės piliečio titulą.”

Panašūs nutarimai Vokietijos naziams 
reiškia nepaprastai didelį smūgį!

Kurie norite pamatyti, galite 
užeiti. Kviečiame visus taip 
pat įstoti į uniją. Susirinkimai 
bus laikoma kas pirmas ir kas 
trečias ketvirtadienis, 7:30 
vai. vakare.

Darbininkai ir darbininkės, 
jau atėjo laikas organizuotis 
ir nelaukti, kada bosų agentai 
pradės jus linčiuoti, kaip kad 
“Juodasis Legionas” daro ki

tose valstijose. Tiktai gerai 
organizuoti darbininkai galės 
atmušti tuos žmogžudžius. 
Todėl stokite į uniją ir ginki
te savo klasės interesus.

L. K. Biuras.

Gaukite “Laisvei” Naujų
Skaitytojų

Atmušt Liberty Lygos- 
Republikonų-Hearsto 

Fašistines Jėgas!
Rooseveltas Nėra Joks Užtvaras prieš Reakciją

/ Earl Browder
Amerikos Kom. Partijos Generalis Sekretorius.

Mes stovime išvakarėse svar
biausios rinkimų kovos; o šios 
kovos akyvaizdoj atrandame, 
jog darbininkų jėgos nėra su
vienytos. Tačiau dabar yra 
toks laikas, had užvis labiausia 
reikia mums suvienyto darbi
ninkų judėjimo, labiau negu 
bet kada praeityj; lygiai reikia 
išplėtoti tą vienybę, kad jinai 
apimtų plačiuosius farmerių 
sluogsnius ir narius vidurinių 
klasių grupių.

Aišku, jog ši vienybė yra 
reikalinga, kad pastot kelią 
augančiai, užpuolikiškai kovai 
iš reakcijos pusės, pavojui 
fašizmo ir karo. Tik platus 
veikimo vieningumas tesugebės 
sėkmingai kovoti prieš šiuos pa
vojus.

V i s a-p a sauliniai patyrimai 
paskutiniu laikotarpiu tatai pa
brėžė labai stipriai. Mes esame 
matę, kaip fašizmas pakilo ir 
paėmė galią visoje šalių eilėje 
todėl, kad stoka vo vienybės 
priešfašistinėms spėkoms. Iš 
antros pusės, kur ta vienybė 
pradeda išvystyti bendrą veiki
mą prieš fašizmą ir prieš karą, 
ten matome, .kaip jinai suturi 
reakcijos jėgas ir atmuša jas 
atgal.

Franci joj didžioji Liaudies 
Fronto pergalė, vieningos ko
vos laimėjimas, kirto kriušinan- 
tį smūgį francūziškam fašiz
mui, kuris, veikdamas ranka 
rankon su Hitleriu, tikėjosi 
įvesti hitlerizmą ir Francijoj.

Ispanijoj suvienyto judėjimo 
pradiniai veiksmai ištaškė vil
tis ispaniško fašizmo, kuris ti
kėjosi valdyti tą šalį; ten tapo 
išrinkta milžiniška dauguma 
priešfašistinių*atstovų į seimą, 
o po to buvo Almėta dar dides
nė, nuslegianti pergalė prieš 
fašistus prezidento rinkimuose.

Austrijoj viltys atgyti jė
goms, kovojančioms prieš fa
šizmą, plaukia būtent iš naujos 
bendro fronto sutarties, kuri 
kaip tik dabar yra pasirašyta 
tarp Austrijos socialistų ir ko
munistų,—ženklas augančio su
pratimo, kaip reikalinga yra 
vienybė. Toj sutartyj mes pa
stebime, kad nutarta sudaryti 
nacionalį komitetą kovai prieš 
f a š i z m ą, v a do vau j ant tom 
dviem partijom.

Galima būtų paduot ir dau
gybę kitų, mažesnių, pavyzdžių, 
kokios permainos pasidaro, kur 
tik priešfašistinės jėgos, svar
biausia socialistai ir komunis
tai, atsivesdami ir darbo unijas, 
pradeda vienytis bendra pro
grama.

Reakcijos pavojus Jungtinėse 
Valstijose lygiai taip gręsia, 
kaip ir Europoj. Per kelis pas
kutinius mėnesius mes matome 
dar negirdėtą reakcijos spėkų 
telkimąsi šioj šalyj. Jos buria
si apie republikonų partiją 
kaip savo centrą, bet toli gražu 
ne vien apie senąją republikonų 
partiją kaipo tokią. Republiko
nų partija šiemet stengiasi per
imti, valdžią į savo rankas pa
grindais pamatinio savo jėgų 
pertvarkymo, kur jinai bando 
surinkti į vieną bloką kraštu- 
tiniausius reakcijos gaivalus 
visoj šalyj, taigi ir tos rūšies 
reakcionierius iš demokratų 
partijos.

Liberty Lyga, abiejų partijų 
sąjunga kraštutinių reakcionie
rių, išstatė priekin štabą buvu
sių vyriausių demokratų parti
jos vadų, kad vestų užpuo’lan- 
čiai-reakcinę kovą prieš Roose
velto valdžią, idant atitrauktų 
plačias balsuotoju minias nuo 
Roosevelto, o pervestų juos 
balsuoti už republikonų kandi
datą į prezidentus. Liberty Ly: 
ga, žinoma, ne tik šiaip skaldo 

demokratų partiją ir dedasi 

fašizmo, 
būdavo de- 
o šiandien 

jėga 
kas

bent 
liečia

prie republikonų. Jinai veda 
vajų viduj abiejų partijų, no
rėdama kaip galint didesnį 
skaičių balsuotojų pasverti į re
publikonų pusę prezidento rin
kimuose su skirtinga taktika 
skirtingose vietose. Jinai laiko 
savo poziciją demokratų maši
noj, kur nėra galimybės sėk
mingai pervesti valdžią į repub
likonų rankas; o kur reikia, Li
berty Lyga duoda paviršutinę 
neva paramą net Rooseveltui, 
tuo pačiu laiku ištikro veikda
ma prieš Rooseveltą, sabotažuo- 
dama jįjį.

Koks yra politinis pobūdis 
šio susibūrimo, tatai rodo 
Hearstas, kaipo žymiausias jo 
ženklas (simbolas). Niekas iš
tikimųjų negali net abejoti, ar 
Hearstas išreiškia ar ne judėji
mą Amerikoj linkui 
Hearstas paprastai 
mokratas politikoj, 
jis yra vyriausia 
laikraštijos dirvoj, 
imtynių del to, ką skirt repub
likonų kandidatu į prezidentus, 
žymiausias republikonų kandi
datas į prezidentus Landon 
prįėmė Hearstą kaip savo pat
roną iki to laipsnio, kad Lan
dūnas palaimino (hearstinį) re
publikonų kandidatų sąrašą Ca- 
lifornijoj prieš kitą republiko
nų sąrašą, kuriam vadovauja 
Hooveris, tariamas republikonų 
partijos vadas.

Mes esame perstatę Hearsto- 
Liberty Lygos bloką, kaipo iš- 
reiškėją reakcijos jėgų šioj ša
lyj, kaipo kraštutinius reakcio
nierius, tokius, kurie varosi 
linkui fašizmo. Tą bloką teisin
gai apibudino ir p. Ickes (Roo- 
sevelto ministeris), kuris juos 
pavadino “į fašizmą linkusiais 
žmonėmis,” tokiomis jėgomis, 
kurios tarptautiniuose reikaluo
se įmestų Jungtines Valstijas į 
karo rengėjų pusę. Ir šis api
būdinimas neginčijamai yra 
teisingas.

Vyriausias Amerikos žmonių 
priešas šiandien yra republiko
nų-Liberty Lygos-Hearsto kom
binacija. Savo . darbo centru 
rinkiminėje kampanijoje mes 
turime padaryti kovą prieš šį 
reakcinį bloką, idant būtą su
mušti jo planai 1936 metais. 
Kiekvienu žodžiu, kurį mes sa
kome, ir kiekvienu žingsniu, 
kurį darome, mes turime žadin
ti minias prieš tą reakcingiau- 

Patogi Kelionė Lackawanna Gelžkeliu iš 
New Yorko j Amerikos Lietuvių Kongresą

Brooklyno ir apylinkės organizacijų konferencijos 
komiteto transportacijos komisija teiravosi apie kelionę 
gelžkeliu ir patyrė, kad parankiausia būtų važiuoti 

LACKAWANNA GELŽKELIU
Iš New Yorko į Clevelandą ir atgal kainuoja $16, jei 

susidaro grupė ne mažiau 25 asmenų. (Jei mažesnė 
grupė, tai nėra nuolaidos—kainuoja iki $20.) Nuva
žiuojant, visai grupei reikia kartu važiuoti, o grįžti ga
lima pavieniai, bile kada bėgyje 10 dienų.

Traukinys iš New Yorko (Hoboken stoties) išeina 
6:30 vai. penktadienio vakare (pastoviu laiku), bir
želio 19 d., o Clevelande jau būna ant rytojaus 8:40 
vai. ryto. Kelione inia apie 13 valandų.

Grįžtant, kas nori gali veltui gauti tikietą į Niagarą 
Falls; taipgi galima sustoti Buffalo, Elmira ir Scrantone.

Brooklyno ir apylinkės (taipgi Massachusetts ir Con
necticut) organizacijų išrinkti delegatai į Amerikos Lie
tuvių Kongresą, norintieji važiuoti traukiniu, turi grei
tai užsiregistruoti pas transportacijos komisiją.

Traukiniu taipgi gali važiuoti ir ne delegatai, bet 
šiaip asmenys, norintieji pasivažinėti ir pamatyt Amerikos 
Lietuvių Kongresą. Ta proga gali pasinaudoti SLA Sei
mo ir Meno Sąjungos suvažiavimo delegatai.

Komisijai reikia pranešti ne vėliau, kaip 15 d. birželio.
Pranešimą siųskite sekamu antrašu:

, J. SIURBA, 419 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

šių jėgų pasimojimą paimti val
džią į savo rankas.

Mes matome, jog ne visi su
tinka su mumis bendroj kairio
joj stovykloj. Taip antai, socia
listų pozicija (jeigu Normano 
Thomaso žodžiai tikrai išreiš
kia socialistų nuomonę) aiškiai 
mažina reakcijos pavojų šioj 
šalyj apskritai. Ji faktinai už
ginčija, kad gręsia bet koks fa
šistinis pavojus Amerikoj. Nor
man Thomas sako, vėlesniuose 
savo rašymuose, kad Liberty 
Lygos kombinacija norinti “ne 
fašizmo,” bet “sugrįžimo prie 
Coolidge’iaus.” Kur tik Thomas 
kritikuoja republikonų-Liberty 
Lygos-Hearsto šaiką, jis savo 
kritiką visuomet apriboja tokiu 
įspėjimu—nemanykite, kad šie 
žmonės yra fašistai. Tai klaida. 
Jeigu mes jį paklaustumėm, kur 
tad ištikrųjų yra bent kiek 
fašizmo Amerikoje, tai jam la
bai sunku būtų atsakyt. Toks 
nusistatymas veda į visišką už
ginei j imą bet kokio fašizmo 
pavojaus šioj šalyj. Aišku, jog 
šitoks atsinešimas į tą klausimą 
yra didelis pavojus Amerikos 
liaudžiai. Aišku, jog, tas nusis
tatymas veda prie tokios pasė
kos, kad nuginkluojama pasi
priešinimas fašizmui, apmigdo- 
ma žmonių minios, tveriama 
toks “nujautimas”, būk čia ne
są jokio fašizmo pavojaus.

Mes turime labai atydžiai įsi
žiūrėti į Roosevelto vaidmenį, į 
santikius tarp Roosevelto ir de
mokratų partijos ir į jo santi
kius su republikonų-Liberty Ly
gos-Hearsto kompanija. Roose
veltas beveik nesutiks savo par
tijoj pasipriešinimo kaipo de
mokratų partijinės “vėliavos ne
šėjas.” Jis bus parinktas demo
kratų partijos kandidatu kin
kas labiau beveik-vienbalsiai, 
negu kuris republikonų kandi
datas. Bet, nežiūrint kokį savo 
kandidatą republikonai nomi
nuotu, jis sulig savo politinės 
reikšmės niekaip negali būt 
skirtingas nuo kombinacijos, 
kuri ta kandidatą išstato. Ta
čiau nėra tokio pat pilno politi
nio sutapimo tarp Roosevelto ir 
demokratų partijos. Roosevel
tas nėra pilnai susiliejęs į vie
ną su savo partija todėl, kad 
pačioj demokratų partijoj yra 
daug aštresnių ir gilesnių prieš
taravimų, negu Roosevelto po
litikoje. Demokratų partijos vi
duj veikia giliai siekiančios 
pasiskirstymo jėgos. Ištisi jos 
skyriai, ypač vadų tarpe, nors 
organizaciniai ir laikosi su 
Roosevelto valdžia, bet tikrovėj 
p r i t a r ia republikonų-Liberty 
Lygos opozicijai, veikiančiai iš- 
laukyj demokratų partijos.

Reikia imti dėmesin dar tas 
faktas, jog demokratų partija 
dabar yra labiau negu kada pir
miau dirbtinas rinkinys vieni 
kitiems prieštaraujančių reika
lų įvairiose vietose ir taipgi 
dirbtinas rinkinys prieštarau
jančių grupių reikalų. Juos 

krūvoj palaiko tiktai baimė, 
kad jeigu iširtų ši “sąjunga” 
demokratų partijos viduj, tai 
tie sąjungininkai būtų išmesti 
iš valdančiosios kompanijos. 
Roosevelto padėjimas šioj pa
dėtyj yra ve koks: Roosevel
tas čia yra lyg ta grandis, ku
ri palaiko visas šias priešgy
niaujančias jėgas krūvoj, arba 
jis yra lyg koks laukas, kur tos 
prieštaraujančios intakos tik 
šiaip taip palaiko tuo tarpu lyg
svarą, šiaip' taip laikinai sutai
ko klausimus, kylančius iš visų 
augančių prieštaravimų. Santiy- 
kyje su Republikonų - Liber
ty Lygos - Hears to reakci
niu apsivienijimu tai Roo
sevelto rote' yra šitokia — 
bandyt išlaikyt vidurio pozici
ją tarp žmonių minių reikala
vimų, iš vienos pusės, ir tų 
reakcinių jėgų spaudimo, iš an
tros pusės.

Rooseveltas stengiasi palai
kyt susisiekimą su miniomis ir 
tuo pačiu laiku padaryt gana 
nusileidimų reakcijos reikala
vimams, idant nesuskiltų jo 
paties partija, kur reakcionie
riai turi užėmę stiprias pozici
jas. štai kodėl mes matėme tokį 
reiškinį pastaruoju laiku: juo 
smarkiau reakcininkų blokas 
atakuoja Rooseveltą ir jo val
džią, tuo daugiau ši valdžia 
padaro nusileidimų reakcijai ir 
traukia į dešinę.

Nėra nei klausinio, kad Roo
sevelto valdžia patraukė į de
šinę ir daro svarbių nusileidi
mų Liberty Lygos reikalavi
mams. Tatai ryškiau matosi 
ypač bedarbių šelpimo klausi
me, kur pirmą sykį bėgyje tre
jų metų mes matome, kaip vie
noj valstijoj po kitos pakyla 
masinės kovos, bedarbiai užimi- 
nėja valstijų seimų rūmus ir 
miestų tarybų rūmus ir kur be
darbiai, net savo gyvybę pavo
jui! statydami, išstoja kovon 
prieš griežtus nukapojimus pa- 
šalpinių pinigų sumų. Tatai 
yra vaisius Roosevelto padaryto 
aiškaus nusileidimo Liberty Ly
gai. Tatai pavyzdžiuoja Roose
velto vaidmenį. Jis nėra joks 
užtvaras prieš reakcionierių 
spėkas: josios pasirodo galin
čios pravesti tūlą dalį savo 
reakcinės programos, daryda
mos spaudimą į Rooseveltą ir į 
jo valdžią.

Worcester, Mass
Iš Susirinkimo ALDLD 11 

Kuopos
i buvo pla- 

į vykstantį 
Maynard, 
Likos iš- 

draugų E. 
Karazijos.

25 ju- 
surengtos

šiame susirinkime 
čiai kalbėta apie 
“Laisvės” pikniką 
Mass., 4 d. liepos, 
rinkta komisija iš < 
Dovidonienės ir J. 
Iš atskaitos “Laisvės 
bilėjaus minėjimo 
vakarienės, kur gražiai ir ben
drai pasidarbavo ALDLD 155 
ir 11 kuopos, pelno liko $120. 
Tai puiki auka mūsų dienraš
čiui. Draugai išdavė raportą 
iš vienybės bankieto, pelno li
ko $33.20. Nutarta šį visą pel
ną išaukauti sekamai: dvi da
lis siuntimui delegatų į Ame
rikos Lietuvių Kongresą ir vie
ną dalį Kompartijai. Priimta 
išplatinti 10 tikietukų del 
Kompartijos rengiamų šokių, 
šį darbą paėmė drg. Karazi
ja. šokiai įvyks 17 dieną bir
želio 7:30 vakare, Olympia 
Parke, tai bus trečiadienio va
karas. Visi dalyvaukite.

Taipgi likos priimta išpla
tinti ženkleliai vertės $10 šel
pimui politinių kalinių, šį dar
bą apsiėmė drg. Bakšys.

ALDLD 11 kuopos,
Kovesp.

Ministeris Išdavi Anglijos 
Finansines Slaptybes

London, birž. 2.—Už iš
davimą valdžios finansų 
plano slaptybių tapo pri
verstas pasitraukti buvęs 
Anglijos kolonijų ministe
ris Thomas. Sužinoję tas

tūli kapitalistai.

*
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Connecticut Choruses Pre
pare for Alpms Conference

STUDENTS DEMONSTRATORS GET WATER CURE

Waterbury seems to have taken 
the initiative in planning to send 
delegates to the Meno Sąjungos Con
vention in Cleveland June 21st and 
22nd. As this gathering is held on
ly once in two years it is very im
portant that we send as many de
legates as possible from Connecti
cut. At our last meeting we decid
ed to contact the various Conn. Cho
ruses and discuss the possibility of 
obtaining a car to take down a num
ber of delegates—at least one from 
each chorus district.—In view of 
the fact that the ALPMS conference 
is being held June 21 and 22nd our 
delegates will also be able to attend 
the Lithuanian Congress. The mat
ter has already been disussed in New 
Britain and it seems that due to 
the fact they have no ch,orus it will 
be impossible for them to send any
one—but how about hearing from 
Hartford, Bridgeport, and New Ha
ven? This is an important issue 
and should be taken up immediately. 
Anyone with a car who can and 
would care to take the delegates to 
Cleveland is asked to get in touch 
immediately with Beatrice Kukans- 
kis, 229 Chase Parkway, Waterbury, 
Conn. Rep.,

“KKK’ TERRORIZES 
C. C. C.!

SHERBURNE, N. ¥.—The KKK 
rides again!

But instead of limiting its terror
istic night-riding to the deep South 
it has come up North. Members of 
the KKK have enrollees at Co. 3202 
in Shelburne of the Civilian Conser
vation Corps quaking in their bunks.

Their method consists of silently 
approaching beds of CCC boys at 
about midnight. To prolong the tor
ture they wake him, very gently. 
Then they douse the victims by pour
ing a pail of cold water over him.

KKK stands for the “Keep Kleen 
Kommittee”, an organized group 
formed to remind the men of their 
daily showers. Their motto (and the 
motto of the camp) is “A shower a 
day keeps the KKK away”.

NEW YORK CITY—It pays to 
protest, decided student and teacher 
groups, when it was announced that 
Morris U. Schappes, English tutor 
at City College, will teach next 
term. Although “unsatisfactory 
work” was given as the reason for 
dismissal, protesting students and 
teachers charged curtailment of aca
demic freedom. Mr. Schappes had! 
received notice of dismissal 24 hours 
after speaking to the April 22 de
monstration of student peace strik
ers.

Negro Girl Esęapes 
Lynching

a --------
ALTUS, Okla.—Arrested 

the fatal shooting of a 
man, 19-year-old Olivia Gardner, 
Negro girl, narrowly escaped lyn
ching at the hands of a mob led 
by the slain man’s widow.

She shot S. E. Harlan, the girl 
admits, but it was in self defense. 
No charges have yet been filed 
against her.

When the wife of the slain 32 
year old truck driver led a menac
ing crowd of 200 toward the jail, 
the Negro girl was taken to the 
jail at Hobart, Oklahoma.

s 
after 

white

Hr

A miltary tank, equipped with fire hose, disperses a group of Bucharest, 
Rumania, university students who demonstrated outside government offices 
after some of their classmates were arrested.

33 Heroic CCC Fire-fighters Dismissed for 
Demanding a Rest After 48 Hrs. of Work

MANAHAWKIN, N. J.— They 
wanted to rest after more than 48 
hours of continuous forest fire fight
ing, during which they had ’ seen five 
of their buddies burned to death. 
But Army discipline demanded that 
the CCC boys continue work.

When ordered back to the regular 
forestry work,'more than 200 of the 
260 enrollees Refused. They had not 
had enough rest after their hard! fire 
duty, they complained, and since all 
the fires were out, there was no rea
son why they could not have the day 
off.

Army Officers Lieutenant Wil
liam J. White and Lieutenant George 
L. Martin, in charge of the camp, 
retaliated by grilling individually 
each member and threatening him 
with “dishonorable discharge”. They 
called in a state trooper to put down 
the “rebellion” and threatened! the 
strikers with arrest. The trooper, 
Joseph Mack, found no disorder at 
the camp and did nothing.

Thirty-three of the camp strikers 
remained stuck to their 'guns and 
they were summarily discharged, 
bundled aboard trucks and sent to 
the • railroad station, eight miles 
away.

James Cullen of Tuckerton, one of 
the boys dismissed, said he had re
turned from fire duty at 3:30 in the 
morning and was ordered out for 
kitchen duty at 5 a. m.

Leroy Wells, of Trenton, admitted 
readily that he was the leader of 
the “rebellion”. “We simply could 
not resume work”, he said, “We 
were all dead tired from fighting 
the fire. Many of the boys had been 
on continuous duty and did not rest 
for twenty-four or twenty five hours. 
Their bones and feet hurt and we 
needed more rest. None of us would 
have objected to being called for 
more fire duty or such an emergen
cy but we needed more rest after 
our strenuous two days”. He add
ed that many of the enrollees were 
fresh from the cities and not yet 
hardened to such tasks.

There was no trouble at the Bass 
River camp of the CCC, which had 
also been engaged in the fire fight
ing. Captain Rowe Nelson, in com
mand of that camp, had given leaves 
to all campers who wanted to go 
home to rest after their work on the 
fire front, and he said that there 
would be no routine duties at his 
camp for about four days.

Veteran CCfC enrollees claim there 

is nothing unusual in the strike. 
“Such strikes are always taking 
place”, one of them told reporters. 
He said that attention happened tp 
be focused on the Manahawkin camp 
because of the spectacular deaths in 
fire-fighting.

SENTIMENT. AGAINST .
OLYMPICS SPREADS 

ABROAD
PARIS, France—Opposition to the 

Olympic games in Berlin this sum
mer is growing in democratic coun
tries throughout Europe.

With the election of the People’s 
Front government to power in 
France, chances that a French team 
will be present in Berlin when the 
Nazis start their athletic and pro
paganda festival went down as ra
pidly as a thermometer placed on a 
piece of ice. In England, too, college 
students are showing little en
thusiasm over the prospect of send
ing a team to Berlin.

The Sarraut cabinet in France, due 
to retire on June 1, practically sealed 
the fate of the French team when it 
left final decision in the matter to 
their People’s Front successors. The 
incoming cabinet, slated to be head
ed by Leon Blum, veteran Socialist, 
and to be composed of Socialists and 
liberals, have in the past expressed 
their distaste for Hitlerism.

French government funds, it thus 
appears, will not be appropriated for 
sending athletes across the recently 
militarized Rhine, and with France 
just now in the throes of a bad eco
nomic crisis, it seems hardly prob
able that private sport clubs will be 
willing—or financially able to raise 
the necessary funds.

Meanwhile across the English chan
nel, British students are showing si
milar lack of enthusiasm. Isis, in
fluential student weekly publication 
at staid old Oxford University, writ
es in a lead editorial that “The 
Olympic Games, in the view of Goeb
bels, are but a prelude to a more 
serious contest on the field of bat
tle”. The article questions the wis
dom of sending a team to the gam
es in view of recent German actions 
at home against non-Nazi citizens 
and in the field of international di
plomacy, where the Hitler govern
ment had led observers to believe 
that its present maneuvers are mere 
introductions to military conflict.

3rd Amer. Youth Congress 
to be Held July 4th

CLEVELAND, Ohio—Representa
tives of the two million organized 
youth in this country who meet here 
in July for the third annual Youth 
Congress demand nothing but the 
best.

The Congress, which will convene 
for three days, beginning on July 4, 
has invited the leaders of the im
portant political parties to address 
them. Invitations have been sent to 
Pres. Roosevelt, Democratic Party, 
Herbert Hoover, Republican Party; 
Floyd B. Olson, Farmer-Labor Par
ty; Norman Thomas, Socialist Par
ty; and Earl Browder of the Com
munist Party.

The presidential election campaign, 
with its mad scramble for the votes 
of the million or more “first voters”, 
will possibly exert an influence on 
the invited speakers. Already two 
unprecedented grand-stand plays 
have been made for the votes of 
young people. One by President 
Roosevelt, in his speech to the Young 
Democrats at Baltimore, and the 
other by Governor Landon in his 
speech at a mid-western high school1 
graduation.

REFUSE UN-WANTED 
PERMIT

CLEVELAND, Ohio—Professional 
flag wavers won a hollow victory 
here. After learning that the City 
Council had voted to endorse the 
American Youth Act and had sanc
tioned the Third American Youth 
Congress, to be held here July 4th, 
red-hunting members of the Ameri- 
an Legion and daughters of the 
American Revolution tried to have 
the endorsements vetoed.

Council members stood their 
ground, refusing to retract their 
stand. However, they agreed not to 
give the Youth Congress a parade 
permit for July 4th. But the Con
gress had not applied for such a per
mit and indicated no desire to 
parade on that date.

Reasons for the attacks are diffi
cult to find. Youth leaders admit 
that many of their ancestors didn’t 
“Catch the Mayflower”, but some 
were here to meet it. One of the 
delegates to the Third American 
Youth Congress will be a full-blood
ed American Indian who will attend 
in his tribal regalia.

STOCKHOLM, Sweden—Swedish 
cooks will not be at the “German 
Olympics” this summer, if they heed 
the call of their union. Representa
tives of 25,000 organized Swedish 
food workers unanimously voted 
against participation at their recent 
union congress.

Young Wanderer 
Seeks Death

S ------- -- □
SAN FRANCISCO, Cak—Pas

sengers on a ferry enroute from 
Sausalito to San Francisco were 
startled by the cry, “Man over
board!” But it was “Boy Over
board” !

A deckhand pulled a hungry, 
miserable 15-year old youngster 
from the deep, rough water near 
Alcatrez Island, the federal peni
tentiary. In his pocket was a 
farewell letter to his mother, 
somewhere in South Carolina.

His name was withheld by of
ficials, who said the boy, one of 
the “wandering youths”, refused 
to say why he had tried to kill 
himself.

Q--- —------------------------- :------ Ą
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Waterbury, Conn. Worcester, Mass. Aido Choro Aidai

And while I’m in a serious state 
of mind’ 1*11 say—

CHEERIO.

YOUTH

Name
Address

State
(SEND MONEY BY MONEY ORDER OR CHECK)

have ho friends,
His Father’i

friends at once”

Good Advice
A college student wrote'to his fa

ther: “Dear Father, I am broke, and 
What shall I do?” 
Answer: “Make

Lest our chain of contributions 
from Waterbury be broken, I’m back 
here again with a jumble of news 
and gossip.

First off, I wish to remind all our 
chorus members to report at the 
new hall, 774 Bank Street, Friday 
nite at 8 sharp for our most im
portant rehearsal of the season in 
preparation for the string of 
coming events—a picnic at Lake
wood June 7th—picnic in New Ha
ven June 14th—Laisve’s Picnic July 
4th— and so on thru the summer. ‘

A very fascistic element seems to 
have oozed into our United Front 
group here as was evidenced at a 
mass meeting at Venta Hall Sunday 
nite. Leaflets were distributed thru- 
out the city announcing that a mass 
meeting was to be held Sun. nite, 
May 81st for the purpose of elect
ing 2 delegates to the coming Lithu
anian Congress in Cleveland—'but— 
at the meeting what happened? Four 
members of the committee got up 
and said their speeches—passed the 
hat around taking up a collection of 
$9.05 and then the chairman an
nounced that the meeting was closed 
without any discussion from the au
dience or election of delegates. The 
delegates were to be appointed by 
the committee—a committee which is 
practically ruled’ by one or two peo
ple.—After a great deal of protest 
discussions opened up but closed 
again with the chairman holding the 
upper hand—and thus no delegates 
were elected at the mass meeting— 
It’s almbst ridiculous to think of 
such a group sending delegates to a 
Congress to battle fascism in Lithua
nia when it has its own Smetonas 
right here.

A new United Front has been 
formed here in Waterbury—a united 
front of LithUananian Catholics un
der the leadership of the dictatorial 
organist of the Lithuanian church 
here. According to one of our lo
cal papers, this organization of 8 
Lith; Catholic societies is to be “an 
open movement against local Lithu
anian Communists”. “A resolution 
was drawn up to have nothing to 
do with local Communists—to fight 
—and to refuse to frequent any of 
their social activities”.—thus writes 
the Waterbury American further 
stating that this new group was 
formed to attempt breaking up the 
United Front already in existence 
here which in reality is far from a 
Communistic group as I pointed 
out earlier in my column.

• WONDERING: į
What has happened to Ben Med

ley’s column on personalities! (Can 
it be the new heart throb plus the 
old one—or are you just plain lazy?)

Why Connie has missed two con
secutive rehearsals—

Why Stanley wants his father to 
buy a farm—preferably in the Wa
tertown sector—

Why Nellie Burauskas likes tulips 
(or is it two lips) in the dark—ano 
speaking of Nellie who is this cer
tain Tony in Brooklyn, N. Y.—and 
her’s one for Clem—How does a gi
golo make his money? (I won’t keep 
you in suspense so I’ll tell you 
sometime soon—but I guess you 
know, Eh, what?)

The U.S.S.R. seems to be very de
sirous of cooperating in all scienti
fic endeavors. The Union of So
cialist Soviet Republics recently in
vited the National Geographic Socie
ty to Russia in order to photograph 
a total eclipse of the sun- June 19th 
at Ak Bulak.

An affair is arranged for June 7 
at Olympia Park by the Young Com
munist League. The program is as 
follows, Aido Chorus, New Singers 
Group, Volley ball game between the 
Y.C.L'.’ers and the Aido Chorus. The 
volley ball game will be at 3 o’clock 
so be sure and come down early. 
Later in the evening supper will be 
served, that is, a full course supper 
for the miserable sum of thirty five 
cents. And then ,of course, music 
by the Olympians. Another thing 
that I want to bring out is that 
something special may appear, I 
can’t say exactly what it will be but, 
negotiations are under way, and if 
connections are made something spe
cial will appear. However, if con
nections are not made don’t blame 
me for making you worry about that 
something special—1( Sounds like poe
try to me).

Aido Chorus membership meeting 
will be held, Wednesday, June 10th, 
8 p.m. All chorus members should 
be there. Many items of importance, 
such as, report on preparations for 
the annual ALPMS Picnic, which will 
be held in the near future, election 
of delegates to the ALPMS conven

_________CLIP THIS COUPON AND MAIL IT NOW!.

To The CHAMPION of Youth 
Lithuanian Promotion Committee 
419 Lorimer Street, 
Brooklyn, New York.

) 1 want to earn soine premiums as of- < 
fered. Please send me free informa- I 

tioh. I
) 1 want to subscribe to the CHAMPION Į 

for One year. Enclosed fitid $1.25.
) I want to subscribe to the CHAMPION 

for six months. Enclosed find 75c.
I want to take advantage of the spe
cial introductory - CHAMPION sub- 

< scription offer of six issues for 25 
cents. Enclosed find 25 cents. i

tion, which will be held in Cleveland 
on June 21st, and 22, and other 
small items will be taken up. If 
you miss this meeting you’ll wander 
around in a fog for a long time 
before you’ll know what was taken 
up, so be sure and be present.

All members of the old and new 
executive committee will meet at the 
clubroom, Monday, June 8th, at 8 
p.m. Make sure and be there.

Let’s hear a little criticism on the 
new youth paper, “The Champion”—• 
that is, if there is any criticism. If 
no criticism, let’s have some cheers. 
Come on, Mazurka, put down that 
New Theatre Magazine, and let’s 
hear what you have to say.

Next week the correspondence will 
be written by both correspondents of 
the chorus. I bow my head in shame 
for not meeting with the other half 
of the correspondents this past Sun
day, I just forgot to remember.

I don’t know, maybe I’m a poet at 
heart, because this correspondence 
sounds like hash to me.

Correspondent,,
J. SACAL

The Brooklyn Aido Chorus has 
opened a drive for new members. It 
is not necessary to know the Lithua
nian language in order to join; we 
will teach you all there is to know. 
There are no dues to students or 
unemployed members. The Aido Cho
rus will not only improve you cul
turally, but also socially. There are 
many young pedple in the present 
Aido Chorus, but older folks are just 
as welcome as the young.

The Aido Chorus has just comple
ted its first bus trip of the season 
to Great Neck.

Rehearsals for Bach’s Coffee Can
tata are well under way and “Gri- 
gutis” rehearsals are to start in the 
near future.

There are ho hands-across-the-ta- 
ble or blessed events in the chorus 
as yet.

The lack of news about Aido Cho
rus is partially due to Spring Fe
ver.

I repeat that all chorus members 
are invited to submit material to 
this column.

The wandering sheep (Jean, Carrie 
and Julia) have returned to the 
chorus.

Chorus Correspondent.
TONY.

On the left side of this article is a 
reproduction of the cover page of 
the first issue of the new youth ma
gazine the “Champion”. The cir
culation of that paper is incteasing 
by leaps and bounds. That is due to 
the fact thatrit is chock-full of in
teresting articles, stories, etc. The 
following letter sent to the centra? 
office of the “Champion” evidences 
the enthusiastic response of the youth 
to the new youth paper:

Baltimore, Maryland 
May 28, 1936.

CHAMPION of Youth, 
New York, N. Y.
Dear Friends:

We thought that you would' be in
terested in hearing about the swell 
response we got the first time we 
brought the' CHAMPION around to 
any of our friends.

It was at a meeting of the Youth 
Section of the Emergency Peace 
Campaign, At the Young Men’s 
Christian Association, working up 
plans for Our Pdfcce Rally on Memo
rial Day.- Most of the youth there 
had had little to do with the peace 
movement before this, but they were 
eager to learn.

We brought a dozen or so copies 
of the CHAMPION to the meeting, 
flung them carelessly in the middle 
of the table. Actually, we were too 
busy at that particular’ time to at
tempt selling them, or calling any 
attention to them. But that was un
necessary. The CHAMPION speaks 
for itself. The cover attracted at
tention, and soon, the meeting was 
disrupted for a while until everybody 
looked the magazine over carefully, 
each one interested in some article 
pertaining į more particularly to his 
own interests. The Negro boys were 
very much interested in the article 
by Edward Strong of the National 
Negro Congress; the students had a 
lot to say about the Veterans of 
Future Wars, and so on down the 
linej until the hickels came flying at 
us.

We don’t think, after the experi
ence we’ll have very much trouble 
in making the CHAMPION the real 
youth magazine of Bhltitnotfe.

■ Sincerely yours, 
EVELYN S.

The above letter is an example 
of how easy it is to sell the pa
per. It is just as easy to get sub
scriptions. All the readers of the 
“Laisve” Youth Section are urged 
to get subscriptions ahd send them to 
the Lithu&nian PtorhOtiOns Commit
tee. Fot every 25c worth of sub
scriptions that you send in, you are 
credited with 5 points. For these 
points the Promotions Committee is 
offering many valuable premiums. 
In nest week’s issue of the youth 
section a list of valuable premiums 
will be published with the amount oi 
points necessary to get them.



Thursday, June 4, 1936 Page Three

Daily Life of Soviet Youth
— By MAX WEISS— ' '

Man does not live by bread alone!
There are other things in life after the 

basic question of wages, hours and working 
conditions are settled.

Of course in a Soviet America there will be 
so many changes that it is impossible for us 
even to begin enumerating, let alone, describing 
them. The entire life, habits, thoughts, and ac
tions of the people will be transformed from top 
to bottom—not immediately, but surely and cer
tainly.

For the first time, the youth of America 
would have the opportunity to take part in 
government. The right to vote would be ex
tended to every young worker and young farm
er eighteen years of age. Today the youth do 
not vote because they are prevented from vot
ing until they reach the age of twenty-one. In 
many states, even when they reach the age of 
twenty-one, they are denied the right to vote 
because of “pauper laws” which bar those on re
lief. In other states, they are not permitted to 
vote because they haven’t the money to pay 
their poll tax. In the South, the Negro youth 
are prevented from voting altogether, even 
though they are guaranteed the right' to vote 
in Amendments 13, 14 and 15 to the Constitu
tion.

The Soviet youth, however, would not only 
be given the right to Vote. They would have the 
desire to vote. On election day, together with 
their shop mates, they would leave their tools, 
the production line, their machines, and gather 
in some big hall, perhaps in their own mill or 
factory. Here there would be nominations for 
all the necessary offices. There would be free 
discussion on the merits or demerits of each 
particular candidate. Many, if not most of the 
candidates would be fellow workers from the 
bench.

Beauty Hints For Fems
By A. FEM \

Face Powders
Having just finished reading “Skin Deep” 

by M. C. Phillips, of Consumers’ Research, and 
being so deeply impressed by the facts given 
on cosmetics in general, I feel that I must 
impart something of what I read to those of 
you who may be interested.

The book is written for the benefit of girls 
and women who use cosmetics—which means 
all of us. Face Powders, creams, lotions, skin 
tonics, hair dyes, soaps etc. are analyzed and 
the result \given as to their affect on the skin 
and hair. Recomendations are also made as 
to the purest and best cosmetics to use.

Face powder is the most widely used and the 
most common of cosmetics, therefore it is of 
great importance to know which 'brand is good 
and which brand is bad for the skin. It is one 
of the oldest cosmetics known. In very early 
days women used cakes of white lead and chalk 
to whiten their faces. In this country talcum 
and face powder were one and the same. After 
a time face powder appeared on the market in 
two shades—pink and white. Talcum is still the 
base of most face powders.

At one time white lead was the chief ingre
dient in xface powder, which was very injurious 
to the skin and actually caused lead poisoning. 
Today there is very little danger of lead in face 
powder because cheaper ingredients are avail
able which are not harmful to the skin. The 
most common ingredients used in the making of 
face powder today are talc, zinc oxide, precipi
tated chalk and rice starch in various combina
tions with added perfume and coloring matter.

The reason for irritations of the skin after 
applying powder is because of the presence of 
rice starch or orris root in the powder . By us
ing powder containing rice starch the skin may 
become dry and rough because the rice parti
cles absorb the moisture in the skin.

The following are the powders rated the

THE STUFFED SHIRT TRIBE

“Why, you dear fellow—I suppose you’re 
writing a poem about Mother Nature”.

“Nuts, lady—I’m just figuring out when I’ll 
be dead from starvation.

—Bread Winners —
By DAVID GREENHOOD

The sheriff home, his bloodhounds fed, 
Thwacks his hands and cracks his bread

—Some skin is black, all blood is red—- 
He soaks his corns and goes to bed.

The judge is home,-the sentence said.
With crabbed hands he cuts his bread

—Some skin is white, all blood is red—• 
He scrubs his teeth and goes to bed.

The hangman home with hanging head
Has defter thumbs to butter bread i 

—Some skin is black, all blood is red—
„ He doffs his truss and goes to bed.

Beholders at the gallows-shed
Come home with clammy hands for bread 

—Some skin is white, all blood is red— 
They scan their tongues and go to bed.

The undertaker’s bathed the dead
With fingers washed he breaks his bread 

—Some skin is black, all blood is red— 
He blows his nose and goes to bed.

(The “New Masses”)

highest after being tested: Armand’s, Houbigant, 
Max Pator’s, Pompeian, Tangee and Woodbury’s. 
The samples examined of all these powders Con
tained no lead, orris root or rice powder. Even
ing in Paris and Lady Esther also were consi
dered first class except that samples of these 
two brands revealed the presence of tremolite 
in negligible amounts. Tremolite is a rock whose 
particles have about the same hardness as cut
lery steel or window glass. Princess Pat and 
Three Flowers also contained tremolite. Yard- 
ley’s Old English Lavender and Pond’s Face 
Powder both contdin rice starch. Coty’s rated 
only fair.

Therefore, when you buy your next box of 
face pbWder, it will be your advantage to 
buy one of the above mentioned brands which 
are rated as the best on the market.

—The Camera Eye —
Labor News

And now the newsreel cameraman comes 
into his own. The sweeping movement for 
unionization of every craft and trade in pro
ducing studios has finally embraced the news
reel men. Many of them who were previously 
free-lancers, are now union men, with a 10% 
raise in salary and $100 a week minimum for 
a 40-hoUr week.

Censorship
Australia banned Klondike Annie. Superan

nuated censors in that part of the British Em
pire also demanded that the burial scene in 
“Trial of the Lonesome Pine” be eliminated. 
Il Duce ordered that the scene in “Rendezvous” 
showing the flag-draped coffin of an English 
officer, be clipped. Stiff-necked Baltimore cen
sors gnashed their teeth (false and otherwise) 
in silence, when the city court overruled them 
and permitted a censored version of “Ecstasy” 
to be shown. .

Success Story
Take the case of Frances Grant, who, only 

a year agO'Was playing the ingenue lead in Will 
Roger’s “Doubting Thomas”. Now she’s work
ing in Hollywood drug-store for $18 a week. 
So philantrophic Republic Pictures offered her 
$25 a week for leading parts. Miss Grant is a 
smart girl—she’s still at the drug-counter.

The Shakedown Racket
There is no one so solicitous about his em

ployee’s welfare as the movie producer. Ask 
any of the Universal studio workers and they’ll 
tell you. The executives of Universal, now own
ed by an eastern banking outfit, were so awed 
with the super-magnificance of their own “Show 
Boat”, that their most immediate concern was 
to have every employee see it. And here’s how 
they worked it. All employee’s were sent a let
ter telling them to buy two tickets for the open
ing. Otherwise, if they didn’t and the house 
wasn’t full, the price of two tickets would be 
deducted from their pay check anyway. That’s 
gratitude.

Recommended
If your neighborhood theatre is reviewing 

“The Guardsman”, see it. Although five years 
old, the film stands up with the best of today’s 
product, thanks to the consummate acting of 
Alfred Lunt and Lynne Fontane. Splendid bur
lesquing and satire.

Chit—Chat
Francis Lederer doesn’t mind chewing to

bacco ... Carole Lombard’s new home has no 
dining room... Ruth Chatterton wants to be a 
film director... Jean Hersholt’s been a movie' 
actor for the last thirty years.

—True Enough! —
Bw-r-r-r-r! !

In case any one should ask you, the South 
Pole, by and large, is colder than the North 
Pole.

Take Your Choice
• Contrary to popular belief, hanging kills a 

criminal more quickly than the electric chair. 
Foi* of the two inodes of inflicting capital pun
ishment, the noose is virtually instantaneous be
cause the spinal cord is severed. On the other 
hand, electrocution causes paralysis of the heart 
and nefves, but is a split secohd slower than 
hahging in causing death.

Birth Control < • .
The female elephant produces an average of 

half dozen baby elephants in a lifetime of 
around 100 years.

Superstitions
Up in. the Arctic Circle* the Eskimos be

lieve the devils and his itnps live in the deep 
ice, not in hell.

■ iifrllini ......... ■ ■ I i. ■■*■■■ Mi I .u ■ ■ .........■ « 4 ■■■■■ I V fit .in ■ ..I. I Uli., I .1 INI, ■■■■ ■  ■■■
V.

“Americanism, as we understand it, means to appropriate for our country all the best achievements of the 
human mind in all lands. Just as the men who wrote the Declaration of Independence had been nurtured Upon 
the French Encyclopedists and the British Classical political economists, so the men who will write our modern 

declaration Of independence of a dying capitalist syst em must feed themselves of human progross”.---EARL 
BROWDER in his book,. “What Is Cmnmunisni?”



<

Page Four LAISVE Thursday, June 4, 1936

So. Bostono Žiupsneliai

Hello, everybody, here we are back 
again. Well, our Costume Ball came 
and went and needless to say we 
all had a fine time. The first prize 
for the best costume was won by 
a lady, whose name slips my mind 
at present, who wore a Soviet Rus
sian Costume—a red gown with the 
Soviet emblem embroidered on the 
back and a head dress made similar 
to the American Red Cross with the 
Soviet emblem on the forehead. The 
prize for the most novel costume 
was won by Anna Buivid from So. 
Boston. She wore a light blue crepe 
paper dress and hat which she made 
herself. The skirt of the dress was 
row upon row of ruffles and must 
have been a job and a half to make. 
The prize for the most natural cos
tume was won by “Cabalero” I. 
Kubiliunas, who wore a gay cabalero 
costume—fringed hat and all. Only 
in place of the guitar he carried a 
megaphone. The prize for the most 
comical costume was won by E. Cei- 
kiene of So. Boston, who wore a 
costume that would be hard to des
cribe. We still are trying to find 
out if thb trousers were buttoned' or 
not. The judges claim they weren’t.

The judges were Comrades Rim
kus, Bagocius and Kupstis. Thank 

you comrades, your choices were 
very good.

Our chorus sends best wishes for a 
quick recovery to our organizer 
Charles Armon who is ill at the Bos
ton City Hospital. So hurry up and 
get better, Charles, as we miss your 
cheerful face on Friday nights.

That’s all for now see you all at 
the picnic Sunday at Montello.

Putpeles Vaikas.

JOKES
Guessed Wrong

“Your methods of cultivation are 
hoplessly out of date”, said the 
youthful agricultural college gradu
ate to the old farmer. “Why, I’d be 
astonished if you even get ten 
pounds of apples from that tree.”

“So would I”, replied the farmer, 
“It’s a pear tree.”

How Careless
Little Hubby (while shaving): 

“What in the World can be the mat
ter with my face! It’s all covered 
with green blotches. I must be com
ing down with some horrible

Little ’ Wifey: “Oh, I’m so sorry, 
darling! It’s my fault. I used your 
shaving brush to paint the screens 
and I forgot to clean it.

Shenandoah Žiežirbos
Ho-hum, Am I tired! Well, I 

guess I’m not the only one fatigued 
after the great time we had over the 
Week-end. Guess I better get on 
my way, as time is flying.

First of all, we, as members of 
the Lyros Chorus of Shenandoah, 
wish to .express our appreciation and 
thanks to Mr. and Mrs. Zeikus and 
family for the wonderful time shown 
us on our recent party and for the 
use of their premises which we oc
cupied; also for the musicians who 
furnished the music during the even
ing. We hope there will be some 
way in which we can repay you for 
the favor rendered us.

“Yours truly”, has observed the 
fine way in which all of our choris
ters behaved. This conduct proved 
that our choristers were well-behav
ed and also helped to make our par
ty a huge success. Choristers, I 
must say again, I- .hope you will 
show your spirit and cooperation at 
the rest of the parties and pic
nics to be held in the future, as you 
did at the last one.

We had quite a few visitors from 

New York visiting us over the week
end. Two were from Brooklyn, N. 
Y. We all hope you enjoyed your 
stay with us and here’s hoping you 
will come and visit us again some
time. You are always welcome to 
come and visit the Shenandoah Lyros 
Chorus and we always try to make 
our visitors feel at home among us. 
How did you like the affair we held 
Saturday? Hope you all were satis
fied. “Satisfaction” is our motto.

Blanche and Nancy, how did you 
enjoy the party Saturday? Hope you 
both had a nice time. We would like 
to hear from you again in the very 
near future. (Will we see you at 
the rest of our social affairs this 
summer, huh?)

Don’t forget choristers, practice 
Friday evening instead of Sunday 
evening. I don’t imagine you’ll mind 
coming on Friday evening. After all 
we know you enjoy coming to re
hearsals don’t you ? Well, see you 
all Friday evening at 7:30 P. M.

I ----------
Good gracious, it’s almost time to 

go in, so I’ll simply say “adios” ’till 
the next issue.

“Yours”,
“TOOTS”.
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Blood in Oranges
By Art Shields

>Z 0

o

o o

z 
w 
(0

I 0V

r
Id

Id>lP

Id
£ UĮ

s

k ina
□

id
a

• w 2
H 0 
z mk w 

m p 5 - J a• o 31 z o

o H
O I

□ 5
(P r

£ <p < j H u. w $ 
in to in a 5 y 

£ n a i

z
IP 2

The flush of youth is in that golden orange you squeeze 
at breakfast time. Youth in Florida’s groves, picking those 
oranges. Youth in the packing plants and citrus canneries 
of the Sunshine State.

I watched them work as I toured the citrus counties 
of Central Florida in between court sessions of the famous 
flogging trial at Bartow, where seven Tampa policemen, 
suspected to be members of the Ku Klux Klan, were fac
ing a jury as accused kindnapers and floggers.

The citrus season was ending, but here and1 there 
squads of nimble fingered youngsters were reaping an over
due harvest of oranges of grape fruit.

Boys in their teens; young men in their early twen
ties. They dashed up ladders and picked with the speed 
of animated cartoon characters. t I have never seen such 
speeding on any factory job.

Less than a second to an orange. One hand grips; 
another hand snips, with the tiny steel clippers, and all in 
the same motion flicks the fruit into a waist hung sack.

“It’s a young man’s game”, I remarker to a picker, 
who stopped for a fifteen minute lunch in a grove near 
Haines City.

“I’ll say so, he answered, wiping the sweat from his 
curly forehead. “It’s a young man’s game, and1 I’m getting 
too old for it”.

“Too old!”, I interrupted incredulously. “You’re not 
twenty-three”.

“Not quite twenty-two”, he replied, but I’m losing my 
speed already. I started at fifteen; worked up to my speed 
at eighteen, and now I’m commencing to fall off. Say we 
pickers don’t last no longer than a prize fighter”.

Feet give out first, from standing on ladder rungs all 
day. Then the magic coordination of hand and eye, which 
the master picker needs, begins to slip. His big money 
days, when he made five, six, seven, eight* and more dollars 
a day—once in a while—disappear, and he drops down to 
two and three dollars a day and less. The one dollar a 
day piece worker isn’t wanted anymore. He’s in the way.

Speed kings lose their crown quickly. I talked to a 
man, who once picked 145 boxes of Valencia oranges, aver
aging 200 to the box, in one day. A total of 29,000 oranges 
in one day. Your eye could hardly follow him, climbing up 
and down hundreds of times to empty his sack and dashing 
from tree to tree with his 30-foot ladder.

He’ll never do it again.
He told me his story as we sipped our beer in a rural 

dance hall, one Saturday pay night and watched the danc
ers passing to and fro. Girls of sixteen, seventeen and eigh
teen whirled with their lads, happy in their escape from 
the grape fruit canneries, where they work soaking wet 
by the moving belt from 6 to 6 for their dollar a day.

— A young folk’s game.
They have no union now. “They don’t need a union, 

those fruit buzzards”, a grove owner told me. “They 
make plenty of money now”. But several fruit workers 
told me that they expect to organize A. F. of L. federal 
local unions before the next season opens. _ i

“We had a union two years ago”, said a young man at 
Lakeland, another citrus center. “But the Ku Klux Klan 
killed one1 of our leading members, Frank Norman. They 
took him for a ride and shot him. It scared a lot of the 
rest of the workers. But the Klan is going down now, and i 
we are going to come up” 1
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KetvirtacL, Birželio 4, 1936

Seki*. E. Cibulskiene. Matthew P. Ballas
(BIELIAUSKAS)

Cleveland© Žinios Įžan-

Vel Degino Kryžius

PRANEŠIMAI Iš KITUR
Rengėjai.

Komitetas.

PRANEŠIMASir

uzma-
yra rengiama,

Isterija Taraška.
(131-132)

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES t

Traukiu paveikslus familijų, ves* 
tuvių, kitokių

4 d. liepos, Brooklync.
G. S. Or g. 

(131-133)

SKUTIMAS 15c
Prielankus Patarnavimas

100 Union Ave., Brooklyn 
Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

Bus lietuviai boksinin-
Steponaitis—waterburietis,

Pušyne”, Na- 
sudaryti rapor-

drai 
gaiš 
Visi 
tis.
legato i Lietuvių Kongresą.

Komitetas.
(131-132)

512
ir Stone Ave., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stočių BMT Mne 

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

bankiete.
Komisija..

(130-131)

INDUSTRINIŲ UNIJŲ KOMITETAS 
ORGANIZUOS METALISTUS

WASHINGTON. — In
dustrinių Unijų Organiza
vimo Komiteto pirmininkas 
John L. Lewis, prezidentas 
Jungtinės Mainierių Uni
jos, mušė telegramą L. Leo
nardui, sekretoriui Sąjun
gos Geležies, Plieno ir Ci
nos Darbininkų, kad tos Są
jungos valdyba veltui sten
giasi pastot kelią suorgani
zavimui šimtų tūkstančių 
metalo darbininkų, kaip 
kad nutarė metalistų unijos 
pastarasis s u v a ž iavimas 
Canonsburge, Pa.

Savo telegramoj J. L. 
Lewis priminė atžagarei
viui metalistų unijos sekre
toriui jo slaptą pasikalbėji
mą su Wm. Greenu, Darbo 
Federacijos p r e z i d e ntu, 
kaip iškrikdyt Industrinio 
Komiteto pastangas delei 
metalistų o r g a n i z avimo.

Waterbury, Conn.
Sekantį sekmadienį, 7-tą d. 

Birželio (June), Waterbury  j e 
įvyksta svarbus piknikas, kurį 
rengia Waterburio Lietuvių 
Apšvietos Draugija. šiame 
piknike turėjo kalbėt drg. L. 
Prūseika, bet jam išvykus į 
Chicagą kalbės drg. A. Bimba, 

su drg. Bimba at- 
Brooklyno vienas 
Vytautas Zablac- 

irgi sakys prakalbą 
Piknikas bus

Kartu 
vyksta iš 
jaunuolis, 
kas, kuris
šiame piknike. 
Lietuvių Darže, už Lakewood, 
Waterbury, Conn. Pradžia 12 
vai. dieną. Įžanga 25c.

m

A. BIMBA, “Laisvės” Redaktorius
šis piknikas yra 30 metų 

Jubilėjaus minėjimui, tad 
skaitlingai jame dalyvaukite 
ir pasilinksminkite, čia bus 
sporto programa, bus kumš
tynės, dainuos Vilijos Choras 
ir bus kitų pamarginimų.

Puslapis Penktas

Taip* Lewis atsakė į to sek
retoriaus veidmainišką pa
kvietimą neva dar apsvars
tyt tą klausimą. Savo tele
gramoj Lewis, pagaliaus, 
pareiškė, kad jeigu senieji 
metalistų Sąjungos virši
ninkai ir priešinsis, vis tiek 
Industrinių Unijų Komite
tas organizuos visus metalo 
pramonės darbininkus į 
uni j ą.

tuvių Kongresas, tai ne baikos, 
įpuolė desperatiškon isterijon. 
Pastarieji keli jojo gazietos nu
meriai išėjo su skenduolio riks
mu prie klerikalų pagelbos, kad 
jeigu lietuviški klebonai nepri
bus į laiką, tai “bendras fron
tas” nuneš visą Karpavičiaus 
“tautą” į skradžias, iš kur jau 
nėra išsigelbėjimo. Pas Karpių 
tikra desperacija, kad Amerikos 
lietuviai organizuojasi padėti 
savo broliams ir sesutėms nusi
kratyti parazitų fašistų, kurie 
baigia engti Lietuvos liaudį. Įsi
vaizduokite, kaip “žentas” galės 
gyventi be “uošvio” Smetonos? 
Tokia-baimė Karpių ėda dieną 
ir naktį, kad Lietuvai fašistų 
netekus, kur jis gaus išsitrauk
ti. Vos tik vienas prabaščius 
jam atėjo pagelbon, tai tūlas 
Uosis (kun. Kemėšis). Bet ir 
tas gėdijasi savo vardą pasira
šyti po raštais, prisiųstais į 
Karpiaus riksmą. M—ka.

kimai Įvyks pirmą penktadienį kiek
vieno mėnesio. Sekantis susirinki
mas Įvyks penktadienį 5 d. birželio, 
7:30 vai. vakare, .17 Ann St. Visi 
nariai malonėkite dalyvauti, nes tu
rim daug svarbių dalykų apsvarsty
mui; ypatingai pikniko reikalai, ku
ris atsibus 21 d. birželio.

w. Z.

sirinkimas įvyks nedėlioj 14 d. birže
lio, Hose House, Espy St., Hanover, 
2 vai. po pietų. Visi nariai dalyvau
kite, nes tai bus metinis susirinki
mas ir svarbu, kad visi nariai daly
vautų.

NOTAIU' PUBLIC TEL. STAGG 2-5043

CLIFFSIDE, N. J.
A.L.D.L.D. 70 kp. susirinkimas 

įvyks trečiadieni, 10 d. birželio, 8 
vai. vakare, 267 Walker St. Visi 
draugai ir drauges dalyvaukite, nes 
turim daug svarbių dalykų apsvars
tymui. Taipgi bus renkami delega
tai į Clevelando kongresą; ir bus 
apsvarstymai važiavimo į “L.” pik
niką

Charles’ Up To-Date 
BARBER SHOP 

K. Degutis Savininkas 
PLAUKŲ ’ 
KIRPIMAS

1 4SNL0TAS GRABORIUS
660 CRANfn STREET BROOKLYN, N. Y.

Puik'Mi įrengtos dvi koplyčios dv*'- 
damns mylimiems pašarvoti dovanai.

Nuliūditno valandoj, kreipkitės pas mus, patarnavi
mas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

30 d. gegužės anksti ryte 
ant Mayfield Hill juodieji le
gionieriai sudegino kryžių. Sa
ko, niekas nematė, kaip jis at
sirado, iki neužsiliepsnojo. 
Tai jau antru kartu tokie pra- 
jovai čionai ir kitose dalyse 
miesto daromi. 30 d. balandžio 
toj pat vietoj ir keliose kitose 
vietose kūrenta panašūs kry
žiai. Tuomet vietos kapitalisti
nė spauda rašė, kad “prieš ko
munistus nusistatę baugina rau
donuosius del Pirmos Gegužės 
demonstracijos,” o dabar tie 
patys didlapiai praneša, kad tai 
“persergėjimas: nedrįskit, rau
donieji, paraduot Dekoracijos 
Dienoj.” Reiškia, tamsių už
mačių gaivalai yra bailiai ir bi
josi dienos šviesos. Kas juos 
remia ir organizuoja, nereikia 
daug galvos kvaršinti. Tai nie
kas kitas, kaip “open shop” 
promoteriai iš Manufacturers 
Association ir “septyni slaptie
ji”, ir Chambers of Commerce. 
Apsaugos direktorius Elliot 
Ness, No. 1 G-Men su “libera
lu” mayoru Burtonu atėmė lei
dimą Amerikos Jaunuolių Kon
gresui demonstraciją už taiką 
turėti, todėl, kad jie kooperuoja 
ir ima įsakymus nuo juodųjų 
legionierių, kurie naktimis kry
žius degina ir Amerikoj įvesdi
na hitlerizmą. Darbininkų or
ganizacijos turi reikalauti iš 
miesto valdžios, kad juodieji le
gionieriai būtų sudrausti. Masi
nis darbininkų spaudimas yra 
vienas iš sėkmingų kovos būdų 
prieš reakcines juodas 
čias.

PITTSBURGH, PA.
Subatoj, birželio 6, įvyksta pui

kus bankietas 805 James St. Tai 
bus išleidimas delegatų į Komunis
tų Partijos suvažiavimą. Pradžia 8 
vai. vakare. Bus skanių valgių ir 
šokiams muzika. Įžanga 35 centai.

Komitetas.

Nedėlioj, birželio 7, Įvyksta dar
bininkų organizacijų piknikas Stace- 
vičiaus farmoj, Emsworth, Pa. Vis? 
kviečiami dalyvauti. Pelnas skiria
mas siuntimui declgatų i Lietuvių 
Kongresą.

Ketverge, birželio 11, 1322 Recds- 
dale St., įvyksta ALDLD 87 kuopos 
mėnesinis susirinkimas. Kviečiami 
visi nariai ir norintieji prisirašyti 
susirinkime dalyvauti. Bus renka
mas delegatas į Lietuvių Kongresą.

Komitetas.

Nedėlioj, birželio 14, ALDLD Ket
virtas Apskritys rengia pikniką bon

su rusais ir ukrainiečiais drau- 
Airport Picnic Grove vietoje, 

kviečiami prie šio pikniko reng- 
Pelnas skiriamas siuntimui de-

Nashua, Lowell, Haverhill 
Lawrenco Draugams

Visų keturių kolonijų komitetų 
bendras posėdis įvyks subatoj, bir
želio 6 dieną, vakare, Maple Parke, 
Lawrence. Visi būtinai pribūkite į 
šį posėdį, nes reikia keli svarbūs 
klausimai apsvarstyti. Taipgi atsi- 
vežkite atskaitas buvusio perstatymo 
operetes “Vestuves 
shua, kad galėtume 
tą.

Tą patį vakarą
Maple Parke, naktinė vakariene, ku
rioj būkit pasirengę dalyvauti. Bus 
gardžių valgių, šokiai, pasilinksmi
nimai.

Smetonos “žentui”
Juokas Virto

Lietuvių tautos “patronas” 
p. Karpius - Karpavičius kiek 
čia nesenai juokėsi ir šaipėsi 
iš Amerikos Lietuvių Kongreso, 
kuris yra šaukiamas birželio 20 
ir 21 dd. Clevelande. Bet (tur 
būt) gavęs nuo “uošvio” Anta
no įsakymą, kad Amerikos Lie-

CLEVELAND, OHIO

DIDŽIULE spaudos IŠKILMĖ

PIKNIKAS
Nedėlioj, 7 d. Birželio (June), 1936

Mičiutos Darže
GLENRIDGE PICNIC GROUNDS

Ant Green Road

Pradžia 10 Vai. Ryto

Bus Geras Programas: Prakalbos, 
Žaismes ir Šokiai

ĮŽANGA TIK 15c KOMITETAS.

ELIZABETH, N. J.
Liet. Draugijų Sąryšio piknikas 

įvyks nedėlioj, 7 d. birželio, pas drg. 
P. Vaičionį, Cranford, N. J.
ga Į pikniką 25c. Bušai išeis 2 vai. 
po pietų nuo 408 Court St., ir kaip 
2:15 nuo 730 Brunswick Ave. Kai
na į vieną pusę 15c. šokiams grieš 
Ch. Kwarren’s orkestrą. Kurie turi
te laimėjimo knygutes malonėkite 
grąžinti komisijai. Jeigu tą dieną 
lytų, tai piknikas atsibus kliube, 408 
Court St.

WATERBURY, CONN.
Jubiliejinis 30 Metų Draugijos 

Gyvavimo Piknikas
Rengia Waterburio Lietuvių Švie

sos Draugija, nedėlioj, 7 d. birželio, 
Lietuvių darže už Lakewood ežero, 
Waterbury, Conn. Dainuos darbinin
kiškas Vilijos choras, naujausias šio 
sezono dainas. Sakys prakalbą 
“Laisvės” red. iš New Yorko, apie 
visuotiną Lietuvių šaukiamą Seimą, 
ir kokią naudą atneš Lietuvos gy
ventojams, klausime (langiaus lais
ves Lietuvos žmonėms, ir parlamen
tinių rinkimų į Lietuvos Steigiamą
jį seimą, 
kai, G.
ir X- X- Dus kita pora mažesnių 
boksininkų, kurie linksmis lietuvius 
žiūrovus. Taipgi pakvėpuosime švie
žiu pavasario aru, pasišoksime prie 
geros lietuviškos orkestras, ir eisime 
vėl prie nuolatinių užsiėmimų.

Visus ir visas užkviečia Komitetas.
(130-131)

WATERBURY, CONN.
ALDLD 28 kuopa rengia pirmą 

pavasarini bankietą subatoj, 6 d. bir
želio, 1936, Lietuvių Darko. Pra
džia 8 vai. vakare ir tęsis iki 2 vai. 
Įžanga $1.25.

Kaip seni, taip ir jauni, kviečiami 
skaitlingai dalyvauti. Gaspadinės 
yra prisirengusios visus svečius pri
imt su kaniais valgiais ir šaltais 
gėrimais. Kiekvienas susipratęs dar
bininkas privalo dalyvaut, nes pelnas 
skiriamas palaikymui darbininkiškų 
kambarių ir darbininkiškos spaudos. 
Tad visi dalyvaukite .šiame iškilmin
game

Tel. Stagg . 2-0783 NOTARY
Night Tel. Juniper 5-4912 PUBLIC

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

graborius 
Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam ręjkale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite 
107 Union Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Juozas 
Kavaliauskas 

Laisniuotas Graborius 
Pennsylvania ir New 

Jersey Valstijose
Keystone—Main 9668

Telephonai: Bell—Dewey 5136 
Užtikrinu, kad mano patarnavi
mas bus atatinkamiausias ir už 
prieinamą kainą. Nuliūdimo 
valandoje prašau kreiptis prie 

manęs sekančių antrašu: 
1439 South 2nd Street

PHILADELPHIA, PA.

JONAS
Marion St.,

grupių ir pavienių.
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su 

amerikoniškais.
Reikalui esant 
ir padidinu to
kio dydžio, ko
kio pageidauja
ma. Taipgi at- 
maliavoju įvai
riom spalvom
STOKES
kanip. Broadway

klasės anglis, geriausios 
pilnas svoris—2000 svarų 
legališkas svoris. Prista-

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos 

rūšies ir 
tonas, tai
tome greit į jūsų namus. Prašome 
įsitėmyti adresą ir telefoną.

Telefonuokite: EVergreen 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti į ofisą 
Kampas Union Avė. ir Grand St.

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

NEWARK, N. J.
Newarko ir apielinkes yra šaukia

mas labai svarbus susirinkimas. Vi
sos progresyviškos organizacijos, 
kaip ALDLD, LDS Jaunuolių kuopos 
taipgi Sietyno Choro nariai būtinai 
turėtų dalyvauti šiame susirinkime, 
kuris Įvyks 8-tą d. birželio (June), 
8 vai. vakare, Šv. Jurgio Svetainėje, 
180 New York Avenue. Bus renkami 
delegatai Į Lietuvių Kongresą, kuris 
įvyks Clevelande.

Taipgi visi “Laisvės” skaitytojai, 
kurie dar negavote knygą Mortos 
Vilkienes Divorsą, atsilankykite į šj 
susirinkimą atsiimti knygas, nes po 
stubas išnešioti mus labai apsunki
na.

Komisija, 
(131-133)

PITTSBURGH, PA.
Ketverge, birželio 4, 1322 Rceds- 

dale St., įvyksta API.A. 50 kuopos, 
mėnesinis susirinkimas. Pradžia 8 
vai. vakare, 
dalyvauti, 
jų narių, 
į Lietuvių

susirinkimas.
Visi nariai kviečiami 

taipgi atsiveskite ir nau- 
Bus renkamas delegatas 
Kongresą.

Komitetas.

Visoms Conn. Valstijos A.L.
D.L.D. ir L.D.S. Kuopoms

Apskričių piknikas rengiamas ne
dėlioj 14 d. birželio, Indian Grove 
Parke, West Haven, Conn., Bus tur
tinga programa, dainuos keturi lie
tuviški chorai, vietinis žydų choras 
ir vietinis Ukrainų Choras. Taipgi 
bus ir prakalbos. Turėsime skanių 
namie pagamintų valgių, gėrimų, Šo
kiai ir kitokių žaislų. Chorai nesi- 
vėluokite atvažiuoti, nes parkas di
delis ir gražus ir galėsite linksmai 
praleisti dieną. Parkas bus atdaras 
10, vai. ryto.

Komisija.
(131-132)

HARRISON-KEARNY, N. J.
Pereitam A.L.D.L.D. 136 kuopos 

susirinkime buvo nutarta pakeisti su
sirinkimo dienų. Tad dabar susirin-

PATERSON, N. J.
L.D.S. 123 kp. susirinkimas Įvyks 

nedėlioj, 7 d. birželio, 10 vai. ryto, 
Bakanausko svetainėje. Visi nariai 
dalyvaukite, nes turim daug svarbių 
dalykų apsvarstymui. Atsiveskite ir 
naujų narių. Taipgi kurie turite sei
mo tikietukus malonėkite priduot fi
nansų raštininkui.

J. Matačiunas.
(130-131)

PATERSON, N. J.
A.L.D.L.D. 84 kp. rengia didelį 

linksmą pikniką, nedėlioj, 28 d. bir
želio, pas Višniauską prie St. Mary’s 
Lake, North Haledon, N. J. Pradžia 
10 vai. ryto. Kviečiam visus skait
lingai dalyvaut. Taipgi prašomo ki
tų organizacijų tą dieną nieko ne
rengi bet čia skaitlingai dalyvaut. 
Turėsim skanių užkandžių, gėrimų, 
gera orkestrą šokiams, ir yra dide
lis prūdas del maudymosi. įžanga 
bus tik 25c.

Komitetas.
(130-131)

ir

NANTICOKE, PA.
Liet. Laisvų Kapinių Draugijos su-

Mr. Joseph Jablowskys
kaipo Represcntatorius

DeSoto ir Plymouth Kary
Tų gražiausios išvaizdos 
ir saugiausi kelyje—eko
nomiškiausių—pasitikimų 

automobilių.
Šaukite jį šiandien parodyti.

Business phone—Brockton 945 
Residence. •—Brockton 6337

HALL MOTORS, Inc.
346 Warren Avenue 
BROCKTON, MASS.

BERN. J. SHAWKONIS
(AŠAKUNAS)

NAUJAS

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALSAMUOTOJAS

LAISNIUOTAS
New York ir New Jersey 

Valstijose 
Graborystės reikale visada jums 

mielai patarnaus pigiai.
306 John Street 
Harrison, N. J.

Telefonas: Harrison 6-1693

OSVALDO KYBURIO
RESTAURANTAS ir KABARETAS

Puikiai įtaisyta vieta, vadinama

Oswald’s Cypress Hill Dancing Hall
Patogu pasilinksminti ir tinkamai čia patarnaujama 

visokiais gėrimais, kaip tai: degtinėmis, alum, 
vynu ir lengvesniais gėrimais. \

Graži svetainė vestuvėms, parems bei organizacijų 
parengimams.

PRAŠOME KREIPTIS SEKAMU ANTRAŠU: 
948-950 Jamaica Avenue Brooklyn, N. Y. 

Arti Elderts Lane Eleveiterio stoties.

DETROITO LIETUVIU DARBININKU APTIEKA \
Čia randasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus daug ’ 

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

8701 JOS CAMPAU A VE., DETROIT, MICH. \

IRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

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

'VARPO KEPTUVE
| 36-42 Stagg St, Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y

Čia parodoma dalis Varpo keptuvės, kur kepama sekamos 
duonos: rūgšti ruginė, saldi .ruginė, čielų kviečių, čielų ru
gių, senvičiam 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 Spicė 
Cake. Stollen, Doughnuts, Pies, Pasteries, Apple Turnovers 
ir Jelly Rolls. Skaniausi Varpo Keptuvės vestuvėm ir parėm 
keksai. Siunčiame duoną per paštą į kitus miestus, spe
cialiai greitai pristato. Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime 

informacijas delei svorio ir kainų.

Antrašas: 36-42 Stagg Street., Brooklyn, N. Y
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NEW YORKO IR APIEUNKES ŽINIOS
Ridder Įsakė Sulaikyt 
Queens WPA Darbus

Antradienį iš-
trečiadienį -—

su tais darbi- 
žinių nėra, bet

Manoma, kad visi kelių ir 
rinų darbai Queens’e sustos 
Siąįsavaitę pasėkoje WPA ad
ministratoriaus Ridder’io iš
traukimo 13,100 dirbančių 
pri0 inžinerijos darbų Queens 
projektuose.
trąukta 4,000, 
GįOOO.

Kas atsitiks 
ninkais—tikrų
sakoma, kad kitų miesto da
lių prezidentai norį suimti 
juos į jų žinioje esamus pro
jektus.

Projektai sulaikyta pasėko
je politinių niautynių tarp 
Queens prezidento Harvey ir 
Ridder. Harvey sako, kad ke
lių. darbas esąs nepriimtinas. 
U.ž tai Ridder ištraukia darbi
ninkus. Prieš tai jis tarėsi su 
La Guardia. Majoras ne visai 
pritaręs Ridder planui, bet ir 
nesipriešinęs, tik išleido pa
reiškimą, kad Queens gyven
tojai turi sumušti Harvey po
ziciją, jei norį, kad darbas 
projektuose būtų tęsiamas.

Gi Harvey pareiškė išstaty- 
siąs iškabas su užrašais: “Tas. 
darbas sulaikytas per 
ęlelto, kad aš pasakiau 
bę.”

Darbininkų vadai, 
skaičiuje ir Projektų
ninku Unijos sekretorius Gil
bert, sako, kad abu—Harvey 
ir ’Ridder—žaidžia politiką su 
pašalpa.

WPA 
teisy-

tame
Darbi-

Bedarbių Taryba Šaukia 
Paskutinį Mitingą

Ateinantį penktadienį šau
kiamas generalis Bedarbių 
Tarybos narių mitingas, į kurį 
kviečiami Darbininkų Sąjun
gos nariai ir abelnai publika. 
Galimas daiktas, kad šis mi
tingas bus paskutinis prieš su
sivienijimą su Darbininkui Są
jungos organizacijomis. Vie
ta: Stuyvesant High School. 
Diskusuos, kaip išgauti 40% 
šalpos pakėlimą ir vakacijas 
bedarbių vaikams miesto lėšo
mis.

Lietuviško Kaimyno Bėda
Kuomet visas svietas gyve

na modemišku gyvenimu, pri
silaiko visuomeniškų taisyklių, 
tai mūsų kaimynas Juozas 
Grandstryčiu kirkina savo bė
dą (ji dabar vadinama Bied- 
nybe). Kas jam taisyklės, bi
le jo Biednybė tarška ir nors 
tuomi patraukia vieno kito 
atydą. Geru tarškėjimo pa

Waterburio Apielinkiai

Naktinė Vakarienė
PROGRAMA IR ŠOKIAI

šeštadienį, liepos (July) II, 
Lietuvių Parke, už Lakewood 
ežero, Waterbury, Conn., bus 
surengtas “Laisvės” naudai 
naktinis, po mėnesio šviesa, 
bankictas. Šokiai prasidės 8 v. 
vakare ir tęsis iki 2 vai. vi
durnakčio. Vakarienė bus 11 

valandą.

Bus puiki dailės programa. 
Dalyvaus visos apielinkės dai
lės spėkos ir atvažiuos iš 
Brooklyno oktetas Aidbalsai.
Svečių bus iš Bostono, New Yorko 

ir iš visos Naujosios Anglijos.

y

110 East 16 St, N. Y.
Tarp 4th Avė. ir Irving PI.

Valandos—9 A. M. iki 8 P. M. 
Sekmadieniais 9 A. M. iki 8 P. M.

MES KALBAM LIETUVIŠKAL

I Dviem kambarys $16.00
| Keturiem kambarys $20.00

Nužemintos Kainos
suteikimui jums pasiliuo- 
savimo nuo karšto oro 

pasaulio garsiausiose

R Naujose Stauch Maudynėse
Į I Coney Island ant Boardwalk, prie
kl Stillwell Avenue

——Season Lockers tik
■r ‘ ; UŽ $5.00

Visiem yra leidžiama naudotis mūsų roof-garden’u gimnastikam ir 
atskiruose kambariuose nuogiem vyram ir moterim ant saulės be 

jokių ekstra mokesčių.

Įžanga $1.50. Veltui gėrimai 
ir valgiai.

Rengėjai prašo iš anksto jsigyti 
Įžangos bilietus.

vyzdžiu yra Biednybės No. 43 
tilpęs neva aprašymas Prūsei- 
kos išleistuvių; ten aprašyta 
viskas, ko nebuvo tose išleis
tuvėse.

Kitoj vietoj to paties Bied
nybės numerio Juozas šaukia 
už Geležinį Vilką. Vilkui jieš- 
koma jaunimo, šis šauksmas 
jau ne pirmu kartu. Bet, tos 
pat Biednybės pranešimu, jau
nimo širdyse taip “karštai de
gė” tokio vilko meilė, kad vie- 
nąs susirinkimas įvyko perei
tą rudenį, o kitas kovo mėne
sį šių metų. Ir ne stebėtina. 
Vilko “meilė” Lietuvos jauni
mui įkartus. Jo 
darbo jaunimui 
apart aštrių ilčių.

programoj 
nėra nieko,

Daugiau Reikalaujančių 
Šalpos,-Mažiau Šelpia

Išduotame šalpos biuro 
direktorės C. Carr raporte už 
22 gegužės pasibaigusią sa
vaitę randama, kad pašalpos 
reikalaujančių skaičius dau
gėja, o vis mažesnis skaičius 
šelpiama.

Šalpos biurui tą savaitę 
įteikta 5,943 aplikacijos gąvD 
mui pašalpos. Gi savaitę pį*ieš 
tai paduota 5,628 aplikacijos. 
Tačiau nežiūrint didesnio pa
reikalavimo, tą savaitę priim
ta tik 3,323 aplikacijos, kuo
met pirmesnę savaitę priėmė 
3,394.

Raportas rodo, kad tą sa
vaitę šelpta 204,281 asmenys 
ir šeimynos, 47-niais mažiau, 
negu pirmesnę savaitę. Bena
mių skaičius sumažėjęs 172, 
o šeimynų skaičius padaugėjęs 
125-kiais. Tai savaitei pri- 
skaitoma 754 atleistų iš WPA 
darbų. Jei ne tie, direktorė 
sako, šelpiamųjų sąrašas būtų 
sumažėjęs 801.

Luciano Buvęs Perdaug 
Užimtas Laižybomis

lai
ve-

su-

Luciano advokatai sako, kad 
jų ginamasis buvęs perdaug 
užimtas arklių lenktynių 
žybomis, kad surasti laiko 
dimui prostitucijos biznio, 
jį liudijo net du lenktynių
lai, Thomas Francis ir Joseph 
Forgione. Pirmasis, sako, 
matydavęs Luciano “beveik 
kasdien” lenktynių vietoje, o 
antrasis būdavęs pas Luciano 
kuo ne kas dieną įteikti jam 
laižybų bilietus, bet nieko iš 
prostitucijos kapitonų pas jį 
nerasdavęs.

Luciano yra kaltinamas te
roro priemonėmis valdęs pros
titucijos trustą ir iš jo gauda
vęs apie 12 milionų pelno kas 
metą.

Browder Kalbės Symposiume
St. Nicholas Palace svetai

nėje, ateinančio penktadienio 
vakarą bus prieškarinis sym- 
posiumas, kuriame bus pa
reikštos keturios nuomonės 
karo klausimu. Browderis per
statys komunistų poziciją atsi
tikime ginkluoto susikirtimo 
tarp tautų. Kitais kalbėtojais 
bus Norman Thomas, kairiųjų 
socialistų vadas, kun. J. H. 
Holmes ir C. M. Eichelberger.

Kailiasiuviai Streikuoja
Kailiasiuviai paskelbė strei

ką prieš Oldman Brothers, ku
ri yra viena iš didžiausių, kai
linių darbų išdavimo firmų. 
Jos šapose algos labai žemos, 
kai kur tik po $5 į savaitę. 
Darbas nuo štukų ir siuntinė
jamas po stubas. 'Dvi iš už- 
streikuotų šapų randasi Broo
klyne: 164 Atlantic Avė. ir 
335 Flushing Ave.

Iš Liet A. Pil. Kliubo 
Susirinkimo

Pereitą antradienį buvo 
prieš-pusmetinis Lietuvių Am
erikos Piliečių Kliubo susirin
kimas, savoje patalpoje, 80 
Union Avė. Narių buvo iš kar
to apie pusantro šimto, o pas
kui prhratėjo.

Nutarta šį mėnesį turėti 
specialį susirinkimą, kuriame 
bus renkamas gaspadorius. Vi
si nariai bus kviečiami atvir
laiškiais.

Čia susirinkime buvo renka
ma pusė valdybos. Užrašų raš
tininku vienbalsiai išrinktas 
tas pats Deikus; vicc-pirmi- 
ninku taipgi vienbalsiai išrink
tas Lekavičius; maršalka Pau- 
liukonis ir Board-direk. sek
retorius J. Neciunskas išrinkti 
vienbalsiai. Į knygų peržiū
rėtoją buvo du kandidatai— 
Zubavičius—senas ir Rutaitis, 
didžiuma balsų išrinktas IZu-j 
bavičius. Į du renkamus Bo- 
ard-direktorius buvo kandida
tais J. Buivydas, Aimanas, 
Minkevičius ir advokatas Brie
dis. Didžiuma balsų išrinkti 
Buivydas ir Minkevičius.

x Buvo atsišaukimas nuo Dr. 
Martin Luther Draugijos, 
kviečiant į jos pikniką, taipgi 
atsikreipi m as tuom tikslu ir 
nuo Namų Savininkų organi
zacijos, 
nutarta 
vauti.

Buvo
paties kliubo rengiamo pikni
ko. Raportas priimtas. Pasi
rodo, kad ant rytojaus po 
kliubo dar bus du kiti pikni
kai. Blogai, kad taip pasitai
kė. Kliubo piknikas bus šeš
tadieni, 13 d. birželio, Klas- 
čiaus parke. Visi nariai gavo 
po 2 tikietus veltui ir yra ra
ginami dalyvauti ir atsivesti 
savo pažįstamus.

Atsišaukimų punkte buvo 
net keli nusiskundimai. Bene 
įdomiausias bus tas, kad keli 
nariai nusiskundė, jog liet, ra
dio valandos vedėjas Matuse
vičius nemandagiai apsieina 
kliubo patalpoj. Buvo argu
mentuojama, kad ir daugiau 
panašių asmenų yra; platokai 
padiskusavus nutarta, kad ga
spadorius ir Board-direktoriai 
padarytų perspėjimą tokiems 
žmonėms.

žinoma, kas nors iš šalies 
mažai galės pagelbėti tiems, 
kurie nei kitus gerbia, nei pa
tys save.

Kliubo Narys.

Pakvietimai priimti ir 
jų piknikuose daly-

komisijos raportas iš

Atviras Laiškas “Vienybės” 
Redaktoriui Tysliavai

Tamsta, be abejo, esate bu
vęs mokykloj ir mokinęsis bū
ti šiokiu tokiu literatu. Bet 
klausimas, ar jūs išmokote li
teratiškas taisykles ir literatiš
ką dorą?

Literatiška taisyklė leidžia 
minėti asmens vardą ir pa
vardę, taipgi cituoti jo pasa- 
kytus-parašytus žodžius, 
neleidžia parašyti 
vardą ir pavardę po 
kurių ta ypata nėra 
—doros turį literatai 
ro. “Vienybės” No. 
tilpo manę pavardė
džiais, kurių aš nesakiau.

Jurgis Kuraitis.

Bet 
žmogaus 
žodžiais, 
pasakius 
to neda- 
42-ramę 

po žo-

Thomas Madison, 70 metų 
amžiaus, buvęs Park Depart
ment darbininkas sulaikytas 
po $500 kaucijos už grąsini- 
mą WPA darbininkų su revol
veriu. Madison sako, būk 
darbininkai, kurie dirbo ant 
tos gatvės, kur jis gyvena, 
“tinginiavo ir nedirbo, kaip 
reikia.”

Kapitonas Užginčina 
Jojimą Minion

žmonių liudijo, 
žmonės nubėgo 

prie policijos 
buvo subrukta

Trečioj sesijoj tyrimui 
licijos brutališkumo 
Ohrbach pikietus, liudijo po
licijos aštuntos stoties kapito
nas Lee. Dalyvavo kaltinami 
policistai, W. McLaughlin ir 
S. Shafer, taipgi kapitonas 
Burns, inspektorius Conway 
ir Tarpt. Darb. Apsigynimo 
atstovas Lawrence Maynard.

Nors daug 
kad tik keli 
skersai gatvę 
vežimo, kuriu 
Ohrbachs pikietai, tačiau ka
pitonas Lee sako, būk “du 
tūkstančiu žmonių ūmai puo
lė prie polievežimio.” Tuomi 
norima pateisinti pol. puoli
mą. Lee buvo komandoje 
policijos prie Ohrbach’s 16 
gegužės, kada įvyko minėtas 
puolimas.

Jisai taip 
tęs, kad kas 
d as ar kad 
parmušęs. Jis sako, būk ten 
buvęs sulaikytas išsigandęs 
arklys. Tačiau minia žmonių 
nematė palaido arklio, bet rai
tą policiją jojant minion ir 
daužant buožėmis.

Policija lig 
išsiaiškinti, dulko žmonės 
vo vežami ligonbutin, jei 
nebuvo brutališkumo.

Kita sesija bus šį rytą, 
vai., Fouth Precinct Policijos 
Stotyje, Varick ir Beach Sts. 
Šaukiami visi liudininkai.

po- 
prieš

pat sakosi nema- 
nors vartotų laz- 
arklys būtų ką

nepajėgė 
bu
teli

io

TRUMPOS ŽINUTES
Pereitą lapkričio menesį 

Margaret O’Shea, policisto 
žmona, rado $4,350 ir nunešė 
policijos stotim Savininkas iki 
šiol neatsišaukė. Ji pareikala
vo jai grąžinti pinigus, nes lo
giškai pinigai priklauso jai, 
kuomet pametė jas neatsišau
kė.

Sulaikytas 16 metų vaikas 
Edward 'Zeman. Jisai kalti
namas su kitu 15 metų vaiku 
pavogęs iš šaudymų galerijos 
du šautuvu ir kulkų. Beprak
tikuojant, anas vaikas sužei
dęs kitą vaiką ir tas privedė 
prie arešto.

Nuo atidarymo Prospect 
Park žvėrinčiaus pereitą vasa
rą jį aplankė 2 milionu žmo
nių. Vaikutis Lortz buvo pas
kutiniu pripildyt tą skaitlinę.

Aiderman William Mayer 
sutiko įnešti Aldermanų Tary- 
bon Rockaway Vaizbos Buto 
pirmininko Geist suformuotą 
bilių, kuris uždraustų nuvy-

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau savo pusbrolio, Juozo 

Budreikio. Nemačiau jo per 10 me
tų. Pirmiaus jis gyveno Rock Island, 
Ill., dabar nežinau kur. Tony Tre- 
peikis, Moline, Iii. buvo jo draugas, 
gal jis žino, kur jis randasi. Prašau 
atsišaukti sekamai:

Win. Budreika, 72 Ocean Ave., 
Jersey City, N. J.

(131-133)

Tel. Virginia 7-4499

(ŠALINSKAS)

Lietuvis Graborius
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštų. 
Turim puikiai (taisytą Koplyčią 
ir salę del po šermenų pietų. 
Teikiam nemokamai vėliaus’os 

mados automobilius. 
84-02 JAMAICA AVE. 

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

kušins maudytis persirengti 
automobiliuose, verčiant sam
dytis kambarius.

PARDAVIMAI
Parsiduoda namas, yra 23 forni- 

šiuoti kambariai. Taipgi yra “beer 
garden” ir restaurantas. Biznis iš
dirbtas per 13 metų, ir galima gerą 
pragyvenimą padaryti. Savininkas 
nori parduoti greitai, nes važiuoja 
Į Lietuvą. Galima atsišaukti bilė 
laiku po šiuo antrašu:

Wm. Budreika, 72 Ocean Ave., 
Jersey City, N. J. Telefonas:

Berger 9323.
(131-133)

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoji! tin
kamai ir už prieinamą kainą.
Parsamdau automobiliu* vestuvėm, 

parėm, krikštynom ir kitokiem 
reikalam.

402 Metropolitan Avė.
(Arti Marcy Avenue)
Brooklyn, N. Y.

Dr. Herman Mendlowitz
33 METAI PRAKTIKOS
522 Bedford Avenue 

arti Taylor St., Brooklyn, N. Y. 

Telefonas Evergreen 7-1312

OFISO VALANDOS 
nuo 1—3 diena ir nuo 7—8 vakaro

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FL ATBUSI! OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

BAR and GRILL
V. PALKAUSKAS

gaspadorius
PUIKIAI ĮTAISYTAS

Restaurantas ir Alinė
Gaminame visokių rūšių 

valgius lietuviško ir ame
rikoniško stiliaus.

33 Bogart St., Brooklyn, N. Y. 
(kampas Varet Street) 

Evergreen 8-7449
Prašome užeiti, susipažinti ii 
susidraugauti. Mūsų patarna

vimu būsite patenkinti.
.twirn—iiimm m m—BWJRW

and
CARPENTERS

Taisom ir maliavojam na
mus iš vidaus ir iš lauko

A. BALČIŪNAS 
321 Chauncey Street 

Brooklyn, N. Y. 
ir

P. BIELIAUSKAS 
8831 76th Street 
Woodhaven, N. Y.
Tel.: Foxcroft 9-6901

Sergančių Vyni ir Motery 
Chroniškos ir Staigios Ligos 
gydomos naujoviškais būdais

Patenkinančios ir greitos pasekmės. 
Kreipkitės j Dr. Zins gydymui Krau
jo, Odos ir Nervų Ligų, Slogų ir 
Chroniškų Skaudulių, Abelno Nusilpi
mo, Nervų Išsisėmimo, Skilvio ir 
Žarnų Ligų, Hemorrhoidų bei Kitų 
Laukan Ėjimo Nesveikumų, kaipo 
skausmo ir nesmagumo priežasčių. 
Gydoma Strėnų Gėlimas, Sciatica, 
Neuralgia, Nervų Įdegimas,. Chroniški 
Reumatiški keblumai, Nosies, Gerk
lės, Plaučių, Plaučių Arterijų ligas, 
Inkstų netvarkumus ir kitos ligos 
Vyrų ir Moterų; o jeigu turite kokią 
ligą, kurios jūs nesuprantate, pasi
tikimai pasiklauskite manęs, ir jūsų 
nesveikumas bus jums išaiškintas.
Mano Išlygos Yra Prieinamos
Kraujo Tyrimai, Laboratoriniai Iš

bandymai, X-spinduliai, Serumų ir 
Čiepų Įleidimai.

(PASITARIMAI VELTUI)

Dr. L ZINS- “X

A. VELIČKOS ir 0. DEGULIENES
Naujai Moderniškai Įtaisytas 

restaURantas
“Laisvės” Name 417 Lorimer St., Brooklyn

Gaminama visokie valgiai lietuviško ir 
Amerikoniško stiliaus, mėsiški ir pieniški; 
kasdien skirtingi ir švieži. Pavyzdinga šva
ra, greitas ir prielankus patarnavimas.

Atdara anksti rytą iki vėlai vakaro kasdieną 
Prašome jsitėmyti antrašą ir užeiti.

LORIMER RESTAURANT
417 Lorimer Street Brooklyn, N. Y.

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAM ĮSTAIGA

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

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

GRAŽIAI ĮRUOŠTA VIEŠA UŽEIGA
Čia užėję tikrai jausitės patekę į tin
kamą vietą jr atsilankysite dažniau.

VISOKIOS DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS
GERI STEAK’AI IR KITI VALGIAI

Antano Kasmočiaus vieta skersai gatvės nuo 
“Laisvės”, ant kampo Lorimer ir Ten Eyck. Sts.

49 TEN EYCK ST., ‘ BROOKLYN, N. Y.
Gražiai priimame svečius iš kitur atvykusius.

Tel. Evergreen 8-8520

Paskutine Proga!

30 d. gegužesNaudokitės tik iki 
šių metų, parsiduos NATURAL-LAX 
-HERB TEA 3 pakeliai už $1.25, o 
su pradžia birželio šių metų, vėl bus 
bus tiesiog 50c. už pakeli, nežiūrint 
kiek pakelių pirksite. Tuojaus pakol 
dar nupiginta kaina reikalaukite.

Rašykite:
John W. Thomson,

P. O. Box 186, Brooklyn, N. Y.

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

Laidotuvių Direktorius
Išbalžamuoja ir laidoja numiru
sius. ant visokių kapinių; par- 
samdo automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir pa

sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Ketvirtad., Birželio 4, 1936

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

1 MEDICINOS DAKTARAS
B. BOGDASAROFF

200 Second Avenue 
tarpe 12th ir 13th Sta., N. Y. C.

Gydo odos, kraujo, pūąlės— 
šlapinimosi ligas.

Vai.: nuo 10:30-8 ; Sekmad.: 11-1 dieną
Tel. s Alronquin 4-8294

Stephen Bredes, Jr.
LIETUVIS ADVOKATAS 

197 Havemeyer Street 
Brooklyn, N. Y.

Telephone Evergreen 7-1516

NAMŲ ANTRAŠAS:
6502 Grand Avenue, 

Maspeth, N. Y.
Telefonas Juniper 5-6776

Petras Prasauskas
Budvoniy 

Kontraktorius
Budavoju naujus ir taisau se
nus namus. Moderniškai pada

rau krautuvėm frontus.

Kreipkitės

PETER PROSS 
1771 Stillwell Ave., 

Brooklyn, N. Y.
Telefonas Beachview 2-3103




